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بسم اهلل انزحمه انزحيم 

 َيا َأيَُّها انَِّذيَه َآَمُىىا اِدُخُهىا ِفي انسِّْهِم َكافًَّت  ﴿

 ﴾ َوَنا َتتَِّبُعىا ُخُطَىاِث انشَِّيَطاِن ِإوَُّه َنُكِم َعُدوٌّ ُمِبيٌه
 208سىرة انبقزة، اآليت 

 *** *** ***
 َوِإِن َجَىُحىا ِنهسَّْهِم َفاِجَىِح َنَها َوَتَىكَّْم َعَهى انهَِّه ﴿

 ﴾ِإوَُّه ُهَى انسَِّميُع اْنَعِهيُم
 61سىرة األوفال، اآليت 

 

 

 



 

 

 

 

 إهداء

إلى والدي الكريمين أطال اهلل في عمرهما؛ 

إلى زوجتي المخلصة وعائلتها؛ 

إلى إخوتي وأخواتي وعائالتهم؛ 

إلى أصدق ائي وزمالئي في الدراسة والمهنة؛ 

 .إلى كل من أمدني بالنصح باإلرشاد إلتمام هذا العمل العلمي

 

 

 



 

 

 كلم  شك  وتقدك  
 ، العلل التول بنششكه الحلق هلل  حقه، نحلقه عكى  ل النعم ما ظيك منيا  ما بطن، 

. السقاد  التوفيق  اإلخالص لوجيو الشكدم،  نسألو

عليق  كيم الحتوو  العكوو السياسيم الق توو   لى   شك  بال أووجوبعق الششك هلل سبحانو  وعالى؛  
 عباسم طاىك الذي دعود لو الفضل في فتح وخصص الت انون الق لي الجنائي عكى مستوى  كيتنا،

دفووني أن أعبك عن عليق امتناني  عكف اني لكق توو حيقوة محلق الذي أ كر عكى متابعم   ال 
.  نجازىا،  أ ن لو  ل التتقدك عكى وواضعو  جقدتو في العلل  اللكافتم

 ، اللوقكة عكى قبوليم مناقشم ىذا العلل   ثكااهلجنمالأ شك أعضاا   لا  

قكدي    دجازي أساوذونا الشكاو خيك الجعاا،   ل من ساعقني مناألخيك أنفي  عع  جل   اهلل   أدعو
: قولو وعالىفي  دعاا  بال  نجاز ىذا العلل العكلي اللتواضض،  أختم  فيأ  بعيق  

وَربِّب أَر ْوزِزعْونِزي أَرنْو أَر ْوشُككَر نِزعْولَرتَر َر الَّلتِزي أَرنْوعَرلْو َر عَركَريَّل  َرعَركَرىٰى  َرالِزقَريَّل  َرأَرنْو أَرعْولَرلَر  َرالِزًحا وَركْوضَراهُك  ﴿

، ﴾ َرأَر ْوكِزحْو لِزي فِزي  ُكوِّبدَّلتِزي  ِزنِّبي وُكبْو ُك  ِزلَريْو َر  َر ِزنِّبي مِزنَر الْولُكسْوكِزلِزينَر 
 .15: سووة األحت ار، اآلدم

 



 

 

 قائمة االختصارات

 

 

 IAEA                                    .الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

      NPT                                معاهدة عدم االنتشار النووي. 

  CPPNM                              النووية.االتفاقية الدولية للحماية املادية للمواد واملرافق 

 INTERPOL                        .املنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية األنتربول 

UNODC                               .مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

GICNT                                .املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي 

    GTRT                              .املبادرة العاملية لخفض التهديد النووي  

     NSSC                             .مركز دعم األمن النووي    

   INSEN                             .شبكة التعليم الدولية لألمن النووي 

    WMP                            الدمار الشامل.أسلحة   
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   :مقدمــــة

أمنية في جميع دول العالم، طرأت تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية و  العوملة عصر في 

تصاعد والالجئين، والجريمة املنظمة، و  ،االقتصادية العاملية، والهجرة غير الشرعيةفمشكالت األزمة 

 أصبح ُينظر عودة التهديد النووي من جديد، تنامي التطرف، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، و و  ،اإلرهاب

السياسية دولي في جميع أبعاده العسكرية، واالقتصادية و التهدد األمن إليها على أنها مشكالت عاملية 

 البيئية.و 

          العاملية املرتبطة بجملة من التهديدات  اإلستراتيجيةيعد األمن النووي أحد التحديات و 

في  اإلرهابية النووية املخاطر التي تحيط بالبيئة األمنية الدولية الراهنة، خاصة أمام تزايد التهديداتو 

ة في أسلحة نووي قلق دولي بصدد وقوعوف و التي أفرزت مخا 1002أحداث الحادي عشر سبتمبر  أعقاب

كسالح ما  لالستعمالكميات كبيرة من املواد النووية القابلة رهابية، ووجود أسلحة و أيدي الجماعات اإل 

غير  دولية اتجار نمو شبكات ر آمنة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تزال منتشرة في مواقع غي

 مشروعة في املواد النووية واإلشعاعية، 
 
لألمن  األجندة العامليةمن  هذه التهديدات أصبحت تشكل جزءا

صراعات افة املناحي األمنية، ويشهد نزاعات و الدولي، بالنظر إلى أن العالم اليوم يمر بمنعطف خطير في ك

يعكفون عبر  ،املختصين من القانونيين بما في ذلك علماء الطاقة النوويةختلفة، األمر الذي دفع الخبراء و م

 واإلشعاعي.في مقدمتها اإلرهاب النووي يأتي  التيلى تقييم تهديدات األمن النووي و املؤسسات املعنية ع

لديها منشآت  دول التيلكافة الإن الظروف الدولية الراهنة تجعل من األمن النووي ضرورة ملحة 

غير املشروعة للمواد النووية،  التنبه إلى التجارةا من التهديد اإلرهابي الخطير، و نووية بغرض تأمينه

رقابة صارمة عليها، استخدامها، وتوفير ضبط تداولها أو أيدي غير آمنة، و ضمان عدم وقوع هذه املواد في و 

في الوقت الذي أصبح  األجهزة األمنية عند الحاجة استجابةبرمجيات تضمن سرعة واعتماد أنظمة و 

 إستراتيجي االستخدام
 
 .1ملعظم دول العالم االسلمي للطاقة النووية خيارا

مأمون، سيظل هدف من أهم من و آية لألغراض السلمية بشكل وو الطاقة الن استخدام إن

      قد أكدت قمة الهاي قة الذرية في السنوات املقبلة، و التحديات التي ستواجه الوكالة الدولية للطا

                                                           

       "، كلمة تقديمية، الندوة العلمية )األمن النووي(، مركز جهود يباركها الرحمنمحمد عبد هللا املحنا املري، " - 1

  على الرابط التالي:البحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع كلية الشرطة، دولة قطر، متاح و الدراسات 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/63851 12/20/1022 :االطالع ، تاريخ. 
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 في في بيانها الختامي أن تدابير تقوية األمن النووي لن تعرقل حقوق الدول  1022لعام  لألمن النووي

التوعية اإلقليمي فيما يتعلق بتوسيع شبكات النووية، والحث على التعاون الدولي و تها آمنشتطوير 

 .1لبناء ثقافة أمنية في مجال األمن النووي والتدريب

   لوكالة الدولية للطاقة ل سبق إن مسألة الحماية املادية للمواد النووية ال تعتبر جديدة، فقد

   " في مطلع السبعينات من القرن املاض ي ملساعدةالنوويةتوصيات حماية املواد  "أن نشرت الذرية 

املجتمع الدولي إلى وضع املواد النووية، وفي بداية الثمانينات توصل  التدابير لضمان أمن اتخاذالدول على 

" إليجاد حل ملشكلة حماية املواد النووية في عمليات 0891الحماية املادية للمواد النووية لعام  اتفاقية"

األمن ملستجدة التي أصبحت تهدد السلم و ابيد أنه أمام املخاطر الجديدة و  مليات النقل الدولي،في ع

تطور لم بفعل العا من أنحاء مختلفةاملتزايد من املواد النووية في  االنتشار الدوليين، خاصة في ظل 

جعل املجتمع  ابيينسقوطها في أيدي اإلرههذه املواد إلى السوق السوداء، و وصول الصناعة النووية، و 

 العالمي.من النووي على الصعيدين الوطني و الدولي يكثف جهوده في مسألة ضمان األ 

 في العديد من محطاتاليكاد يجمع الخبراء الدوليين أن و 
 
الطاقة  تدابير األمنية املعمول بها حاليا

لتوفير ليست كافية والنقائص، و الم، تشوبها الكثير من الثغرات النووية املنتشرة في مختلف دول الع

يذ فعال لتنفالحماية الالزمة من التهديدات اإلرهابية املتصاعدة، لذلك يحتاج العالم إلى تبني نظام دولي 

معايير شاملة لألمن النووي، ووضع تدابير أمنية أكثر قوة وصرامة على املرافق واملنشآت النووية، 

 ذلك املواد الالزمة لصنع األسلحة النووية.  بما في ،تخفيض الترسانات النوويةو 

  ضحتإن قضية األمن النووي أ
 
املشترك على تعزيز مفهوم األمن تقوم  ستراتيجيةإتأخذ أبعادا

تستطيع مواجهة ديدة، ذلك أن أي دولة بمفردها ال بناء عالقات دولية جوالشامل بين جميع الدول، و 

تعزيز آلياته، هو مي، وأن مواصلة دفع التعاون والتنسيق الدولي و تي تهدد األمن النووي العالاملخاطر ال

ألمن النووي يسهم في صون السلم التحديات التي تعيق بناء نظام دولي لشاكل و السبيل األمثل ملعالجة امل

 األمن الدوليين.و 

  

                                                           

، متاح 1022س مار  12"، الصعيد الدوليقمة الهاي تدعو إلى بنية نووية شاملة على  ، "وكالة األنباء الكويتية )كونا( - 1

: االطالع، تاريخ  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2368580&language=ar على الرابط التالي:

21/21/1022. 
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  أهمية الدراسة:

كثير من التوضيح الزال يحتاج إلى الدراسة في أن األمن النووي موضوع حيوي ال هذه تبرز أهمية  

لها املختلفة التي  أبعادهمفهومه ومبادئه وتعزيز ثقافته، و ب ذات الصلةعدة جوانبه  منتسليط الضوء و 

 األمن الدوليين.عالقة مباشرة بمسألة السلم و 

ث بحيالبحث على املستوى األكاديمي بالقدر الكافي، املوضوع لم ينل حقه من الدراسة و كما أن 

ك الدراسات تعرضت له أن تلرنت بأهميته البالغة، خاصة و نشهد ندرة في الدراسات التي تناوله إذا ما قو 

مشكلة و السلمي للطاقة النووية،  االستخدامنحصر في مسألة امعظمها بشكل جزئي وغير شمولي، و 

يدة املعاصرة كاإلرهاب أشكال التهديدات الجدووي دون ربطها بالجانب األمني، ومواجهة الن االنتشار 

هنا تظهر و  املتزايد للتكنولوجية النووية، املشروع في املواد النووية، واالستخدام غير  النووي، واالتجار 

 أهمية البحث الذي يساهم في التنبيه باملخاطر التي تهدد منظومة األمن النووي العاملية.

النصوص القانونية  استعراضخالل كما تكتس ي أهمية الدراسة على الصعيد القانوني من 

 أن البحث يعالج في إطارملتعلقة باألمن النووي، السيما و املبادئ اة والوطنية للقواعد و اإلقليميو  الدولية

  تأثيرها على استبعاد العوامل السياسية والعالقات الدولية لتداخلها و لكن ال يمكن قانوني باألساس، و 

 ين.األمن الدوليمسألة حفظ السلم و 

  :املوضوع اختياردواعي 

لهذا املوضوع الحيوي يعود باألساس إلى كونه من املوضوعات املستجدة التي  ي ختيار ال  الدافع إن

من و  ،من جهةهذا  ،البيئة األمنية الدولية وتعاظمهاحدقة بالسيما في ظل تزايد املخاطر امل، تجلب االنتباه

في  السيما ،املحافل الدوليةالنقاش في على بساط  باستمرارطروح املموضوع الساعة  باعتبارهجهة أخرى 

بحسب ما –كما ال توجد في الجزائر  ، في السنوات األخيرة ركزت عليهالقمم النووية العاملية التي أشغال 

مراكز أبحاث متخصصة في الشؤون  دراسة علمية تأصيلية أعدتها مؤسسات أكاديمية، أو -اطلعت عليه

الدكتوراه، سناه في إطار أطروحات ؛ إال القليل النادر الذي ملبالذات حول هذا املوضوع النووية األمنية

 من منظور القانون الدولي النووي.املتداخلة  اتهفي سياقالخوض دون جزئية وقد تناولته بصورة عرضية و 
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 أهداف الدراسة:

 غاية في الخطورة
 
 للتحديات و  تعالج هذه الدراسة موضوعا

 
    التهديدات النووية واألهمية؛ نظرا

، السالم الدولييناالستقرار و تأثيرها على لية، و املستقبجتمع الدولي في الظروف الراهنة و التي تواجه امل

 على هذا األساس تتحدد أهداف البحث فيما يلي:و 

الجهود  براز وعي بأهميته، وإضمون األمن النووي كمفهوم شامل ومتكامل، ورفع مستوى الاإلحاطة بم -0

 نشر ثقافته.من أجل تعزيزه، و الوطنية الدولية و 

 الصكوك الدولية ذات الصلة بمجال األمن النووي.زيادة املعرفة والوعي بالتشريعات الوطنية و  -2

يات الدولية في مواجهة اآللاالتفاقيات و الكشف عن بعض الثغرات القانونية التي تؤثر في فاعلية  -3

 مخاطر األمن النووي.ديدات و ته

     إثراء الحقل العلمي بدراسة مستجدة تتناول التعريف بمنظومة األمن النووي على الصعيدين  -4

لألمن مستدام ى ضرورة إرساء نظام عالمي فعال و التأكيد علالوطني والدولي، واملخاطر التي تتهددها، و 

 إيجاد معايير عامليةلعمل، وتعزيز تدابير السالمة، و او  على أساس بذل املزيد من الجهودالنووي يقوم 

 وصرامة، و تدابير أمني التخاذ مشتركة
 
ل جديدة في بناء مرافق التخصيب عدم تشجيع دو ة أكثر حزما

 تشديد الرقابة على الصادرات ملنع تجارة السوق التعاون بين األجهزة األمنية، و  تعزيز وإعادة املعالجة، و 

رتب عنه ما يتو  النووي، االنتشار الدولي بحظر  بااللتزامضمان كافة الدول جية النووية، و السوداء التكنولو 

كسب التأييد العالمي و  منه، ملجابهة تهديد اإلرهاب النووي والوقاية وضع إستراتيجية عامليةمن مخاطر، و 

 الواسع ملثل هذه التدابير.

 التساؤالت الفرعية:الدراسة و مشكلة 

املخاطر التي  احتواءإن قضية األمن النووي باتت مسألة ملحة أمام الجهود الدولية الرامية إلى   

 ذات بعدين: أصبحت تطرح نفسها بقوة في ظل إشكالية رئيسيةتحيق بالبيئة األمنية الدولية، و تهدد أو 

ألغراض السلمية   ووية لالطاقة الن في تطوير واستخدامكيف تستفيد الدول من حقها السيادي األول: 

 مأمون؟بشكل آمن و 

في املواد  غير املشروع االنتشار النووي )العسكري واملدني(، واالتجار كيف يمكن الحد من مخاطر الثاني: و 

لم صون الس من دعائم باعتباره دعامة ،ألغراض إرهابية لحفظ األمن النووي استخدامهاالنووية، أو 

 األمن الدوليين؟و 



 

 

 

 ه

ألمن النووي في مواجهة املخاطر والتهديدات األمنية نجاعة نظام اما مدى فعالية و  :أخرى  عبارةو بأ

 األمن الدوليين؟الجديدة، وتأثير ذلك في حفظ السلم و 

 عن هذا اإلشكال الرئيس ي تتفرع التساؤالت الجزئية اآلتية:و 

 األمان النووي؟لحماية و وأهدافه األساسية، وعالقته بنظم ا ،األمن النووي، وما هي دعائمهما مفهوم  -0

 مستدامة؟ء منظومة أمن نووي وطنية فعالة و ما هي العناصر الواجب توافرها إلرسا -2

اية الوق تحسيناتخاذها في مجال تعزيز و التدابير الكفيلة التي يتوجب على الدول ما هي اإلجراءات و  -3

 اإلشعاعية؟واألمن املادي للمواد النووية 

   نظام األمن النووي،  الوطنية في إرساء دعائمما مدى مساهمة ودور املؤسسات الدولية واإلقليمية و  -4

 أبعاده؟وتعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق أهدافه و 

نووية التي تهدد األمن النووي، وما مدى فعالية غير املشروع في املواد ال االنتشار واالتجار ما هي مخاطر  -5

 التقليل منها؟ت الدولية للحد من هذه املخاطر و ادرااملباآلليات و 

تحويلها تي يشكلها سقوط املواد النووية واإلشعاعية في يد جماعات اإلرهاب املتطرفة و ما هي املخاطر ال -6

 ؟حدوثه منعو  النوويذرة )اإلرهاب اإلشعاعي(؟ وكيف يمكن تجنب تهديد اإلرهاب إلى قنبلة إشعاعية ق

معايير عملية فعالة لتقييم مؤشر األمن النووي على املستوى العالمي أو إللزام الدول بمتابعة  هل توجد -7

 مسؤوليتها؟

ذلك على   السريعة التي يشهدها العالم وتأثير  املتغيراتل األمن النووي في ظل التحديات و ما هو مستقب -9

 األمن الدوليين؟صون السلم و 

 منهج الدراسة:

  باعتباره ؛املنهج الوصفيتباع اتم  ،واإلجابة على إشكاالتهاملوضوع  ملعالجة هذا         
 
 ملثل منهجا

 
مناسبا

 ،هاءواستقرا الذي يالئم بسط النصوص القانونية نهج التللييياملهذا النوع من الدراسة، فضال عن 

هذا املضمون وتحليله، و من حيث توضيح املالبسات الخاصة بموضوع البحث ، و النتائج منها واستخالص

ة صون األمن الدولي من املخاطر للمساهمة في إمكانية وضع تصور شامل يساعد على فهم إشكالي

 .لتي تواجه األمن النووي العالميالتحديات او 

  



 

 

 

 و

 صعوبات الدراسة:

 ن في أمرين:تكمفهذا املوضوع اعترضتنا في بحث العقبات التي أما عن الصعوبات و 

موضوع في  أغلب ما هو متوفر منها يعالجمراجع متخصصة في املوضوع، و إلى بية املكتبة العر  افتقار  األول 

حتى لى األمن النووي كموضوع مستقل، و تطرق إيال الطاقة النووية واستخداماتها السلمية والعسكرية، و 

 من االستعانةما تم 
 
عبر الشبكة  هبه من مراجع أجنبية غير متاح الوصول إليه، إال ما كان متيسرا

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتقارير اإللكترونية، السيما ما تعلق بمنشورات 

بيعة الدراسة التي تحاول تركيز وتغليب الجانب في صعوبات موضوعية مّردها ط يتمثلفالثاني؛  أما

من حاث رغم ما يغلب على مثل هذه األب ،قواعد القانون الدوليالقانوني، وتكييف املوضوع مع أحكام و 

حث اإلستراتيجية، ناهيك على أن الدراسة بحد ذاتها تتطلب أن يكون الباتأثير لألبعاد السياسية واألمنية و 

 بحد أدنى من املدارك و 
 
في مجال  املصطلحات التقنيةلمية في مجال ضبط املفاهيم و املهارات العمزودا

استخداماتها املدنية فهم الفرق بين ة ببعض أبجديات الطاقة الذرية، و إلحاطكذا االقانون النووي، و 

 عن الجوانب القانونية التي تصب في صلب الدراسة. االبتعادالعسكرية، دون و 

 خطة الدراسة:

   ارتأيناما ينبثق عنها من تساؤالت فرعية، ة وافية عن اإلشكالية الرئيسية و حتى تكون اإلجاب

       "األمن النووي منظور جديد لصون السلم ورد تحت عنوان:  الباب األول  :تقسيم الدراسة إلى بابين

ينقسم إلى فصلين؛ الفصل األول تطرقنا فيه إلى بيان اإلطار املفاهيمي لألمن النووي، ، و األمن الدوليين"و 

لثاني يتطرق إلى ا املبحثووي، و ن النحيث تم تقسيمه بدوره إلى مبحثين، املبحث األول يتناول مفهوم األم

املؤسساتي يتناول اإلطار القانوني و فالثاني عالقتها باألمن النووي، أما الفصل أنظمة الوقاية واألمان و 

اإلطار القانوني لألمن النووي، هو ينقسم إلى مبحثين، املبحث األول  يخصص لدراسة ، و لألمن النووي

 ر املؤسساتي لألمن النووي.املبحث الثاني لدراسة اإلطاو 

"مخاطر وتهديدات األمن النووي وتأثيرها عيى السلم       الذي جاء بعنوان: الباب الثاني أما       

فصلين؛ الفصل األول يتناول األمن النووي في مواجهة في على غرار الباب األول  جاءقد فاألمن الدوليين" و 

مواجهة  النووي غير املشروع، حيث خصصنا املبحث األول منه إلى األمن النووي في  االنتشار واالتجار 

النووي غير  االتجار املبحث الثاني خصصناه إلى األمن النووي في مواجهة خطر االنتشار النووي، و خطر 

ث يتطرق املبحث حي املشروع، أما الفصل الثاني يتناول األمن النووي في مواجهة تهديد اإلرهاب النووي،

اإلرهاب النووي، ثم ختمنا آليات مجابهة واملبحث الثاني إلى طرق و األول إلى ماهية اإلرهاب النووي، 

  التوصيات.ما في ذلك مجموعة من املقترحات و أهم النتائج التي توصلنا إليها، ب باستعراضالدراسة 
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ألخي  لسنو  لي خال  ل ملجتمع  ل  ،لق  لنو ألم  ل  جعلها قضي  هتماما خاصًا بمس
تيجي ي عاملنا  س قليمي   مطلبًا ملحًا  لي  ، حي ب جهو  ململعاص ع ه  سا طني ت
لنو لتطوي م ألم  ي ثقا فهوم  إلسهام تع  ، لسل  م خاللفت ،  الستقي تحقيق  ليي ل

لي   ل ألمن  م   إلفالوضع  لطاققلي ال سسم  ب ت  ب ، بما منش  ي ملو  ي لنو ل 
ي   ،   ، تحصيإلشعاعي  لنو مني ي  لي ثم  حماي ما ج  ضطالال  ف مس بتنفي 

لنو  ،  ألم  ل لوفا بتعتقع عل كاف  م بها بما يتما  مع  لي تل ل يعا  فقا للتش تها  ه
 . لعالق  لوطني  

ً إلطاي ه  ي  ل لي للطاق  ل لوكال  ي متابع  ؛ تلع  بي مهما  قب تنفي ت م
لصعي لنو عل  ،ألم  لعال يها م مو     هلها  ،كمخب مبحك ما يتوف ل ل ملت  ،فق 

 . لنو طني فعال لألم  سا منظوم  تها عل   مساع

لحا عش   لعال بشكل 1002عام  سبتمبم شه من هجما   ،ماتيكي لت ه كيا 
يًا  ،كا ملتغي ج ألم ل  لسابق ملفهوم  ألم  سع نطاقاً صب   حي با  ،لي يقوم عل منظو 
ل  ملو  ؛سشمل ك ف بجميع  لتص ي منها كيفي  ،   ؛النشطا لي إلشعاعي ملس ملحاسب عل 

نها   مانها.منها  ضما لبش

لن          ملفاهي لألم  إلطا  ل بح  لباب  ، يتط ه  ألسا ، ث (الفصل األ و )عل ه 
لقانوني   إلطا  لنو )سستع  سساتي لألم   (.الفصل الثانيمل
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ي  لبح  لنو ماهي  ه  ؛ألم  ملباعتبا لت جاالح  يث  لح ظه  ألمني 
لساح لي عل  هميتل تعاظم  عام  سبتمب م شه لحا عش ح عق  ، 

ألما ب   ،(املبح األ ) ميقتض  منا بيا مفهو  ،1002 عالقت مع مجا 
( هما همي تكاملهماه بحك ،  (املبح الثانيلنو سي منظوم  ضماي  ت ت

م ل ،فعال لنو مست ملألم  إلقلي ،لوطنستو  سو عل   .لعال  ، 
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: م األمن الن املبح األ  مفه

لوقاي  الل عل  لي لل ل لساح  ألمني عل  ملجاال  ح  لنو ك ألم   من ب مفهوم 
بي مل ت ج  م م  تخا ما يل  ، ي نو ثته ي حا ح ي  لهه جه ه  منتيج  و غي  الستخ

لنو  ألخ   ،يملش للمو  ملشع  ملو  فق ،   .1كل ما يتعلق بها م م

لها  ،2سع باهتمام عال nucléaire (sécurité) "األمن الن"ق حظي عبا   لك ت
ملنعق لعاملي  ي  لنو لقم  ئ  ملاضيعل مو لقليل  لسنو  ف ،3 خال  الع ل يج    نب ل

همي  كبي ن ،مفهوم عال مكا  يظ ملا ل م  جه خط  مي مو ها ملو  ستخ غي ي  م لنو
ملشع ي  ملو  ، ناهي ع ت هابي عما  ي ه التجا  ،النتشامخاط ي  ملش  ملوغي  ما م ،ه 

ي  لييحقيقيا سشكل ته ل ألم   .4للسل 

جل ملب إلحاط م  ي يتطل هومفه  الال ألم تح تبط ل مل  خال م ،ب لعناص 
يف   لصوال  (،املطل الثانيلت يقوم عليها )ألساسي  اـملتطلبملبا  ث بيا  ،(املطل األ )تع

فأل  ل تحقيقها ه مي   .(املطل الثال) لت ي

  
                                                           1- " ، يو سحا بلقا  : سينا ي لنو ألسلح  م  لشمالي باستخ ي  لكو ي  لهه ي ظل  لنو  ألم  مستقبل 

؟ ي عاملي محتمل ب نو ي لألم لح ئ لج ملجل  لحا لخض"،  ، جامع  لسياسي لعلوم  لحقو  ، كلي   ،لتنمي
لع 2باتن  يل،"  -2 .241،  1022، جويلي 22، "جيم   ي لعسك ي  لنو لفعا للمو  ألم   : ي لي ج     ،  COMPASS 0451، مجل نحو معيا 

لع ي"،  لكيميا ألم  ك لسالم  أل  لتاسع، م ألملتجا  جيا بالتعا مع مكت  ليي جامع جو ل ملتح  م 
 ، خ لسالح  ك منها:  -3 .12، 1022لش ن  لنو"ن ل لألم  أل شنط  يكي  ،1020 " سنقم  ألم ئي  ل ليها  عا  باما"لت  ك "با    42 بمشا

 ، ي  "قم سيو "ل ملنعق  لنو  ك  1021ما  12 12لألم  ،  21بمشا  لنو قم الها لألم"ل
ي ما " ك م  1024ملنعق  ك  ،  20بمشا لي خم منظما  لنو"ل  بع لألم  ل لعاملي   لقم 
شنط" ي -4 .1022 عام ملنعق بو لي للطاق ال كال ال ملو ال لنو للكش ع  ألم  بي  ت ألخ  غي ، نظ  ملشع  ملو  ي  لنو  

لع   ، لتنفي ليل  قابي،  ل لي للطاق  12لخاضع للتحك  ل لوكال   ، لنو لوكال لألم  ، م سلسل  ي ل
/ يوني ف ي لنمسا، ح  .1022،2يينا، 
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ي األمن  : تع  الن املطل األ
لوقوف ي عل    لو تح لنو م يف لغ منا يتطل ألم  ع األ )ويا تع ضبط ث  ،(الف

ع الثاني) صطالحا ه ع (؛ الف ه م تميي مل غي ع الثال) شابهملصطلحا   (.الف
ي اللغ لألمن الن : التع ع األ  الف

ل ت تي"األمن النعبا "ت  مف " ؛م مف
 

" " نم   قص بهاتي ي اـ،فم"    ن  مف
الل ل تي م حي  للغويــملف  ؟ـ 
ي ملف الل اللغ  ـال: ال

 
 :ن"ـم  د "

 صل مف "             
 

ت "نم   ح ما ل ج لغو  جع   " ت
 
                          "، قا  الن    ي  امل      ل  األ

: ب ملي   فا لهم  :  "لنو " با لت صال متقا ألمان  هما  لخيانهي ح         معناها  ،ض 
،   سكو  يقل لقل لتص لخوف، يقا   ،1خ   ألم نقي 

 
 م  ي  
 

 
 
م  م   نًا فهو                 م  ،  م 

نًا   م 
 

انًا،  ،    خ  ل ي    طم :م 
 

؛ م  لشَّ  ل   :   م   ،س 
 

لبل ،   طم :سعن ،    هل ملوضع ب  م  
 
مل

. ،2لم ألم ي  إلنسا  لت يكو عليها  سما للحال   ) ألما ل ) ع   3يج 
يجا   ل ينا ألم  ي  لخوفلف   معن  لك لق  : سبحان  قول ي ي  ا تعال  

 
ه     ا  ج 

 ٌ م 
 

اع  
 
ف   ن     الخ  

م 
 
ن  األ جل:  قول ،4ا ب   م  ن  ع ل  ب   ي  ل  نا   ه     م 

 
  

ه  ف  ع   خ   ن  ب   قول ،5م 
ب  الّل  : سبحان ض   ن   م     م  ت   ان  ي   ك  ال  ق   ث  ن  م  ئ  م  ا م ّ ط  غ   ا   ه  ق  ا    يه  ت 

 
أ ا   ن  ي 

ك  ل  م 
ف    ك  ك       ف 

ع  ن 
 
أ هللا   ب 

ا هللا   ه  اق  أ   ب  ف  ع    ل  ن  ص  ا ي  ان  ا ك  م  ف  ب  خ   ال  ع   
ج  عال:  ،6ا  ال   ال  قول جل 

 
ه   م  ع  ع   ن  م ّ  ط 

ج 
ه  ن  ف   ن  م ّ  م  هحي  ،7خ   لجماععل ليا ت ه لف  طمئنا عل مستو   ألم  لسالم و بب فا  -1                                                            .8   ، تحقيق عب  للغ يا، معج مقايي  ك حم ب  ،  : لحس  لجيل،   ،1محم ها

،  بي :  -2 .211،  2111ـ لبنا ب،  لع م، لسا  : 2ب منظو محم ب مك  ،2 ، ، بي مشق،  -3 .221، 1000،  صا  ، لقل   ، لق لفا  ألصفهاني، مف  غ  :  -4 .10،  2111ل لي  ، لنسا لي -5 .11سو   ، لنو : -6 .22: سو  لي لنحل،  :  -7 .221سو  لي  ، ي :  -8 .4سو ق بع مستويا ، ؛  األ لألم  ت س ي مخاط ته حيات  ممتلكات   لف ض  لوط ض؛ ثانيالم  ي مخاط  م 
ل خلي لل جي   (،  ،خا لوطن لقط  ؛ ثالالهو ما سعب عن ) باألم  طا  ،لجماعيألم  ي  تفا ع   يعن 

جيا خليا  خا لت تح بها  ي  لهه جه  ح ملو (،  ،قلي  إلقلي ل ؛ ابعالهو ما سعب عن )باألم  هو  لي  ل ألم 
ئيسي ل تها  جه يق  ملتح ع ط ألم  ألم ،تتواله منظم  مجل  لعام  لجمعي  ي  لل سعمال عل صيان  ،ملتمثل 

. ليي ل ألم  لسل   حف 
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ألم بمعن م لتعبي ع  ، فق ت  ليوناني ألصو  ي  ألم  م يتضم مفهوم ،ما 
لسقو"ملال"م مفهوم  ،(ASPHALEIA) لسالم لتع  ألخطا ) ،،   ف   .SPHALLO)1ق

ي إلنجلي لكلم  ألجنبي تعو  للغ  لالتين )security) ي  صلها  ل   )securitas /securus )
كب " مل لكلم  "،  (sans)( sine )"، حي تعنsine , curaملستنبط م  نسي " ب لف تعن باللغ 

(cura" من تعن ب،  ضط  )sinecura"  ج هنا  م   ، م ال  ب  ضط  "cura  ، لسالم " تعن 
"sinecura" . ألم  2لسالم 

نجمـااًل، تع مف " مهها:م  ي مق تي  ملعن ي ي  ل  للغوي   ملفاهي  لخوف،  " م   
لحمايلطم  ، لسالم  ، لحف  ، .      ،نين للغ هـا علمـا  لت ع ملعاني  ها م   غي

 " د " ن ي ملف الل اللغ  ثانيا: ال

 " سال 
للغ "ن   ي  لنو   ، ل نو ا منسوب  ي  و  ن  وً   تعن جمف يجمع عل ن   اخلي ، 

لثم اصلب مكنو  ،م  ملش  ح  ل  يل:  ،3، ب، حبَّ لب  لتن ي محك  ال   جا 
ل  ف    ال 

   ّ
ح  ن   ال  ال   

ك    ف  ى ت   ن 
 
أ ل  ف  ك   ال  ل 

ّي   
ح  ن  ال  ت  م  ّي 

 
  امل

 
خ  م  ت    ّي 

ن  امل   ي  م  ح    ال 
 
خ   .4ي 

اطلق "ت  لخليالن ي عل  ه عضيا5"  ح   لخاليا  عل  ، حي تقوم نو   ني لحيو لخلي 
لحيوي في لكيميائي  لتفاعال  لخلي بتنظي  ي  لحيوي  ملعلوما هالكيميائي  ، كما تقوم بحف 

لصبغي ملا  ي  ثا موجو  ثي ضم مو موسوماليطلق عليها  لتهي   ،لو ي  ؛6ك لنو  ما 
ملا لجوهف،عل  لج  ناه  إللك ل ت حول  ل   Ayse ceyham , « analyser la sécurité » , Dillon, waever, williams et les autres , « cultures et -1                                                            .7 م 

conflis », 31.32(Automne- Hiver 1998) availableat :www.conflits.org/index54.html. 2- التجاها  ، ألمني قسوم سلي سا  ل ي  ي  ،  ،لج لي ل لعالقا  ألم عب منظا  ي تطو مفهوم  س 
،  ،سال ماجستي ئ لج ،  -3 .21  ،1020جامع  لقاه  ، لكت ، عال  ل أل لطبع   ، لثال ملجل   ، ملعاص بي  لع للغ  ، معج    ،1001حم مختا عم

ألنعام -4 .1120 : سو  لي  ،12. 5-  " لخلي "  "بيولوجيا  لخلو ألحيا  ل "عل  ي (سس ك لب -Consulté le : 16/05/2016. 7 ,علم_الخلية/cytology.) 6- https://www.marefa.orgحيانا  cell biologyباإلنجلي لنو م  نا protons) توناتتكو  لنيوت  )(neutrons        ي لنو لقو  ع  تبط بقو كبي ت ( م
(Nuclear Force؛) ( لكتلي لع  نا سس  لنيوت مجمو ع   ، لكو ي  لقو   ي   ،(Aهي قو خاص تختل ع با

ل ) لع  تونا سس  لب  (.Zع 

https://www.marefa.org/علم_الخلية
https://www.marefa.org/علم_الخلية
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ئيسي يبلغ              ل أل  ك م طبقا  هي ج م  ، أل أل  قل  لنو عل ل   كما تطلق 
ه  ،  2100قط ي لح ساسا م  ، يتكو  أل كثاف كل ك نطاقا  هو  خ ،  عناص   ق،  1لنيكل 

ل ي  لك لق  ي قول تعال شا  ل  ي  لنو  ن    :جو  ب  ع  ع   ا ي  م  ّ  في   
ا   

ق  ث  ن  م    م 
أل  ض  اّب 

ال   غ      ص 
 
ال   ا    م  س  ي  في  ال  ب 

اب  م  ت  ال  في  ك     
ب  ك 

 
ال      

ل 
ن     .2م 

و "يطلق لف           ل nucléaire)"ن  يل كل ما ل صل بع( ك لنو لطاق         ملنبعث  ،مجا 
لنو ما  الن النشطا   لطاق ،م  ه  م ه (  ، يه بها ، سستخ م )كنع  صف حي سستخ

 ، ، حا نو فق نو ، م قو نو  ، ي ملجا منها: مو نو ي ه  ل  م خال عبا كثي مت
، سالح نو ي نو ، تخ ملثا ما نو عل سبيل   ، هاب نو  ، تجا نو  ، نتشا نو  ف  ، 

ي" يماد ن ل لنو  أل ما  ملقام  ي  لضيق   مف "ف جمااًل،  .3" تعن باملعن 
ل ن   " تشي 

لش  لب   ،نو  هو  قلب  .خصوصًا  ،س خا بالنو ،  ل  نو 

ع الثاني: ا ي لألمن النالف ي االصطال  لتع

لت  سعتب ألم  يا ثقاف  بج ه ضم  يثا يج محتو لنو مصطلحا ح لها عق ألم  ك ت
هي تشمل ع ، 1002سبتمب 22ح  م  عملها،  ي ضم ب ل لي للطاق  ل لوكال  تها  عتم

لجمهو م  ،مجاال لعاملي  بي حماي  لوقائي م منها ت إلج   ، إلشعاعي ي  لنو ملو 
ي لنو لنفايا  لتخل م   ، ي لنو ملو  ،لحو  فق  مل م  حماي   ، ملسههل لنو  لوقو 

ستيال ي م   مي ،لنو ج م  ستخ  4. 

ن ال يوج  ، ي لنو لطاق  م  بما 5"ألمن النطلح "صقيق ملمفهوم  يعتق معظ خب   ،
ل   ل  نشغل بسع   لت  ف  ليم موضوع ألط ،  ،منظما ،مجتمع  لي متخصص كاال 

ل  ي  لنو بما  ألم  نعقلعاملي قم  ، لت  ن لي  بش فق   ل تحقيق تو ضب لل تصل بع 
شام ضح  مل لل مفهوم  تبط بقضايا ل سائلسغطي كاف  لمل ملفي قبل ن   ، ل ل م  لط                                                             1- www.marefa.org/index.php/لب_األرض, Consulté le : 16/05/2016. 2-  ، :سو يون ي -3 .22 لي لي للطاق ال كال ال لنو ال ألما  ي مجالي  م  ملستخ ملصطلحا   ، ألما  لوقاي م، مس مصطلحا 

لي للطاق ل لوكال   ، ي إلشعاعا ،" -4 .112، 1002، فيينا ،ل لقا لوطن مه عب  فا  ل تيجيا  س ي  لنو  ، ألم  ألمني لسياسي  سا  بي لل لع ملجل   ،"
يع1لبلي  ،، جامع علي لوني 2لع لتو لنش  مو للطباع  ئ  لج  ،،  ، ،" -5 .11، 1022أل ي محم حس "سو نو لعال ألمـ  لتالــي: ،ـ ته  ب  ل ، متاح عل  لكويتيـ نـي  إللك لقب  يـ   ج

https://alqabas.com/7185 ي  .22/02/1022 : الطال، تا

http://www.marefa.org/index.php/لب_الأرض
http://www.marefa.org/index.php/لب_الأرض
https://alqabas.com/7185
https://alqabas.com/7185
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، ضب  لنو ي لألم  الصطال ي  ئ حو مفهومع  نعلتع ل لعال  لج  ل  ألهمي ،ل 
. ي ن ض بش ملتعا  إلملام بال  

م األمن الن : الج العاملي ح مفه  ال 

لن 1020شه عام  ألم  ي سيا ب مفهوم  ئي و  ل باما"لسابق عال  ع "با  
ي عقي ل يكيلنو ي ألم ق الن"بـ ملسما  لج اجع امل تم  ،"م  "شنط"نعقا م
،  "طه" لنو ي شه ما ملألم  لنو  النتشا  جع معاه منع  تم م نعقا م لعام  ث 
لسق  ،ت ل   ط طفا عل  تم تعا  مل ل ملفهوم ي تل  لعال بي  لنو   ألم 

لنامي )لوال ) ل   ، ( م جه يكي بال ألم ملتح  خ   (بال ييا  تضح  م جه  ، كما 
ي تعك  ألم كل  مهها،  لت ق ل  ل ستع ل يتطل مصالح  ل  منا  ف  ،تحليلها تل  به

شامل  صو بلو لت تح بالبيئ  ،لمفهوملضح  ي  لنو ملخاط  ي  لهه قع  تتسق مع 
  . ملستقبلي لحاض  لي   ل

بي: -1 َّ  األمن الن من املنظ الغ لي للطاق ع ل لوكال  :ف  ن لنو ب ألم  ي  ي ته )  ل
ي خا ل أل (.خ  جماع م  ي لقيام بعمل م لق عل  لني  فع  ل  ه 

تي ف  لنو ي ألم  ي  ه يف  ته ، نج ي لتع ملنا ه  خا  ت أل ق م 
، ئي لجماعا ل عال عقي  ن بع  ، غي  ي لسالح كمص للهه ل مالك  يكي يتجاهل  ألم  

باما" ل ،"با   لقائم " ل  م ضي  لنو بما يخال معاه ع لسالح  لت تسع المتال    
" باماالنتشا ملنظما " :، فيقو  ل   خ   لنو ل    لسالح  نتشا  ألكب هو  لخط   

كي علي ل ل يج  ف  له ، ه هو  هابي  .1"إل

لحال ي تل  ملقصو بال   ، " ق ملا ب ما سس "بال  ي للغ ي  ،ملعا يا مثل  كو
لي   ، يقلشمالي لص لهن ،ل  ئيل  س بي عل " ،مثل  لغ ملفهوم  ك  لي منع االنتشاي  "

متالكها ي م  سلح نو ي منع م ال يملكو  بالتح  ، لنو لسالح  ملالك  ،ل  ل  كما ال سعتب 
لنو باملخالف ألح النتشا بمثللسالح  ،كام معاه منع  لعال لنو  ي لألم  بل سعطي تل اب ته

ألخ   ل منحت سابقا لل  لتخصي  نيوم عالي  ليو لي جمع  ي  ،ل مس لحا  كما هو 
يكي  ألم س   -التفا  ملفهوم كما ي ،4002ل لي   قص  لنو م  مس ألم  ي تحقيق  لكب   ل                                                             1- ، لسي سلي النت "محم  ئيلي عل "منع  إلس لخ  بي  لغ لقو  ب حتكا  لع  ، ي عيا ق ج " سست شا

" يفي لنو ... بي تع ألم  لعال حو  لع لج   ، لكويتي لنها  لجمع 2212، يومي   14م، 1020سسمب  12، 
م  لتالي:2411مح ب  ل  ، متاح عل 

www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=246617&date=31122010, Consulté le : 17/05/2016. 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=246617&date=31122010
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لي تخفيضخال " لتخفي ال سعن " "ال""   ، لنو عسالحها  ال " الن ي ج "اإل نما تخ  ،"
سان ل جاعها منها   م  س م  تل ي مخا سسهل  ستخ حتما  ن ال سستبع  تشغيلها، فضال عل 

ماتها  ل م  لت ال تح ي  لنو ل غي  لنو ض  النتشا ملعاه فقال للسالح   .منع 

لنو يتحق تماشيا مع  ألم  ملفهوم، ف  ئي ه  إلج ألعما   ،لبوليسيق فق م خال 
ي ل لي للطاق  ل لوكال  ألم  ،كالتنسيق مع  ح  ( حو  بو ألن لي ) ل لجنائي  ط  لش

، ت لنو ي جه ته لنو لعاملي ملبا مثل: "تبن مبا عاملي ملو هاب  إل "ملكافح  ملبا "، 
النتشا  .  1"لعاملي ألم 

همها لنو تع النتقا  بي لألم  لغ ملفهوم  ل يقتص عل منع  ؛  لتميي  طابع 
ملحت ك عل  ن ي ها، كما  يتجاهل غي لنو  لسالح  متال   يتجاهل جماعا  معين م  مل 

لنو هابيي للسالح  إل متال   حتما  قع،   لنو  ،لو متال  تسع  للسالح  قع  يتغا  ع 
لنفايا  بما يخال معاه ن ال يتعامل مع مشكل  ، كما  النتشا م  ي لل ع لت ته  لنو لكب  

لنامي ل  ي   .2لبيئ 

يقي:الن من املنظ  ألم -4 ملفهوم  اآلسي اإلف لسيوي  ه  ل  تعتق ب ع م 
يقي سسا  ي ،إلف ع م م ي  مهها  ك مق لعال كح ني  مل ي  "سوكوجوكا"ملجتمع 

ال، 3ليابا لنو سعن ؛ي نظ ه ألم  ملعمو بشكل شامل لجميع  :ف  ي م  لنو ألسلح  ل  (
تم طه  ،ل  ي شعا م ل  ث  م  ل ت  هو  لسلمي لها جميعـا(،  ي لألغ  لنو لطاق  تاح  مع 

"" ي ألح سلح ن ال  ي للجميع   . الطاق الن

ملفهوم يقوم عل ل كب    منطلق ه  لنو م   لسالح  متال    سشكلصغ   مج 
لي ً خط  ل ألم  لن ،عل  ف  م بص ب،  عالقهها بالغ ل  ل لسياس  لتل  لنظام   ي   ثظ ع 

                                                           1-  ، لسيـ سليـ لنـومحمـ  بيـ لألمـ  يـ ع بـنحو  ل ، متـاح عل  لناصـ بـي  لع يـ   لتالـي: ، ج
3araby.com/opinion/list/-http://www.al الطال ي  ،  -2 .21/02/1022: ، تا لسي سلي ب  "محم  ي ـالع عيا ق ج " سست النتشا ئيلي عل "منع  إلس لخ  بي  لغ لقو  حتكا 

" يفي لنو ... بي تع ألم  لعال حو  جع سابقلج  لي )" سوكاجوكا"منظم  -3 .، م سس ياباني Soka Gakkai internationalل ، ( م لتعليمي م   لب تهت بوضع ع م 
. لعال ي  ب  لح نب   ، لتعاس لسالم  ي ثقاف   لتع

http://www.al-3araby.com/opinion/list/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://www.al-3araby.com/opinion/list/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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تيألكب لخط  ل  ي ي م  لخم لنو يكي ،لكب   ألم ملتح  لواليا  مهها  ألنها  ،ي مق
م لياباسابقا  ستخ لنو ض  لثاني لسالح  لعاملي  ب  لح  .1ي 

يضا ل ملفهوم تع  ألبعا غي  ه  ، كون يتجاهل  ي ن  طبيع عسك سا  ، عل  النتقا
ل سعي بع محا  ، ي لنو لنفايا   ، ملنض نيوم  ليو لنو مثل:  هابي لجماعا  ألخ  لألم  إل

ي لقضايا مسائل غي جوه ه  ،  سعتب ه لنو لسالح   . 2المتال  

م األمن الن -3 بي من مفه ق الع ئ  :امل ل لعاملي  ملناظ  ب بمتابع  لع             ل يهت 
ل   بالعك ف معظمه تبن  بي،  لع لقومي  يهها بالنسب لألم  غ جوه لنو  ألم  حو  

ي ل لي للطاق  ل لوكال  ل صاغت  بي  لغ ملفهوم   .3مناقش 

ئيلي إلس لنو  ي  لهه طا  س ي  أل لش  لنو ،ي  لسالح  ئيل  س  4حي تمتل 
كتوب  ب  ي ح يا  سو ألمني 2121كا  تستعمل ض مص  لجماع  لض  تجهه  ن م  ، ف

 ، لنو ألم  ش  يتعامل مع مختل قضايا  قع  لو ضع مفهوم سعك ه  ل  بي بالتوصل  لع
سا مب لجميع  "األمن العاملي للجميع"، مفهوم يقوم عل  ي عل  لهه لخط  يح كل مصا 

لسيا يقو  ي ه   ، ل ي بي  تي إلس لتو  ي ظل  لسالم يتحقق    ، لي عل  معين
لسي كتو محم  : ) ل ا سلي سا الت لي تنهض عل   األمن الن يعني بنا عالقا د

اتي ما الشاملاإلس سلح ال ها من  غي ي  م (ي بي ال فيما يتعل بامتال األسلح الن  ،
لنو يتحقق ث ألم  يب ف  لنو ألسلح  ل  ما ب لشامل م جميع  ،حسب  ما  ل سلح  جميع 

ي حا ل بشكل ن    ، فو شامل  ملق ،ل تع  كلي  بقا  ج  لو ن م  غي ف ي  لنو                                                             1- ، لسي سلي ب      "محم  ي ـالع عيا ق ج " سست النتشا ئيلي عل "منع  إلس لخ  بي  لغ لقو  حتكا 
" يفي لنو ... بي تع ألم  لعال حو  جع سلج  جع نفس -2 .ابق، م مل  ، لسي سلي ،  -3 .محم  لسيـ سليـ ،محمـ  لنـو بيـ لألمـ  يـ ع جع سابق نحو  لق  -4 .م ض عل  ع ، حي  ي ع محطا لنو  النتشا  لسلب  مل  ئما ع موقفها  ئيل  س لق عب 

، كما  41/42ألم  ي لنو لتفجي  لجو لخا بوق  ي       ي  لنو ب  لتجا ملتعلق بحظ  ملعاه  فق عل  ل تو
تم  ي م  ، ملا جي تح سط   لخا يل  22لفضا  تيجيههابان ع  2112ف ف  س ل ها عل موقفها  ص

لش  ي منطق  لنو  ملالك للسالح  لوحي  ل  ل بقائها  النتشا  م  ي معاه ع جها كل لتم  ، س أل
. لنو لتو  ها بخلق نو م  حتكا ل كس  مي  ل  ك ) محا ي  ،نظيللم لهم ي  لعب  ئل  نام  " :  لب

بي  لع لقومي  ألم  ه عل  ثي ت ئيلي  إلس سال ماجستي1000 -2112لنو  ه ،"،  أل ،  -غ  -جامع  فلسطي
1020 ، 201-220.) 
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ب  ، ألخ  عل ما هي علي ي لل  ؛ لنو ملتكا للسالح، الجمل المتال   ملتبا للسالح   لن  ما  ف
لعال لنو  ألم  ل يحقق  ألمثل  لوضع   .1ه هو 

2-: م الشامل لألمن الن ع املفه ب الكلي ل لحا عش  املقا ح   1002عام  سبتمبم بع 
لوكال   ، ملتح ألم  منظم  لي،  لنو م مجتمع  ألم  ملعني بموضو  ف  ألط شتغل كاف 
هاب  إل لعاملي ملكافح  ملبا   ،) بو ألن لجنائي ) ط  لي للش ل ملنظم   ، ي ل لي للطاق  ل

مو  سلح  نتشا  لعاملي ض  ك  لش  ، لشامللنو ما  قابي 2ل ل لهيئا  ل مختل  ي  ، بما 
ق  كي عل منع س ل ألم  ، حي ل سع يقتص  لنو لشامل لألم  ملفهوم  ع  لوطني عل مناقش 

ي لنو ملو  ي  العتبا مخاط  ؛ تحويلها ألغ غي سلمي ، ته ي  خ  ي بل با ي ي ته ج
ي  صو  موتتمثل  ي تكن  ،منع  ي تفجي تنظيما   ي لولوجيا نو مجموعا تستعملها 

ثي تكو لها نتائ   ،هابي ، لنو  لحومشابه لنتائ  كا لنو تبط باألما  مل عما  ي  لقيام ب
مي  ف ج ملشعتفجي مصا مشع بقص تلو تسهه ض بليغ ح  ،ي مناطق شاسع باملو   

، ته  لبيئ ملجتمع  لبش  لنو عتماصح  لحا  ضي  ملت ف إلشعاعي  ملقصو م   عم  
خلي ف  خلي م ق   ،ط ل ي  لتخ عما  ألب  ل بالقيام ب ملنش ل  خل  ي سعملو  ل خا 

فق  ي   مل  .3إلشعاعيلنو

ئ لتكما ت توسيع  يضا  ملخاط لتشمل  ي  لنو ملش للمو  ملو   ، غي  ها م  غي
عما  ، التجا ملشع ألغ مالي تتصل ب ملو ه  ي ه لقانوني  لتعامل مع غي  م  لقضايا  ك ع

مج لنو بشكل منفصل  النتشا  م  ع لسالح  ن  لتسلح  تبط بالح م   معاه باعتبا  ،مل
لحظالنتشا منع  لنو  معاه  ب  ي  ،يلشامل للتجا ي ه تعمال م جهههما عل تع لنو  ألم 

.  لجان

                                                           1-  ، لسي سلي لخ محم  بي  لغ لقو  حتكا  يفي ، لنو ... بي تع ألم  لعال حو  لج  ب  لع
ي عيا ق ج " سست النتشا ئيلي عل "منع  جع سابق، إلس لنجا  -2 .11، م لسي  ،"  حم  لها لسلمي لمحم عب  ما  الستخ شنط لألم .. بي  خط قم  ي  ل لطاق 

" ي لنو م، ألسلح  أله ي  ، ج لعج ي محم  يل  4، تق لتالي:1022ب ب  ل  ، متاح عل 

www.ahram.org.eg/Newsprint/491993.aspx : الطال ي  ي -3 .  11/02/1022، تا يا ل قابي"، ،"عا  ل يعي  لتش إلطا   : إلشعاعي ي  لنو لطاق  ،  م  لع لثاني، مل  لقس   ، سا مجل 
   221- 224. 

http://www.ahram.org.eg/Newsprint/491993.aspx
http://www.ahram.org.eg/Newsprint/491993.aspx
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ملنطلق يق شامل ؛م ه  ي بط لنو ي  لهه ي جميع  لنظ  لنو قضي  ي،1يتعي  ألم 
سا  عقالني يقوم عل منظو شا سعتمعل  ي ظل  ،نه متخص ،مل متعمفهوم عل  السيما 

ها  لت سشه لتطو  ألمللتعقي  ل نوضع  لي  جل  هل ألسباب م  ألع  معالج 
ل ي لالنتشا  ي ،نولج لنو ملو  ه  يا تع  ي ه ملش  التجا غي   ، ي لهه للفق 

ي  ،ملو لنو ته هاب  ك ،2إل لص  كو  ي ه  شغا ملشا بعلعاملي لقم خال  حو  ل
لنو لف م  ألم  ي  ل  12ملنعق  يل  2ما  شنط عل  1022ب ألساسي لل "بو لي  ملس

لحفا عل  يأل ي  لنو ملشع  ملو  قا بالنسب لجميع  أل ي جميع  ها  م  مل ،غي ل  ي  و بما 
، ي لنو ألسلح  ي  م  ملستخ ي  م  لنو ستخ ها للتقليل م  تخا ج  لو نيوم عالي لخطو  ليو
، لنو ي  لهه مكافح   ، ملعلوما لتخصي همي تبا  ي عل  لتش لي  ،مع  ل ل  لتعا 

ل للجو  ال  لنو محا هاب  معالج ق ،إل حباطها،  ها  لنوضايا ص  .3"النتشا 

م عل ضو للتعامل مع م  يتضح ؛ما تق ثيقا بض  س تباطا  تبطا  لنو يظل م ألم 
ي   كاف سستوع ،شامل كليمفهوم م منظو  ضب ملتعلهه ال  مخاط  : ملخاط  ي  نتشا ت
سعلت ي عل نحو  لنو لي ،كنولوجيا  لتخل م  م  نيوم عالي ع سلح  إلثو ل صنع  مل 

متالكها ي  ملش  ،نو ي  لت غي  لنو لنو بمختل   ،إلشعاعي للمو  هاب  إل مخاط 
ضيات ه إليجا بيئف ك شمواًل   ،  م  تنسيقًا عاملي  لنوست تقوم  ، بيئ4لعال قو لألم 

سي  لسالمال  ألمعل ت  للجميع. ستق 
  

بو، "  -1                                                            ي لنوالسينا  ألم  جع لقضي  ألح عا م ه  ،  1024نوفمب  22"، ت نش لغ الي عل عل موقع 
لتالي:   ب  : www.alghad.com/articles/836656ل الطال ي  ، بكي -2 .21/02/1022، تا نالي ليومي  لشع  لعال، صحيف  لنو  ألم  يق لتحقيق  ط ط لصا يوم              "تعليق: خا  ،"

لتالي1021ما  11 ب  ل : ،http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html:، متاح عل  الطال ي  تا
لسي  -3 .10/01/1022 محمحم  جع سابق. لنجا  ، م لها ملصظين -4 عب  ملجل  ملش  حو " :  تم  مل  ، جي لخا لش  للش  ي  النتشا  منع  لنو  ألم  ثقاف 

 ،" س يكي يومي أل ألم لنو بجامع تيني   ألم  معه  ملص  لباجو   12 12ملنظ بالتعا مع جمعي 
يل  لتالي: 1022ب ب  ل ، متاح عل  لقاه  ،egypt.org/printerfriendly.aspx?ArticleID=94-http://ecfa  ، ي تا

 :  .12/02/1022الطال

http://www.alghad.com/articles/836656
http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html
http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html
http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html
http://ecfa-egypt.org/printerfriendly.aspx?ArticleID=94
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يثانيا: الضبط   لألمن الن االصطال

"مصطلح          ؛ عنص "األمن الن ي ل بعينها، بل سعن جميع  1األمن سشمل عنص ل ال يخ 
لثاني  لعنص  ما   ، اإلشعاعييخ "فل ي  اف الن امل اد  مامل ل  ل سشي  هو ب حماي   "؛ 

ضها أل خط ملنش  ملو ل م تع ي   ي  . ،لنو جم ه   ي مهما كا مص   ته

لنو  ؛علي ألم  ي  قاي ):نب صطالحايمك تع           ح املجاال األمني التي تهت بال
ابي املناسب للح من: اتخا الكش    الت

ي -  اد الن ق امل اد  ،س ي م ا املتعلق هها.امل  ،مشع   ع
يبي للمنش -ب  .األعما التخ ي   الن
ي -  اد الن ع للم ا غي املش . ،الت اد مشع ي م   

ام -د  ياملغي  االستخ اد الن امي للم اض اإلج ع لألغ (األ شع املاد امل  ،ش  2.خ

ي ع   ل لي للطاق  ل لوكال  :ح مصطلف  ن لنو ب ملو منع  )ألم  ق  يكش س  لنو
ملشع  ملو  ها م  تبط بها  ،غي مل فق  ينها   ،مل ليها تخ مل ب  نقلها غي   ،لوصو غي 

ي   ،ملش لش فا  فقلتص مل ملو  ملتعلق بتل  ألخ   ( لتللتص  ،   .3ألفعا

ليتبن ق   ل لوكال  ي عمل  لنو تع ألم  ي حو  الستشا ي  للطاق ملجموع  ل
لنو ألم  ع يلي: ماك بش  لط التقا  لوسائل  ي) لتخ ل عليها، ،ما  ملو  كشفها  ق  س

ي  ألخ  لنو ملشع  ليها ،ملو  ملسموح ب  لقانون ،لوصو غي  ل نقلها غي  ك بالنسب  ي، 
ملتعلق بها( خل  -1                                                            .4للمنش  طني  ملو مي  لبسيط بت إلج  بت م   ، ملجاال ي م  ي ع م  سع فضفا سستخ ألم مصطلح 

ألخطا ل ض  ل ل ل مي  لخاص بت نهها باإلج   ، له مو ياته  ح حياته  ي سالمهه  لت تمسه  ملحتمل   
خ مفهوم ألم، كاألم متع شامال  انفسها، كما ي  ، ،  القتصا لفك ألم   ، لبيئ ألم  ملجتمعي،  ألم   ، لسياس 

ي لسيا ألم  ي،  ملا ألم  ي،  لغ ملعلوماتيألم  ألم  لصحي،  ألم   ،،   . لعال إلقلي  لقومي  ألم  ل   ,”See : tsuneo AKaha, “japan s comrehesive security  policy :a New East Asian Environment) باإلضاف 
Asian survey, vol. 31, no.4, April 1991, pp. 324- 340). 2-  " ، ي يقو سوالف ق ي "أل مي لنو لسالم  لنو  لعلمي "م  لحلق  نوفمب  11ل  10، م "األمن الن، 

1002، ي لسعو بي  لع ململك   ، يا ل  ، ألمني بي للعلوم  لع جع سابق،   -3 .12،  1002، جامع ناي  ، م ي ل لي للطاق  ل لوكال  لصا ع  ألما  ، "مكت  -4 .11مس مصطلحا  التصاال ب شامل لألمإلعالم  يمقا ل لي للطاق  ل لوكال  لع "، مجل  / يونيو42/2،  ي   ، ح
 .20، فيينا،  1004
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لهيكما  فت  :ع ن ي ب ل بي للطاق  لع إلج  )ئ  لت تمنع  لمجموع  تكش تيبا 
ق   ملو س ي  يته مل  ،ملشع لنو إلشعاعيت  ،تعلق بهاألجه  ي  لنو ملنش  م  ح 

ي لتخ (.لتخفلتع    ،عما  لح ي حال  ق  لعو  1ي م 
ألمما  لنو  امس مصطلحا  ألم  لنو  يلهيئ  لصا علضمانا   قاب  التحا لل

بي لع إلما  ل  لتابع ل ي  يففق  ،لنو لنو كما يلي:ا  تع لوصو ) لألم  غي لحيلول  
ي  لنو ملو  ل  ي  ،ملشع مل ب  لنو فق  ه ،مل مل ب له م غي  الستخ ملو    

فق(  .2مل
ئ  ما لج قفق  ،لقانو  ئاس   ل سوم  مل خ  212-24 بمناسب ص  مل

يي ل،  02/02/1024ي ملا لحماي  ملطبق عل  لنو  ألم  بي  ي ح ت لنو          للمنش 
لثاني  م ملا  ي  لنو  ألم  يفا ملصطلح  ملشع تع سوم  ه ي مفهوم)يقص   :يلي كماملصا  مل

تي: لكش  -بما ي لحماي  بي  : ت لنو ق ألم  لس يل عل  خو   ،لتخ خ       ل مل غي 
ملش  ،ب لتحويل غي  مي يم با  فعل  ،  ي ج لنو ألخ  ملو  ملشع  ملو  ملنش   ، 

) ك سوم:ي نف  جا ، 3ملش بي  )مل ف ت ي ته ملا لحماي  ملطبق عل  لنو   للمنشألم 
ي ي    لنو لنو ملشع تفاملو  ملصا  تي علقو ما  م  :  ي ي  -لخصو ي  ملنشتخ لنو

ملشع ي  -  لنو خ ب للمو  مل ح غي  ملشع -ل خ ب للمصا  مل ح غي  ألعما بني  -ل
إلتالف  نش إلض مثل ي إلفسا   لنو ألخ (  ملو  ملشع   .4ملو 

ه م خال  لنو تتح الخملختلف  ألفعايتبي   يفالتعه ق ي  ألم  لس
ي ،الختال  ي  ،لهه خو غي  ،5لتخ ح بل ملش ،ملص مي فعا    ،لنقل غي  ج                                                            1-   ، بي لع ل  ، جامع  يـ ل بي للطاق  لع لهيئ   ، يي لنو ألما  ألم  لنو  -2 . 40ضو سع مصباح،  ألما  لنو مس مصطلحا  لهيئألم   ، ،  لضمانا بي لع إلما  ل  ي ل لنو قاب  ي لل التحا

لتالي:  ب  ل : www.fanr.gov.aeمتاح عل  الطال ي  مل -3 .   1022/ 20/ 21، تا لثاني م  ق ملا  ئاس   ل ي  212-24سوم  خ  فق  2412مضا عام 01مل ملو ل  1024يوليو سن  02  م، 
، ملشع ملصا  م  ي  لنو ملو  ي  لنو ي للمنش  ملا لحماي  ملطبق عل  لنو  ألم  بي  ي  يح ت لج

طي  يمق ل ي  ئ لج ي  سمي للجمهو لعل ي 41 لشعبي  لصا بتا فق  2412مضا عام  22،  ملو   01 لـ 
سوم  -4 م. 1024يوليو سن  مل لثالث م  ملو  212 – 24ملا  ي  لنو ي للمنش  ملا لحماي  ملطبق عل  لنو  ألم  بي  ملح لت

ي  ملصا لنو . م  ي نو -5 ملشع ستعمالها :nucléaire sabotage)) يقص بتخ يـ يجـ  فـــق نو  مو نو ــ ض م   فعـــل متعم يوجَّ
نها  نقلهــا  لبيئـ نتيجـــ يمكـــ  خ لجمهو   لعامليــ   مـــا  يقـ مباشـــ  غي مباش صح   يهـ بط

( . نطال مو مشع ،: مس مصطلحانظيلتع إلشعاعا   ي ل لي للطاق  ل لوكال  لصا ع  ألما    
جع سابق،    (.42م

http://www.fanr.gov.ae/
http://www.fanr.gov.ae/
http://www.fanr.gov.ae/
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ي لنو إلض باملو  ل  ملشع ،خ  تتعلق  تتوج  ملو  لت  ،  ملنش  ج  ملو  هافي تتو ه  ه
نشط  تب بها م  ل ت  ،1ما ي ه ج  و  ي مقابل  ف العت ه عبا ع  هي، عناصمجموع  ـبتو

ئيسي لنو تنا بها خط مهام  ألم  ها كما يلي  ،منظوم   2:يتو تنفي

:املنع   -1 قاي لس  ال أل  فاعي  ل لخ  لكاملع  لحماي  مي  ملطلوب للمو   ، يتضم ت
ي  ملنش  لنو ها ب  إل   ل بتجهي  ، ج تكفي لكي يقتنع  م جه شعاعي    ت  ع   بشكل ظاه ب

جي ي عمليا   ،خا ج  ل  ن ال ج  م محا ألسو قتحاميخلي ب لوسائل  ه  م ه  ،
ل   ،لكاميملجه   ،حصنمل ج  ي كل   (،املنع)ال يوج  مقيا ل ي  ل للتح نما يخضع 

 .ححال عل 
لثاني :الكش -4 فاعي  ل لخ  ل م خال   ،سع  ميت  قيق   ستخ مع  حساس جه 

ي  ع  ي قتحامقا عل كش  معت بمج ش لنو خ ،ملنش  ل يق   ح ب بط ملص و غي 
ق ممك بع ح   ،لخ ب  ق ي   .القتحامه 

لخ س :االستجاب  التص -3 فاعع  لثالل ملهام حي س ،ي  صع  لتعامل   كيفي  :شملهو م 
ملكتشف مع ي  ،ملو  لهه لتعامل مع  ل ،لنوكيفي  ي أل لنو ب        لتوثيق  ،لجنائي 

حل ،3ألح مل ه  ي عملها  أل ،"االستجابالتص ب" طلق عل ه لتعطيل تب  مسائل   باستخ
ج  ب  لحو بو ئ  حو سو  ي م  ف ملا عنو ث عل  ،م ضافي ت ئق  ، عتمل نتباه  عو

جحي  ئق بما سسم   هتطيل ف تو لعو ه  لتص إلجها عملي مام ه  ،القتحامصو ف 
م ي حال  ستخ ي  لعسك قكلما ملسلح،   العتلقو  م  ستغ لال كلما قتًا طوياًل  لالعتمل 

ص لقو يوفل تل    ط الخاص) الستجاب ف بشكل فعا بالقب  العت( إلنها ف الش
ي ملعت ملعت    .4عل 

                                                             1-  " ، كا لياً         محمو ب لنو  لخط  ي  ي ت إلشعاعي  ي  لنو ملو  ي  ملش  التجا غي   عمليا 
جههها سائل مو تيج"قليمياً  س لعل حو  مللتقى  ي  لقي  ق بح  ملنظ ،  لنو  بي لألم  يا    ي ع بال

،   02/02/1021ل  1م  ألمنيـ بيـ للعلوم  لع لتالـي:21، جامعـ ناي  ب  ل  . متاح عل 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/59851 ي ي  -2 .     20/02/1022:  الطال، تا ل لي للطاق  ل لوكال  لخط ضم ق  ه  ق ه عتبا VOC 20/1002ت  لتطبيق  ضع حي   ،          
جع سابق،  نظي. )1001لغاي  1002 عام م ، م ي يقو سوالف ق ،  -3 (.12: مي ي يقو سوالف ق جع سابق،  -4 .12  ،نفس جعملمي ، م كا  .21محمو ب

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/59851
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/59851
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م؛ما خالص   لنو مهامعناص  ناهلشكل  يبي تق  :ألم 

 

 

ق                                           س
يبعمل   تخ

خ  عمل غي م
 ينقل غي قانون

تبط بها   مل ملنش  ملشع   ملو  ي  لنو ملو  ف  ئي تسهه عما ع  1. 

 : ع الثال  مصطلحا  األمن الن عما يشاهه منبي  يتميالالف
ب             ملفاهي "األمن النمصطلح " يتقا خل مع ألخ   مع بع  ل، ملت م  ألم  سستل

بينبين ميي لت يقلت لص يته ي ، ها  لي هي:  مصطلحابعبي  ف األمن  ،األمن الن ال
ي ، الن العاملي  .األما الن الضمانا الن

ليال: التميي بي األمن الن    األمن الن ال
ليبيقص " ل  ألم ،(International nuclear Security) "األمن الن ال لخا بكل  لنو 

فاعي فيما ي حعل  ل لناحي  ،  م  لنو لهجوم  جه  ي خ ق مو ملحا ل  ب م ك ي  ق قو  نو
ف ه ي تستطيع تحقيق  ل هامعا ل ب تل  ل ،2ي ض اتيجي" عل ول يقومفم دع الن س ّ ل  3"ال لل ف ، "  -1                                                            لع حما ب محم  ل "عب  إلشعاعي ي  لنو ي  لهه ملنعق يومي تقيي  لنو  لعلمي لألم  لن   ،

ملل عب هللا للطاق1022ما  1 2 ين  ، م ل قط ط ل لش ألمني بالتعا مع كلي  بي للعلوم  لع  ، جامع ناي 
 ، ملتج ي  ،  -2  . 22ل لسي إلسالمي،حم محمو  ه  نظي لي...  ل لنو  لتالي: ألم  ب  ل  مقا متاح عل 

w&id=7031content&task=vie-http://ar.qawim.net/index.php?option=com،  ي لنو  -3 .22/02/1022:  الطالتا ل  تيجي  س لسالح  (Nuclear Deterrence strategy)تقوم  م  لتلوي  باستخ  ، ي ملنا بالهه عل 
ب شامل ، يجعل نشوب ح ي هائل مي ي  ق ت سلح نو ل  ك م  متال   العتقا ب  ، حي سسو   لنو

ف بتو  لنو  ما سع ل  خ  ق  ملسلح،  لص  ك شب مستحيل، خوفا م تطو  يتي   لتي نو بي 
لنو ع  ي  (balane of nuclear terror)  ل ل لقنبل  ستب   ، لنو هي للسالح  ل لتطو  ي ظل  هميت 

تيجي إلس فا  لقا  ، ي لنو لقنبل  ل ل  تيجي  س ج  ق   ، ي لنو صا  لغو  ، لعاب للقا ي  لصو  ،
ي ظل  لسوفياتي  إلتحا  يكي  ألم ملتح  لواليا  ي  ملعسك لبا بي  ب  لح لبا خال حقب  لنو مكانهها 

( . لي ل لعالقا  لت ط عل  ي  لعسك لسياسي  ي  يلالسلتحوال  ، بح  خ لحكي   جع: عب 
، منت  ي لنظ ملفهوم   ، تيجي لتالي: إلس ب  ل ، متاح عل  لفضا ي  لعسك  Army- لتكنولوجيا 

 hreads/389tech.net/forum/index.php? t : الطال ي   (.  22/04/1022 ، تا

 الكشف 
 المنع التصدي

http://ar.qawim.net/index.php?option=com-content&task=view&id=7031
http://ar.qawim.net/index.php?option=com-content&task=view&id=7031
http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ModoatAma1/POLiticaL/n.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ModoatAma1/POLiticaL/n.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ModoatAma1/POLiticaL/n.doc_cvt.htm
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ي مستخي  لنو لنف ض  ملش ل حقها ستنا،1ألسلح  عي ع  لش فا  ل س   ي مما
ألمني  لقو  غي ،2لحيوي هجوم مسلح يه مصالحها  م مع طبيع  عي تصط لش فا  ل  قاع 

ي لنو ي لألسلح  مي سالمهها  حتفا عفضال  ،لت منها  ل ب لنو تل تمب حقهاي ل  ،لسالح 
ي محمي تكو   لت  التفاقيامع مضمو عا يت لبقا حت يتحقق لها 3تح مظل نو لي  ل

ل عو  ي نتشا   حظ ت لنو  لتعه  ،ألسلح 
، مما يه  لنو لسالح  ألم بش ن  ليالستق   .4يل

لياألمن اليج مصطلح " ،علي           ي " مجال ن ال ليحقل نطاق  ل م  هو ،لسياس 
لعالقا  ختصا ي حي يج مصطلح "لسياسي عل   ، لي ح ف األمن النل ي  " مكان 

يث لح بي باتخال سعن  ،5"القان الن" هو ،لقانو  ي   لت لض ألمني  تيبا  ل
مي مجا ي ملناسب  ي ت لنو مل   ،ألنشط  إلشعاعا  مهاقلها  ن  ،نَّ ي   لوقاي م  توفي  ،ستخ

ي لحماي فق للمو  ملا ي م مل ق لنو ،لس ي لتخ لعالب العتبا يالمع  عما   املنح 
لنو  هلألم  بعا النتشاع ب ملتعلق ي  لنو  ،حظ  لسالح  لنو ل  هاب  إل مجابه   ،

 . إلشعاعي
لل مما سبق، يتبي ملصطلحي  لتميي بي  ي ظاهيج  بـ  يب  مجالهما   ال ،يهما متقا

. لولهمام  لقانوني ال تخضع أل       -1                                                            متباع لناحي  جوه: فم  لشامل م ع  ما  ل سلح  ها م  ي ع غي لنو ألسلح  تتمي 
ل يح لوحي  لسالح  لتقني فه  لناحي  ما م   ، قتنا ه ل  م للجميع  ي مل ي  تج  مفعو      تفاقي تح

مي شامل ألحيا ت ها م  غي ي  لبش لكائنا   ، ي ملا ألجسام  لتحتي  لبن  ال  ؛عل  لناحي  تيجي ما م  نها س ف
  ، لتخوي م لل  ل سستخ ألمثل  لسالح  الستباقي م  م ث تع  با  لض ب   لح ي تفا  ق سساه 

. ي ملعا ل  لتفصيل ي )للم  ل اجعم  لها : ي : عب  جم ، ت لخط ل  لنو بي  لسالح   ، ت نو تي ب
  ، ل بو ظب للثقاف  ، هيئ  ي  فوجيتا،"  -2 (.12،  2،1022إل "،        هيسا كا ي لنو ألسلح  عي  لي بش مش ل لع  تها محكم  ص لت  لفتو   تعليقا عل 

لع مل  ، ألحم لي للصلي  ل " -3 .20، 2112، 21جل  ي لنو ي  ملقصو " باملظل  لنو سانهها  ي ت ملتمثل  ع  ل لقو  ي بم  لنو ألسلح  لت تمتل  ل  ل  تتعه 
. ي سلح نو عا ل ال تمتل  لسلمي للطاق نظي) لتشكل  ما  الستخ عي،  لب لوكال : محم  ي ـ مساهم  لنو

:  ، تيجي إلس لبحو  سا  ل ك  ، م ي ل لي للطاق  ، 2ل ملتح بي  لع إلما   ،1001 ،  22- 22.) 4-  ، ي لنو ألسلح  نتشا  لي للح م  ل لجهو  ، تنفي  لقا ه سالقي عب  ،  ،كتو / 1024جامع تلمسا
1022 ،  21- 24 . 5- : ن لنو ب لقانو  َّف  ملعنوي بنشاطا تتعلق باملو  سع لطبيعي  خا  أل لت تنظ قيام  ع  لقو )مجموع 

.) لطبيعي لإلشعا لتع للمصا   ، ين مل إلشعاعا   ، ي لتو ستويب ينظ) النشطا ،: كا ع  كتي خ
لي ل ل لوكال   ، لنو ، فيينالقانو  ي ل ي  -لطاق  / فب  (.4، 1002لنمسا، شبا
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طني: التميي بي األمن الن العاملي ثانيا  األمن الن ال

متصل م حلقا متكون سلسل  ي (Global nuclear Security) األمن الن العاملييتمثل 
بط   لنومجمو بي م لوطني لألم  لعال لل  ألنظم  ليسشكل  فهو  ،1ي  ل كل ل   إلطا 

لت تنش  لي بل  ل لجهو  ي  ك  جلاملشا لنو م  ألم  مم خال  ،تحسي  باملعايي  الل
لتوجيهي  لنظ ،لعامليملبا  ضا  لوطني  ،ستع لتحتي  لبن  ع  لي ل ل ف  ملعا شبكا 

ها، مما سساع عل منع  إلقليمي ي صل تع لنومو ألم  ح  هابي   ،قو  ح م  ح 
يتطل 2نو خطي لقال ،  ل  ل  ،بالض تعا مش  عل مستو   سسا  لي مل

ي ل لي للطاق  ل ملهتم  ،كالوكال  لعاملي  تم  لنو شبقضايا  مل  .3ألم 
ألسا لعال يقوم عل ه  لنو  ط  ،ألم  سسي لعمل عل مجموع م  لقانوني  مل

ك ت لعال قاطب بنه  ي  ي  لنو ألنشط  فق  مل ملو  م  لصعي لخاص بضما  نسيقا عل 
م ملل لي  ل لصكو   لي، السيما  لسو منها ل م عل  ملل ع  ،غي  نا قو م لي  ل كاالتفاقيا 

لنوعال لطا تقوي ضما  يظل به ،4لسلو  لي مش  ،ألم  ملجتمع مس ك تقع عل عاتق 
لي ف  ،ككل ل ها م ي ملساهم به غي ي  لنو لفعا للمو  ألم  ل تحقيق  مي  ل لعاملي  لجهو 

ملشع طني األمن الن" يقومبينما  ،5ملو  ألساسي تقع عل عاتقب" ال لي  ملس عل  ل كل جعل 
ملناسب  ،ح لوسائل  إلج  ها لوضع  ق  جهو لفعا ب  مي  لت ي  جميعلللحفا عل  ما 

ته يا حو قابي فيها  ،م مو نو ل يلتحك  لت بما  قع تح  ل  لو ي  لنو ألسلح  ي  م  تستخ
تها، ل  سيط ضح  ؛منهايتطل  ي  تح نظم  ني  ليا بي ضع قو لجها قيق للمس مختل 

تنمي   ، يلملعني لت ي بالتعلي  لبش ملعلومامنع  ج،  6لمو   ،ها غي حكومي م حيا 
ملو ألغ  م تل  ملطلوب الستخ ي لتكنولوجيا  .  ش ي جع سابق،  -1                                                            م  .42- 42  ضو سع مصباح، م

2-Tomihiro Taniguchi, “A global Challenge Nuclear activities are increasingly multinational, no 
longer confined the borders of one country”, IAEA BULLETIN “Helping Hands”, vol.50-2, May 

2009, VIENNA, p.22. 3- جع سابق ، م لسي ي لعام نظي -Tomihiro Taniguchi,Op.cit,p.22. 5-4 .حم محمو  ل لي للطاق  ل لسنو للوكال  ي  لتق لنمسا، 1021:  ، فيينا،  ي ل لي للطاق  ل لوكال   ،11 .
: ،"خال ب ع -GC(58)/3 . 6لوثيق لعي  ي  لع هاب ب  إل مكافح  لنو  ألم  طا  ي  لي  ل لعل        لصكو   مللتقى  ليل   ،"

لف  ي خال  ل بي للطاق  لع لهيئ  ي  ل لي للطاق  ل لوكال  ملنظ بالتعا مع   " لنو ألم  ـ 22"
فق 21/2/2411 ملو يل  1/4هـ  لعلو 1021ف ،، كلي  يا ل  ، ألمني بي للعلوم  لع ، جامع ناي  لجنائي  .12 م 
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سع، سشمل تعميقاألمن الن العامليف " علي ع  ال " ينطبق عل نطا   لتعا  لتبا
  ، ملعمو جا  ي كل  لنو  ألم  تحسي مستو   ي  ليي لتع طني األمن النينطبق "بينما ل " ال

مح لي  ،عل نطا خا  تخا ف   لسعتم عل مس بي  ي  لت لت ي  لض إلج 
لحصو عل  ي ، ملشعصا ملتحو   لتخ نها ،تالفها  ،عما  قهها ، فق  تحويل  ، س

ه  ، خ ب ي حمل  سعن تجههها عل نحو غي م ي  لنو فق  مل ملو  م  لوطني لضما  لي  ملس
طن مالئ قام نظام  ل  لت تحتا  ل  مجها  ،كل  ل يخ ب لنو  ألم  بي  ي ت فعا لتع

 . ي  لنو
م  مام "العاملي األمن الن كاًل م "يتبي تق تحقيق  لسسعيا  ،"طنياألمن الن ال" 

ألمن لي  ل لياجعل م خال ه  ،لتكامل  ي مس لوطن  لنو  ي مستو   كل ألم  لعال   
لي أل ،ملس لوطني جو  لي  ملس ه  لقيام به م  ع ل ،  مني  جو حلق ضعيفي   ثغ 

لعامليسلسل ي  لنو  ألم   .1منظوم 
ي التميي  :ثالثا الضمانا الن  بي األمن الن 

ي لنو قابي  (nuclear safeguards) لضمانا  ل بي  لت لي يطلق عل مجموع  مصطلح 
لتحقق ل  مي  لت ت لقانوني  ي  ،لفني  لنو نشطهها  ل تقوم ب ل ك م   لتفتي للت لتح 

مين ال لطبيع  بحي، 2خ فيها لسلمي بط  قي عل  ملص ضفا  كي   لسلميتساع عل ت
نام   لنولب ل  ،، 3ل ل غ عسك ي  لنو م   لب ملع  ملو  م تحويل  مها  ع ي  ستخ

ي ،عمليا تطوي سلح نو ملبك ، صنع  لكش  خ  م خال  ي  ي نو جه تفجي ي    أل تح
ملس ي   .4تقبليقع 

ي ث  لنو لضمانا  ظائ ت  الحتو ال   ، لحص لتفتيهي:   ، قب ألم ما  ،5مل
لخاضع للتحك لنو ملشع  ملو  ها م  غي ي  لنو ي للمو  ملا ي  فيتعلق بالحماي  قابي  ل

ف منع لسيط به قوعها خا  لحيلول    ، ل ع ل ي  مها  ميستخ ج عما   ،ما 
ي ق ،لتخ ي جها  ،لس ي  قوعها    ، ملش لقيام م لت غي  ي  ل الستعمالها  غي                                                             1-  ، لعي  ي  لع جع نفسخال ب عب  بي،"  -2 .11ـ 12، م مله س حسي  لي ملما ل لضمانا  عالقت باتفاقا  ي  لنو ملو  قب  م لوطن لحساب  لنظام   
ي  صبغ سلمي نشط م  نو بي "، نش ب لع لهيئ  لثاني،  لع   ، لعش لثاني  ملجل   ، لتنمي ل   

 ، ، تون ي ل جع سابق،   -3 . 14، 1020للطاق  جع سابق،  -4 .11ضو سع مصباح، م ، م لقا  .141 -141  قي عب 
5-Carltonstoiberand others, Handbook on Nuclear Law, IAEA, Vienna, 2013,p 121. 
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هابي تكو لها نف نتائ   لضمانا بتفجي  لثا ختال نظام  تب ع م حي  مل ي    لتفجي
 

ي لعسك ي لألغ  لنو ملو  جه   .1تحويل 
لنو يتقاطعا  ألم  ي  لنو ي ملو نتشا لحيلول  ي فالضمانا  باعتبا   لنو

إل  ي   لنو ملو  هو نف  ح  ، حي تقوم بينهما ت موضوعهما  بطا شعاعي مجا حص  يت
لتحك فيها ي  لنو ملو  قب  ح ،2م ختال هما ي بالض ختال  ل فهما ، لخل ل 

ل منع تصنيع  فا  ي سو يه سلح نو ، حيا  ً ل س يق  ل ع ط يق تنظيما   ت  ع ط
لبيئ   لنا  ي تفجي ته حيا  هابي الستعمالها  لعامليلسل   جماعا   .  يألم 

  األمن الن  الن  ا: التميي بي األمابعا
ي"  " النااألم" مصطلح سعن  (sûreté nucléaire / safety nuclear) "السالم الن

إلشعاعي ي  لنو لكو  قو  ملمكن ملنع  مون  مل الحتياطا  إلج  م  لح  ،تخا كاف 
ها لنو 3ثا فق  مل جميع   ، ي لنو لطاق  إلج محطا  ه  تشمل ه م ،  ستخ ألخ ،  ي 

ملو  ي  لسلميتخ ي لألغ  ما  ،لنو ي الستخ لسو لعسك  .4عل 
لنوعا    ألم  لتميي بي  لنو  (sécurité nucléaire) ما يت   ،(sureté nucléaire)ألما 

لتمي ن ال يوج معيا مح له  لبع ي   فك غي  ،  كا  ألماي ع  تحيل   لقو ل مجمو 
ألخ  لبع  ، بينما ي   ي لنو ملنش  لت يمك  تح بسب تصمي  ملخاط  لخاص بالوقاي م 

ألم سع يمك   ، فك  جيفك  لخا ملخاط  لحماي م  ، لك تعن  ي لنو ألنشط  ي، -1                                                            لت ته  يا ل جع سابق،  عا  ي -2 .222م لي للطاق ال كال ال ليل ال  ، ي لنو لقو   م   جل ب لنو م  ألساسي لألم  لبني  سا   ،لتنفي، 
/ سبتمب  21 لع يلو ، فيينا،  ي ل لي للطاق  ل لوكال   ، لنو لوكال لألم  ي  -3 .1، 1022م سلسل  قع  لت  ي  لنو ث  لكا يل  12مثل  ن  تابع  2112ف كان  نوبيل  ين تش لسوفيت سابقًا،      لالتحابم

ختبا غي موفق،   مباش      ج  ي خال  لنو ملحط  ي  بع  أل ي  لنو ملفاعال  نفجا كبي إلح   حي ح 
ي م  12ل مقتل  لسيط عل  1000خصًا  لو  ي كانو يحا ل إلطفا  جا  ملحط  مصاب بينه موظفي 

، بينما ال ي إلشعاعا لعش بفعل  ي مقتل  لحا الحقا  تسب ه   ، ضه لإلشعا لضحايا  لوضع بع تع ع 
ك منظما ي حي  الف،  بع  لقتل تجا  ملتح  ع  ألم  قال  قيق؛  لع غي  لي    حقوقي 

ح بي  نتشا 10الف  20إلجمالي ي ث هو  لحا ه  ي ه ألخط   ، خ سع،  ل  ي عل نطا  لنو إلشعاعا 
تبط بالتع لإلشعاعا خ  م طا  م كالس ي  سيا، ما تسب  ملجا خاص  ل  .  تض كل 

ب) ل طلع عل  ك  ي   : لتالي للم
www.alhurra.com/content/ukraine-marks-30-anniversary-chernabyl-/304316.html, Consulté le : 16/10/2016. 4-https://ar.wikipedia.org/wiki,Consulté le : 25/10/2016. 

http://www.alhurra.com/content/ukraine-marks-30-anniversary-chernabyl-/304316.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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صب  سعن  سع لألما  لو ،ملعن  لبيئ ملجتمع  ألف  فاعي فعا ض ل حماي   بوضع نظام 
 

إلشعاعي  .1ملخاط 
لنو  به ألما  قاييتمي  ك عل  لبيئ 2ل ي ملمتلكا  ألمو  خا  أل  ،حماي 

ألم ك  ألمني  ـإلج اـتخ عللنو  بينما ي بي  ف منعلت ،  شافكت لت تسهه ق لس
يـعم ملتعلق بمو نو ي  لتخ شعاعي  ا  فق ملنش ك  ، مو  لمل غي خو لخاص بها، 

لحاال ،بمل  ه  ي مثل ه خل   .3لت
لنو تيجي مني طبيع   فاألم  ألم ي سياس س مي ي مجالل لوطن ا  ملنش  ت

لنو  ضها أل ملو  ي عتي م تع لنو  بينما، محتمل  ته قائي  تقني فنيطبيع  ألما 
لخاص  لتنظيمي  إلج  لفني  لنظ  ل مجموع  تشغيل،بنا ،بتصمييحيل   ،  ، تفكي ق

،  ملنش ي خط نقل لنو  ، ملشع لنفايا    ، إلشعاعي  للطو  الستجاب  الستعملو 
ي   جل لنو ل م   ، لحوإلشعاعي ها لتخفي  ،لوقاي م  ثا  .4م 
يياألمبي   لنو ألم  خل   ألم عنص  عالق ت ل   ألما مض تقاطع،   عناص 

لكن مون  ،5لي كافيا( ) ي ال يمك  تكو م لنو فق  مل (فاملو  تك   ل ،) تتص باألما
من (، بينما يمك  تكو  مون ،من ) تتمتع باألم ، "  -1                                                            .6  تكو م للطي "محم محم عب  لنو لقانوني لألم  : هموم عال إلطا  لطاق لب   " لعل مللتقى  ي  م  ق مق  ،

لف م  ي  ملنعق  م "  يل  1 -1هتماما  ملنصو1001ب ، جامع  لحقو ، ، كلي  ، عاألما يتمي  -2 .2، مص قاي لتع  ال ي  ساسًا بالتحك  لوقاي تتعلق  ي حي    ، ملصا ي  ساسًا بالتحك  ألما يتعلق  ي  
بس كثي   إلشعاعا تكو  ثيقا: فالوقاي م  بطا  بطا ت الثني م ضح   لو م   ، لتع ل  ثا  ي  لإلشعاعا 

ألما كا  يمك تسمي   ، لوقاي ي  ألما سساه بالض  بالتالي ف   ، باألما الن  األما ملص خاضعا للتحك
ما النقل ما النفايا املشع   لتع اإلشعاعي   حمايهه م  لبش  ساسا بوقاي  ( تتعلق  ملعن لوقاي )به  ، لك 

إلشعاعا( radioprotectionلإلشعا ) لوقاي م  ئما  ل تس  ، ل ملص :ي. )يا كا  ألما  نظ مس مصطلحا 
لي  ل لوكال   ، إلشعاعا لوقاي م  لنو  ألما  ي مجالي  م  ملستخ ملصطلحا   ، ي ل لي للطاق  ل لوكال  لصا ع 

، فيينا، ي ل ،" محم م -3 (. 112 -112  ، 1002للطاق  للطي "حم عب  إلما ي مص   لتفكي  ل  لتشيي  ي م  لنو لقانوني للمنش  تم لنظام  مل عما   ،
لف م  ي  ملنظ   " القتصا لقانو  لطاق بي  ي "  لعش لحا  لسنو  لعل  لي  ، مجل كلي 1021ما  12ل  10ل

بي لع إلما  ، جامع  ،   لقانو ،  -4 . 421ملتح للطي لنو" محم محم عب  لقانوني لألم  ي  -5 .2، سابقجع "، م إلطا  نسا  ي ف لصا  لنو  ملجا  ي  ألم  لشفافي  ،  1002يونيو  21عتب قانو  لنو ألم  ح عناص     لنو  ألما 
لقانو ما ل م ه  أل ملا  ي  عما  فق جا  لوقاي م   ، إلشعا لحماي م   ، لنو ألما   : لنو ألم  يلي: سشمل 

( . لحو ي حال  ني  مل ألم  عما  مكافحهها،  ي  :لتخ ،  ينظ للطي ، ملمحم محم عب  ي -6 (.2جع نفس لي للطاق ال كال  ال ، ال لوكال لصا ع  ألما  جع سابق، ، مس مصطلحا   .11م
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ئ  املطل الثاني:   ألمن النو ا متطلبامبا
م  نها  الت من املتطلبا األساسيمن املبا  جملاألمن الن عل نظام يق  تعمل عل ش

خ ب  سلي ت ح  ا يقسا نهج  متسق  شامل  كاف ال للتعامل مع قضايا األمن الن بط
ا ،متكامل  ع تل التغي ا الت يتعي عل ال التص لها. بما يست ي ه ئ عل طبيع ال  الطا

ا النهج ب نظام  يق   ل ينطل الن األمنه  من اآلتي: الفعا في ال
ا ال اعتما - لي  ني ال  .عالقكل الصك القان
ساسي ضع - قابيًا   تتضمنبني  نيًا  ًا قان سسياً طا ً  ، م اتيجي .طن س  ي لألمن الن
ابي تنفي - ا  ت . األمن الن الخاص بامل ي اف الن  امل
ابي األمن تنفي - ، ت ا املشع اف الن الخاص بامل .   ما يتصل بها من م ابي األمن تنفي  -نشط ت

ي   ا الن قابالن الخاص بامل ج عن التحك ال ا املشع األخ الخا  .1يامل
ل املبا األساسي الت تط يعلي             ا املطل  م عليهاته م ق ع ) األمن الن منظ الف

ل  ابي األمن الن )(، ث بيا متطلبا  األ ع الثانيت  (.الف

ئ األساسي لألمن النو ل: املبا ع األ  الف

ل  هباعتب لألمن الن ـا األساسيـبامليج النظ  هـل تحقيـاألسا ال يكف اـا األمن  افـ 
ل الن  تتمثل فيما يلي: ، 2في ال

ل لي الد ل: مس  املبدأ األ
ل ئيسي عن ضما األمن الن عل عات ال لي ال م األمن  باعتبا  ،تقع املس  منظ

،  الن ج ال يتج م ل م األمن العام لل ان منظ مي فعاباملحا ه تها  فظ عل ت لكل ما في ح
ي ا ن ا ال ،من م ل امل ،  بما في  ي م في األسلح الن اف ت تستخ اقع تح امل ي ال الن

تها ما  ،سيط مي من حيا املعل ب  منع  جها غي حك جيا املطل ل امالتكن ا  الستخ تل امل
ا خبيث   يألغ ل تحقتسع كل   ،3م نشا  ل  من ي األمن الن من خال  م  تنفي منظ

ا  ي  ن تنطب عل امل ا الن اف   ،ألخ ا املشعامل ا امل اليالاألنشط    صل الخاضع لل

ي -1                                                            لي للطاق ال سا البني األساالوكال الد ام الق الن ،  جل ب من  91الع  ،يسي لألمن الن من 
، فيينا، ي لي للطاق ال كال ال ، ال كال لألمن الن يل /سبتمب  سلسل ال بي  -2 .9،   5192النمسا،  لت ست جع سابكا ، م اشنطن لألمن الن نظي -3 .951،  خ ل من بيا قم  ،  5191لعام : الفق األ : 9، مجلس األمن، األم املتح ثيق . ال

512/5195/S. 
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ها  ،لهاالقضائي  صيان ها  ي هاالحفا عليها   ،العمل عل تط ام  .1است

ليااملبدأ الثاني يفها األمن النو  : تحديد مس  تع
تسن  ا املب  تح  ليا األمن الن يقض  ه قي مس عل عات السلطا بشكل 

، بما في ل ي املختص الت تعينها ال قابي الن اقب الحلسلطاا  ،ل الهيئا ال  ، املعني بم
اني )كتنفي   كاال التصالق ها من  غي الجما  ط  خا  (، الش ليا كاف األ ل مس ك

ل  الشاحن  الناقل( صامل ِّ
ائح الت تلينبغي ل  ،له )كاملشغ  ل الل طني بما في  يعا ال ها تش ص

قابي  تح   لياالهيئ ال حكام املس ف ب ها  ،تع ا نح مناس  تنسيقها للقيام بها عل ،سنا 
م األمن ال طا منظ  .2نضمن 

لي ليا أثناء النقل الد : املس  املبدأ الثال

ل عن ضما ا مفا لي ال ا املب  نطا مس يه ا الن ا   ،لحماي الكافي للم  امل
ل غاي  تشملاملشع األخ  ا  لي لتل امل ل   انتقاعمليا النقل ال لي بشكل سلي   تل املس

اً  ،االستقبا ل   العب حس  م   .3االقتضاب
ابع:  يعي  املبدأ ال قابياإلطا التش  ال

ا املب  يعي   تق بيقض  ه طا تش سا  ل ب لي قام كل  ني ال لألمن بي مالئ لإلطا القان
قاا عل،  الن سس هيئ  طني  ت يعا ال ل عن تنفي اإلطا لتش يبي تك مس  عيالتش
قابي  عا يج  كم،4ال ني   يست قابي جميع العناص الض اإلطا القان من نال م   ي ملنظ

جاممع الح عل تحقي  ،5فعاشامل  طن  األمن   ا بي األحكام املتعلق باألمالتناس  االن
ي ط ،يالن يعي  في  طني التش م ال يا املنظ قابي لألنشط الن  .اإلشعاعي  ال

 
يا -1                                                             لي للطاق ال ساسيا األمن لوكال الد ل  م األمن الن الخاص بال العناص األساسي ملنظ ف  ، اله

، الع  لي للطاق ال51الن كال ال ، ال كال ، فيينامن سلسل األمن الن الصا عن ال /  -ي ا ي النمسا، ح
ني ،   -2 .2،   5192 ي جع ساب ، م خ يب  لت ست 3 .911كا  - IAEA, physical protection of nuclear material and nuclear facilities, NUCLEAR SECURITY 

RECOMMENDATIONS,(INFCIRC/225/Revision5)IAEA NUCLEAR SECURITY SEERIES NO.13, 

IAEA, Vienna, 2011. p.5. 4-  ، جع ساب ، م خ بي   لت ست  ,IAEA, Establishing the nuclear security Infrastructure for a nuclear power programme-5 .915 – 919   كا

implementing guide, IAEA nuclear security series NO.19,IAEA, Vienna, 2013.P. 11. 
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ائ   املبدأ الخامس: يالج  املالحق العقوبا املنطوي عل التج
ل ا املب  تعتم ال ني يقض  ه فقا للصك القان فعا مح  ي  يعي لتج  حكامًا تش

 ، ا الصل باألمن الن لي  لال مي  حق القضائي  املال  بما في  الي اتسلي املج  .1لقضائيال
: التعا   لياملبدأ السا  املساعد عل الصعيد الد

ا املب ب تن من م األمن الن عل التعا  يقض  ه ي ث املساع بي ال بشكلظ نا
اف لي ،  متع األط كال ،املتخصص من خال املنظما ال ها، كال غي ي  لي للطاق ال  ال

لي التعا  مجاال  تشمل  ماتبا املساع عل الصعي ال كش  ،املعل ا في منع  الخب
،التص أل  ا األمن الن لي  املشا  ح اع البيانا ال ل  ،اإلقليميك في ق بيانا بما في 

لي مجا ف ،2املش االتجا غي قاع  ي الجنائي األ ا،  الن ني  ل التعا القان ي ك لقضا
مياملتبا مل ك في األنشط  في  تسليمه  ،الحق املج املشا  ، ائ املتصل باألمن الن الشبكا الج

ا الصل لي  جل باألمن الن  ال امن  ا بما   ،تبا الخب ل   تحسي الق نشا  املتعلقفي  ب
ها  ،نظ األمن الن امالحفا عليها   تنفي  .3هااست
 تقييمهامن النو  أل تحديد تهديدا ا املبدأ السابع:

ا املب ه   م األمن الن مفا ه ي    تضمن منظ ا األمن الن تح ي تقيي ته
جي بالنسب ل الخا اخلي  ،  ال ا ي ه اقي ال م مص  ، ل ال ها باستم اجع ها   ،م ي القيام بتح

ع ال ا ،ل ل ض يًا كلما  ا استنا ي ه ه ال ما مستج عن ه  .4املخاط ل معل
 العواق املحتملتقيي األهداف  الثامن: تحديد  املبدأ 

ا املب ب    ميقص به م األمن الن  تق ي  منظ الي القضائي عل تح اف الخاضع لل تقيي األه
ج حماي ا كان تست ف ما  ل ملع ،لل ا األمن الن ي اقتقيي  اعتمامع  ها من ته املحتمل  الع

اف ا ما اف  ،ت املسا باأله ه األه ي له يالوكا -1                                                            .5الحفا عل تقيي ح لي للطاق ال ،  ل الد جع ساب ، م ي ام للق الن جل ب سا البني األساسي لألمن الن من  ي -2 .95،  االتجا غي املش الت تحت عل تقا ثا  ي بقاع بيانا الحا لي للطاق ال كال ال ك     تحتف ال م
ا املشع ا امل ي  ا الن قابي.بش امل لي للطاق  :اجعي) ألخ املكتشف غي الخاضع للتحك ال الوكال الد

ي قابي، الع ال ا املشع األخ غي خاضع للتحك ال امل ي  ا الن ابي األمن الن للكش عن امل ت  59، نظ 
لي للطاق ال كال ال ، ال كال ، فيينا،من سلسل األمن الن الصا عن ال ني  ي / ي ا ي  IAEA, Objective and Essential Elements of a state’s nuclear security Regime, nuclear security-3 (.9، 5192ح

Fundamentals, IAEA nuclear security series NO.20, IAEA, VIENNA,2013.p.7 4- ، ي لي للطاق ال ،سا البني األس الوكال الد جع ساب ، م ي ام للق الن جل ب   اسي لألمن الن من 
  91 - 51. 5 - IAEA, Objective and Essential Elements of a statés nuclear security Regime, Op. cit, p.8. 
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 الُنُهج املوضوع عن عل باملخاط استخداماملبدأ التاسع: 
م األمن الن عل  ا املب  تعتم منظ اميقص به ِّ استخ  ،2العم فا في ،1نهج مت 

: اعيا املسائل اآلتي  ي
ل ل - اخلي  التقيي الحالي من ال ا األمن الن ال ي ، ه جي اف املح  الخا ها قابلي ماأله

، ا األمن الن ي ه ا املشع األخ  للتع ل امل ي  ا الن اف   خصائ امل ا  األنشطامل
 ، اق الضاالصل امي املحتمل الناج الع ج فعا  تكاب   م بهافعا متعم غي  م عن ا

ي   ا ن ا صلمشع  تتعل بم نشط  اف   ما حساس،   م ،  4حساسص   ،3معل
اف ا  امل ه امل جه نح ه ما  األص  األ، فعا م فعا تق ال  ،نشط  املعل نها   ل 

ث سلبا  .5األمن الن عل ت
: الكشف عن األحداث املتصل باألمن النو  املبدأ العاش

م  م عليها منظ ي الت تق ا املب من العناص الض يا يع ه األمن الن عل جميع املست
ا املعن التنظيمي للكش  تقييمها،  األح ل علتصل باألمن الن  فعا هيكل ج  يعتم 

املمتلكا  يسه في حماي األ  ،مجا األمن النللكش في  ا  اق الضا املجتمع  ف البيئ من الع
ا األمن الن ح ص نقل امل ليع ق ال  ،الناجم عن  يعل  هااملشع   ا الن اقب " -1                                                            لكي ،6م ِّ اق املح (graded approach)يقص "بالنهج املت  ابي لألمن الن تتناس مع الع تمل لألفعا   تطبي ت

امي  ، اإلج ا صل نشط  اف   ،  م خ ا مشع  ي  م ا ن املتعلق بم   األفعا املتعمَّ غي امل بها 
ا  ه امل جه نح ه اف  فعا م ،  امل ث سلبًا في األنشط نها ت ل  خ تق ال . فعا   :نظي) األمن الن

يالوكال لي للطاق ال ،  الد جع ساب ، م ل م األمن الن الخاص بال العناص األساسي ملنظ ف    ، اله
فا في العم  -2 (.99-95 اف        (defence in depth)ال ع طبقا متتالي لحماي األه ل من مجم ه عبا عن نظام يت

. ا األمن الن ي :) من ته ا   مكت الش  ينظ صيا األمن الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ
قابي، الع  ج عن التحك ال ا املشع األخ الخا امل ي  ،من سلسل ا 92الن كال  ألمن الن الصا عن ال

ب ا كت  / ين األ ، فيينا، تش ي لي للطاق ال كال ال  (.51،  5195ل
3  - look: IAEA , security of Nuclear Information, Implementing Guide, IAEA Nuclear security 

series NO.23 –G, IAEA, Vienna, 2015,p .4. ما الحساس  -4  ص املعل م لخ  (sensitive information assets)تتمثل  نا تستخ ا  مك في  مع
اق ها  م ما الحساس  معالج ني  املعل لك سائ  ما   نظ املعل الشبكا  اقب  سالها، كنظ امل ها   ب

خ  ي   .(See : IAEA, security of nuclear information, Op .Cit, p 54)ما
5- IAEA, Objective and Esseential Elements of a states nuclear security Regime, Op. cit, p. 8. 

6- IAEA, Nuclear security systems and measures for the detection of nuclear and other 

Radioactive Material aut of Regulatory control, IAEA Nuclear security Series NO. 21, IAEA, 

Vienna, 2013.p2. 
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ا  اتخايتسن لها  ا افالتص املناسبال  ج ا األب خال القيام ،  في امل ، النشط   في صل
ئيسي ا العام ال اقعاألماكن  في   ،1األح اتيجي امل ا البني األساس ،2اإلس اقع  ل امل ي بما في 

  ، ل ها ال ج الت تح ل الح يفي حك ا الن ا املشع األخ املفق  ،اال البح عن امل  ،امل
ع ج عن ، الضا قابي ) خا  الخا ( السيط نطا التحك ال ل قابي لل في حاال  ،ال
تها لاكتشافها  استعا اض  ال اخل  يضا  اتها   ،عل م سفنها  ،،  لي طائ ها ال  .3عل ح

: ال  لتصد لاالتأه  تخطيط لحدث متصل باألمن النو  املبدأ الحا عش
ا املب  تض ه  يقض  ه م األمن الن الت ا األمن الن من منظ  بشكلالتص ألح

يا املحليكاف مناس عل  طني  املست لي  ال ي ،  ال  ما يلي:تبا ل عن ط
،  ضع خط للتص -أ ا جل ضما تعبئ امل املعني  التعا بفعالي بي كل الجهاي  التنس من 

،  مهام التص )بتنفي  ا نكاالستخبا افهيئا  ،  ا الق يم التحقي في مس الج  ، ل ني جمع األ
ي ها.. الجنائي الن األما   ،(غي ان األمن  ، مع فبي ج امي التص لي  االستخ الفعا للنظ ال

،   االستجاب  ،الخاص باملساع ا مالحق   ،األمن الن في  ح متصل بالتحقيفي حاال الط
.الجنا  الفاعلي   تسليمه

هاتنفي الخط الخاص بفعالي   -ب ف ضما التنفي   اختبا ابي     العاجل اآلنيتقييمها به للت
املجتمع  تخفي اآلثل ،الشامل املمتلكا  خا  اقع عل األ ي مكا ا الضا ال تح  ، ا امل البيئ
ي قاب  الن ج عن التحك ال ا املشع األخ الخا مينها،   ،يامل ت تها  هاستعا ي عمليا الت  ،تغ
ا  بما في  االختبا ين  ال خط التص بنتائ التما  .4الخب

: الس      ياملبدأ الثاني عش
ما الحساس كش مسب  من املعل ا املب ه ضما   القطاعا كافي فش تمفا ه

، ب عنيامل ابي ل  األمن الن ا تع  الت ما عل نح فع  من املعل ل تحقي  امي  النظ ال ئي   -1                                                            ف  (Major public event)يقص بح عام  ن ه ل  ياضيح با ق ال  محتمل مثل التجمعا ال
م بقص  ا املشع األخ الت تستخ ، فامل كي املشا ين  ا كبي من املشاه ع يني الت تشمل عل  ال السياسي 
ل ينبغي  يك  ، ل ا خطي ي اف تشكل ته ه ا  تك محل اس ه األح هابي في مثل ه امي   ج تنفي عمل 

. )نظام األمن الن ئي  ا ال يتج من الخط األمني الشامل أل ح عام  ً لي للطاق  :اجعي ج الوكال الد
ي ، الع ال ئيسي ا العام ال ه لألح ابي ت ، من سلسل 91، نظ األمن الن  كال  األمن الن الصا عن ال

 / ، فيينا، كان األ ي لي للطاق ال كال ال ،ال  (.25 5 9،  5192يسمب
2 - See: IAEA, Nuclear security systems and Measurty  for major public Events, IAEA Nuclear 

security series NO.18, IAEA, Vienna 2012, p. 9. 3- ي لي للطاق ال م األمن الن الخاص بال الوكال الد العناص األساسي ملنظ ف  ، ، اله جع ساب ، م  ل
 1. 

4 - IAEA, Objective and Esseential Elements of a statés Nuclear security Regime, Op. cit,p.9. 
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ل ما من ن ل ل نظام  ئيسي بالنسب  ِّ   ،عناص  ما تعني خاصي الس  تاح املعل م    ،ع
ا من ،  خال العمليا    ،ناالكيا  كشفها لألف ِّ  ال يقتص  ما عل ضما س  ها، املعل بل ي

هاضما يشمل سالم ها  ق ليهامكاني   ،  ص  امها  ،ال ق  ،1عن الطل استخ ِّ يت  في يضما الس 
ابي األمن ع ما الحساس املختاتطبي ت ما الحساسص   ،ل املعل ا  الخاص ب  املعل املع

، بما في نا سائل  املك ما الحساسل ال لها  الت   ،الت تعالج املعل نها تتنا سلها ،تخ  لضما  ت
ا غي م له ف ي  اخلي ،ال تقع في  ا منها ال جي  منظما غي م لها، س  2. الخا

 ِّ ق كما تقتض  الس  با في حال  هاكاي ف عق ما ا لحماي ان   لت يمكنمن املعل
ا   تع الحماي ي للم ل املا ، بما في  ي للخط اف الن هاكاامل ي  االن نقل  منالت تمس س

ي ا الن  .3امل
 :  منظوم األمن النو استداماملبدأ الثال عش

ا املب  تساه كل خ م ل  ،سلط مختص يقص به املنظما األخ الت   ،كل 
ليا األمن الن من خال ما يلي:تتح  مل مس

ها    ،فعالا متكامل مناسب   نظ ضع - . ،الحفا عليهاتنفي ا الج ل نظ   بما في 
ي في ش   - ا قيا ابي األمنالتحلي بمها . ت يا عل املست  الن عل 
ي  - من ن ق ها   ،سا ثقاف  ي  يها.الحفا علتع
عما الصيان   - ي  القيام ب .الت  التقيي لضما فعالي نظ األمن الن
املالي  يكفي من املتخصي ما  - ي  ليا األمن الن بص لالضطالالتقني ا البش  بمس

.  مستم
نشط االضطال - قا ب ك في كل األ ي   ،ت ث معالج املسائل  لتح امل الت ت في  في الق عل الع ت

، مع  ابي من ن مالئ ا ت امق ا  ،تطبيقافضل ال الستخ  .4ال املستفا من الخب

ع الثاني:  تدابير األمن النو متطلبا  الف

ل            م األمن الن الخاص بال ابي   ـسا نظتقتض  منظ ن جمل مهي عبا عن  ت
ا املت ا ا مثل في اإلج اتيجيسياس  ق ، لأل ألساسي للبني ا طنيتي س اإلطا سا  من الن

يعي  قابيالتش ابي  ،ال يالت ا ،   اإل ابي  ضع النظ لتنظي األمن الن ق  الت م ملنع  الال                                                            
1 -  IAEA, security of Nuclear Information, Op.cit, p.1. 

2-IAEA, Op.cit, p5. 3-   ، جع ساب ، م خ يب  لت ست لي للط -4 .912كا يالوكال الد ، اق ال جع ساب ، م ل م األمن الن الخاص بال العناص األساسي ملنظ ف   ، اله
 91. 
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ا  ابي بش  اتخاالتص لها،  ،الكش عنها ، 1باألمن الن تتصلح التعا التنسي  الت
لي  .يال

ال: طنيتي لألمن النوضع سياس   أ  ستراتيجي 

افيتجل            همي األمن الن في سياس   االع ل بش ب اتيجي كل  امس جيا  استخ ل التكن
، ي نشا ق   الن م  ل تع ا كان ال ك  ي ،تتعاظ تل األهمي   تنميطا في   محطا ن

ي ا السلمي استعمالها ،مصا الطاق الن  2.لألغ

اعا ما يلي:سياس  تقتض               ضعهما م ل  اتيجي األمن الن الت يتعي عل ال  س

ا في مجا األمن الن االستنا - ي ه ل لتقيي ال طن لل  .3ل سياس األمن ال
اف - ل بالحا االع طنج  ي لألمن ال هاتل الثقاف  الحفا عل  ،سا ثقاف ق ًا ال باعتبا يتج  ج

. طني الفعال لألمن الن  من البني األساسي ال
ي - اماتح ا الصل باألمن  االل لي  ني ال ج الصك القان ل بم اقع عل ال لي ال ال

.  الن
ي العناص الال  - ساسي شامل لأل تح ضع نظ  م لبني  ل  ، بما في  ابي مناسبمن الن ملنع  ت
ا متصل باألمن الن  ح  التص لها.  ،الكش عنها  ،ق 
سا البني األ  - ل  ل الت ستت سسا ال ي م تقييمها    ،نساسي لألمن التح ها  الحفا صيان

ليا للتن عليها،  ابي األمن ، التعا سيضع  ت ،   تنفي نظ  ليا لتلالن  سنا املس
. سسا  امل

م للحفا عل البني ا - ابي الال ي الت تحسينها  تح  ، ها ألساسي لألمن الن بفعالي ي اتح  باستم
ف ا املع ،   ،من خال  ا ام املالئم لبنا الق . البني األساسي ا الب ي  للت

لي  - سسا ال ل مع امل ي عالق ال ئيسيتح كال ،ال مع ال  كال  ، ي لي للطاق ال  األخ ال
طا اف.  ،عالقا ثنائي في   متع األط

                                                           
1- A nuclear security event is an event that has potential or actual implications for nuclear 

security that must be addressed. (See: IAEA, objective and Esseential Elements of a states 

Nuclear Security Regime, Op.cit, p.13(. 2-  اشنطن لألمن الن لعام ،  5191بيا قم  جع ساب  .1، م
3-Thestate should assess its national security infrastructure based on the threat assessment, and 

should prepare recommendations for its national security infrastructure to be streng thened or 

updated, as appropriate, in areas that affect or are affected by nuclear security. (See: IAEA, 

Establishing  the Nuclear Security Infrastructure For a Nuclear Power Program, Op. cit, p. 8). 
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ي عملي مالئم لتيسي  - ،   تح ما اتقاس املعل ه ا تحقي  ح ائ املتصل ب األمن ف مكافح الج
، بم .الن هابي ل األعما اإل  ا في 

جل ضما  - ا األمن الن من  ابي األمن الن للتص ألح ي ت ا استعاتح ي امل ا   ،الن امل
قابي من 1املشع األخ غي الخاضع للتحك ال ن  م يق م ا للتحك خضا ضما  ،بط  امل

قابي  2.ال

/  ت - ابي ملالحق  ي ت همي تح تكابسلي امل ا األمن الن با ح ائ املتصل ب  .3الج

ا  ايتعي عل ا ه م من م ل  تح ما يل ها مالي   ل ي لتنفي سياس طنيتيبش ها ال اتيجي  س
اضهما تكفل ،  لألمن الن  يلهما  استع ا تقييتع ج ي  ايتكي  ،طن عن ط  مع مستج

ا األ  ي  .4من النته

يعي ثالثا: قابي لتنظي  ساء اإلطا التش  األمن النوال

نيا   ا قان طا س   ل  ت ليينبغي لل ني ال لتنفي  ،قابيا فعاال يتسا مع اإلطا القان
ها اتيجي س ها  . سياس طنيتي لألمن الن  ال

1- : يعي لألمن النو اتيجي ا األهمي ا ضع اإلطا التش ، إلس ي لت تتص بها األنشط الن
ام ي  استخ ا الن اسامل ً املشع في مجاال  نشا اع ب ي  ب بائيالق الن لي الطاق الكه  ،لت

 ً ها ام اان ين الط باستخ ،    ،املصا املشع في ميا اع ال ت عنالصناع                                                              من مخاط ل  ما ي
1 - The phrase « out of regulatory control » is used to describe a situation where nuclear material 

or other radioactive material is present in sufficient quantity that it should be under regulatory 

control. (See: IAEA, objective and  Esseential Elements of a states Nuclear Security Regime, Op, 

cit, p. 14). 2-  "قابي ا (regulatory control)يقص "بالتحك ال سسي يت تطبيق عل امل قاب امل شكا ال :  شكل من 
ي ج الن ب بم تبط بها من قبل  سلط مختص عل النح املطل اف  األنشط امل ،  امل ا املشع األخ   امل

. الضمانا األمن  قابي املتعلق باألما  ال يعي  :) األحكام التش ،  ينظ خ  ) ب بي )الي ط األ مكت الش
ي  ا الن صيا األمن الن بش امل جع  املشع األخ ت قابي، م ج عن التحك ال ، الخا ي -3 (.19 ساب لي للطاق ال سا البالوكال الد  ، ، جع ساب ، م ام الق الن جل ب  ني األساسي لألمن الن من 

امي -4 .2-2   ج فعا  تكاب  ق عل ا ايا  ن افع  يه  خا ل ع  خ  مجم ي األمن الن  فعا  يشمل ته  
نشط  اف   خ  م ا مشع  ي  م ا ن ه متعم  غي م بها تتعل بم جه نح ه فعا م   ، ا صل

( . ث سلبا في األمن الن نها ت ل  فعا تق ال اف  األنشط    ا  امل : الوكالامل لي للطاق  ينظ الد
ي ،  ال جع ساب ، م ل م األمن الن الخاص بال العناص األساسي ملنظ ف   (.91، اله
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ي ته صح ، األما   ،البش غي عا طني  عن فضالالبيئ مني  نهج ب األختب  ،1لي مخاط 
يعي ها عل نح  تش نشط ل كي ت  اخل ال ني ملختل السلطا املختص  ف صالحيا قان شامل ي

ا ا الص .مناس فع  مت ؛في ه ني لألمن الن قابل للتن ق طا قان ضع  لي  ل بمس ، فيال
حكامًا  منتسف يشمل  ي   عن  ا الن / اإلشعاعي حماي امل نتاجها  امها ثنا  نها استخ / خ

 / نقلها تتضمن ما يلي:

نشا سلطا مختص -أ ني تتحمل من خاللها ، الن عل  قابي تك لها سلط قان ل هيئا  بما في 
ليا ه مس ي ه ، مع ت ا املال األمن الن ي  السلطا بامل البش ه  لقياملالتقني ي  به

ليا املسن له  .2املس
يلها  سحبها -ب ،  تع افقا امل ا  الشها يح،  التصا  ، اخي ا ال ضع نظام إلص   الن عل 

ها ا ص هال قبل  ف ش  م  .3لغائها  تعليقها، 
ضع نظ   - ابي الن عل  ي  ، حصلضما ت ا الن  ،عل نح مناساإلشعاعي  تحسي امل

ها اقب يق فعال  ،ضما م ها بط  .4حماي

ضع نظام للتفتي - اقب ،الن عل  اقع االمتثا م خ امل ي  ،يشمل   ،معاين املنش الن
ابي التحق ب   فا من خال ت ي مست ا الن ي للم ي الحماي املا  القيام بعمليا تفتي 

اف م سائل النقل   ،للم اإلشعاعيالت تستخ ي  ا الن ها من ،  في نقل امل ا املغي ا ، 5اقبج

                                                           
1 - Carlton Stoiber And others, hand book on Nuclear Law, international atomic Energy Agency, 

Vienna, 2003,p .11. 
2- IAEA, objective and Essentia Elements of a state’s Nuclear Security regime, Op cit, p. 5. 3-  يعا الن م بط مختلف في التش " يستخ خص ا تج املالحظ  مصطلح "ال شا ثائ اإل في   ، طني ي ال
ا املصطلح عل  ام ه يعا الح عل استخ اضعي التش ، حي يج عل  ي لي للطاق ال كال ال الصا عن ال

م للحص  ، ينبغي التميي بي الش الال ني من جه النظ القان  ، طني انينه ال ج في ق ،   نح من خص عل ال
م الش الف ال يل  ، ا اإل ضها ل منح  معي  حت بع منح ه خص الت يج ف علي املنص عليها في ال

ائح   ضع التفاصيل عل شكل ل قابي ب م الهيئ ال ،  عا ما تق طن نفس املتطلبا التقني  يتضمن القان ال
(. خص لتاجعيعل شكل ش منص عليها في ال ،: كا خ يب  ،    ست جع ساب :  -4 (.915   52م ساسيتي ظيفتي  اقب  امل مي للحص  الي  نظام حك ا أ ، يساع من خال كش  حاال فق للم

نشط االتجا ، السيما  ا املفق خ بها عل امل قي املناس عل  األنشط غي امل ف الت ي  غي املش  الن
 ، ا ،ثانيابتل امل ي ا الن ماكن امل قي لكميا  جيل ال ل من خال قيامها بالت ن ال اقعي  ، يمك  ا تقييما  ج

ها.) الي ا الخاضع ل ا املحتمل ض امل ي ه فا لل ، نظيمست خ يب  لت ست ،  امل: كا  (.912جع نفس
5- Carlton Stoiber and other,Op, cit, p. 152. 
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ا ثائ اش ي ال ا مقابال معه ،املي فح الع ،تق ج ل عنيالسلطا امل،     ،بضب األ
ل التحف  جي  عليها، بما في  ااإلخت ام  ،طا ا األ  .1القضائي استص

ائح   -هـ ضع ل ما الحساسمتطلبا الن عل  ي املعل ل  ،لحماي س ص  ها.حماي 

لي ا - ي الن عل ضما  تك املس ا الن من امل ئيسي عن  اف    ،اإلشعاعيل األنشط امل
ما الحساس   املعل  ، لا الصل لهاص .األ ، مسن   خا امل له

، الن عل - ل ا خاص بال ا ج ج  ئيسي عن لالضطال معين جه ج   لي ال  باملس
خا امل له  .2األمن في غياب األ

حكام -ح سالم  تتعل الن عل  ا حماي  ما ألغ م معل ين يق ا ال ني لألف بالحماي القان
ما)يطل اس ما ه  ،األمن الن يع حماي كاشفي املعل يع حماي   ،تش (. املبلغي عنتش  املخالفا

ما املتصل باألمن الن بي السلطا الن  -ط حكام تتعل بتبا املعل ، عل  مع  املختص
ما األخ  لي   ،الحك  3.املتخصصاملنظما ال

اب الن عل نظ   - ابي تتعل بض ااستت ي   ي ا الن ي امل اقب الح الت   ،املشعتص م
ا املشع عب الحتم منها لي للم ما يتعل األم بالنقل ال مني خاص عن ا  ا ج ل   .4، بما في 

ابي مناسب   اتخاالن عل  -ك ا ال االتجا فعال ملنع ت ي غي املش في امل  ،  اإلشعاعين
 .5مكافحتالتص ل    ،الكش عن ،االتجاا ه

ائ بما يتف مع  -ل يعي تح الج حكام تش امااالن عل  ج  ل ل بم لي االتفاقياال   ،6ال

ي -1                                                              لي للطاق ال ، الوكال الد جع ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألمن الن من   ، 
  92-92. 

2- IAEA, objective and Essentia Elements of a state’s Nuclear security Regime, Op.cit, pp. 5-6. 3- لي للطاق ال ، يالوكال الد جع ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألمن الن من   ، 
ا -4 .92  ض استنا ن يخضع لقي مف ، فضال عل  ي لي الن ا املشع مسائل متصل باملس لي للم  ق يثي النقل ال

. م االنتشا ا ع جع سينظ) ل مب ، م خ يب  لت ست ، : كا  (.11 -15  اب
5- IAEA, Objective and Essentia Elements of a state’s Nuclear Security Regime, Op. cit, p. 6. 6-  ائ الج  ، هاب الن عما اإل لي لقمع  هاب الن املنص عليها في االتفاقي ال عما اإل ائ املتصل ب كالج

يلها.املح في اتفاقي الحماي املا تع ي  ا الن  ي للم
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ا في التش  ،  س ييعا املتعلق باألمن الن ها   ،1في القان الجنا ،غي يعا الخاص  من التش
ائ    ما يلي:تشمل تل الج

ي - ا ن ا  ،تعم حيا م امتالكها شعاعي م  ، استعمالها الحص عل  يلها،   ، ،  تح
هانقلها،   ا ها.استي ها  التخل منها،  تشتي ي  ،  تص

ي  - ه تكابال ي با ا ن يم حيا م ،  شعاعي  ،ج  ،عمالهااست  امتالكها الحص عل 
يلها  ها  ،نقلها  ،تح ا ها  ،استي ي ها،  ،التخل منها ، تص ل   تشتي الش في  محا

تكابها  .ا

ا مشعالقيام ب - ي  م ا ن ي م اف ،تخ  .2 األنشط املتصل بها ، امل

ع  خ  ،األعما الت تشكل حيلالقيام ب - ثا ت عليي غي مش  ،3في مجا األمن الن سلبي ها 
ل  عل  طن ال يعها ال صاألعما غي امل بها الت ما هي  تح في تش ي ينطب عليها   ،التج

هاكابما يمكن  تشمل  ف ال يك فيها   ان هامخالفا في ظ اً  االن خ  ، متعم ليل  ج   ال ي
ل  تكابيشي  م ا ، تقتض  ،ج ني ي  م ا با  ج الخص  ف عق  :منها عل 

ي   استالم - ا ن ،م ها ،استعمالها  شعاعي يل مسا ها  ، التخل منها ، تح   تشتي
. "، في حي  " األعما غي امل بها "هي  -1                                                            الحص عل اإل الض امي با "األعما اإلج ي  قان العق يشمل في الغال القان الجنا

ثا في مجا األمن الن األعما غي  يمكن  تشمل األعما غي امل بها الت تنط عل   ، ا ض القان اإل م
خ م  ؛ قيام  ل من األمثل عل   ، طني يعاتها ال ل في تش ه ال ف ما تق غي املتعم  امل بها املتعم 

ا مشع امي  غي  -ل بنشا غي م ب يتعل بم ج تكاب عمل  ا مشع   بقص ا خ ما م حيا 
ا  بقص تسهيل -م ب ام تل امل تكاب مثل تل األعما استخ خ م ل في الحفا عل  -ا تخل 

ام  امي  غي م ل باستخ ج تكاب عمل  م ا ليها ممكنا ملن يع ص  ا مشع بحي يجعل ال م في م التحك الال
. ا ي :اجعي) تل امل لي للطاق ال سا البني األساسي لألمن الن من الوكال الد  ، ، ام الق الن جل ب

  ، جع ساب  (.95م
2- IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure For a nuclear Power Programme, Op. 

cit, p. 15. 3-  اطن ضع ا للتص لتكش م ا ج تقتض  اتخا   ، تشكل الحيل  الخ نسب من قضايا االتجا غي املش
ي  في التن ا الن ي امل ائ ب ته ل اعتقا  الخ  ه الحيل  يمكن  ت ه  . ب في الكش يستغلها امله في 

ه  بحًا، كما يمكن  تشجع الحيل  الخ عل الحيا الجنائي  غي املص بها له ا املشع األخ ق يك م امل
. ا :) امل بي ينظ ط األ صيا األمن الن بش مكت الش ، ت خ ب  ا املشع  الي امل ي  ا الن امل

  ، جع ساب قابي، م ج عن التحك ال  (.2األخ الخا
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ا - انقل م ها ،ها،  استي ي .امل  ،اإل الحص عل   تص ب  افق املطل

اما ،للش االمتثام ع - افق عل  ،قتضيها اإلي ال  االل ا استالم تقتضيها امل   ،امل
تها يلها ،استعمالها  ،حيا ها. ، تح ي  1 تص

تكبا  الن عل ف عق  -م م امل ا عل الج ا ه العبحي  ،ج با متناسب مع تك ه ق
م،  َّ  جسام الج ب ااألث ال يم مع العقابعمال بمب  ،ال تحقق العق  .2تناس الج

يعي تتعل باملالحق - حكام تش ،   ، القضائيالن عل  مي الي القضائي عنتسلي املج   ال
ا األمن الن ح تب بح من  امي ي ج ل ،عمل  قلي تل ال م في  تك الج ما ي عل    ،عن

،    ،م سفين ل جل في تل ال ل طائ م اطن تل ال ما يك الجاني من م ًا في  ،عن ج  م
م بتسليم ال  قليمها  .3تق

2- : قابي لألمن النو قابي  يتمثل ضع اإلطا ال لي " فياإلطا ال "هت قابي ( regulatory bady) يئ 

ني ليا اال  مات  ،تتمتع بالصالحيا القان قابي  هاماملضطال بمس جل ضما ال  ،املتابعمن 
اف عل تنف  ابي األمن الناإلش ت نشا سلطا  حي،4ي نظ  ل ب م ال فعال  5مختصقابي تل
عم تك  ،مستقل  ي م ا البش ي بامل يالتقني  املا ا عمليا  ب تسن لها القيام ، الض ا ج

جل ،  ا مح من  طا البني األساسي لألمن الن ابي لكما يها في  ضع ت م  ضما التنسي ل
اصل بص س  قابيليم فيما بي السلطا الت خا امل لهالسلطا    ،ال   االضطالعن  األ
: السيما في امل ،مهام األمن النب طن جاال اآلتي قابي ل ،الشاملاألمن ال  ،ألمن الن التنظي ال
 

                                                             1- ، ي لي للطاق ال جع  الوكال الد ، م ام الق الن جل ب ،سا البني األساسي لألمن الن من    ساب
،  ياحي،عا ال  -2 .92-92   جع ساب قابي"، م ال يعي  : اإلطا التش اإلشعاعي ي  من الطاق الن ا املشع األخ      -3 .991 " امل ي  ا الن صيا األمن الن بش امل ، ت خ ب  بي الي ط األ مكت الش

  ، جع ساب قابي، م ج عن التحك ال ياحي، " -4 .2الخا ياإل  عا ال قابي للمحطا الن ال يعي  ، "، طا التش جع ساب ظيف      :(competent authorityيقص بسلطا مختص ) -5 .1 م ل لالضطال ب مي تعينها ال سس حك منظم  م
جه تنفي القان   ، قابي ق تشمل السلطا املختص الهيئا ال  ، ظائ األمن الن ك من  ، اح  

. حي الهيئا ال  ، األجه األمني  ، ا كاال االستخبا  ، اقب الح م  ، لي للطاق  :ينظ) الجما الوكال الد
ي فال ،   ، اله جع ساب ، م ل م األمن الن الخاص بال  (.99العناص األساسي ملنظ
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ي ما ،الحماي املا ني( ،1من املعل من الفضا اإللك بي ) قابي لألما ،2األمن الحاس التنظي ال
قاي من اإلشعاعاالن   ي   ،ال ا الن اماالتحك الخاص حص امل  ،املتعلق بالضمانا باالل

ما اجمع ا اتي  ال ملعل ل بما ،تقييمهاستخبا ا في  ي ه اصل ،تقيي ال ا  الت ط الجمامع   ش
ط   ،حماي الح اقب الهجش تيبا  ،م م األمنيال ي  الال ا الن ًا  اإلشعاعيلنقل امل ج ًا  ب

اً  ن جه  ،بح ائ حق القضائياملال  ،ا القان فكاال  تكبيهامحاكم   ،للج يخط  ،م ا  اح
قاي ه الخط   ،لتصا  لل ا ا حاالبب ه ا  ،لط فا  ق  .3التصال

قابي لألمن الن   ل من تتمثل السلطا املختص الت يتشكل منها اإلطا ال :في ال  الهيئا التالي

:  -أ قاب قاب تكهيئ ال سيس هيئ لل لياتهايت ت ي مس ظائفها  االضطال ، قا عل ت     ب
استقالليعالي بف خل في مهامها  ،كفا  ها من  ت نامجًا كامالً   ،4تح يها ب ا  يتعي  يك ل إلص
اخيا ،  التالتفتي   ،ل ل سياس  حق نك نام  م ا للتصفب للمتطلبا  االمتثا لحاال ع

ا  ، فضال عما يكفي من امل قابي املتصل باألمن الن ي ال ي املا فا القيام بلضما البش ال
قابيلل ما ما يلي:  -1                                                            .5متطلبا ال من املعل ما الت تك  -أيشمل  . من املعل ني سائ اإللك ال ي كال  شكا ما من النظ  -ب في 

اني.  ما  األمن السبي جيا املعل ل من تكن اس   من الح ليها ب بي الت يشا  ما -الحاس ص املعل مثل:  من 
نظ شبكا  ها،  معالج ما  ا الخاص بخ املعل .املع ما املتعل - االتصا العاملي من املعل ظفي  ق بامل

. ي اف الن ف. -هـ بامل س مثل املعا ما غي امللم ي: اجعي)من املعل لي للطاق ال ما الوكال الد من املعل  ،
ي الع  /  G-51الن ، فيينا، كان األ ي لي للطاق ال كال ال ا األمن الن الصا عن ال من سلسل منش

ا التقني لتشغيل املفاعال  -2 (.2،   5192يسمب  ، تعتم عل األ ظيفي ي عالق  الطاق الن ني  تع العالق بي الفضا اإللك
فيما بع األمن الس ماتي  ق نش فك األمن املعل  ، جه التحك  ، ما املعل ي عب شبكا االتصا  اني في بي الن

م ل لتفا  هج با  محا لي الكه ، كمحطا ت ي ي الت تعتم عل الطاق الن املحطا الحي ن عل املنش 
ي في العال  ًا لحماي املنش الن ي طلق األم املتح تح ل  ، ل ني األخ ما امل الخ  ، الس تحلي املياه 

ما يمكن  تسبب م  ، ني .)من خط التع للهجما اإللك خطا يد ن  ، نظيللم سلح : عا عب الصا
لي اإلنساني ني في ض القان ال ا ، الع الفضا اإللك ، مكتب  51، سلسل  اسا املستقبلي ح ال  ،

 ، ، مص ي  (.911،  5192اإلسكن
3-AIEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure For a Nuclear Power Program, Op. cit, 

p. 13.  

4-Carlton stoiber And Others, Op. cit, pp. 25 -26. 5- ي لي للطاق ال ، الوكال الد جع ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألمن الن من   ، 
  92- 91. 
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ه :ساسا الهيئ  تخت ه ائح التنظيمي باملهام اآلتي ا الل ا املناسب  ،ص شا  ،ضع اإل
اخيمنح  يلها ،ال ي الش املتعلق بها لغائها  ،تعليقها ،تع  ،تيمتابع عمليا التف ،تح

اقع    امعاين امل امج فيها يف الت امل ي  استخ ا الن اب  اإلشعاعي  امل القي للتحق من الض
قابي ق ،1ال مني ملنع س ا  ا ج ا  خ ب للمصا املشع    ، ضيا ،ق ا االستعما غي امل امل

ي في جميع ف الن احل التص جل ،م ها من  ع  ،حماي ا تعليم، ضما تعقبها بس  ،ألمنل خاص اق
ام  تقييم  اما اح ي ا النظام، االل ا الن حساب امل اقب  طن مل طن   ،ال جل ال مس ال

مي  الت  االتصا، 2للمصا املشع يها نسي مع سائ الهيئا الحك مي الت ل اختصاصا في غي الحك
ح ع الخطنقل   األمن  ،حماي البيئاألما    ،مجاال ال التعا مع املنظما االتصا  ، البضا

قابي التابع لسائ ال  ا الصل ك  ،ال لي  كاال ال يال لي للطاق ال كال ال الهيئا   ،ال
جل ال لي األخ من  يع  تبليغال ع  الس ي ال تق  ،  ،املساععن  ح متصل باألمن الن

ما   .3تبا املعل

يح:  -ب صدا التصا هاهيئ  خ بها من قبل هيئ ال  مهم ، منع النشاطا غي امل ي قاب تح
سمي عليها افق  ا الط الع، النشاطا الت تتطل م اخيملي ع ي ، ملنح ال ل تح لي األ املس

ا  ألمن  ي  امل اف الن ي املتطلبا ،املصا املشعامل ا   الخاص باأل تح لف عن  الهيئا املس
. قاب ل هيئ ال ما  مي املعل  ت

:  التفتيش: هيئ - قابي االهتمام تخت باملهام اآلتي خا املخ له تنفي النشاطا ال منح  ،باأل
ي  سمي للمفتشيالتسهيال الف ما خاص ،ال خفيما يتعل الحص عل املعل اني ،   عينا مي

ك  ع  ، من تنفي اآللياالت قا ا املقابال الشخصي  التحق من ال ا   ،ج منح التسهيال ضمن ف
م   ،مح ع الال مي ال ي الت تن في للمفتشيت  .4طا مهامه إلتمام النشاطا الض
ها األمن: ب ا خاصقو  - قاب الصا تنفي   فيتتمثل ظيف ا هيئ ال ا  ضمن اإلطا تطبي ق

ني لغا   ،القان اما املالي  تعلي ال ك ، تحصيل الغ هااخي خل  ،غي ا ط مفصل للت       ع

                                                           1-  "، بي لت ست "،كا ني لألمن الن ،األ  اإلطا القان يا ، ال م األمني بي للعل ، جامع ناي الع ، 5112من الن
ياحي،"  -2 . 21  قابي"عا ال يعي  ال : اإلطا التش ي  اإلشعاعي ،  من الطاق الن جع ساب ،   -3 .991، م جع ساب ، م يب لت ست ،   - 4 .25كا جع نفس  .29امل
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ع  ا املمن ائي في حاال العن الحا، التعامل مع التجا با الج ابي األمني ، ف العق خ الت
ل ال املعني املقاضا  التسلي االعتقابما فيها  ،املناسب  1. 

:   االستيراهيئ ضبط  -هـ ابي  انيهيئ تسن لها سلط تنفي الق هي التصدي اقب  الت املتعلق بم
ي   االتص ال  عمليا،  االستي  ، ل ظف الجما في ال ظيف عا م ه ال ا  يضطلع به نقل امل

ي   جيا الن ل ا اإلشعاعيالتكن م  ،2ن  تثي مسائل معقيمك امل ا يل ظف الجما  له يك م
ف عمليا ًا في مع يبًا جي بي ت َّ ،  م اقب ين عل  النقل غي الخاضع للم ا قا ن  االستعان يك

ها ي ي ما مح يج تص جل تقيي طبيع  يي من  ا ن ها  ،بخب ا ك  من مهامها: ، 3استي الت
امال من اح مي الشحنا الخاص  ،الش ام  ي لت لي  املعايي الض يبالنقل ال ا الن  للم

ا   جه  اإلشعاعيامل اماامل خ بها لالستخ في املعاي، امل ي  ت م لنظام ي الض االال  االستي
ي  يل  بما في ،التص ا العاملي في مجا التجا الن عاألف ا  ،  األجه الت تخضع ا قائم بامل

اع  الق ي  االستي من خا ،التص ا نظام  اع تعلق باملخالفا املب ع اق ي  االستي  .4التص

ا لألمن النو ضع النظام اإل  ثالثا: 

م األ                ق منظ سا  تت ل عل  امن الن في ال م عل نهج يق ،ضع نظام فعا لإل
، الكيانا   ،طا املختصشامل عل مست كل السل متكامل  ل عن األمن الن املنظما املس

ع من العناص ا  ل مجم ئيسييتطل  في   ،ل ،  تنتتمثل في ت م ي الال ا البش ا مي امل ضما ج
  ، َّ العاملي بالثق ما الحساس  ا س ها،ي املعل .  حماي ي لألمن الن  ع ثقاف ق

:توفير   -1 اض األمن النو م ألغ ي الال تتطل البني األساسي لألمن الن في  تنمي املوا البش
ف ح ل ت نىال ا   ،  ا م املتخصصيع كاف من الخب ه  ، جل في مجا األمن الن القيام ن 

اتحليل  ب ي ه ي  ،تقيي ال ،  املعل  ألمن النبا املتعلق االحتياجا تح طن است ال  اق
ابي املناسب ا   ، تنفي الت ال الخب هيتعي عل ه خا امل يهاأل ف شامل  لي  تك ل مع

ئيسيمتعمق في مجاال ا  قايل ألمن الن ال يبي  ،الكش  ،ل مكافح   ، التص لألعما التخ
ق  ،يه ال ام ،الس ي  االستخ ا الن ن  ،اإلشعاعيغي املش للم ف كما  يضا ت من الض                                                             1  ، يب لت ست ، -2 .25،  ساب جعمكا ي جيا الن ل التكن ا  ضافي لإل بعمليا نقل امل ما تع متطلبا  ا ينبغي لل عن  تضع  في كل األح

م االنتشا ال يقض  بتيسي لتبا ممكن  ابع من معاه ع ام العام املنص علي في املا ال في االعتبا االل
ا ما العلمي  املعل ا  امل ا  .للمع ا السلمي ي في األغ ام الطاق الن يب  اجع:ي) لتقني الستخ لت ست كا

 ، جع ساب ، م  (.951 -955  خ
3-Carlton stoiber And others, Op. cit, p.142. 4-  ، يب لت ست  .21 -25  ، سابجع مكا
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نى ، تك له الق   ،ح  ًا عل األمن الن يبًا جي بي ت نشا البني  علع كاف من املت
طني لألمن الن ق   ،األساسي ال ث خ    ،عناجالحفا عليها بص م ا عل عل ب ن يك

ا املع ا  ا  ،التط ا اجباته اإلج سلطا المع ضبا األمن الن في  يالتنس  ،املتعلق ب
طني  .1ال

ي احتياجا التعلي    تح ي في مجا األمن النتشمل عملي تقيي  ا ،الت اف  فح ق امل
التط  اك البح  م  ، يمي القائم ي في مجاال   ،ياألكا في الت ي التقن لت سسا الت  الخب م

ني    ،التقني سسا   ،السياسي املتصل باألمن النالقان ي م ضع خط شامل لتط ينبغي 
ي القائم سا تقيي  ،الت ي عل  ي ج سسا ت يبي في   التعليمياالحتياجا  بنا م الت

ضع السياس  الن مجا األمن  حل  طنيتي لألمن الن خال م اتيجي ال األم  كما يتطل ،2اإلس
قام تعا مع ال األخ ل السعي لي  ،  ف عل  3مع املنظما ال االكللتع ي   ،فا ا البش امل

. طني  لألمن الن ي لتنفي البني األساسي ال  الض

ك  ي بال ب ج ضع مناهج تكش من املفي ق التج ام التعلي    ،بل  يب  اغتنام ،الت
سسا في ا بي  ،ل األخ ف التعلي بامل ،   يفا مت ل الخا التعاق مع عل األمن الن 

خ في مجا األمن الن  متخصصي ي التعلي   ، من   يلتق ي األكا حت يمكن   العملي 4الت نيج  -1                                                            لي للطاق ا، " خ. ب كال ال اتيجيا ال "،س ي للتعلي في األمن الن ، قس  ل مكت األمن الن
، فيينا ي لي للطاق ال كال ال ، ال يي :-األما  األمن الن جم ،  النمسا، ت  .2 -1  ض سع مصبا

2-IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Programme, 

Op.cit, p. 33. 3-  م ي الال ا البش ي امل ا خط لتط ع يًا ب ي  لي للطاق ال كال ال م مكت األمن الن التابع لل يق
لي،  ال اإلقلي  طن  يب شامل عل مست ال نام ت ي ب خا في ال األعضا من خال تق تعلي األ ي  لت

ت  ، عي ا نما تعليمي للت ي ع اك للت سيس م ته عل ت مساع لي،  ال طن  بي عل املست ال ي امل
(. يمي كا ام  ا ب ع في   ، ي بشكل مستم ما الت ي خ ف،اجعيلتق ن ما  ا  ين  ضا عاب عناص "  : 

" ، األمن الن التعلي في األمن الن يب  نام الت ،  الب جع ساب ني  -4 .(929، م ام ماجستي علمي تتضمن ما يلي: اآلليا القان سيس ب ي ح األمن الن ت ي األكا الت يشمل التعلي 
، يائي نظ الحماي الفي ، مبا  األخطا ا  ي ه تقيي ال ما  ، تقني تحليل املعل لي ال طني  ساسيا  ال

األما منها، ط  يائي  ،  اإلشعاعا الفي ع استعماالتها املش ق الن  ، عمليا تحضي ال جه الكش تقنيا 
، منع ح األعما غي  ا االستي ي  اقب التص منها، م نظم النقل   ، ي ا الن اقب عل امل امل نظام املحاسب 

ل الجنائي الت م األ ، تقنيا عل ا الح ا  ي ه ، االستجاب لل ع ي املش ، التحق الجنا ل ي في حف األ قلي
ط الجنائي  ، املنظم العاملي للش ي لي للطاق ال كال ال لي كال نشاطا املنظما ال ام  اس ب  ، املقاضا

(. :املنظم العاملي للجما جع  ينظ ف، م ن ما  ا  ين  ي السن 922،  سابضا عاب يشي التق ا   (، ه
ي لعام  لي للطاق ال كال ال ج 5191لل يبيًا بمست  بيا تج نامجًا  هل ب بي اس  ==  خمس جامعا 
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ا ا ، مع لش في تنمي امل ي ا املحلي املاه  بالالبش مي امل اعا ت ا  املا  ،1م ًا أل فق نظ
 َّ ام ب يمكن  يع للخط فعاليالبش امل  كما ينبغي لل  ،2البني األساسي لألمن الن است

يبي   اتها الت جل تط ق م لضما ت  التعليمي من  ي الال ا البش ألمن الن عل امل في امل
اك نشا ك ،البعي يم ا تعلي شبكا   ،قليمي للت ي بنا الق جل تع األمن الن من 

طني  .4في الحفا عل اإلطا العال لألمن الن  املساهم ، 3ال

2- : ا العاملي با جدا العاملي بالثق ج عمليا  ،لثقيقص بج  تكفل السلطا املختص 
نشط كي في  خا املشا ا بالثق بالنسب لأل األمن الن في مجاال الكش  سمي تق الج

ه  ا يا الت تالئ  فقا للمست جل التقليل من خط ،  5التص  ا من  عه احتماه                                                              ،ضل
لي للتعلي ==  ها الشبك ال ا ع اس  قام ب ا صل باملنها ال يس  كت ت ا  م م م مستخ ماجستي في العل

ل ل  ، باإلضاف  ا األمن الن الفي مي هل جامع ش ج   اس نامجًا بمست  م في تايالن هي األخ ب نغك ل
اس  التابعي  املنها ال ا  ل ح كبي عل امل ، معتم  األمن الن ي  م بش الضمانا الن ماجستي في العل

. لي للتعلي في مجا األمن الن كالاجعي) للشبك ال ي السن لل ي لعام  : التق لي للطاق ال ، فيينا، 5191ال
 12.  : ثيق عي         -GC(85)/3.) 1ال ، املش ي عل األمن الن من: صنا السياس الت عي  ام الت تتمثل الجها األك استفا من ب

، ا ي املنش الن ، القائم عل تشغيل املحطا  ي ا الن اني املتعلق بامل االستجاب للق ه  لي عل الت ملس
. ي املختلف الجها العسك ا  ، املخاب من الح  ، ، الجما ط ، الش ا ما ينظ) لحاال الط ا  ين  : عاب

ف،   (.922 – 922  ، سابجع من
2-  IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Ibid,pp. 
ي لعام  -3 .33-34 لي للطاق ال كال ال تم العام لل ل امل م  ي السن املق ب ال األعضا في        5191يشي التق

اك        ه امل اصل عل تيسي سبل الت بي ه كال بت تعمل ال  ، ع األمن الن طني ل اك  نش ست م كال  ال
ع في مجا األمن الن الت تض  من خال ال ي  اك الت لي مل ل  11الشبك ال ًا ينتم  سبع  11عض  ، ل

كال نف  ي  ال ك التق في نفس السيا ي  ، لي ،  11منظما  ان األمن الن ل كاف ج يبيًا تنا ثا ت ح
ك من  اضيع الت 5111شا فيها  ل امل يخ تنا ني، الحماي املا من الفضا اإللك  : ي الي ا الن ا  للم امل

(. ي ا املستج في مجا الق الن البني األساسي لألمن الن في البل  ، ي السن اجعياملشع األخ : التق
ي لعام  لي للطاق ال كال ال ،  5191لل جع ساب  (.12 -12 ، م

4- IAEA, Ibid, p.34. 5-  ل يمكن  تك مع   ، ن من العاملي مباش ال يك ليا مح  ل مس خا ممن يت ال األ ق يك ه
ات   جه الكش  مع ما الحساس   اتيجي  املعل ل بع  جميع األماكن اإلس ص  مكاني ال يه  ل

،  سلط عل العمليا  العام ما ات نظ املعل ما  ل من املعل غي  التصامي  ا  ا ف باإلج ،  مع لي
.  الحساس

(See : IAEA , Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events, Ibid, p. 13). 
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طهم ع  كاني ت نشط غي مش اخليفي  ا  ي ل ته له  املنظما ينبغي للسلطا    ،1ق تح
ل عن األمن الن ابياملس ل  تعتم ت ام  ، في ال طني إلل اني ال ا تتما  مع الق ا  ج

ليا   ا لام مح متصمهالعاملي املكلفي بمس اف   بامل ي األنشط امل  بما يلي:الن

.الخض لفح م - ته بالثق ا  ناسب تثب ج

ي - "  الحص عل نتيج  ا بالثق تل النتيج اإليجابي كش من  الحفا علجابي في "فح الج
 .2ش العمل

ا - ا بالثق  عا  اش  .3بانتظامالتحق منها ثبا صح فح الج

ي املعلوما الحساس   -3 ال يك نطاق  حمايتها:ا س ما الحساس ينبغي  ل املعل ص   ال
ا يعن ه م،  ك مما ه ال خا امل سع  خ له  عملي التعمي الب  تك مقتص عل األ
ليها،  ص  ماعل نح مناس بال ه املعل ل ه ف الت يحتاج فيها  تا   ،غي ال في الظ تع قاع

ل امل ""الحاج  ف ما الحساس ع ساسيتي ألمن املعل  " ل الحيا شا ينبغي  ،"الحاج  بهاتي  االس
ا   تي في  ماالقاع اقب املعل سا 4م ما الحساس عل  ي املعل مي س لن  منفصل، كما  ت

مج ا املتكا يك فعااًل، بل يتعي  َّ مل لألمن الن لضما في صل نظام اإل ها س سالم ها  ي
ها  اف ما األمن الن الحساس يعت،  5ت طن فعا ملعل قام نظام  ا يتطل  هاه ي  ،م عل تح

ها  ،تصنيفها شكاله،  حماي تها بكل  احل  عم ا ها، ا، بما يشمل جميع م نشا  : ما املعل
هااستعمالها،  مي ت نها،    .6خ

صيا األمن  -1                                                              ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ ي  الن بشمكت الش ا الن ا املشع األخ امل امل
 ، جع ساب قابي، م ج عن التحك ال  .91 -95  الخا

2- IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Ibid, 

p.31. 

3 - IAEA, Nuclear Security systems and Measures for the Detection of Nuclear and other 

Radioactive Material out of Regulatory control, Ibid, p.27. 4- ي لي للطاق ال ، الع الوكال الد ي ما الن من املعل  ،G- 51  ا األمن الن الصا عن من سلسل منش
، فيينا ي لي للطاق ال كال ال ، ال ليل التنفي  ، كال يس -ال  / ي -5 .12،   5192مب النمسا، كان األ لي للطاق ال  .91،  نفس جعم، الوكال الد

6- IAEA ,Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Ibid, 

p.28. 
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طني ا  ما األمن الن الحساس ما يلي:تشمل السياس ال ل بش معل ها ال  لت تح
ها - ب حماي ما املطل ي طبيع املعل ب  ،1تح ح عن - مست الحماي املطل ا ليا   سنا مس

ما الحساس ما- ضما حماي املعل ل مست الحم2تصني املعل ه ، بما في  في اي ال ينبغي ت
ما مات -للمعل ينها ابي التعامل مع املعل يق تخ سالها ،بما يشمل ط ها ،  مي سنا  - ت

ليا لكل سلط من السلطا امل مااملس ابي األخ  -ختص فيما يتصل بحماي املعل ي الت تح
ما ي لحماي املعل بي ،الض ت  -مثل حماي البيانا الحاس ما ش  تيبا تقاس املعل

نقا القان  ،الحساس جه  قيق -هيئا النياب العام  ،مساع  ا  ا ج يق  ضع  بش ط
، ما ما املتعلق بنظ   فيها بما تقاس املعل ابي الكشاملعل السيما  ،3ال األخ  التص مع  ،ت

ا ا الصل  ، الج لي  ائ   -4املنظما ال ي الج با املتح فشاالعق ما  تصل ب املعل : تفاصيل  -1                                                            ث في األمن الن ما حساس ت نها معل ما اآلتي عل  ل املعل ي   يمكن النظ  نظ الحماي املا
ما عن كمي  ، معل التص اس  ا الح ما عن ق ، بما فيها معل ي األنشط الن اف  امل ا  من خاص بامل ابي  ت
ا  ما املتعلق بحص امل ل املعل ثنا عمليا النقل، بما في    ، ن ،  املخ م املشع املستخ ي  ا الن شكل امل

التص الن  ا  األمن، خط الط ما تخ األما  نظ االتصا ملعالج معل  ، بي ، تفاصيل النظ الحاس ي
ا  ي ه ما عن تقيي ال ين، معل املتعاق ع  الجها البا خصي عن العاملي  ما  ، معل ا األمن الن لح

تفاصيل عن الثغ   ، جيا حساس ل ، تفاصيل تكن ا األمن .اإلن ك اطن الضع املتعلق باملسائل امل ،  م صناف عل نح تك في لحاال  -2 (See : IAEA, Security of Nuclear Information, Ibid, pp11- 12) ا ما ضمن  ف جمع املعل الحفا علي به طن  ضع نظام تصني  ينبغي 
 ، اق ما ضمن صن ما نفس الع ا باملخاط تح الكش   عن  معل ل نهج  ا النظام  بحي يستن ه

متطلبا األمن الخاص بها. ما املصنف  اق املحتمل لحاال اإلفضا   عن املعل  في الع
, Ibid, p. 10)IAEA:  See(  3- ي الك اف تسمح بتح ام معاه ثنائي  متع األط ب ما من خال  من املعل يفي الت يت بها      يمكن ضما 

م الت ينبغي تطبيقها عل  ابي الحماي الال ص ت ه االتفاقيا عا ما يت  في ه  ، ما ض الكش مي املعل ت
خ بعي  ه االتفاقيا  ت ، كما ينبغي له ل يا التصني في كل  ل مختل مست ما الحساس بالنسب  املعل

ما الحساس الخاص بال االعتبا الكيفي الت ي ث في التعامل مع املعل ل  ت مكن بها للمتطلبا الخاص بكل 
.  األخ

(See : IAEA, Ibid, p.13). 4-  ابي الت تتما  مع اف اتخا الت ي ال األط ا الن ي للم س من اتفاقي الحماي املا م املا السا ل لق 
طني لحم انينها ال خ ق ف  ل ط ه االتفاقي من  حكام ه ضع ثق بفضل  صفها م ما تتلقاها ب ي معل ي  َّ اي س

 ، لي ل منظما  ما  اف بمعل ط س    ا   ، ه االتفاقي ًا له اكها في  نشا مضطلع تنفي  من خال اش
ه ا ، كما منع ه ما ي تل املعل ا لحماي س ما ال تعي اتخا خط ي معل ي  اف من ت التفاقي ال األط

ا  ي للم ل املعني  الحماي املا من ال نها  تع للخط  ما من ش ي معل انينها اإلفضا بها   تسمح ق
( . ي اب التالي: يالن ي Hrlibrary.umn.edu/arabic///Protection of Nuclear Material.htmlنظ ال :  ، تا االطال

12/91/5192  )  . 
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ابي لضما الحماي املناسب كما يتعي  .1الحساس   ل  تتخ ت عل السلطا املختص في ال
ما الحساس الت يمكن  في للمعل    ، ي األمن الن ل تق ها  ابي شا ه الت تشمل ه

اب التقني  ائي   الض ي املطبق عل اإلج ا اااإل ، ك مت ما من تسيي  حيا املعل ا 
الحفا  ، ما هعلي   املعل ي ما ال لألماكن األمن املا، ضما تط اج بها املعل   ،حساسالت تت

ل ق  ، هاص ماالتعامل ال بي  ،االتصامن شبكا ، الي مع املعل ام الحاس حماي ، الب
صي  .2الخص

ها ينبغ  هامن جه م ب قابي  تق للمتطلبا  امتثاله املشغلي ب يثب ،ي عل الهيئ ال
ما  ل ف الحساسالخاص بحماي املعل اطا، بما في  اف األخ  اش ا الصل عل األط

عي  ين )البا ين ياملتعاق هاح( ال جل حماي ما حساس من  من3 معل ابي  م من ت تنفي ما يل  ، 
ها ،ا ت اإلفشا بها تص  ق انها  ، س  .4فق

سي   -4 :ـعت نهاف ثقاف األمن الن ع ت   ثقاف قوي لألمن النو ع من ال) :ب خصائ مجم
تى من  سلالاق  امل  ااال يت سسا ،املنظما ،ألف امها امل ع ك الستخ  األمنسيل ل

ه الن ي ي سيت فعلي  ،5(تع من ن ق هات ،ثقاف  ي ساسيًا يع  ،الحفا عليها  ط ًا  عنص
م األمن الن ، من عناص منظ ل يجابي في مل 6في ال ثي  ي   ساا لها من ت عل لألمن  معايي تع

ت  ، ا التشغيلعي الن ا اع   ،ج سا السلالق ، فضال املما ها   لعيم اع ا في املسههمي
ا اتخا ،املستم اليقظعل ضما  ابي املست االت سسا مل ،م من جان األف امل اجه املنظما 

ا ي ه جي ال الخا اخلي  قاي من ،  ال ي  ال ا الن ام امل امياستخ ج ا  ي -1                                                            .7اإلشعاعي ألغ لي للطاق ال ، الوكال الد جع ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألمن الن من   ، 
ي -2 .51  لي للطاق ال ، الوكال الد جع ساب ، م ي ما الن من املعل ي -3 .51 -55  ،  لي للطاق ال ، ، الوكال الد جع ساب ، م ي ام الق الن جل ب  سا البني األساسي لألمن الن من 
ي -4 .51  لي للطاق ال ،  الوكال الد جع ساب ، م ي ما الن من املعل  ،91. 5- "، ا هانس  ق ي ا مجلس األمن  يمي :  الثقاف  9221التنفي الفعا لق سا األكا األ األمني    في األبحا 

جي املعني ل البي ا الكيميائي  قاي من امل ي بال الن مبا  "اإلشعاعي  ، ع خا COMPASS 1540،مجل ك
ي ) ح  الن اإلشعاعي  جي  ل البي ا الكيميائي  قاي من امل السابع،  (، العMRBCالثقاف األمني الشامل لل

لي ب األمن ال ك التجا  جيا بالتعا مع مكت األم املتح لش ن السالم  .92،  5192، خ جامع ج
6- IAEA, Security of Nuclear Information, Ibid, p.22. 

7- IAEA, Establishing the Nuclear security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Ibid, 

 p. 37. 
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ه الغاي   ئيسي يتعي الجمتحقيقا له يا  طني لألم  ؛بي ثال مست املست األ ه السياس ال
ض التالن الت تق ال ضعها م ي ،  فعليال نفيل  املست الثاني يخ كل منظم تضطل ب 

،  ض سيا ض التنفي طن م ا  املست الثال س األم ال ي كل منظم تض اه اإل ا  ألف
،  سياس ض التنفي ا األسا يك ا األم الن م ، م ال عل ه ض غ ثقاف األم الن

سخ  ما ت ه عن ٍ  ه يا ض الحفا عل مست عا ظف عل كاف املست الثقاف بنجا سي امل
 .1م األم الن

اف العناص  ثقاف األم الن السليم تطلت   :اآلتيت

ح   -  ا .سياس  همي األم الن ك  يعا ت  تش

سسا -ب ، تسن  بما فيها سلطا مختص  م ح فيما يتصل باألم مهام   لهمشغلي ا ليا  مس
.  الن

ك قا   - ي السل ال ي جا يقت ب  م نم ي يق .ثقاف م  األم الن

ظفي عل نح  تعيي  -د ي امل اق ت ع  ،يشج التحلي بامل كيا الت ت  .2الناألم ثقاف السل

ي بثقاف األما   االهتمام - ، م األخ   .3بينهما االختالفج الشب   االعتبا ثقاف األم

م ملنع  ضع نظ  ابعًا:  ع تدابير األمن الن الال  عت التصد لهالتأه  االكش عنها   األحداث ق
ا متصل باأل نظ   ح ق  م ملن  ابي األم الن الال ه  ها،عن الكش  ،م النت  ،الت

ًا م  ،التص لها امج ل االل اق عل ال س ال ي  املشغلي  ،السلطا املختص ،األ الت تسه 
م فعال لألم الننشا   ي منظ  :فيما يليثل تتم ، تع

   مي للحص اقب )نظام حك  (.AASSامل
 . ا ي ه طن لل  نظام تقيي 
 . ا األم الن ح طن للكش الفعا ع   نظام 
   نظ. ا ه للط ابي الت ي -1                                                            ت لي للطاق ال كال الد ج ال ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألم الن م   ،،   ساب

لي  -2 .53  كال الد يال ا املشع األخ غي للطاق ال امل ي  ا الن ابي األم الن للكش ع امل ت ، نظ 
  ، ج ساب قابي، م  .53الخاضع للتحك ال

3- IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Ibid,  
p. 37. 



  

 42 

   ابينظ . ت ا األم الن  التص ألح
مي للحص   -1 اقبنظام حك ع : (state system of accounting and control) امل يقص ب مجم
تيباا ص كمياا ل جيل  جل ت ل م  ي الخاضع ج ماك   ،لت تضعها ال ا الن امل

اً  ها، بحي يك مصمما تصميمًا جي الي ل  ،1ل اخل ال ف  كميا ي ي مب  نق غأل يضم مع
ي   ا الن ، امل ع  اإلشعاعي ل س اعيا للتعا االستجابي  ا الح ال ق تك ل ت مل م ه

،   تعي فعلي عل األم الن ي ،محتمل م التص ل ك م ع امالت عما  استخ ي  ا  ه امل ه
امي ج ل للحص  ، 2هابي   يييحق نظام ال افًا مختلف عل مست ه اقب   :امل

ل - طني عل مست ال اف  ف يتتمثل  ؛ه ل   مع ي ال ي  ا الن ها، مما يساع ج امل اقب م
ق عل ي حاال س ،كش  ا ي ا ،  فق ه قي املناس   ف الت ي  ا الن  األنشط غي َّلمل

نشط  بها، امل  ل  االتجا السيما  ، كما يمك ال جيل  قيامالغي املش قي لكميابالت  ،ال
ي م  ماك  ا الن هاخال امل الي ا الخاضع ل ا املاس بامل ي ه اقعي لل ا تقييما   .3ج

لي -ب اف  ل ه ض األ  ؛تتع ح ال ي  اع الحماي عايي املس   تتمثل  ي لتطبي ق املا
ا ي بمقتض   للم ياتفاقي بي ال  الن لي للطاق ال كال ال  .4ال

مي للحص  ي  اقب قتض  النظام الحك ابي  اتخاامل :الت  اآلتي

1-1- : ي اد الن ا   عمل قياسا للم ي كميا امل ي تح ل ع ط ي مكا يت  ج  ي امل الن
سس   ،مح ي م ا الن ك م  سجال امل ا للت ه  ، مني مح ي ف  ا الت تط عليها  التغي

ي القياسا ضئيل  االعتمااسا يمك عل قي ها عليها، بحي تظل قيم الش  ًا ال تتع ح ج
ي الت سيت قياسها-: ل يتطل،  املعني ا الن ي بامل ي ط القيا -التع ا  تح الخط

افق ائ لعمل صيان  -امل هيل   - جه القياج ل ي العاملي عل القيات ج عينا   -ت
جل املعاي  ي   -قياسي م  ا قياسا  اقب ج ط   - ط لتحليل البياناج ا مل خط

ا تحاليل  -العينا ألخج ط  -ج القياسا صا غي  -النظائكيميائي للعناص  ج ا فح ج
م للعينا ك م القياسا -م  .5ج ط للت

                                                           
1- Carlton Stoiber and others, Op. cit, p. 153. 2-  "،ه ا ي  "ضا عاب ي ا الن املحاسب للم اقب  ،   ،نظام امل ج ساب  .53م

3-Carlton Stoiber and others, Op.cit, p. 153. 4-  ،ه ا ي   .57 -57  ، نفسج امل -5 .55،  سابج مضا عاب
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يت  ل  ي استعمالهااضي يمك ج معا ا الن ج الكميا املح م امل ك م   هي،  للت
ل) س (صي املا معا جال ال ي ال جيلها  ا الت ل يت ت .  ،ميتظه كمي امل ل ا املجه  تس امل

يا  اي + ال ل = قائم الج عن الب ا املجه (.قائم الج عن  - النقصا –)امل  النهاي
1-2- : ي اد الن اقب امل قيق يمك   م ف الحص عل قياسا  اقب االعتمال به ي م  عليها 

ي ا الن ا ، امل نام  يح ه ا الب ا التحليل   عالقا التعا بي اإل م العاملي مختب ي يق ال
ا القياسا ج : ب هاط املعاي   م خال ا ا جم العينا ،ايياملع ،تك ا القياسا  ،تك ج ا   ،تك
اقب عملي  امم يلهاالح املسم بها  ، جه القيا استخ ا ت تع  جم البيانا، كيفي ضبطها 

جال  م ،  القياسي ها.اقب حف ال  متطلبا
:سجال  الحفا عل ال -1-3 ي ا ايعتم نظام الحص   التقا اقب للم ا م  لي علن امل ن ثالث 

جال   ي الت ينبغي الحفا عليها ال  هي:التقا

 : ع م ال سجال املحاسب ،  هي عبا ع مجم ي ي املنش الن تظه كميا جال تحف 
ي ا الن ي املناط املحامل ج   القياسا الت خضع لها.  ، امل

 :املتعلقبيانا التشغيل  تتضمهي سجال   سجال التشغيل . ي ا الن  بامل
 : ي املحاسب ضع تقا ي ح  لي للطاق ال كال ال ل ال سل  ي امل ي التقا  اامل  يتتمثل 

اقع تح الحماي  ي ال ي الن ا الش االتفاقياف املا ي ه قع   .1امل
ائح   االمتثاضما   -4 -1 :لل اني ل  الق نام شامل يتضم التحق املستم يت  م خال تنفي ب

،  ملتطلبا الحما ي يالقيام ي املا ص  ،بعمليا تفتي  ا ال ا ج ها م  ا، بحي يضم 2غي  ه
نام  ي م الب هامطابق املنش الن ا ،   مج امم متطلبا القان ا  باالتفاقيا االل لي  ال

اقباي  كفم ،  صلال امل ك   ،فعالي نظام الحص  ن ل يك هنا للت ام،التثب م    استخ
ي ا الن  .3نقل غي مش للم

طني للتهديد -2 ج   :)Threat Assessment System(National) انظام تقيي  ج تتباي 
ا ي ها ت  ،األم الن 4ه اقي لبم مص ي كل  ف  ف النظ  ،عًا للظ اخلي  عبص ا كان  ما  ج   -1                                                            ه، م ا ي   .78 -57   ،سابضا عاب

2-Carlton stoiber and others, Op. cit, p.152. 3-   ، ج ساب ه، م ا ي  ق  -4 .73ضا عاب  ، اق ي تبعا غي محم الع تسب   ، ي م بها الجماعا املعا ائي الت تق " النشاطا الع ا ي ه يقص "بال
ي تفجي جها التفجي الن  ي ع ط ل باألعما الش ا املشعيت  جه نش امل ق مصا -  مشع خطي    س

ي البش لكمي كبي م اإلشعاعا - ي باألعما  -تع ه ، كما يت ال املنتجا املختلف املائي  ائي  ي املصا الغ تل
ي األنشط الن يبي الت تتضم املنش  . -التخ ا املشع األخ امل ي  ا الن ه، نظي) نقل امل ا ي  ضا عاب  :

"" ، األم الن شعاعي ي   ا ن ا املتضمن م ،   ،االستجاب للح ج ساب  (.79م
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ا م ي ه طن لل ض نظام تقيي  ، مما يف عل ال  جي ا املتصل بتصمي  خا ا ع الق جل 
ها  طني لألم النبني ل تنفي النظ    ،األساسي ال ي  ، بما  ي ابي الض ام الخاص الالت ب

ي ا ا خت،  بالق الن ي ه ي ،لت ينبغي تقييمهاال ا الن ا امل ي اف امل   اإلشعاعي ه
ج ع   خ خا ا مشع  ي  م ا ن األنشط املتصل بها، فضال ع األعما الت تنط عل م

قابي ما 1التحك ال ل،  ا الت يمك النظ  ي ه ساال ها  يها عل  ي اقبها املحتمل تشمل  السينا  ماع
امي :ييل هابي الت تحا  ،الجماعا اإلج ، اإل ام  صن تجاليجها ن  استخ ، ا الجماعا  الصن

هابي الت ت امي  اإل يحاإلج ا ن م م / تستخ خ م خ ،  ا مشع  ها م ق  ب  ،ال س
 ، خ اف   اإلشعاعاجها لنش  نشا جها للتع اإلشعاعيكسيل  ي امل ا ،  تخ األنشط 

ع م ، الصل امي  غي األنشطمجم ،  اإلج ل ا    امل بها األخ مثل النقل   عب 
ي ا ن ا   ،حيا م م م ، فضال ع حاال الت ل اخل ال خ      ،جه مشع 

ا االت ال تك فيه االحتيا  ،الخ ي ال ا  ا ا امل ي  م ا ن  .2شعاعيق م

ا   ي ه طن لل لي نظام التقيي ال ل أل م االعتبا يج  ي ، مما يتعي عل ال ث ص م
ث  ا للتبا امل ا ج ما تض  قي املناس ، للمعل ا ي الت ي ه باألم   ا الصلع ال

اليا عل ال طنيا  الن ها   ،س مافقا لسياس طني ألم املعل ها ال ها  ،نظم اما لي ال ، 3ال
ما ع  ًا قيمًا للمعل نفا القان مص جه  ف  اإلقليمي  االتجاهافعل سبيل املثا يمك  ت

ي مجا األم الن تتعل  لي  ما ع املب ال ي معل ق اإلشعاعيا الن املفق الت   ،املس
ما ت ضبطها،   ق  ،حاال السطمعل ل ،التع عل ممتلكا الغي  ،الس ي  الت  التجس  بما 

ي يا تق  اف الن ، املمحطا التعقي   ،مل ا ستشفيا اق األح ،   ،ي م اتيجي األماك اإلس
ي اإلعالمي ك فضال ع التقا ي الصا ع قاع بيانا ال لي للطاق ال ،  غي لالتجاال ال املش

مي لل األخ   ا م جها حك ي ال  .4مصا التقا

انظام كما يتطل  ي ه طن لل م  نسيالتتكل بالتعا   مختص تعيي سلط ،التقيي ال
ا  ص مكانيتك م ب ،الصلالسلطا األخ  مال  ال امن،  املعل ي ه  ،هجي تحليل ال

ا التقيي   ج جل  امها م  ي استخ ل التحليلالخب  ي  ا   ،الق، بما  السلط الت تمكنها امل                                                            
1- IAEA, Establishing the Nuclear security Infrastructure for a Nuclear Power Programme, Op. 

cit, p. 20. 

2- IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for the Detection of Nuclear and other 

Radioactive Material out of Regulatory control, op. cit, pp. 7-8. 3-  ا املشع األخ امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ مكت الش
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال  .38الخا

4- IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events,Op.cit,p.8. 
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ا  ج ه السلط ، حي 1لم  م ه سعتق ا م الحص عل املساع م   ،بعملي مشا
املحلي ،املختص األخ  السلطا طني  ط ال جه الش اقب الحك ، سلطا م ا املسلح  ،، الق

اع  ا الت ت ي ه ي ال ع الجما لتح  . 2التقييعملي ا ي 

ل ع  ا تظل السلط املختص مس ي ه طن لل اجع التقيي ال يث بشكل  كلما ط ،  م تح
ه ا عل بيئ ال ي  مستج ما الج ي ض املعل ا  ف املي ، الظ ابي  باعتباتغي األم  ت

خ تقيي ل  ل تستن باألسا  ها ال ي السلط املختص  الن الت تتخ اتج  .3الش ي ه

حداث األمن الن -3 طني للكش عن  ع  :نظام  ي الت تعمل عل ضما ال م العناص الض
م األم الن س  ملنظ ل ب   ،امل م ال  (National detection system)ض نظام للكش تق

ع متكامل م نظ ي مجم ابي ت  يتمثل  ا خت م للكش  ،الق ا الال امي 4امل ج  ،ع  عمل 
خ    ي مجا ،غي مص ب عمل  ثا  ت علي  ي   ينط   ،5األم الن ت ا ن عل م

ه   ،بيقاغي خاضع للتحك ال  شعاعي ي تنفي ا النظام  عل تصمي هيكل فعا للكش يعتم ه
(Effective detection architecture)  ،ام ها األجهط تقني م خال استخ ا الت تص ا ،  اإلن

، ب ما التشغيلي/ التنبيها اإلعالمي ل املعل ي  عي األخ الت يمك    ،ما  ما الن املعل
 .6لكشل اعتساع 

:فعا تصمي هيكل  -3-1 ي مجا األم الن للكش الن سا هيكل الكش  ل  يستن 
طني للكش اتيجي ال نياإلطا  ،اإلس عم   القان ، ي طن لألم الن قابي ال ل ال ا نظام فعي 

نفا القان يت ،ا القان فإلن جه  ي  اكاال ،  مثل  قابي، فضال ع   ،االستخبا نظ التحك ال                                                            
1-IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op.cit, 

p.21. 

2- IAEA, Op. cit, pp. 22- 23. 

  
3 - IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Programme, 
Op.cit. pp. 20- 21. 4-يقص بالكش (ntetceted:) 
Awareness of a criminal or unauthorized act with nuclear security implications or measurement 

indicating the unauthorized presence of nuclear and other radioactive material at an associated 

facility or associated activity or a strategic location . (See : Nuclear Security Systems and 

Measures for Major Public Event, Op.cit, p.54.). 5-  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ ا املشع األخ مكت الش امل ي 
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال  .97الخا

6 - IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for the Detection of Nuclear and other 

Radioactive Material out of Regulatory control, Op.cit, p.2. 
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ي ا البش اني ،امل نفا الق لي ع  ظفي املس ا،  كامل م   ،الخب طني ك ال ف التص املحلي 
.الجما   ل السلطا األخ ي  ، بما  اقب الح  م

 ما يلي:عل يشمل هيكل الكش الن  

ي منظما - س   ،سلطا مختص تتمثل  ،  م ل مي تعينها ال لياتنا سا حك ع نظ  بمس
، فضال ع منظما ا  ابي األم الن للكش ع التقنت تيبا   ،ل االتصات  .التنسي 

لي   - ابي للتعا ال .ت  املساع فيما يتصل بالكش

ابي األم انظ   - ي ت ا الن ف  ع للتحكالخاضغي  اإلشعاعيلن للكش ع امل قابي الت ت ال
ل ها ،تغطي كافي لل افق اتيج  ،م اقعها اإلس ي  م ي ي األخ كنقا الح الب يال الج ، بما بح

: تاح ل   ي 

 . / النقال جه الكش الثابت  ع شامل م   مجم
   ما التشغيلينظام لجم اقب الطبي ال  ،نش املعل ل ح تع ت بيانا امل تشي 

  ، م لإلشعاعا ي ع ع قابي االمتثاتقا مها الهيئ ال افق عل النقل ،تق   ،مثل امل
ا ي كج م التنبيها اإلعالمي  االستي  .1التص

اعا ما يلي:يتطل تصمي  كما  ي هيكل فعا للكش م ليا عسنا   تط تنفي  تنسي املس
ي طبيع   -ي مجا األم الن هيكل الكش ي  تح ا الن ا امل ا مق ج امل اإلشعاعي امل

ل  امي -اخل ال ي طبيع األعما اإلج ي   بها الت تنط عل األعما غي امل   ،تح ا ن م
قابي خ   -شعاعي غي خاضع للتحك ال ينقا ال ِّ ي   الخ الب  ٍ

ي املح   الج  غي   البح
ي  املح ا ا الن ها امل ا املشع لت تنقل عب الجماعات -امل ا  ا األف ي ق اياه   ،ح ي ن تق

ا امي لالش ج عما  ت  ،ي  عما غي م بها ت ي مجا األم الن  ثا  ي  -عليها  تق
ا الت يمك التكتيكا   االق ي  مهااستخ ا الن امهانقلها  ،  اإلشعاعيي حيا امل  ي استخ

،  غي م بها امي ج اف  -عما  ي األه اتيجي الت قتح اق اإلس ي  امل م، م تق تتع للهج
ف الت يمك  تق فيها هجما سا-محتمل الظ اه ض خ  لي  م ا األ ع م الق مجم

ي نظ املعايي   ساسها تح ابي الكش الت يت عل  ي -ت اط الضع   تح تيبا م ي ت ا  الثغ
ا املحتمل   األم الن ي ه ن م ال ا مقا ع-خ األساق ي مجم ا النظ   الحل   الخيا

 

                                                             
1- IAEA, Op.cit, pp.2-3. 
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جيا  املتاح بما يشمل نظ  ل التكن  ، ابي الكش جيالحل غي ت ل يمك  تقل  الت التكن
اط   يلها م ائ  تقي-سباب الضع  ت تب اآلثا األخ   ،الي الح م املخاط املحتملتكي ف  امل

ا املح  ف-عل الخيا ابي املن  الت ا   ،تقيي فعالي النظ  ضافي حس ض خيا صيا  ت
 .1الحاج

ل  اخل ال ض هيكل فعا مصم للكش  ً عل تصامي يت  ئيا بنا ي  عل األقل ج نظ الكش 
ا الص ، 2ال األخ  حي ه نا هيكل عال  اق ي تصميمًا جامعًا ملك لي للطاق ال كال ال ال

خ ب ال  ي مجا األم الن كنم ت م عل نه الطبقا املتع ،للكش  ل   ،يق يستن 
ي ال فا  ابي عل الح المبا ال ، حي يشمل ت ه، فضال ع اخلهاطني لل  عم عل  اعتما

ب تل الطبقا معاً عناص س    ف ت   ،تنظيمي ت  هام فيما بينها. ات
نا نظام الكش ال ص شامل ع هيكل  عطي يشكل التالي ال     ضعمك  االعتباي  ينبغي 

ط النظامعن تنفي  ل ن ال  .األم الن ي مجا للكشلل

 

 

 

 

  
                                                           

1- IAEA,Op. cit, pp. 14 -15. 2-  جل لي م  ال اإلقليمي  يا الثنائي  ي عل ض قيام تعا عل املست لي للطاق ال كال ال ا ال يجم خب
م الشامل ح املفه ا يتطل حس ما يق ه  ، ي مجا األم الن  تحسي الجه العاملي عل الصعي الكش 

افقا . ) لهيكل الكش العال ت ي: اجعيبي جمي ال املعني لي للطاق ال كال الد ابي األم الن ال ت ، نظ 
  ، ج ساب قابي، م ا املشع األخ غي الخاضع للتحك ال امل ي  ا الن  (.98للكش ع امل
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ا الشكل  نا نظام الكش في مجا األمن النه مك ابي األم الن للكش عاملصد -1                                                            .1يمثل هيكل  ت : نظ  ليل التنفي خ م  ا املشع األخ  : الشكل م امل ي  ا الن امل
 ، ج ساب ، م ي لي للطاق ال كال ال قابي الصا ع ال  .98غي الخاضع لتحك ال
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ج عام يمك الكش ع امل :(Detection by Instruments) األجه باستخدامالكش  -3-2 ا ب
ي  ا الن ل  اإلشعاعيامل  ، سائل تقني  القيام بتفتي مكث امب ا  باستخ ن مختل 

 . ي الكش ع اإلشعاعا  األجه املتخصص 

ي    البح ي  ي الب ه النقا الت يت متعتب املناف الح ي م  ا الج ي امل ه  خاللها 
ي   االن ل ت تصمي  املشع األخ امل ه ، ل ي ه م بالكش  ي م األجه الت تق تصني الع

امها، عال عل 1املناف امي استخ ج هاب ،ملن ح عمل  ئيسي  ا العام ال ي األح ي ، ي 
اتيجي :،  2األماك اإلس ب فئا ل  جه الكش ع اإلشعاعا   تنقس 

جه  :(Radiation portal monitors) لمعابجه الكش اإلشعاعي ل-  امها صمممهي  ي  الستخ
ي   ا ن ج م كاب شعاعينقا التفتي األمن للكش ع  خا مشا ،يحملها ال  ،  

ك اسط امل تتمي بحساسي عاليب  ، با القطا ع جه تحك ،  با كالشاحنا  بطها ب حيانا يت 
 ، ه األجه  ع بع اتص ه ا ها   ،املسم بها ي حا تجا اإلشعاعا مع النسب ن يت تثبي

ي ائ  ي   بشكل  البح ي  ي الب ينقا العب الح اف ،  الج ي امل الخ  خ  نقا ال
ي  مي النفايا،  املنش الن اخل   .3م

جه صغي  :(al radiation detectorsPerson) جه الكش اإلشعاعي الشخصي-ب  ،4الحج هي 
ب يضعها العامل َّ ام  امل ح ، عل ح شع جاما   م ي مص  م لتح م   ،تستخ تنبي املستخ

يا ش اإلشعاعا اي مست ي  ل ت ا الن ج امل  .اإلشعاعيللكش ع 

ي )- يهي عبا ع  :(RIDSجه الكش اليد ا الن يًا للكش ع امل م ي  جه تستخ
، ها اإلشعاعي ج ي مكا  ها، مما يجعلها ، تح ي ف عل ه همي   التع ي عمليا بالغ تتمي ب

ا   ،البح ي  امل ا الن ي امل ه ي املخبكش  ،األخ املشع تتب عمليا  ف،"  -1                                                            ،جه التفجي الن ن ما   ، ا ي  "ضا عاب اإلشعاعي ي  ا الن ع تقنيا الكش ع امل ، مجم ، كتاب األم الن
بي ل يمي ناي الع كا  ، لفي : م  ، البح اسا  ك ال م األمني ـ م ي3لعل الت يمي للنش  ا الحام  ،، األكا

 ، ، األ ي الت ي-2 .382،  9832للنش  لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م ئيسي ا العام ال ه لألح ابي ت ما   -3 .32 -35  ، نظ األم الن  ا  ي  ، ضا عاب ج ساب ف، م امها ب تك  -4 .385 -382  ن ل استخ سه ها  يا كفا ه األجه ل اصفا مح له ي م لي للطاق ال كال ال ضع ال
مكاني تشغيلها لساعا   ، امل الطبيعي م الع ، قابل للنقل، مصمم ملقا ج  مح ا   ، سهل االستعما

، يل امها طالقها تن ط مكاني استخ  ، تفا اإلشعا ع املع املسم ب ي حال ا ا  ا ن ئي  تي  م بيها ص
 (. ع القيا مع الج ،  جعي ج ساب ف، م ن ما  ا  ي  ضا عاب  :387.) 
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ه  ل   .1املم :يمك تقسيمها  ا ن شع جاماـ  ثالث  جه البح ع  ،جه البح ع 
نا ت ا املشع،  الني ي ي الن ف عل ه  .2جه التع

ل-د ل  :(Portable radiation scanners) جه املسح اإلشعاعي املحم جه تت ماتيكي  م  ت
شع جاما بي للت  ،لقيا طي  ام حاس ف عل ب ائ الع س خ ، حي تتي  ا املشع ي ن

اق ي امل اسط نظام عال لتح ، ،  ب ا اتصا عالي جه املاسحا هنا ن امتالكها ق عا م 
ل ل املحم جه محم ح اإلشعاعي؛  م للم ،   عل الظه تستخ اقب ي املناط الصغي جه م

ًا   ل ج ب   ،ي البكبا املمحم ا ح اإلشعاعيي البح الق م للم اسع تستخ م ، 3ي املناط ال
جه الكش   املالحظ عاله  ك  اقب امل لفا  بيتا،  ،امل شع  األم ال ال تستطي  تكش 

ا   االستعان يتطل ن .ب جه الكش ع اإلشعاعا خ م  ضافي  ا   ع

ض خط مناسب لنيستن نظام الكش   ل  طن  طا هيكل الكش ال ي  اسط األجه   شب
  ، الخ املعين خ  ي نقا ال اتيجه الكش  ، األماك اإلس ل اخل ال  يجي عل الح 

ا العام الكب  ماك األ  انئ  ح ا  امل سا معايي محاملطا ها عل  خ ،غي تقيي ال االعتبا ي  ت
ا ال ، ن امل ا ي ه طن لل ا املشع األخ ال ي  امل ا الجما  كم  ،ن ، ق ها املكتشف اقب يا م

،  العاملي ا  ،الح جه الكش بي بتشغيل  َّ ا  االستجابمل ا ا عل الح لإلن ي ي التح
ي ماك املعاب الح ع  اخل،  ي ال البح ي  يالب  الج ك   ،  نقل البضا الت   ،السيج ح

خل   ك السي املحلي بي املنش الت تنتت ح  ، ا مشع تغا البال ن ،م مها،   ،ها تخ  تستخ
اميتتخل منها،   ج عما  ا الت تنط عل  ع ،ع األح ل    اخل ال ال ما غي م بها 

 .4املجا لها

3-3-: ا ا / اإلن اسط التنبيها  امي الكش ب ل  يت الكش ع األعما اإلج   ،يمك ك
عالمي ي مجا األم الن م خال تنبي  ا  ،األعما غي امل بها  ج ا صا م األجه بع  ن  

 َّ ظف معين تقيي  اله م الل  ،لي يت ا التقيي  ا  ه ا األم ف ح ق ح م  قاطع عل 
، تعي عل  ابي التص  ،االستجاب املختص سلطاالالن ي ت ،   -1                                                            .5الش  ج ساب ف، م ن ما  ا  ي   .387ضا عاب

2 - IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events, Op. cit, p.17. 

3-IAEA, Op. cit, p.17. 4- ي لي للطاق ال كال الد ا املشع األخ غي ال امل ي  ا الن ابي األم الن للكش ع امل ت ، نظ 
 ، ج ساب قابي، م بي )ا -5 .29 - 23  الخاضع للتحك ال ط األ ا املشع األخ مكت الش امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب لي

  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال  .35الخا
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يق التنبي اإلعالمي- تشمل التنبيها اإلعالمي  :(Detection by Information alert) الكش عن ط
ا األم الن ح ق ح م  ل  هاب،  التح ؛الت يمك  تشي  ا املتعلق باإل البالغا الت ي

ها امل  ،  مص نفا القان م ظفي املختصي ب قابيحاال ع اقب الطبي،  االمتثا لألنظم ال  ،1امل
ها الس  ،ص الح لطا املختص املعني بنظ م األمثل عل التنبيها اإلعالمي الت تص

: ا  الكش ا بالتفجي ي ه ي   استعمابال ا ن ج االشتباه، شعاعيم شعاعي ي   ،جها تع 
تجل الصن ،شعاعا جها لنش اإل  م  ، جها ن م ، السيما  االمتثااإلبال ع ع قابي لألنظم ال

ي  املتطلبا ا ا الن ا ملتعلق بنقل امل ، امل قابي اإلشعاعي ا التحك ال ي اإلبال ع فق ا ن ي م
ها شعاعي  ق ي  املياه تل ي االشتباه ،نتيج ضياعها  س ا األغ ا م ،  م ح متع   ج 

ي  ائهايشتب  ي   احت ا ن ، عل م خا  مشع خ  ع  ا اإلبال ع  ع تظه عليه 
لي  ،شعاعي محتمل طني   ا ع مصا  ما  ، ب معل ثا خ ما فيها قاع بيانا الحا

ق االتجا  ي ع س لي للطاق ال كال ال عمل   ،اتجا غي مش  ،غي املش التابع لل
امي ثا تتعل باألم الن ،م ب محتملغي   ،ج ت علي   .2ت

ا-ب ا يق اإلن شا صا ع جها يمكيتمثل  :(Detection by alarms) الكش عن ط ي  ا   اإلن
م ن   ق ح  ا م   ،3تتطل تقييما ت عل  ن :اإل هنا ثال  ا ا  ن

ب - ا كا ما (False alarm) ن ،  : يص عن ا ن ج  ج  ي م  لك التقيي فيما بع يكش ع
ي   ا ن  .شعاعيم

ا ب ) - ا: يص(Innocentalarmن ن ج  ما ي ج ما مشع،   عن ال  لك التقيي يكش 
اً  ج ،تشكل خط ًا ك ي ه ا طبياخل جس  ها  ،ها ج  ،نسا ألغ   ي البيئ الطبيعي

ائ ي الل ا املشع تخض للتحك املنص علي  جا  ،حنا لنقل امل ض ال يحت عل األخكال
م،   اني ا مشعجه الصناعاأل الي ي  -1                                                            .4الصناعيالنفايا ،  ي الت تحت عل م ثا  ت علي  امي  عمل غي م ب  التحضي ل ي ج ي عمل  ل الت  شعاعي  صابا  ق يشي ح 

، مما  بال السلطا املختص عل الف بظه  مجا األم الن سسا الطبي  امل حيي  يتطل م املهنيي ال
. نتيج اإلصابا ي سب  ي اإلبال لتح ف األسباب م متابع تقا يب  غب مع شعاعي م ا  م  صابا  

ي: اجعي) لي للطاق ال كال الد ابي األم الن للكال ت ا املشع األخ غي ، نظ  امل ي  ا الن ش ع امل
  ، ج ساب قابي، م  (.57الخاضع للتحك ال

2-IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events, op. cit ,pp. 21- 22. 3-ي لي للطاق ال كال الد ا العام اال ه لألح ابي ت ،  ، نظ األم الن  ج ساب ، م ئيسي ، " -4 .37ل ا ي  " ضا عاب شعاعي ي   ا ن ا املتضمن م ،  االستجاب للح ج ساب  .73 -72  ، م
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ك غي ب ) - ا م ي  Confirmednon- innocent alarmن ا ن ج م ا ب ا اإلن (: يص ه
قابي شعاعي ج عمل   ،غي خاضع للتحك ال اميت عل  ت ع ،ج ثا غي م ب ت  لي 

عي ،  الن تتعل باألم خليست ي   ،الت ابي مناسب اتخاالش   .1للتص  لل ت
ا تدابير نظ   -4 ام  :التأه للط نى مست  االل ا لم اب ف   ،تخطي األمن لحاال الط

ه ، التص أل   ج الت جي اخلي كان  خا ا  ي له يًا لكل  ًا ض م جل م  يعتب 
ل بل  ص  ا ال ح ا  ح م  ن ،الناألم مست عا الحت م ش تنفي نظ  كما 

طن يت افق عل املست ال ا مت اف التص للط ه ه ي يسه   ،ي تحقي  نشا نظام منس للت
ا   ه2التص لهاللط ل تظل الغاي م الت ا ، ل ا ) االستع cy Emergenللط

Preparedness اتخا ( ه ا  ج ق ا ضما  طني  املحلي يابي مناسب عل املست ت  اإلقليمي  ال
لي  ا املحتمل الت تنج ع ال جل التص الفعا لحاال الط امي م  ج  املغي   ،عما 

ت عل ،  بها ت ي مجا األم الن ثا  ه النظ تتعليها  ا  ه ع متكامل م عناص  الق بمجم
،الصالحيا  ؛خاج بم الن تشمل البني األساسي لأل  ليا ،  املس ظي الت التنظي 

 ، ، اإلجالخط  التنسي اف امل ا  ، األ ا ياا التما ي  ا  ،لت  .3نظام لإل

هضم السلطا املختص تنفي نظ  ت  ابي الت ا ،ت ا  االستع ً باألم الن  ي مجا للط بنا
ي  "عل  ا الن ل  "اإلشعاعيخط الط اعي فيها تضعها ال  ما يلي:ت

ي م  - ا الع ش ل املختلفض  اقب الح ،كالجما ،جه ال ط م جها   ،ش
ا  ني  ،األم االستخبا حي    ،ف اإلطفا امل ها الهيئا ال اغي . الحت ئ  الحال الطا

ي   -ب ا البش في امل يبها مت ي  خال ت نام تك تنفي ب ظفي تسطي  هيل امل العاملي ملجابه ،  ت
ا الناجم ع نقل ا ،حاال الط ي ، فق ق مصا مشع ، تخ شعاعي   ، س ح تل 

هابي  ،  القيام بعمل  ي باستخعب الح ا ن هباخت، مشع ام م ا  فيما يلي: ا ا اإلج
تباعه  ابي الت ينبغي  ا األم النالت ي التص ألح ام ،ا  نشط التصاألجه الخا استخ  IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for the Detection of Nuclear and other-1                                                            ،ص ب

Radioactive Material out of Regulatory Control, op. cit, p. 37. 2-  ي  اإلشعاعي ا الن ه للط ي الت امها  ، املعايي املت استخ خ اع  ال ي  منظم األم املتح لألغ
ما عام، الع  ليل  لي للطاق  GSG -9التص لها،  كال ال ، ال كال م سلسل معايي األما الصا ع ال

ا ، فيينا،  ي التص لها، متطلبا األما  -3 .2،  9839/ ما ال ي  اإلشعاعي  ا الن ه للط ، الت خ اع لألم املتح  ال ي  منظم األغ
، الع  فمب  GSR PART 5العام ي الثاني/ ن ، فيينا، تش كال  ، 9839م سلسل معايي األما الصا ع ال

  9- 5. 
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ا ا ف عل امل ي  التع ،لن ا اإلشعاعي م   امل ها  معها   التعامل امل ا ما  ،تغليفهااس ا األ
ائ اإلشعاعي  ،التصاالا  ي ما  ا مس الج ا الن ج امل ت عل  ، املشع ي ثا اعا م  م م

اع  عي الكيمياق جمعها  الش ل  ي بش األ ظفي التص م اإلشعاعا، حفظها الن  ،قاي م
ف عل اإلصابا اإلشعاعي ما للجمه  ج ،التع في املعل ا ت  .1ائل اإلعالمسا

ي البح - التص ع ط ه  اخلي للت ف ،تنظي عمليا  اإلسعاف،   ،اإلنقا  التقيي  ،التع
ا ها.  ،االس ل طبيع  عا الحيا 

ام -د علي م         السيطملتصل باألم الن  ا خاص للتفاعل م الح اط   استخ
ي   نظم الكشالعمل ب خال ا الن جه امل  االستعان،  اإلشعاعيع امل ص مثبت عل اقب  ب ال
ًا   ،الح ب ًا  ًا املعاب املختلف ج شعاعا للكش عبح قي   ،ج  ي املكا ال ، هاص ملتح

جه  االستجاب كي  ي ت ي ع ط ي املناط الح م  ا املستخ ا ألجه اإلن التفتي ،  ملبكا اإلن
ي، املخالفا  ا كي الكش العش جه الجم ي  ا  ، تقا ا متعلقاالستخبا ك ، م  بمخالف األم

ائ النقل ل كالتحق   ،تعليما  جل املقاضا أل مخالفا  ،الت ل م   .2جم األ
م ينبغي   ل  تق يًا  لل ا الخط  ي عليهاباستع ا التما ما ال   ،ج تنقيحها 

ي الخط  ،املستفا ث  ا ت ي  كما يتعي عل السلطا املختص  تنظ ،كلما كان هنا تغي
ا ح ق  امن  مكاني  ،   م خ ي  ا جا هح ا كافي للت في م ا  تكفل ت  االستع

م ن م ا  جل التص ألح ا املحتمل م   .3تعللط

:نظ   -5 م األم الن  تدابير التصد ألحداث األمن الن ل تضم منظ ٍ ي ال ض نظام تص
جل  امي  ،االستجابطن م  ج ت ،التص أل عمل  ي مجا    عمل غي مص ب ت ثا  علي 

. ا التص عل ما يلي:  األم الن  يستن نظام 

طني - ي مجا األم الن  خط  تح  (national reponse plan for nuclear security)للتص 
ابي التصبالتفصيل نظام   لالسلطا املختص  ،ت ، املسئ ابي تعتم عل نه   ع تنفي تل الت

ا األ  ح ع الكامل م  اعي املجم اقبها،  م الن املمكن  مت ي م خط تك متكامل ع
ل ي ال ، م التص الشامل  ي مجا األما الن ا اإلشعاعي  ل التص لحاال الط ي  ط -1                                                           ، بما  ا املشع األخ مكت الش امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي  األ

  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال ، "  -2 .95الخا ا ي  شعاعيضا عاب ي   ا ن ا املتضمن م ، "االستجاب للح ج ساب بي -3 .72 -75  ، م ط األ ا املشع األخ  مكت الش امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب )الي
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال  .95الخا
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يضا منهجي اعا  ا م لي للطاق   ،التخطي  ،االستع كال ال ا ال شا التص املح ضم 
ا الصل باألم الن ي  ه تتضم  ، 1ال حكامًا للتعاه بي جمي املنظما التنسي  الخط 

ل ه   املسئ ، ع عمليا الت : التص ظائ التالي  ينبغي  ت ال

اعمجمي الفاعلي  التنسي بش  - األم، بما العناص ال لي األما  ل مس ا ،  ي  املعني الخب
  ، التص ع  ي املعن بالبال ل الف البي ا الكيميائي  ي تبط ه ي امل الن اإلشعاعي  جي 

ا ي.  ،باملتفج ل التحليل الجنا ي   ف
قاي   - ابي ال هابت  .التص ملكافح اإل
، السيما  - اق املحتمل ثنا تنفي عمليا اإلشعاعي عل صح اإلنسا   اآلثا معالج الع البيئ 

. ا األم الن  التص ألح
،  لتكفل باملصابي  امعالج الضحايا   - ثي باإلشعاعاالج ا املل ي  ،األف ضًا  ال ا لها تع ض تع

طًا.  مف
سائل اإلعالم   - اصل م   .2الجمه الت
ي   - كالت ي املش ا عل عل بمفاهي  3التما ن ي  يك يتمتع   التشغيل،الت تسم للمتص

هال املناسب يبا التح  ،بامل قاي م اإلشعاعاالت ي عل ال ل الت ي  ، بما  ي  .4ضي
ق ح متصل باألم الن عب ضما التنفي اآلني   -ب ابي الشامل للتص عق  الفعا للت

ا  اتخا ا ا الصل  خطا جمي السلطا املخ :اآلتياإلج يكهاتص  ي املنظما جمخطا ، تح
ا الصل   لي  ث الال خل م الح املتصل باألم  الت يمك  تت تنفي عمليا الت الن 

ا القيا   ،التنسي بي مختل املنظما ،التص  ، السيطح 1                                                            املعني بح األم الن  - IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op.cit, 

p.62. 2- ق ح لألم ال لي  القيام حت بب تغطيق ي  ال طني  سائل اإلعالم ال ل جل انتباه ف ل  ن 
م للجمه  مفه ما متسق  في معل تيبا لت ، فيتعي اتخا ت مباش للتعبئ للتص ما  ،حي  سائل اإلعالم عن

سائ ك خا ب ما م م س تعمي املعل ل ناط  يت  ، ل ض  ييتطل ال تق عالمي ل اإلعالم  ا  خبا  عل ف
ل  املساع  سائل اإلعالم،  قع م الجمه  ب عل األسئل املت ج ص للحال  ح م  ا ا  منتظم بعبا

ما سائل اإلعالم تعمل عل تعمي املعل مها  خ  ،الت تق التعليما الهام للجمه فيما يخ  ا  شا في اإل ت
ابي االحتياطي ع األما اإلشعاعي. )ا ي: اجعيلت لي للطاق ال كال الد ا ال ه لألح ابي ت ، نظ األم الن 

  ، ج ساب ، م ئيسي 3 (.93العام ال  - IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events, op. cit, p. 27.  4- لي ل كال الد يال ،لطاق ال ج ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألم الن م   ،  
 92. 
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طني    ي  ،املحليمنظما التص ال ا الن ماك امل ي  ،تح ف عليها   اإلشعاعي  ،تصنيفهاالتع
/  احتجا  / ضبطها  ا  هاامل ا ا اتخا  ،/ السيط عليها اس ا ي  ج ه إلبطا مفع  

مينها  ،1 جها متصل بها ت ل الجنائي  تصني  ع، تحليلهاجم األ ثي كل ما يت تغلي    ت
ه  ،ضبط ا ي   اس ا ن خضاع للتحك جل نقل  حمل م  شعاعيم م  التخل من 

  ، قابي السلي ائ  اتخاينبغي  ،فيما يتعل بالنقلال فقا لل ا النقل  ا ه تيبا إلج م م ت ما يل
ي   ا ن طني لنقل  م هات ضبطها   شعاعيال ا ،بشكل  اس م م ا الش  م  ج ي   

.مالحق ا  ،2العلميالتحقيقا الجنائي    لجنا  تسليمه
ا ي حا  ل ما  م ن   ض يشكل ح  ا مشع   انتشا كا ال تم  ،تصاع خط

ي التص املعن  خل   باالستجابفعل ف ابي  يطب باإل  الت ه، ت ك ل ما سب  ا ضاف  ا ج
ي صي بالع  تص مناسب تتمثل  ي الت ل محي األما  السيط عل األماك ع ط  اإلجال 

ا األمني اإلشعاعي، م ال ح ي املكث لل ح الح ت ي عل املحي مل ،  ،امل كب تقيي املخاط امل
ابي الح م الخط  اق الناجم تقيي الحال اإلشعاعي  ، تطبي ت ص الع نشط ال م خال 

ي ع املتمثل  ق، التل اإلشعاعي انتشام ، قيا مع الج يي التع تق ،ص خصائ امل
ا   معب مختل املسا ي عمليا  ،مست الحماي الال ا  ااإلس جال السكا   ،نقا األ

من  ي مناط  جي اإلعال  ،تجميعه  ه ت شا ل الجمه إل ماالحتياطا   خنا  ابي الال  ،الت
ل التحليل ا ي)الضب ا  (التحقي  لجنا ص عمليا ا،املالحق  ، ال التل إلنعاش م خال 

جيل   ،السكا ، ات ما الشخصي ،   ،لقيام بالفح الطبياملعل جي ل عا البي قيا الج
خ املناط، التنظي اإلشعاعي ،البيئ االستصال  .3حظ 

ليالتنسيق الضع تدابير بشأ التعا   خامسًا:  د
ام است م فعال لألم الن ت  ف تحقي  طا التعا  منظ ي  عل بكثي  تنسي الظل 

بي ليي املطل ا التعا 4ال كال  جماعي  ،ما بص ثنائي، حي يت ه ا املشع األخ  -1                                                            ليال م خال ال امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ مكت الش
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال 2 .93الخا  - IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op. cit, 

p. 67. 3 - IAEA, Nuclear Security Systems and Measures for Major Public Events, op.cit. p.26. 4-  "، يحا "فا  ي العال هاب الن  اجه اإل ا مل ي : سينا : ، عاألم الن ا ي بعن ج لتق هاب"  م  من اإل
اج الخطي : التحس املستم  ال ي شه ما الن لي التاب  9839" الصا  الش ال م  ك بلف للعل ع م

 ، م اسا املتق ال ك املستقبل لألبحا  ، م ف يل  99لكلي كيني جامع ها اب التالي:9839ب   ، متا عل ال
https://futureuae.com/cart/Mainpage/Item/300 ، : ي االطال  .98/38/9839تا

https://futureuae.com/cart/Mainpage/Item/300
https://futureuae.com/cart/Mainpage/Item/300
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ي ،   ،للطاق ال لي األخ ابي التعا   املنظما ال ع  املتشمل ت م األم ساع ل ي منظ تع
لي الن  ا األم النبتبا   تتعل ،مجاال محعل الصعي ال ح ما ع  ، تقاس املعل

ي مجا ، التقنالتعا املساع  ني املتبا  ائ املتصل باألم النالتعا القان مالحق   ،الج
 ، مي  تسليمه ي مجالتعاملج طا  ا  ا املضب ها، ا اس ي مجا  عا عي  الكيمياالتعا  الش

. ي  الن

:في مجا تقاس   -1 حداث األمن الن ما عن  تب  تباد املعل ل اآلثا العاملي امل ل عبالنظ 
ها ال ما م بني ي تقاس املعل ل  ، يك م الض  تتعا كل  ا األم الن طني ح

، م  ِّيملسائل  االعتبا  اليالخاص باألم الن ما ، حي يتعي عل الس  ال  تتبا معل
فقا قيق   ا األم الن  ح امامتحق منها ع  لي لالل اعي امل ،ال تطلبا املتصل عل  ت

طن ما الحساس ع األم الن   ،باألم ال ض نه  ، 1حماي املعل ا ل ي م الخب نشا ف ا ب ه
نها بنا ي في ضمانا م ش ا األم تضم ت ا ج ما الخاص ب ا املعل ا عن ت الثق بي البل

ي الخاص  تيبا األمني الن اجع ال ، م ، فعل سبيل املثا لي الن ي ف  بال يك ع ط
لي للطاق  كال ال ي  بقيا ال اجعا(، AIAI)ال ه امل م األم  حي تساه ه ي تحسي منظ

ست بي ال الن    .2مما

، كاملنظم  ،كما يتعي عل ال  تبلغ األم املتح ا الصل لي األخ   املنظما ال
) ب ط الجنائي )األن لي للش بي )الي ،  3ال ط األ (مكت الش ح العامليمن  ،ب  ،ظم ال

ا   ،منظم الجما العاملي  ا األم الن املتعلق بم ح لي بحاال  ي ال ي  املنظم البح ن                                                            1-IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Programme, Op. 

cit, p.70. 2- ج سا ، م يحا ا  -3 .بفا  ي ه  ، ب طن لألن ك ال ا الصل باألم الن م خال املكت امل ا  األح ما الجنائي  بال املعل يت 
ك م  سا  مام  لقاها  ي كلمت الت  غ شت  / ي ب السي لي  38اإلطا ش األمي العام لألن منظم   ، ل

تم القم لألم ا ي مكافح  9839لن لعام خال م نفا القان  ك ألجه  اشنط عل ال امل املنعق ب
ا  عمها الخب ه املهم يج  ت لي،  ه ما عل الصعي ال ال فعااًل للمعل هاب الن ال يقتض  تبا اإل

ا ه املجا ه  ، جه القان ف ل  الشبك األساسي املت ا  نام  امل ب منص عاملي عب ب ف في األن ال ي
ENRBCم ) ا باملتفج اإلشعاعي  جي  ل البي تكب باألسلح الكيمائي  هابي امل ي  )مكافح األعما اإل جل تع

(. ما تبا املعل ا  ي جمي مناط العال م خال بنا الق :اإلمكانا  ،  ينظ ب التبا الفعا األمي العام لألن
هاب الن ل ملكافح اإل املب ما يع الجه اب االتالي:   – LBPCRTNI -للمعل ، متا عل ال ك اإلعالمي/األخبا امل

https://www.interpol.int/ar/المركز-/ ا : N2016/-/6102041اإلعالمي/األخ ي االطال  (.33/83/9835، تا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz8KDZkujfAhWyAWMBHf5VAAQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F2016%2FN2016-041%2F&usg=AOvVaw3p4w2sQxuu370ERQC9Xhll
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طا منها مشع  لي  تشا،  1بمضب ال ما اإلقليمي  اع املعل سمي   ،ي ق ي  ي تقا تق
ل قاع البيانا الخاص  ليها، ي  لي للطاق تجا باالبما  كال ال ، م  غي املش التابع لل ي ال

ا األم الن ح ما بش ال املستخلص بع   .2تبا املعل

ي امل التعا التقني:في مجا املساعد   -2 ا املجا بقيام ال بتق اي  ،ساعيتعل ه تبا ال
اصفا ،الفني ظيفي  التقني امل ا لألجه  ال ح للبيانا هابيانا  شكا م ض  ي  بغ،  تع

التص ل ال األخ  ا الكش  ال   ،ق ك ت طا ب ي  ا محل  ا يقتض   ، 3ج
ا الثنائي األخ تنسي املساع م م م قبل املنظما اإلقليمي    ، املساع ا املق املساع

 ، لي ثنا عل ال   ، ي مجا الكش ها التقني  ا ي طل املساع لتحسي ق ل  تنظ   ال
ل ا ال اق الح ق ف الت يتجا فيها التص لع ي الظ  ، ا األم الن  .4ح

ني املتباد في مجا  -3 ائ املتصل باألمن الن  لقمع االتعا القان ميلج   مالحق املج
:ت طا  سليمه ي  م ال  ا املجا  تق في امل  ،ئيالثنا االتفاقيايتطل ه اف بت تع األط

ام ل حكام استخ ني املتبا ي تل   ،املساع القان ابي األخ املنص عليها  ها م الت غي
ائ املت االتفاقيا ا الجنائي الخاص بالج ا ض ،  5صل باألم النللتعا بش تفعيل اإلج

ائ  فعال  ليا ه الج تكبيهامالحق ي سيا متابع ه شكا    ،م ف  ال قضائي تسليمه  ك ت ب
سا نظما للتبليغ ع ، م  ه امل مح بي ال ي ه ائ لتيسي تبا املساع  ل بما في ،سائلالج

ب تقاس األ  ،تاح الشه عي   ،للمالحق القضائيل املطل ي مجا الكيميا الش ما  تبا املعل
ائ املتصل باألم الن  ،6الجنائي ابي من الج التحقي قمعها   ،كشفها   ،التنسي عن تطبي ت
.منها،   ا الجنائي األخ ا ي -1                                                            قام اإلج ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ ا املشع األخ  مكت الش امل

  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال 2 .92الخا  - IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op. cit, 

p.71. 3-  ، خ  ) ب بي )الي ط األ  .93 -92  ، ساب جممكت الش
4- IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op, cit, 

p.73. 5-  ا املشع األخ امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ مكت الش
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال لي للطاق -6 .93الخا كال الد يال ،  ال ج ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألم الن م   ، 

 97. 
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ردادالتعا في مجا  -4  طا   اس ل عادتها:املضب ا تعمل ال ي  م ا ن  الت تح مكا م
قابي مشع  م بضبطها   خ غي خاضع للتحك ال هاتق ا يق  اس  الحص عليها ب ط

ي مكا خ  تخ ه ا  م ه امل م ل الت ،  م  ل م ال  افقت فيها  تتعا بع 
قابي  االتحك ال عا تل امل جل  ها ال الحائ  ،م  ابي الت تتخ ا اإلطا تقتض  الت ي ه

ا  تك متسق بما يتما  م س ها  للم طنيياس ها ال ا ا ل  ،ج ي    الثنائي االتفاقيابما 
اف  .1املتع األط

ي   اكتشافعن  ا ن خ  شعاعيم ي نقط خ   قابي  غي خاضع للتحك ال
ل املكح  ج عل ال ، يت ل املنشي ي ال األخ   ،تشف  تتعا م  خضا املعني با ب

س  ا للتحك امل اق  اعتما، م 2(Institutional control) امل ابي للتص تتناس م الع ت
امي ج ف الحال عمل متعم  ،املحتمل أل عمل  ا حس ظ ا ا  ،ه  .3ملكتشفطبيع امل

: الكيمياءالتعا في مجا  -5 ي عي الن ي ) تعتب الكيميا الش عي الن ( Nuclear Forensicالش
ي  ا الن ي الت تعن بتحليل امل ل الجنائي الن ع  ح تقنيا عل األ امغي املش   ،االستخ

سي ما مشع م خال ا ا علمي للتحل  ، لقيام بعمل منتظ مبن عل  ف يل  خط املضاها به
ي منش   ا املاالط ،  املامص تح اس خ  ، العب ي النقل  م  ي ،  املستخ بطها بتا

نتاجها، األم  احل  قم ي الح م الس ي  االتجا ، ال يسه  ا الن  .4غي املش للم

م األ  يقتض  م  طا منظ ي  ل  يال عي الن ي  م الن  تطب تقنيا الكيميا الش لتح
ي منش  ا الن ا املشع األخ ا امل يخها  ،مل يالت  ،مسا نقلها،  تا ا  حال حقي  التحك فق

قابي،  عيق ت ال ك ست لتي   نا بي  ه التحقيقا تعا تيبا  مما ،ه ي ت خ  ل ال يتعي عل ال
سسا اإلقليمي   ،األخ  م ال  ا التحليل  ال امل ا الصل ألغ ي مجا الكيميا لي  ع  ال

ي عي الن ي 5الش ي لتسهيل الحص عل املساع  لي للطاق ال كال ال ، م طل املش م ال
ا املجا ابي ما يلي: تشمل،  ه الت تيبا  ه ال                                                             ه

1  - IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op, cit, p.72. 

2-Institutional control in this context includes regulatory control or control by any institution that 

has a role in the investigation, prosecution, extradition or other proceedings of a state related to 

the location, seizure or recovery of nuclear or other radioactive material.(See: IAEA, Op, cit, 

p.73). 3-  ا املشع األخ مكت الش امل ي  ا الن صيا األم الن بش امل ، ت خ  ) ب بي )الي ط األ
  ، ج ساب قابي، م ج ع التحك ال ، "  -4 .99الخا ا ي  "ضا عاب ي ل الجنائي الن ، تقنيا األ ج ساب ي -5 .353 -338  ، م لي للطاق ال كال الد ساال  ، ، ج ساب ، م ي ام الق الن جل الب  .97 البني األساسي لألم الن م 
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اسائل   - ا النج ، ي  ا نقل عينا م امل ل   اإلشعاعي ل الطالب  ل الت م ال ا  ال
م املساع لي  ،تق سسا اإلقليمي  ال ل امل  .ا الصل 

ل لضما سال  - ابي الحفا عل األ األنظم  ت اني  فقا للق ني  ها القان اخلي م ال ال ك ت الب
اعاملتعلق  . بق ل الت تطل املساع ي ال  اإلثبا 

-  ، ا إلعا العينا ا ليا ال املعني   ج قابي.مس ا التحك ال ل الت ح فيها فق  ال
نفايا التحليل. -  التخل م مخلفا العينا 
القي   - عي،  ا الط الش ل اإل لخب ص  .اف  املالش الت تف عليه ال ما  املعل
ل السلطا  - جي اإلخطا املناس  طنياألحكام املتعلق بت لي فيما يتعل بنتائ   ،ال املنظما ال

عي. ي الش  التحليل الكيميا
مااأل  - ي املعل م الكش عنها.  ،حكام املتعلق بس  ع
ي شكل تقا  - ا  ي شها الخب ب تق يشفهي بش الف ي مكت ج عي الت   ،ح الكيميائي الش
ليها.  صل   النتائ الت ت الت
ي نقا  - طني الت االتصاتح ع   ال ي طل ال ل  مها ال عي تستخ املساع بش الكيميا الش

ي  .1الن
ما م مكتبا - ي املعل ي تق ا ،املساهم  ي مختب عي الن  .2الكيميا الش

نامج الستدام   سادسًا: لضع ب م األمن الن في الد  صيان منظ
ا املتطل تطبي ملب يع  امه ،  است م األم الن ل  تسط يقتض  م حي منظ ال

نامجًا لتحقي  امب يل ع  االست بغ ضما فعالي البني األساسي لألم الن عل امل الط
ي  امط ا االل ،   بامل ي ا الض اضها بص عمل يفه استع ي تقيي مستم لجمي العناص 

اتيجمنتظم )السياس   ني  اإلس ، األط القان طنيتا ع املالي، ي ال ، ال قابي ي العامل  االستثما ال
، التعا   (البش ليي ام ،  التنسي ال امتشمل ب ابي األم الن املنظ   است :ت  سائل اآلتي

ما  - امم مق .ي تصمي نظ   االست ابي األم الن  ت
ا لألم الن تحسي   - اصيان النظام اإل  .باستم
ا - بنا الق  ، .التعلي   ،ا الكا البش ي مجا األم الن ي  ي املستم  الت
ي   - ،  صيان املعتح هابا ختا  ،نصال نظ األم الا  ص تشغيلها.  ،ا
ا متابع التقيي  - ا املناسب تحليل التكالي التشغيلي لضما تغطي،  التخصي امل باستم  امل

ابي األم النلصيان نظ   ،  -1                                                            .3ت ج ساب ، م خ  ) ب بي )الي ط األ  .95 -99  مكت الش
2- IAEA, Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear Power Program, Op. cit, p.71. 3- كال ي ال لي للطاق ال ،  الد ج ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألم الن م   ،57. 
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هداف األمن الن  :   املطل الثال

ف العام  املمتلكا اله خا  املجتم  لألم الن ه حماي األ اق   البيئ م الع
تب عل  ح متصل ب خيم امل يك 1ال ل م خال العمل عل تحقي  ،  ا   تحسي األم الفع 

اق ي املنش للم ا الن ل ،امل ي  ا  بما  طني   ،اإلشعاعيامل ليع الجه ال سا  ال إل
م  الحفا عليهمنظ ا الصالتقا،  م ن فعال  لي  ليي بالصك ال ي التعا ال تع  ، ، ل

ع   يق ت ي  تنسي املساع بط ام اآلم للطاق الن هااالستخ  .2تطبيقا

م األنظم  بكل ما يتصل االهتمامبا م الض انطالقا م املعن الشامل لألم الن  ب
ي ا األم الن   ،الن ي  طن )تع ا  عل الصعي ال ليها س ا  اف الت يصب ع لتحقي األه الف
ع الثاني) ليعل الصعي ال ( األ   (.الف

طني هداف األمن الن عل الصعيد ال  : ع األ  الف

اف األم الن عل الصع ه اتكم  ي للم في نظام الحماي املا ي ت ساسًا  طن   ي ال
ق املنش ال  عما الس ي م  ي ن ي  ال)التخ ثنا عمليا التخ لي (،   (.ثانيا)النقل الن ال

فير نظام  اد  ال: ت ق  الحماي املادي للم ي من الس ياملنش الن  التخ

ي  ها العال  ا الت شه مكاني من ،98833سبتمب  الح عش ف األح ًا ح  ي ًا ج ظ
ق ي س ا ن اف    ،اختال م ي م يتخ ا ن ق م ، فس ي ل  مشع ي   منش ن ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م ل م األم الن الخاص بال العناص األساسي ملنظ ف   ، اله
لي للطاق -2 .2  كال ال ي السن لل ي لعام  التق ،  9835ال ج ساب ا  -3 .75، م ح اآلخ عل م الثالثي سن املاضي تفي اختفا  9883سبتمب  33قبل  نبا متك بي الحي  ظه 

كا   ، ف غامض ي ظ ي  يكي الن األم بي  م م بع  املنش األ ني ت ا  البل م العالي اإلث اني كميا م الي
ا االختفا يفي  ي االستنتا املنطقي م ه  ، ، لكنها ل تك تسف ع  نتيج ا االختفا ا تحقيقا ع ه ج ت 

م بها بع  تق  ، ي الس ِّ ي  ي ال تسع إلنتا األسلح الن ا  كاال املخاب ق تخططها بع  عمليا س
ال ها عل عمليا السط  ف بق بع تفك العصابا املع  ، ي املنظم ف العاملي  االتحاه فياتي ثا املخا الس

ي منتص   ، ي ي املافيا الن ي  ق  ض لل ، مما ق يجعل ع ي ا الن فياتي م امل بي الس بش املخ الح
ض اثني 3772عام  خا يع بع  لق القب عل  سي  م  فا األنبا ب السلطا ال اني ام م الي غ كيل

نتا  سس  ي م خا يعمل  ال األ ح ه كا   ، اح ام ال ال للغ سسا األجنبي بسع ثالثمائ  للبي إلح امل
ه الكمي عام  ق ه م قام بس اني ا الي ثا  3779ه ، األم ال  ضها للبي ل غاي ع ي مسكن  اخل ثالج  ضعها 

ج ال ح  ي تسا ه ق  صبح قضي س ق  ل ال من  ق مشابه ل يت اكتشافها،  ا س  === ح
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ياجها   ا الن التحك ،ي الس الس ها خا السيط  قابي بقا ي   ال ل تغ ها ت  الت ب
ي  ،انتشاعمليا  سلح ن ( م قبل منظما  صن  ،جماعا   )قنابل ق ما ع فعل  هابي

ي ال يطا  اق  التخ يم طال ،منش ن ه صح  شعاعي خطينبعاثا ا فق ي 
خا   ي  سالماأل  ، م املجتم ، فضال ع  كال البيئ ي العام الساب لل ا السيا ح امل ه

ي  لي للطاق ال عي"ال ا لي ح  "محم الب تم ال ي لن بي الف خال امل األم الن املنعق 
ئيسي لألم الن  بع 2005ما 11ل  11م  ،  هي: مخاط  ق األسلح ا إلنشا س ي م تط

ام ،سلح ( االستخ ي )صن قنبل ق ا الن نبعاثا اإلشعاعي الناجم ع ال ا طالقا اإل ،السيئ للم
يبي  .1األعما التخ

ل ف ي مش لل في حماي ما ا ت اف    لم ياملنش امل امي  الن م األعما اإلج
، االختالاك) ق ..( ،لس ي ا الس التص لها بنجاع يجف املناب الت يمك  تم الس   ،التخ

ي ا االنشطا ي بامل هابي،  الن جب ا،  2يفس مخططا الجماعا اإل ا السب  (الثانيملا له ( 
ي ا اتفاقيم  3فق  ا الن ي للم ل لسنلحماي املا ها املع ف   9883 بصيغ ل ط عل كل 

ي متشغل  تنش ئ   ا  تعه نظام حماي ما ف الئما ينطب عل امل ها به الي ي الخاضع ل اف الن امل
ق هامايح شكا   ،م الس خ م  ني يالاالستم  شكل  نها   غي القان خ امها  نقلها، ثنا استخ

يع ابي س ي   م كفال تنفي ت ل تح مي  ي املفقشامل ت ا الن ق   ،مكا امل املس
جاعها ا  عن  اس حماي امل  ، ، االقتضا ي ي م التخ اف الن اق اإلشعاعي خفي ت امل الع

ي  .3هاالتقليل من  ،للتخ

اد فير نظام الحماي املادي للم ين   ثانيا: ت ثناء عمليا التخ ي  ليالن  النقل الن الد

ف يضا ه جل تيسي النقل اآلم  يتجل  نظ م  ابي  ا ت ق ي  م األم الن  ا  امل للم
ا املشع األخ  امل ي  ي   ،الن ها املا ابي لحماي ل   عملي النقل باعتباسا ت اخل ال الت تت 

 ، م م املخاط لي فه ينط عل قضايا متصل بالحماي الال ما النقل الن ال  ، طني لي                                                             مس
م== ==  اني يا اال الي بع جمه سيا  م م  ني ت .البل بي فياتي تسيط عل اهتماما ال الغ  تحا الس

rganization in counter the Role of International o « : Talib shaghati Mashari Alkenani,voir( 

terrorism “, doctoral thesis, to the university of st clements which is part of the doctoral, 
Baghdad, 2013, p.p 165- 166). 1- سال ماجستي لي"،  ي ض القان ال ، " التل الن  ،  ،سح ن  ، 9835 -9839جامع قسنطين

، "مح -2 .325  كا بخاص السال النم ب ما الشامل  هابي ألسلح ال ، مكافح االستعما اإل التنمي "، نش ال 
ن ،  ، ت ي بي للطاق ال ، الهيئ الع اب ، الع ال : املا ي -3 .38 -7  ، 9887املجل العش ي 3فق ، ـ  9نظ ا الن ي للم ي لسن م اتفاقي الحماي املا اف الن امل  9883. 
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ض  ن يخض لقي مف افضال عل  اعي   استنا م ل ا ع ا الص ، 1العال االنتشا مب ي ه
م  ا اتفاقيل ي للم اف املتعاق بضما حمايالحماي املا ي ال األط ي  فعلي  الن ا الن للم

ا السلمي م لألغ ل عل م سفنهاالت تستخ ك اضيها،  ج عل  ا  ، امل ثنا النقل طائ ها 
لي،   ا الحماي ِّ ص  ال ت  الن ال كي ي ما ل تك ق حصل عل ت ا الن ي امل فقا   ت بتص

لي ثنا عمليا النقل الن ال ب  يا املطل يضا بامل الع  2،للمست ا اال تسم  قليمها مل ي  ب 
لتي ليست ل بي  ي منق ه  ان ي ه فا  ِّ االتفاقيط ي العب الب  ا ع ط ا املائي  ،، س  عب املم

اخلي لي ،ال ِّ  ، املياه ال
ه ال  املجا الج  ل ه خطا مسب بالنقل  ال  بع  لي  تلقي ،   ال

يالت ا الض  .3كي

ي   ا الن ليكما تخض امل ي ال يصاحب عمليا نقل ن  ثنا التخ ا املشع  يا  ،امل ملست
ي تغطي منطق الت ي تتمثل  اقب  حماي ما ي بم اس خ ياجقام ح ،  مستم مش  ح  ، ما

ني  لك اقب  جه م ا  م  4،فاعا متع مع ب ه أل طا يف االستع ي الت خل س  ت
 َّ ا ال ِّ   م قبل ق

 .التص 

هداف األمن الن عل الصعيد  ع الثاني:  ليالف   الد

اف األم الن عل الصعي ال ه  فيما يلي: لي تتخل 

 الن  مخاط االنتشا الحد من  املساهم فيال: 

ني ي امل س للطاق الن ضافي م حي األم   الت ا االنتشا يمثل مخاط  ، خاص 
اف طني للتخصي  ت قاملي ل م بنا منش  لي ل ال ي امل  ،حل األ حل عا املعالج 

االنهائي اف م ا يعن احتما ت ه يانشط ،  اب ا كب بكثي ق تستعمل ألغ ي شكل  مي ا ، 5ت ي ه
ي شا تق ليي في " الص  ع الخبراء الد حصائيا  "الن االنشطا مجم ي   9838ف  ج  ن ي

ا 3988العال  م عالي اإلث اني ،  388 ،ط م الي م املفص ني ت هي كمي كافي  ط م البل
ك م عشلصناع   ، الف  ن اج ي   م عالي املقابل ي اني ي  التخصي املستعملالي                                                            1-  ، ج ساب ، م خ يب  لت ست ي لسن  3فق  2املا  -2 . 75كا اف الن امل ي  ا الن ي للم ي لسن  5فق  2املا  -3 .9883م اتفاقي الحماي املا اف الن امل ي  ا الن ي للم ،  سح -4 .9883م اتفاقي الحماي املا ج ساب ، م ن السال الن  -5 .329 ن ي  ي اللجن املعني بمن انتشا األسلح الن ، " تق خ تن  اغ يك كا يي يفان  ي  غا

 : ا اضعي السياس العاملييبعن نام عمل ل ي : ب ا الن ي ه االقضا عل ال فمب  -"، كانبي ي الثاني/ ن ، تش كي ط
9887  ،2. 
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ن  ج الكمي املخ خام  ي م قبيل  ني مشاكل ع ا م يالغ ا ا اإل ع ك  ، ناهي1ثغ
َّ تنفي الضمانا   ي ل لي للطاق ال كال ال ف علي ال ح األسل انتشا  التحق الن ال تش

ي ام سا  ،الن ا ا  امل  استخ ي ألغ جيا الن ل ،التكن ا السلمي  يظل غي كاف خ غي األغ
اجه ف األم الن عل الصعي  االنتشا خط  مل ل يه ، ل ااملساهم العال لح م ي التقلي 

ائ ب االضطالم خال  مخاط االنتشا  ،  ليتنسي األنشط ال ي   ا املجا امي ه ال  ال
سا بم ي  ها  ليا م ن خاص بهاس ما  م عل ،منظ ي خاضع  تق ا الن س  ناجع لجعل امل

س  ا  للتحك امل ل امل ي  قابي، بما  ،   الت يمكال ي ي صن األسلح الن م  امتستخ  اح
ا   ضها تالبن الت التعه ي  اتفاقيف ا الن ي للم هاالحماي املا نا  باعتبا م قان معيا عال مل

ا لنظام ا ي للم اف لحماي املا ،  امل ي اتيجي عاملي لألم الن ت  الن س سي  ف عل كاف ت
امال  عمها، ، العمل بها االل ها  ي ي تع ا الن ي امل اب عل تص ا ،  ف ض ها م  املع غي

ا ل التقنيا ، املشع امل ا  بما في ا  امامل (،  امل )السل   االستخ ع  ضالعسك مجم
ام  ا اإلج ابي  م  الت خا خصائ مقا ل إل ي ال م األم الن  التقني الت تتطلبها منظ

ي االنتشا  نشط الطاق الن ا  ،ي  ج  م م  يلضما ع م  ،غي معلننشط   ،ن يل  ع تح
ا صن األسلح ي ألغ ا الن ي امل مي  .2الت

يق ثانيا: ي  تط اد الن ع للم  مكافح التجا غير املش

جيا  تع ال ل ي التكن ل  ا تجا املس ي م ش امل اماالن للطاق  اآلمن االستخ
ي ا الن ل التعل،  3السلمي لألغ ف األم الن  ا األسا يه اب  ه ي عمليا ض حك 

ا االستي ي  ،  لتنظ التص ي العاملي ل ي الس الن قابي لكل  ع املهم ال ن  ي ه م ش
ل  حص األ جياللحيل ل تكن ا  نها  خا غي امل له عل م ف بش ي عل التص ه غي قا

م  معل نح  ال تساع عمليا نقل م ي تضم  اب التجا الن ي  ، فض ا الن ها م امل غي                                                            1-  "، نالي مي  : صحيف الشع الي يلتعلي ي ط ط "مهم جسيم  ي العال ،  "،ا األم الن  جي الطبع الخا
م  ، 9839ما  99الصا ي اب التالي:3، بكي  ، متا عل ال

eople.com.cn/102102/7769098.htmlhttp://arabic.p ، : ي االطال ،  -2 .99/83/9835تا ني / ي ا ي ي"، ح ي النها : "التق ي األ ي  ، الكتاب األبي للطاق الن ني ي األ  ، 9833هيئ الطاق ال
م انتشا األسلح الن  -3 .57 -55   ي معاه ع اف  تم األط ي مل ا املعاه عام  اللجن التحضي ق عمل  ،9833ي الستع

" : ا ا بعن لن ه ب  املغ سبانيا  م م  : مق هاب الن لي ملن اإل اكا ال ي الش م االنتشا تع ي لع "، البع الج
، جني  يل 99ال الثاني ب  / / ماي  5 -نيسا : 9،  9835يا ثيق  (.(NPI/conf.2015/PC.II/WP.11. ال

http://arabic.people.com.cn/102102/7769098.html
http://arabic.people.com.cn/102102/7769098.html
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ا  ي بص مباش  اإلشعاعيامل خ غي م ل عل    ،ل غي حائ ألسلح ن
ي ي اقتنا  ،تط ي ن ام  ،جه تفجي ا غي م بها استخ غ ي  ي  ا ن  .1م

ل يمك ي ااملع  ،لسلل عب  منطق تصب     ا الن ا  ، املتصل بامل امل
  ، ي املشع األخ خا ال هل  يلجاأل ي الت يضعها ال اب التص ي اب م ض تحا امل

يي ي عمليا نقل غي ،2الن ل تم ا  قع  الب  يسع اب  تك  مش عب  يت فيها ض
ا ي ضعيف االستي ي التجا ال3هش التص اع التحك  ف ق ل ت ًا ، ل ي عائقا مضا جل م ن

ي   ، فضال ع مساهم نظ تط ا ه امل ي ه ع  طني مكافح التجا غي املش الت تعمل الكش ال
م طا منظ ل  ي  ي اكتشافاألم الن الخاص بال  ا ن ج م ل عل  ل النظ   ،4األ ك

يالح ا الن اقب امل م مي لحص  نا املصا املشع ملن حاال   ،ك  ،االتجا غي املشا مخ
ع   ها ب م ي مقا اال  كي املع ت في  ت ،  ما يتص  ،اختيا  ي جه الكش الن ي ل بها م  تع
قليمي  لتعا م منظماا خ  ي  لي للطاق ال كال ال ط  ، لي منها ال لي للش املنظم ال

) ب (، ،  الجنائي )األن ب بي )الي ط األ قع  ،5املنظم العاملي للجما مكت الش سي  لت
ي عمليا  طي  ا املت ما بش األف ا اتقاس املعل ي  االتجا غي املش للم ا لن ها م امل غي

.  اإلشعاعي

فمب  ليًا ح  9885ي ن ًا  تم ي م لي للطاق ال كال ال الن غي  االتجا نظم ال
ي اململك املتح  ،املش اعق  ي مكافح   الستع ي الخب العاملي  ا تط االتجا غي املش للم

ي ا ال  ،الن ا ي اإلج ،   التص  ،الكش عن ،االتجالي ملن النظ  ل  ل تم  خل امل
ا  االتجا الن اصليشكل غي املش ما لي، يتعي م نظم تقني  مص قل  ب جه إلنشا  لت ست  -1                                                            ، يبكا ج ساب ، م خ ي م خال  -2 .398 -337    ل من انتشا األسلح الن ف  ه  ، يي ي الن يي جمي امل ي الن ع امل تطبي    تض مجم

جل است لي م  عاق التعا ال ي   جيا الن ل التكن مجيا  الب ا  املع ي السل  اب تص ام ض الطاق خ
ي . الن ا السلمي :) ي األغ ، مجل  ينظ لي ن السال ، ح ، 9882، 97األم املتح ا ش ن السال  ،

 ، ي لت س -3 (.25،  9885ني ،  تكا ج ساب ، م خ جه الكش اإل  -4 .393يب  ا  ي نجح  ا العش األخي م الق العش الي   ي السن ي ضب ح شعاعي عل الح 
م 588 اني م 953 -حن م الي ني ت قل م البل . 957 -كميا  ي : محم نظي) الت تصلح لصناع القنابل الن

، كا بخاص السال الن" ب ما الشامل  هابي ألسلح ال ،  مكافح االستعما اإل ج ساب لي -5 (.38"، م ، ح ،  9882لسن  ن السال األم املتح ج ساب  .29، م
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ي فعَّ   ي ح ا ي  ال للتحك  ا الن ا املشع ك امل ،  امل قاماألخ ك غي الخاضع لل  ،بن الح
 .1الكش عنهاغي امل بها  

هاب النمنع  ثالثا:   مجابه اإل

لي فيما يتعل بتنامي اتفاثم   ، فق خط  عل الصعي ال ِّ
م لي  بالهي  ، ه  هاب الن  اإل

َّ  فا ع ي ال  ع مالتق م   ه مجم ك بلف للعل لي التاب لكلي كنالباحثي ع م ي الش ال
ف الصا شه ما  :  9839بجامع ها ا : التحس"تح عن هاب الن راجع  ي املستم منع اإل ال

"الخطير ل سعي تنظيما مثل "القاع  "،   " يكي م شي ف " بالحص عل الجماع الياباني املتط
ي ج  ، سلح ن ن حت م  ي  ا التق هابي  امالستخضعي  احتمايالح  الجماعا اإل

ا  ج ه ، ف مج  ف  االحتماللسال الن ي مجا األم الن باتخاكاٍف لل ا جا  ، 2خط
ما األم الن عل مست العال  ل تسع منظ ، ل مجابهت هاب الن  ا اإل ي ه ل خف 

ها   يا ل ه  ي م  تع ا  ا ابي  اتخا اإلج ا الت ك امل ، ملتابع ح نحا العال ي جمي  ي  الن
ا  ه امل م سق ه هابيضما ع ي الجماعا اإل ي   . 

ا األم الن ب "يكا   هاب النيجم خب ه  "اإل يا الت  ك التح ا م بي  ما
ليالسل   ي ياألم ال صف ك ن ألم امللعام المي األ نا ع، حي  ر " تح الساب ب ك احد من 

نا ا التهديدا امللح في عص جما عال "،  ه ا مجل  األم  هنا شب  ا ي ق الجمعي انعك  
ي العام لألم املتح ه ج  ي  يحقيق عل  ا ن هابي للحص عل م عا  يتعل بسعي مجم

ا مشع امها ،م ثم استخ ا م ل  ،3ألغ ل مل ف األم الن  ي  جابهيه ه ا ال ابي ه بت
   ، ل م عل صعي كل  ا حا ا اق السياسي يل تعا بج ل الع ي ،بالنظ   ،االقتصا

 .4النفسي املحتمل  االجتماعي

  
مشعب اإلعالم العام، " 1                                                            بع القا ام األ ي امللتقى األع لي للطاق ال كال ال س لل " مقا مقتط م البيا ال

م االنتشا املنعق  ي ملعاه ع كال ال 97/82/9887ي اجتما اللجن التحضي ا، مجل ال يس لي بجني ـ س
، الع  ي /سبتمب 38 -3للطاق ال يل  ،9887  ،38. 2- ، يحا .  فا  ج ساب ، "  -3 م سكن مخاط االتجايتشا ه ا  ي ، الع ه ي لي للطاق ال كال ال / ما  27 -9"، مجل ال ا ،

،   -4 .59  فيينا،،9887 ج ساب ، م  .335سح ن
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لي صا  ؛تج اإلشا هاب الن اتفاقي املجتم ال عما اإل سن ي  خاص ملكافح 
ي 9883 قا سا  ا الن ،عل  م فيها امل هابي الت تستخ ق األعما اإل ا   ،ي قبل  ها م امل غي

 ، هاب النباإل املشع ل املبا العاملي ملكافح اإل قام شبك متنامي ضاف  ل  ف  ه م  الت 
يك  امال الش فا ع باتخا لالل ا فعال إلقام  ا يجعل يتكي  ،مي متع الطبقاج

ا املتغي ي ه ا م طبيع ال ا  ، باستم ل القيام بسلسل م الخط كي فيها  ه املبا املشا ع ه ت
هاب الن اجه اإل ي م  .1املع لألم الن 

  

،" عب الجليل   -1                                                            ه اجهتي امل ط م ...معامل  هاب الن ي اإل يا الصا بتا ي ال   3297ج  95"، ج
اف  لي  99امل اب التالي: 32929م، الع 9887ي :  ،www.alriyadh.com/362776، متا عل ال ي االطال تا

93/83/9835. 

 

http://www.alriyadh.com/362776
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نظم  قاياملبح الثاني:   عالقتها باألمن الن  األما ال

لنا  ما تنا م ي املبح األ بع يال حي األم الن م مفه افاأل  باامل  تع خص ن، ه
قاي نظم ال اس  ،  ،األما املبح الثاني ل ها باألم الن مها )فنق  عالق املطل عن مفه

ي (،األ  ها نشائها   ث نخ  ي هال  (، لنخلاملطل الثاني)تط تباطها م   عالق . م باأل ا الن
 (.املطل الثال)

: قاي  م املطل األ نظم ال م   األما النفه

قاي نظم ال انياألما الن كا  تشمل  الق ا   ،ف النظ  ا يعااإلج ابي ،  التش الت
امي امل السالم   ال في ع ي ل ت ياملحطا   ،املنشاألما  قاب  ،1املفاعال الن ل الكامل ع ال
ا ا ،املع جل  األخطا   ،امل التسهيال م   ، هاألجه ق ح ا املت  ، ألسباب فنيا الك

ق يالقص  م ضاب سائل ال ق الال ا ،عما الس ،    ، االعت ي ك م  املنش التخ الت
جل نش م  ف الغ ال  ي تسي  الشام م  ،الن نيالفني   عا املعايي   .2القان

ي يت الس ؛علي  نظم التط  ي  ل تع ا املطل  ع األ األما الن ) قاي ه ، (الف
م عليها ا  ع الثاني)ملبا األساسي الت تق نظم املتطلب تنا ن(، ث الف قاي  ا الت تقتضيها  األما ال
ع الثال)  (.الف

ي -1                                                              ي  (les installations nucléaires) ينبغي التميي بي املنش الن  Les centrales)املحطا الن
nucléaires ) ي تبط ب (Les réacteurs nucléaires)املفاعال الن ي هي تل املنش امل ، فاملنش الن

، يت في ا مع ما يتصل بها م مباني   ، ق الن ينها، ال تخ لها،  ا ت استعمالها،  يلها  تح  ، ي ا الن نتا امل ها 
 ، ك اسط مفاعل   ي ب ا الح بائي  ي فه منش صناعي تنت الطاق الكه ما املحطا الن التخل منها نهائيا، 

، يت ق الن م في ال جه  جها يستخ ي هي عبا ع   م خالل السيط عل عملي ما املفاعال الن
، مفاعال الق  عي م املفاعال ج ن ي  ، مفاعال البح ، (réacteurs de puissance)االنشطا الن

(réacteurs de recherches). 
Voir : Glossaire de sûreté de L’AIEA, terminologie employée en sûreté nucléaire et 
Radioprotection, Edition 2007, p.104. 

لي  ، نظ ك ي مص" : محم محم عب اللطي ل التفكي  ي م التشيي  ني للمنش الن    النظام القان
ا ،  "،  اإلما ج ساب ا -2 (.     222م ي ألغ ام الطاق الن قاب عل استخ ي ال ي  لي للطاق ال كال ال ،  ال ي العلك ، " سام ال  السلمي

لي"،  حكام القان ال ي ض  اني  اه سالاس تطبيقي عل املل اإلي ،  ،كت مش  .579،  9833جامع 
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ع ي الف : تع قاي   األ  األما الننظم ال

طني يعا ال ي نظ األما الن في التش  ال: تع

نس ي:افي  - 1 يع الف ن  الصا  لتش م الف س ف امل يع  للمجل  األعل املنش 3755ما  35 بتا
يلألما الن   ك ألما املفاعال الن ن ،القس امل ي نظم األما ب تيبا الت تتخ  ع ال ها:)مجم

، احل التص ، كل م ا  املنش أل يقاف  ،التشغيل التشيي ا الح هاجل ت ثا   ،الح م 
 .1نتائجها(

ن  فق ما ابي املتخ لضما معج سلط األما الن الف ع الت نها: )مجم فها ب لتشغيل ا ع
قا ال  ، ي ،  العا للمنش الن ا احل التصميالتقليل م ي م الح ي م ها  ، ،  ثا التشيي

 ، شي ي الت اإليقاف النها ام،  ي،  االستخ ا  ،التفكي ملنش ن سائل نقل امل  إلح 
)  .2اإلشعاعي

ق  كما  ل م القان  يفا  9889لسن  979تبن املا األ با جاتع : ) مقا  ه األما النفي
ابي الفني  ع الت ا التنظيمي الخاص بامجم ا اإلنشاالتصإلج  ، اإليقاف، ،  التشغيل،  مي

،  الت  ي األساسي ا اإلشعاعي بهفكي للمنش الن ل لنقل امل قاي م ك اف ال  ، الح
ها( ثا  .3التقليل م 

2- : يع الس َّ  في التش ل م املع ق ف املا األ يعي  م التش ا  9883لسن  92س ا الخا باإلج
ا  ض امالكفيل بالح م  ابي تتخ بقص تقلي  مصا  استخ نها: )ت  احتمااألشع نظ األما ب

اق  نى ح ممك ملصا  ح ل  (.  ،شع  قع ا فيما ل  اق تل الح  4التخفي م ع

دني: -3 يع األ َّ  في التش األما  القان األ فع قاي اإلشعاعي   25ق األم النني املتعل بال
ن 9885 لسن م اتخا) :األما الن ب سائل الال ا اإلشعاعي  ال ق الح ي ملن  تخفي ،  الن

عها ق ي حا  ا  ه الح اق ه 1                                                            .5(ع - La sûreté nucléaire comme l’ensemble des dispositions à prendre à tous Les stades de la 
conception ,de la construction, du fonctionnement et de L’arrêt des installation pour prévenir Les 
accidents et en limiter Les effets.(voir : prieur Michel, Droit de L’environnement,3 e éd, 
DALLOZ ,Paris, 1996,p.614). 2- ، ي مص " محم محم عب الطي ل التفكي  ي م التشيي  ني للمنش الن ا النظام القان ج  "، اإلما م

  ، ق  9فق  3املا  -3 .233ساب ي  979م القان  . 35/89/9889امل  ي مجا الن األما  ،  -4 املتعل بالشفافي  ج ساب ، م ي العلك ق  -5 .573 -527  سام ال سمي الع 9885لسن  25قان  ي ال ي  2753، ج  .35/89/9885الصا بتا



  

 69 

يع املص   -4 اتي:في التش َّ  اإلما ي املا الثالث مف املش املص ع ي    قان تنظي األنشط الن
ق اإلشعا  ن 9838لسن  5عي  ،  :)تاألما ب ف التشغيلي السليم اق  منفي الظ   ،الح

ها عل نح  ثا الجمه  التخفي م  قاي العاملي  (املخاط اإلشعاعي غي   ،البيئيحق   .1املب
م بقان ه نف  التع   س ج م اتي بم خ ب املش اإلما ي  9887( لسن 9ق ) اتحاي ال 

يمالسل االستعماالش   .2ي للطاق الن

عاله يفاالتع م خال             ك  يث يت ،امل يعا ح تش اني  ص ق ضح  معظ ال 
، مستقل ألنظم الحماي   اي األما الن ي ال ب تحاكي التع يفا متقا مس ي  غلبها تبن تع

ي كما س لي للطاق ال كال ال تياألما لل  .ي

قاي   يثانيا: نظ ال لي للطاق ال كال الد ي ال فقا لتع  األما الن 

جيلها عل             لي الت يمك ت ي قع ملاألما الن ا اتفاقياملالحظ األ ا  35بتا  3772ج
،تح  ي لي للطاق ال كال ال اف ال يفا لفك ش م تع ،  ل تق نما  األما الن بص مباش

فاعا فعال  قام  ي يت  ي املنش الن ن  ف األ ه  ؛ اله ل في يستش منهما  ح ه
البيئ ،املحتملاملحافظ عليها ض األخطا اإلشعاعي   املجتم  ا  جل حماي األف الضا م اآلثا  م 

ن ِّ
ي  شعاعيلإلشعاعا امل ا  ق ح ل   ي الحيل ف الثاني يتمثل  ما اله ح م تخفي ال،  ، 

عها ق ي حا  اق  ه الع  .3ه

كال ال         ئي  لل نام ال ي بش األماي سيا الب يياألم   لي للطاق ال ، ف املقص الن
" ه حماي البش   اف  ، البيئ م املخاط اإلشعاعي"باألما ه األنشط الت ق تنش عنها ما امل ه

اح علحي  ،املخاط ي   ف ينص األما  ي ظل الظ ي املخاط اإلشعاعي  املخاط   ،العا
ق  االاإلشعاعي الناجم ع  ا السيط عل قلغي  ح اق مباش محتمل لفق ل م ع   

.  ، مص مش ،مفاعل متسلسل   ،مفاعل ن خ لإلشعا   مص 

ف   قاي  مصطلح "ينص ماحي  ،األما النقاي م اإلشعاعا  الل  "األماال  يشمل 
، ي ي ا،  األما اإلشعاعي  املنش الن ف  ،  ما التص النفايا املشع ي نقل امل ما ، املشع األما  ، الع  -1                                                            بي ي مص الع سمي لجمه ي ال ي  39الج " الصا  " اف 3253بي اآلخ لسن  32مك          هـ امل

،  9838ما  58 الخمس ق )ينظ -2 .37، السن الثالث  م االتحا  س ل م امل ي ي ش االستعماال السلمي للطاق ال 9887( لسن 9: املا األ ، الج ي ن
، الع  ا الع  ، بي املتح ا الع ل اإلما سمي ل ي 277ال ا  2، الصا  اف  3258ش ، 9887سبتمب  95امل

  ، الثالث لنظي -3 .35السن التاسع  ت ،: املا األ  .3772م اتفاقي األما الن لسن  5 9 االفق
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قاي ابي   نظ ال افه عبا تشمل  ،األمات ا ملن الح ا ج تيبا للتخفي م   ،اتخا  ض ت
ا ما ق لها  تق اقبها   .1ع

ع الثاني: قاي  مباد  الف  األساسي األمانظم ال

كال ال  ال
 
ل ْ ي من لي للطا  سيسها اهتماماق ال جل بالغًا   ت كب م  سا   اعتماعناي 

لي معايي اف  سا ت ك تعب ع  ،عل  األما فلسف مش قاي   ،السالممعايي ي جمي مجاال لل
ع  ق ،2ل املا الثالث م نظامها األساس  باالستنال   سا"تمكن م صياغ مجم سي مباد 

حد لل  ساسها متطلبا "مام ض عل  ابي   ،ت قايت ق سعيًا من ،السالم نظم ال ل بل   ها 
ي ه األما الج  ي:ما يلفي تتمثل،  3غاي الحماي 

 : لي عن األمااملبد األ  املس

ئيسي ع األما لي ال اف املنظم املس ،عل عات الشخ املس 4تق املس  ل ع امل
شعاعي  اما ،األنشط املسبب ملخاط  ي كاالستخ ، تشغيل املنش الن نتا  ،الطبي لإلشعاعا

ا املشع استعمالها  ،امل . ،  نقلها  ي النفايا املشع ف   التص

ليا   خ بع املس اف  ط ا اإلشعا   ق تتحمل  ل ، املصا كم م يه علتق  حياملشع
ليا فيما يخ التصمي   م صنالتمس التشغيل عل نح م تق  ي حاال التع الطب ،ي  لي للطاق -1                                                            كال الد ي ال ، ال لي : معايي األما األساسي ال ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ، ال

، الج  كال ، ، طبع 5TraP GSR( miretnIم متطلبا األما العام ) 5سلسل معايي األما الصا ع ال قت م
كال ، فيينا،  ال ي لي للطاق ال لتن املا  -2 .9  ،9833ال ي ما يلي: ).. لي للطاق ال كال ال كال االختصاصا  -الثالث م النظام األساس  لل تك لل

 : ا  -9التالي نى ح م األخطا عل األ ل  التقليل  ح  .. معايي سالم بقص حماي ال  تض  تعتم
.) 3 املمتلكا  - IAEA, safety standards for protecting people and the environment, Fundamental safety 

Principles, safety fundamentals, IAEA safety standards series No.sF-1 astria Vienna, November 

2006, p.5. 4-  األنشط اف  ا الت تسببها امل ي جب األض ي العا  ل التع لي ع األما مس ت عل مب املس ،    ي ي الن
ضع ع  ا الص  ي ه  ، ي ا الن ثا اإلشعاعا الناجم ع الك  ، النقل الن  ، ا طم النفايا ح
ا  ني ع األض لي امل ، كاتفاقي فيينا بش املس ي ا الن لي ع الح لي تتعل باملس ا  معاه اتفاقيا 

ي لعام  ها املنقح 3795الن يل ي صيغ ك تع ت ج ب ي 3775 بم ا الن ي التكميلي ع األض اتفاقي التع  ،
ر ) .3775لعام  ك يد  ، " اجعيللم ينا ا : نجي ب عم ع ي األغ ي  ام الطاق الن لي ع استخ لي ال املس

"، السلمي ي ي العسك العش تم السن الحا  لقي بمناسب امل "،  ق بحثي  االقتصا "الطاق بي القان 
ي  ،  ،9835ما  93 – 98املنعق  بي املتح ا الع ، جامع اإلما  (.797 – 795  كلي القان
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لي األساسي ع ع قاي امل    املس عطا الج ي املس ع  ه عل عات املنه الص سالم
ائ اإلشعاعي  .1ال

م  املبد الثاني: د الحك

ي األسا  طنييع تنظي األما  مي  لي حك ي بحي  ،مس تع ض  ل  تق عل عات ال
ني  طا قا ،  ن يعال قابي مالئ لألما ا التش ق ائ ب ابي التاملعايي   اعتما  ،الل            الت

فا الفعا بجمي ق  هايتطلبها ال اما ،   ال لي ال طني  قاال بصالحيا  تقل تتمتسبي منشا هيئ 
ي  اختصامباش ،  افي ا البش تسيي امل  ، ا ها تقن  ليا فا بمس م لل ، املالي الال

خ ل   اتجاهفعلي  باستقاللي  خ امل  .2ع  هيئ 

: ا األماالقياد   املبد الثال  اإلدا ألغ

سا   يف ا املب  ا القيا  ه ي مها ا تع ي املنظما املعني اإل ا األما  الفعال ألغ
اف   ،ملخاط اإلشعاعيبا ي مسائل حي يتعي  األنشط املسبب لها،ي امل ي  ا القيا ظها املها

، ي منظم اخل  يا  عل املست م تحقي األما  األما عل  اسط نظام  كما يل ا الحفا علي ب
ي متطلبا األما    ،افعا يض كل عناص اإل  م املتطلبا  ا بشكل يتساهتطبيقيكفل تح

يبما في ،األخ  ا البش   ،ها تل املتعلق بالجان الص اقب الج  ،األ  ،األمحماي البيئ   ،3م
ي لثقاف األما  ج  ،4ال ا األما كتقيي  ابي   ،املخاط التقيي املنتظ أل  ا ت

ها،  ،ألماا ا ل جان   الحك عل م كفاي ض التطبيض ال املستفا م الخب  .5م

ي -1                                                              لي للطاق ال كال الد ما املصا اإلشعاعيال قاي م اإلشعاعا  ج ساب، ال ج ساب -2 . 2 -5  ، ، م ، م ي العلك ه ج  -3 .575 – 579  ، سام ال اف املتطلبا املح مسبقا،  نا ت املك النظ  " التحق م  الهياكل  اقب الج يقص بمصطلح "م
( . كي الج : يم ت ، نظ ي لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م كال مس مصطلحا األما الصا ع ال

م " ثقا -4 (.355 فيت نش مفه با باإلتحا الس لي الكه بيل لت ن ح مفاعال محط تش " عق حا انفجا  ف األما
لي االستشا لألما الن )3797سابقا عام  ا ال ي الخب ك ف  ،INSAG     كال م لل ه ع الحا املق ي ي تق  )

اخل امل اسخ لألما  سا ثقاف  ي   لي للطاق ال يال الض ئيسي  ح املبا ال ، ه  ا    ف الن لإل
. اف م للم ، ينظ) التشغيل امل لين فاني في ب التفكي ح األما الن: جي لي للطاق سل كال ال ، مجل ال

، ع  ي / سبتمب 38 –3ال يل  ،9887 ،  25 – 27.) 5- ، ي لي للطاق ال كال الد ،  ا ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا   .2ل
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ابع: مبد التبري  املبد ال

اف  يق ا املب  تع امل شعاعي بنف عام، ض  ه بحي األنشط الت تنط عل مخاط 
ي  ت  يج ايا الف قع عل  االجتماعيتف امل لهااملت ا املحتمل حص ا تقيي املناف ،  1األض ألغ

اف  االعتبا ي  األخاملخاط يتعي   اق املهم لتشغيل امل ،تسيي  جمي الع اعا  األنشط م م
امل  االجتماعيالع ي   .2البيئي  االقتصا

قاي  املبد الخامس: التحسي األمثل لل

ق         ا املب تحسي ال عل مست م األما يمكيقتض  ه في     تحقيق  اي بالشكل األمثل لت
،عل  ق  نح معق سا عملي  ل يت ي ت  استكشافيعل  ا عيتك يحكامًا  ست ها عي  اج ن

ا  ي  ،كمي عل ح س امل  االعتبا م األخ  خا )العما   ؛اآلتيالع ا الجمع األ ي ف ( ال ه
ه احتما،  ض لإلشعاعاق يتع  ضه له ، تع عا اإلشعاعي املتلقا   اإلشاعا ج الج

يعها  قعها  ،ت ا يمك ت ح تي ع  امل ،  املخاط اإلشعاعي املت يالع  االجتماعي  االقتصا
 .3البيئي 

اد : الحد من املخاط التي تهدد األف  املبد الساد

ا ا املب  تضم ت ٍ يقض  ه م تع  ف لخط م غي  بي التحك باملخاط اإلشعاعي ع
  ، م مقب ا يستل عا  ه ي الج قاب   ،خاط اإلشعاعي ضم ح معيناملالتحك  خضاعها لل

قاي ي فضل  ف،  لضما  ه الظ ي ظل ه ا يت تطبي مب مك تحقيقها  األث األمثل بالح م هك
عا صل  املخاط   الج ف الت ا به ه األف قاي  الت  ب م ال  .4األمال املست املطل

م   املبد السابع: جيا الي  الغدقاي 

ا املب البيئ   يقتض  ه ب حماي النا  ا ج تبط  حاض مستقبال م املخاط اإلشعاعي امل
اف قاي م املخا االضطال بتشغيل امل ، السيما ال طنيباألنشط يستم ،  ط الت ق تتجا الح ال ام العال  -1                                                            ا عل  الفائ الناتج م استخ جم اآل ي حاال التع الطب نهجًا خاصًا،  ت  ي  يتطل مب التب

ا ج ي عام أل  ي تب م تق ا يل م ه  ، ل ي الط تف الض الناج ع  شعاعي معي تضطل ب  اإلشعاعي 
ا اإلشعاعي عل  اس كل حال م حاال تطبي اإلج ي يج  ي م التب فيما يخ املست النها  ، حي السلطا ال

. سمات الخاص ي  ي ف الف املعن الس ظ اف املح لحال التع  اعا األه ، م م كال ي) ف معي : ال نظ
ي لي للطاق ال ،   ،الد ج نفس ي -2 (.3م لي للطاق ال كال الد ،م، ال ي  -3 .3 – 2   ج نفس ،  السام ال ج ساب ، م ي -4 .572علك لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا   .3 – 5  ، ال
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، ف ا ابطا معق ج ت ًا ل يل نظ مني ط ا  ها لف ا حماي النا  تلنه املعث  البيئ الم 
ابي األجنا األ  اآلثا اإلشعاعي عل البش  يقتص عل تفا سا الت ، بل يج عن  القابل خ

األماللتطبي الت يتطلبها نظ قاي  اممنظ متكامل لضما  اعتما ،ام ال ي حاليا   االست مستقبال 
ا ي ال ال السمكي  ميا الغابا  امي ، السياحع  اع  استخ ، كما يتعي  ي ا الطبيعي امل

ا  ل من األعما غي املص بها  ل الحاج  يي  ، بما  ل التخل غي  اآلثا املحتمل عل البيئ
ا املشع  .1التخلي ع املصا اإلشعاعي  ،املش م امل

ادث ع الح ق  املبد الثامن: منع 

ب ب كل الجه العملي ج ا املب  ي  يقتض  ه ا الن ق الح            اإلشعاعي  لتفا 
ها، فق   ثا اق الناجم ع املمج كانالتخفي م  اً اف  مل الع نتيج  األنشط تشكل ض

ا السيط عل قل مفاعل ن ه م  ، عل تفاعل ن متسلسل،  عل مص مش ،لفق  غي
  ، ا يج مصا اإلشعاعا ه الح اق الضا له : اتخالضما التقليل م الع ابي اآلتي  الت

خفاقا ل  ح  ف غي طبيعي ،الحيل ل  ، ظ ي  اقابما  ل الت األمني االخ  ق ت 
ا السيط ه ا، فق ل  تفاق ما ق ينش ع مثل ه ف غي الطبيعي ،إلخفاقاالحيل  ، الظ

ا مص مش ل  فق ه م مصا اإلشعاعا  ،الحيل ه املصا ،غي  .2 السيط عل ه

ل  ي كل  ئيسي  سيل ال ال ينف م خال الجم بي 3"نظام الدفاع في العمقه " ال
قاي املتتاليم ع  يا ال ، ي ،مست اج يا  الح ح املست خفا  ي حا  حل محل الحاج بحي 

ا. الثاني ث الثال   4هك

ي -1                                                              لي للطاق ال كال الد ،  جم، ال ي -2 .38 – 5  نفس لي للطاق ال كال الد ،ال ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ج ، ال ي العم مما يلي:  -3 .9 – 3  ، ساب م فا  ل نظام ال . -يت اسخ ما  ثقاف   ، ا ق باألما ام  ، م ال ا فعا  -ب  نظام 
 ، ق ام: اختيا مناس للم ل باستخ احتيا  تن  ما  ف هام  س جي ت هن خا خصائ تصمي 

ل سما  ، باإلضاف  تعيي الح ، نظ للسيط  قي ث ال ٍ م الج  ا مست عا ا  م جيا  ل تكن تصمي 
سيا.  املح هن صل  ، تشكيل مالئم تجم بي سما األما املت اكب ا -للم ، ج سا تشغيلي شامل مما ا 

(. ا ف حيا الح ابي للتص :ينت ،  ظ ج ساب ، م ي العلك :573 – 572  سام ال  . نقال ع
IAEA, IAEA Safety standrds for protecting people and the environment fundamental safety 

principles, safety fundamental , Op.cit p.p 13 – 14 .(  4-  ، ي العلك ،  املسام ال  .573ج نفس
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ا التأه   املبد التاسع:  التصد للط

ا املب تيق ه اتخاض  ه تيبا للت ا ،ت ا بي ت ا الناجم ع ح ي حاال الط للتص 
ي: ئيسي  اف ال تكم األه  ، شعاعي ي    ن

تيبا تكفل التص عل نح فعا أل طا ن- ض ت ف ما ه مالئ ،ضما  شعاعي  عل   
طن   ال اإلقلي  لي.الصعي املحلي   ال

ل  ك املخاط اإلشعاعيتضما كفال  - اضئيل بالنسب  قعها. الح  املمك ت

ا   اتخا- ا ابي عمج اق ق تلح بحيا البش   ي كفيل للتخفي ملت ه   ع  .1بالبيئصح

 : اءا املبد العاش قاي للتقلي من املخاط اإلشعاعيج  ال

ب  ج ا املب  ل تقلي اتخايتضم ه امي  قاي ال ا ال ا ،املخاط اإلشعاعي  ج   القائم
قابالغي  اها األمثلالت يتعي  تك مب    خاضع لل شعاعي، فق عن مست ي  تنش مخاط 

خ  ي  2حاال  تفع نسبيا  ا كان املخاط م قابي، ف األنشط الخاضع للتحك ال اف  غي حال امل
اعا  ج م  ، ه الحاال قائيج اتخامثل ه ا  ال التع اإلشعاعي ا معالج   ،لتخفي مع

ضا السلبي  .3األ

  
ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  هي -2 .9 -5  ، ال األما  قاي  ي املتطلبا العملي لل ا م حاال التع اإلشعاعي الت تقتض  تح ن : ينبغي التميي بي ثال 

ل  - ،  ع نشا مخط ل ي  هي تنش ع تشغيل مص عل النح املخط ل حال التع املخط لها: 
ا التشغيل،  ا ج  ، ا املع اف  ي التصمي الجي للم ه الحال يكم  ي ه للتحك األمثل   ، تع نات ع املص

قعا يقينا، ا ل يك حص التع مت  ، ي ،  الت كي ل غي  ،  حص ا ح ،  تسلسل  بما يق نتيج حا  
لي بالتع املحتمل.  ئ -بيشا  خ غي  :حال التع الطا ،   ح  ،  عمل كي هي حال تنش نتيج حا

ا م  يع لتفا اآلثا السلبي  تقليصها، األم ال يستل ا س ا ج عي اتخا  ق تست ا التخفيفي مت ا س اإلج
يا ئ فعال، فال يك م املمك تخفي مست ا ما حصل حال تع طا لك  ها،  ال ع  قبل نش التع 

 . قائي ابي  ي تنفي ت ما تقتض  :حال التع القائم -ط ا للتحك  هي حال تك قائم فعال عن ض اتخا ق
تشمل حاال التع حاال التع الناشئ فيها،   ، ا مشع ناتج ع  ملصا اإلشعاعا الطبيعي ع مخلفا م

قابي.  سا سابق ل تك خاضع للتحك ال ي :ينظ)مما لي للطاق ال كال الد ما ال قاي م اإلشعاعا  ، ال
 ، ج ساب ، م ،  -3 (.9املصا اإلشعاعي ج ساب ، م ي العلك  .579 سام ال
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،  ال  قاي مب ا ال ا ج ا تمخض عتعتب  ها م مناف تف املخاط اإلشعاعي   ال  غي
ا  اها األض قاي عن مست ابي ال ، كما يج  تك ت ي ا طبقا ملب التب ا ه اإلج تبط به األمثل امل

كب ق  ي مقابل التكالي املتكب طبقا ملب تحسي املست األمثل ممك لينت عنها  م تحقي املناف 
قاي  .1لل

: ع الثال قاي   الف نظم ال  األما النمتطلبا 

نظم قاي   ياألما   ال يث للمحطا الن ي التصامي الح ث  ل هي م املسائ ،ج ال
ه  اجبالج ساسًا ، أل األمي الت تظل حي العناي ال ام يتعل  ل بال قابي  شغل الجها امل  ،ال ال

ض ا   ب ا ج ي التالحماي  تفعيل  ف تتطل السالم الن ا ،  مع قاي م ،ج مها  نظ 
ق ا ال  ، ا النقل  ،اإلشعاعا م للم ي امل ا ،  م النفاياالتخل ،  الن  ،التخطي للط

، فضال ع  ا ال ض األط التص للح يعي  في ، قابيالتش يلالع ال ت  .2تم

افامل (prescriptions de sûreté) متطلبا األماتنقس ؛ األما األساسي مباي ض     ت
لي عليها  سا ال فضل املما اف  كال ي منش  ال لي ا ال يال عتي ل ،3للطاق ال  مجم
 .متطلبا األما املحدد، متطلبا األما العام: هما يتئيسي

 (Prescriptions générales de sûreté) متطلبا األما العام :ال
ق م  تشكل هي متسا ا متكامل  ج ع  ابيمجم اف تنطب عل جمي املالت الشامل  الت

ا ل يت لضما حماي النا  األنشط  ، ه املتطلبا يج  استيفاالبيئ اتخا عل ال ه
م  ا الال ا اإلج ابي  ب،   استعا مست   ،لبلالت  ما يلي:  تشملاألما املطل

                                                             1  - IAEA,IAEA Safety standards for protecting people and the environment fundamental safety 

Principles ,safety fundamentals, op.cit, p.16. 2-   ، ج ساب ، م ها معايي األما ال -3 .53ض سع مصبا اسط ا تض ب ي منش لي للطاق ال كال ال ا      تص ع ال ي اآل ليا  افقا  ت تعك  ت
 ، ن ِّ

ي  ا الضا لإلشعاعا امل ثي البيئ م الت ح ماهي العناص الت تشكل مست عاليًا م األما لحماي النا 
ل ثال ا  تصن تل املنش  ، ما النفايا ما النقل،  األما اإلشعاعي،  فئا هي:    تشمل األما الن 

(. ل األما ، متطلبا األما  :ساسيا األما جل  ينظ ي م  لي للطاق ال كال ال معايي األما الخاص بال
لي  كال ال ال اع  ال ي  ك م منظم األغ عاي مش ، ب ي املصا اإلشعاعي قابي  ، التحك ال البيئ حماي النا 

ل مكت العمل ال ي  ق للطاق ال ليل األما   ، ح العاملي منظم ال يكي  ا األم ح للبل  -G -3-3ي، منظم ال
S G ي لي للطاق ال كال ال  (.mSAS  ،9، ال
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:تامل مي طل األ قابيال  اإلطا الحك ال ني   لمال قان

ا املتطل  قاي  يقتض  ه فعااًل لل قابيًا مالئما  نيًا  ًا قان طا ل  األما حت تتمك  تقي ال
سسا هاامل لي س مس  بمهامها. االضطال ، املعني م مما

ني -1 ل اإلط :للما عن اإلطا القان اع  يت ع الق ني م مجم الت تح األسا األحكام ا القان
األما الن  با ال للمتطلالهيكل التنظي  قاي  ، اإلشعاعي،  ئيسي لل يعا ي شكل تش تص 

، اصفا ، م جيها ، ت ، تعليما ، مناشي ا ا ، ق ام  ، اسي ابط  م هي م تعليما التشغيل، 
ل متناسق م بقي األط   ي ال ي  ني السا التنظيمي تتضم النص   ،1النظ القان ني   القان

قا ج الخص ما يلي:األما الي  لل املجتم الن عل ن عل  ا   مبا األما لحماي األف
منها  ضب ق - .البيئ م مخاط اإلشعا  اإلشعاعي  ياً اع األما الن  ها ما في   ،حماي ت

ت عنالضمانا   ي النفايا املشع الت ت ف  ، م م الاآل اجها  خها  حس التص م ا نظام  خ ق
ي ا التع ، العا ع األض ي ائ   الن ي الج ا الصلتح با  اف  -. 2العق ا امل ن الن عل 

طا األ  ي نطا  خل  اف  الن عل ن ال -.األما نشط الت ت ب لتشغيل امل س اخي املطل مما
لي اسنا   -. األنشط ي املس ني عتح ل  لقان اف   ،خااألاألما  ل ع امل الهيئا املس

قابي لألما   الن -.األنشط  نشا هيئ  هاعل عل  ها  استقاللي ا صالحيا ص ي  ها  سلط  ،
  ، اخي م لتنائ  الل ال ها،  التعليما الال هافي ا ا ي ق ه الن -.الطع  ابي املتخ للت  عل الت

ي  ملجالتص   ا الن تيبا ا -.اإلشعاعيابه حاال الط ب باألم الن  الن عل ت نظام ل
يحص   ا الن اقب امل ليا   -.م اماالن عل املس ا املاال املتعلق با االل ي عتما ف  لي للتص

اف   ي امل ق العمل   ، هل ق املس ي ال اب عل -نها األنشطالنفايا املشع  الن بف ض
ا ي امل  استي ي  تص ا ا الن ها م امل اخل  غي تتبعها   ، طني خا الح املشع  .3ال

قابي -2 قابي تتمت  :للما عن اإلطا ال نشا هيئ  ها املتخ بش باستقاللييت  ا ا  تنظي ي ق
، تك مسائل األما الن   قاي اإلشعاعي ني  م ال ا بصالحيا قان ا  ،كفا  مالي  م

ها لالضطال ليا ه تض   ،4بمس اخي بحي تخت   الهيئ نظامًا يتكفل بما يلي:ه اها  من ال س ي، " -1                                                            يا ي عا ال قابي للمحطا الن ال يعي  ،  اإلطا التش ج ساب ج  -2 .5"، م ي، م يا لي-3 .38،  نفسعا ال كال الد ي ال ، سلسل معايي األما للطاق ال ، متطلبا األما العام قابي لألما ال ني  القان مي  ، اإلطا الحك
، الع  جل حماي النا  البيئ ي م  لي للطاق ال كال ال (، ReR.3)الصيغ املنقح  TraP GSRالصا ع ال

ي ) لي للطاق ال كال ال يا-mSAS  ،)3. 4ال لي للطاق ال كال الد ،  ل ج نفس  .9، امل
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اإلشعاع ي  س األنشط الن ها ملما ا ص ،   ي الخاضعب ل ي ال قاب  اخيلل خ     ي ت
يلها ها ،لغائها  ، تعليقها ،تع ا ص ف  ا   ،1  ل اإلعفا ي  ابما  م التحك  االستثنا
قابي ،   -ال األما قاي  ل بش ال األ جيها  الت ائ  ا الل فيع ا  ت شا تفتي  -للمشغلياإل

اضها  استع  ، األنشط اف  جل امل قابي م م تطبي التحق تقييمها،  م  املتطلبا ال
قها  ،نظيميالت  ي حا خ ني  ا  -تطبي املقتضيا القان ك  ، ما ها باملعل ا ا ث بق اف املت ي األط ت

اف املهتم ا الش،  2األط ي ه مي - التشا معها    عالم الهيئا الحك

ليالهيئا  االقتضا عن  ا  ، 3املعني ال اطني بك اإلشعاعيامل ي  ا الن  ،لتحق فيهاا،  الح
ها  ا ملجابه  .4ا حاال الط

قابي تعمي املع ما املتعلق باألما الن  كما تكفل الهيئ ال قاي م األشعل بي املتطلبا تط،  ال
هيل   الت ي  الت ي يضالخاص بالتعلي  خا ال ا صل الكفا لجمي األ نشط  طلع ب

قاي    .5األمابال

  
                                                           1- " ، حم ع محم يعال حسي عل  ام السل للطاق الن ي لالستخ ا تم السن الحا الضمانا اإل "، امل

ي الف  " املنعق  االقتصا ي " الطاق بي القان  ، جامع اإلما93/83/9835-98العش بي ، كلي القان ا الع
اف املهتم عا الجها التالي --2 .325  ،املتح ، نقابا    تشمل األط كا ، الش ي ِّ ، امل  ظفي ، امل ، املشغلي ، املالكي بائ : ال

املحلي الت ق  اإلقليمي  طني  مي ال كاال الحك ال  ، ، الهيئا العلمي قاب ، املهنيي الخاضعي لل شمل ت    العما
ي  خل  ، السيما ال املجا الت  ال األخ  ، ا الجمه ف سائل اإلعالم،   ، ي ها الطاق الن ليا مس
ا  ي  استي ي تص ،  ال الضالع  ما بش اآلثا املحتمل العاب للح اتفاقا تن عل تبا املعل

(. ا معين ،  م جيا ل كا:ينظتكن يال لي للطاق ال ، ل الد ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ، ال
  ، ج ساب ي -3 (.397م لي للطاق ال كال ال ق حا ن جمي ال األعضا بتبليغ ال م اتفاقي التبليغ املبك ع  طال  تل ب 

ث  طني يك ل  ا املشع عب الح ال ا ال يستثن محتمل للم ه  ، خ ل  ي  ت عليها  شعاعي هام  حاال ق ت
. ،  النقل عب الح ،  السل ،  التل ال يصي البش ي امل الكب ا  ، كحاال الط لي اق  يد )  ع للم

ر  ي: اجعيك لي للطاق ال كال الد ي ال ا الن ي الط اصل م الجمه  التص   اإلشعاعي، الت ه  الت
(، ا يcilbnP-AcEللط لي للطاق ال كال ال فمب  النمسا، -، فييناA mSA(، ال ي الثاني/ ن ي، " -4 (.5،  9839تش يا يعا ال قابي للمحطا الن ال يعي  ، اإلطا التش ج ساب ي -5 .97 -95  "، م لي للطاق ال كال الد قاال ،  ، ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي  .37ي م اإلشعاعا 
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 اإلدا فيما يخ األماالقياد   تطل الثاني:امل

ع املب الثال م مبا األما ا املتطل ي سي  القيا  ه ا في األساسي بش ت ما اإل
ها   مسان  ، ا تحسينها يخ األما ا فعا   باستم ان  ،شاملضم نظام  تك عل خمس ج ي

:  ئيسي

لي فيما يتعلق  -1 لي ع األما   :باألمااملس اط البيئ م مخحماي النا   تحقي املس
ي قص  ل قاي  خال تطيت م  ،اإلشعا ك األما عل نح متس م بي املتطلبا الخاص بال

ها م املتطلبا ل الت ،غي ي  ا التشغيلي،  بما  ي لأل ابي الخاص باأل شا ، 1مالتسا م املبا اإل
ا العليا للهيئ املشغل  تضم ما يلي:  حي يتطل م اإل

ق  -  ي م اف  تح ها،    تصميمهاامل متشيي ي الخ .  ،خالها  م م بشكل م اجها م الخ  خ

،   استيفا -ب األنشط بمعايي األما ا  . الج  معايياملع ا  معايي اإل

ف   - ا املشع  ل التحك بشكالتص ي جمي امل م  نتاجهاصا اإل املم   ، شعاعي الت يت 
ها امها  ،معالج هااستخ ل ينها ، نقلها ،،  منا   التخل منها. ، تخ

ي الهيئ املش - ي  يقيام امل يا بتط تعه فه املخاط اإلشعاعيغل عل كاف املست اق   ،  الع
  ، ها.كيفاملحتمل ا  ي 

ف اتخا -هـ تيبا لت ا الكافي  ت يل،  ي امل ه للطالتم خ بغ الت تيبا  يت  ، ا الن
 .2التص لهااإلشعاعي  

2- :  تتضم ما يلي:  القياد فيما يتعلق باألما

ي بالقيا فيما يتعل باألما اضطال - ي ا،  امل : ه  اهتمامهين عل ض نه تنظي  م خال
ق ي قص للمسائل املتعلق بال ل ،  ك األما ه اي  يي امت ل الشخصي ،ب االل فيما  قب املسا

ي الهيئ ا  ا   يتعل باألما م قبل جمي األف ا اعا اإلج ، م م ا املتخ بش املشغل ا الق
. ل  املسا

ي بالقيا عل جمي امل -ب ه بما يلي:يضم امل ي الهيئ املشغل شم قيا يا  اف  ست ه ض 
ج م خط  ،  لألما تن اتيجيا الهيئ املشغل ما املتعلق بس ل املعل ا األما السعي بنشا  ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد جال ي -2 .98،  نفس ، م لي للطاق ال كال الد ، الع ال ، متطلبا األما العام ا فيما يتعل باألما اإل م  6cSE  RAE، القيا 

يسمب سلسل معايي األما الصا ع ال  ، فيينا،  ي لي للطاق ال كال ال ، ال  .2،  9839كال
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ظها ه  ليا ام ضم مجا مس ، االل ه عل تشجي اإلبال ع  بتحسين ا ا ج ضما  تعمل 
. ،تعلق باألمااملشاكل امل ف الضا ب الظ حي األعما   ت

م امل - ي الهيئ املشغل بما يلي:يق ا جميتشجي   ي  ش اف األما ع ب ه ا بتحقي   األف
م   ي مهامه بشكل م ا الصل باألما،  ت ا  ا : -3 .1تبليغ الق ي  اإلدا فيما يتعلق باألما انشا نظا تتمثل  ت تطبيق   ، فعا لضما األمام  مسان
اتحسين   ه،ت،  باستم البيئ   حقي التكامل بي عناص ح  ل ال ي  العامل  ،الج ،األمبما 

ي   االقتصا امل االجتماعي  الع  ، التنظي :البش  ي م بغ تجمي كل العناص الال  ل ع ط
ماا الهيئ املشغل   ها ب ا املخطط   ،نشط ا في الثقبيا اإلج م لت  استيفاي  املنهجي الال
قاي اعا  اتخا ،2األما  جمي متطلبا ال ي الن ي تس م  تيبا الال الناشئ ع عمليا صن ال

  ، ا ا املحتملالق ثي ي الت ابي األمني عل األما تح ابي األما عل ا  للت ي ، ألمت ض  ي ب تح
، الهياكل التن ا لياالنظام اإل املس العمليا  ا  ،ظيمي  ل بيت يا السلط   املسا العالقا مست

جياخل الهيئ املشغل    .3م الهيئا الخا

4- : ي   يت الثقاف فيما يتعلق باألما : مسان ثقافتع ي م خال ي لها   ما ق  تشجيال
ام تقاالجماعي الف   االل ا بها،  لال ه  قب األف افق ل الشخصي عل م كه فيما للمسا سل

 ، جل التعا  التشجي عل ايتعل باألما اصل املفت م  ، لت ي التبلالتشا ج قص  يغ ع  
النظ   نا لتفا حال الهياكل  ،  ضعاملك اماألما خ في التفاعالنه نظام استخ بي  ي ت

ي   البش امل التقني  مها الهيئ املشغل مالع سائل الت تستخ ل ال ي  ، بما  جل تحسي التنظيمي  
ياألما   ما ق ا  ، مسان ثقاف  ،  األفكا بيتبا اآل ثقاف األم  .4الجم بينهما ثقاف األما 

:التحسي املستم فيما التقيي  -5 اتي  يتعلق باألما ا تقييما  ج ا األما بغ  بانتظاميت  أل
،تحسين   اعا العامل البش  تقيي فعاليت سا السليم   ،م خال م ال ،  الجياملما

ي  املست اخل الهيئ املشغلفا لتفا اإلخفاقا البش  .5التنظيمي 

ي -1                                                              لي للطاق ال كال الد ي -2 .7 - 7  ، نفسج امل، ال لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ي-3 .98، ال لي للطاق ال كال الد ، ، القياال ج ساب ، م ا فيما يتعل باألما اإل ي-4 .38 -7    لي للطاق ال كال الد ج ال ، م ا فيما يتعل باألما اإل ي-5 .33-32  ، نفس، القيا  لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا   .93، ال
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قاي من اإلشع : ال ما املصاد املشعاملتطل الثال  اعا 

قاي م اإلشعاعا م يس عل جمي األنشط  ال يا  مفه ا مشع  اف الت تنبع فيها م امل
،   ،هاكا مص  ا ها مع ل بقا املخاط  تل الت ت قاي م اإلشعاعا ه ضما  الغ م ال

نى ح معق  فقا ملب تحقي املست األمثل  يمك تحقيق ،الناجم ع اإلشعاعا عن 
امل  اعا الع ، م م ي  االجتماعيلإلشعاعا ل ي،  1االقتصا عيبنا عل  ا  ست يت   املتطله

ي ل املفاعال الن ي  اف بما  ي امل ا اإلشعا  ،ت ثي قاي لحماي العاملي م ت ابي  ي بت ي  امل
،  غي حال التشغيل العا   ه التالعا ي املصا املشعتشمل ه همها قل املفاعل،   ،ابي التحك 

،  الحفا عل فعالي الح   قاي الشخصياج ا ال ضا   ،مع ي التع ي للتحك  ا ل الط اإل ك
قاي  2اإلشعاعي ل  عمليا ال جاألما اإلشعاعي ت،  ف  التع  ست ي جمي الظ ك  الت

اخل املحا ثنا التشغيل العاإلشعاعي  ا مشع م املفاعل  ،ط  يبا م قل   تس ي   تظل 
قابيمست معق  ضها الهيئ ال  .3ي الح الت تف

ي الناجم ع التع لإلشعاعا ضئيل الت  عك  الخط الجماعي ،4 الخط الف
ي غاي األهمي يقتض   ًا  م ي تشكل  ه  قاي اإلشعاعي االعتبا خ س السياسا م ناحي ال  ،عن 

قاي  بمتطل االهتمامالش  ال يجعل  اً با ال م يا ما املصا  جل  ،ض اع ام  تبا الق لت ست  -1                                                            ، بيكا خ ج ساب  جي م مصا خا  -2 .23،  م ي ص تع خا ما   ، ا مشع ن تع النا لإلشعاعا  م ف التع اإلشعاعي ب يع
، م  الجس ا كالتع امل ن ه عل   ، اخل الجس اخلي م مصا  ال يط  (Affection chronique) تع 

التع الطا  م  ه  (Affection intempestive)م ال ، التع الطبيعي ال مص ق ت ع حا غي مت ال ي
التع املنه   ، ني ه،  كتع العاملي( Affection professionnelle)الطبيع كاألشع الك غي ي حقل الط الن 

. شعاعي  ن ق حا  ل ع  :ي) التع املحتمل ال يمك  يت ائي ع  نظ لي الج باس شهاب، املس
 : س الط اإلشعاعي،  ا3مما ائ  ي ـ الج الت ي للنش  ،    ، اب الن اف الثقافي ناش ـ بي ـ لبنا ال

9835 ،  55-53.) 3-  ، يا اه الفي م، منت ه اه للعل قاي منهامنت ه ال قمخاط اإلشعاعا    التالي: ، متا عل امل

topic-http://iraqi11.yoo7.com/t150 ي االطال مًا تعتم عل ف التع -4 .99/33/9839، تا اق الناجم ع اإلشعاعا عم ها ،ن اإلشعاعا ، الع ها ،ع مكا  ،طاق
امل ها م الع غي ي الجس  ي ،التع  ا الش م ،كاالح يا ال ي ، اختال ك ي الش هابا الجل ا  ،االل م

طا الس  ، قي خ املبك ،الغ ال . ،العق ،الشيخ ي األجيا املتعاقب اثي  ا ال ف محم  :اجعي) األم ش
 " ، ي الساملشاكش متطلبا األم النيملي الن لقي خال امللتقى العل  الخليجي  ق علمي   ،"

ي الف م   " ه عل األم البيئ ث ي  ام السل للطاق الن م 9832ما  98ل  37"االستخ ، كلي العل
 ، ي ، املنام مملك البح اتيجي  (.98،  9832اإلس

http://iraqi11.yoo7.com/t150-topic
http://iraqi11.yoo7.com/t150-topic
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قائي  ا ال شا ين االحتياطاخ   ،اإل يمك  ، 1اآلمن للتقليل م الخط الجماعي لإلشعاعا امل
قابيخضا جمي املصا اإلشعاعي امل  ل م خال ما يلي: تحقي ل للتحك ال ي ال  ،ج 

ها عل نح يمك مع   ها اقتفابقا مك م الت، 2ث ، التقليل كلما  ماك اإلشعا ي  اج البش 
ق احتماالتقليل   ي امل ا،  التل اإلشعاعي للعاملي  ج ي  ي التحك في ع ط  قيا  لتح

ابي،  املست اإلشعاعي ا املشع  ض ت ا امل اخل ل عن  مناسب لت ق  التخل منها  نقلها امل
ج ابي لتخفي كميا   ،خا ماك مختلف م املحط يجا ت ي  ج  ا املشع املنتج امل كي امل ت

ل البيئ   .3طالقا 

في نظ م ت ا  كما يل ي الحاال التشغيلي مع قاي م اإلشعاعا  ا ال اٍف ألغ ص  لضما 
ا الجه قيا ثابت  تشمل: الح ماك العمل الت يت ي  عا اإلشعاعي املحلي  ج ص مع الج

 ، تين م اإلشعاعيفيها العامل بشكل  نابي الح اق  خ كم ماك   نشا ص لقيا جه -.ي 
ي  شعاعي عال  ج نشا  ق  ، حي يمك ت اج فيها املشغل ي الج  باملناط الت يت ا املشع  امل

قاي ابي  يا تتطل ت ا بمست ا املشع -.اله ا  -جه لقيا تل األسط بامل مع منش 
عا   ي لقيا الج تيب  - التل اإلشعاعي الت يتع لها العامل ض ص اإلشعاعا عن ت ا ل

اخل  ا املشع م مبن املفاعل  امل اح امل ف إل خ محتمل م امل  .4ي مخا 

ابع: تقيي األ  افق  املتطل ال   األنشطما فيما يخ امل

مًا، تقيي قاي  يقص بتقيي األما عم ان املتصل بال س كل الج ي مما ي  تنش عنها  األما 
شعاعي اف  يع ،  5مخاط  ي املنف عل م العم تقيي األما فيما يخ امل ا املنه األنشط اإلج
ف ، 6 النشا بغ التحق م  التصمي الفعلي يمتثل لجمي متطلبا األما ،التشغيلي للم

ا ق ت   ي ما  ي تح ئيسي لتقيي األما  اف ال تحقي مست مالئ ع األما فيما تكم األه ي محم  -1                                                            ، جامع عي نا سال ماجستي  ،" التشخي باإلشعا ا العال  ح سي ل اس بيئي هن " ، ا  س
 ، لت ست  -2 .33،  9888شم ، القاه ،  يبكا ج ساب ، م خ ا -3 .38  ج ساب منت ه م، م ي -4 .العل لي للطاق ال كال الد ، متطلبا األمال ما مفاعال البح م سلسل معايي األما  R- BS-2ا الع ، 

، فيينا،  ي لي للطاق ال كال ال ي -5 .93-92  ، 9838ال لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ي-6 .329، ال لي للطاق ال كال الد ، مال األنشط اف  ما امل ، الع ، تقيي           2TraP GSRتطلبا األما العام
لي ReR.3)الصيغ املنقح  كال ال ، ال البيئ جل حماي النا  كال م  ( م سلسل معايي األما الصا ع ال

، فيينا،  يـ  .3، 9839للطاق ال
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ا ق ت ،   نشا ما فيخ م اف األما األساسي  ما  ع م  1ملعايي األمااالمتثا أله ض امل
ف ل   ،املصم ط ِّ

قابي بما يتما  املنظم املشغ  قاي م املتطلبا الخاص باألما  الهيئ ال  .2ال

ف  األما خال ميج تقيي   ق حل تصمي م ي    ، ي مبك خال العمل نشا ج
اف  ،  ف  نشاالتشغيلي مل ي بالنسب للم ي تقيي األما  يل يت تح ا ط م لف األنشط الت ت

احل عم جمي يه،  ها م اعا لتطبي معايي ج ا علمي   ،ا م ،  حص تط ي جي ج ل تكن
ق   عا تقيي ا استميت هن م خال  مكاني الب س األنشط عل  اف  مما ك فن  م   تشغيل امل  ي

في ال مست ابي األما القائم ال ي  ،3 ت ي  في  عمليكما يت تح ا كا ق ت ت التقيي فيما 
يا الحماي الال  ي مست ي العم ع ط فا  ابي بما فيها  ،مسائل كافي لل الت ي  اج املا الح

ي  ا اعم اإل اال ،   الحت ا املشع ا كاامل ابي مح  فيما  فا ق نف ت يا ال لضما مست
ب اق  ،املطل ي ع ها قبل  تلح بالنا  البيئ   .4فعالي

ي تقيي  خل  ي  كما ي امل البش ، ال األما الع ف  النشا تعل بتطبي سيما ما تفاعلها م امل
ا كان كفا العاملي ما   ، يبي  ،القي التشغيلي ام الت ظي  ،الب ب للت نيا املطل يا ال ، املست

اني العمل كافي    حكام ق ا ثقاف األما لش  ، فضال ع  لعاملي افي للمحافظ عل األما
اف    .5يضم مست عا م األمااألنشط القائم بما بالنسب للم

يكمي مختلف لتقيي  ليالع تحيتضم تقيي األما مجم  يا تق اج  التح الت ت
، حي ي نطا تحليل األما  األما سا  يتس  يت تح اه التفصيلي بتطبي نه مت عل  مست

ج ف  املخاط اإلشعاعي املحتمل ا م  ،  لت تنش ع امل ا النشا ات األح ي تحليل ت ج  امل
خ كم نضاألما امل  اعا ع ف  النشا ،، م م  .6 تعقي امل

ي الع  -1                                                            ها املعايي املح  ا ي تح م سلسل معايي األم 5TraP GSRهي  لي للطاق ال كال ال ا الصا ع ال
: ا ". عن لي : معايي األما األساسي ال ما املصا اإلشعاعي  ، قاي م اإلشعاعا ي -2 "ال لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م األنشط اف  ما امل ي -3 .7، تقيي  لي للطاق ال كال الد ج ، تقيي ال ، م األنشط اف  ،ما امل ي -4 .33-38   ساب لي للطاق ال كال الد ج نفس، ال ي -5 .99  33،  امل لي للطاق ال كال الد ،  ال ج نفس ي-6 .37، امل لي للطاق ال كال الد ،  ال ج نفس  .33-7، امل
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ف    خا التحسينا املالئم عل تصمي امل م نتائ تقيي األما إل عل   ،تشغيلتستخ
ج القص   معالج   ، س النشا ، كما مما امهايمك الخلل فيما يخ األما ي  استخ لتح

م يال الال يا املتعلق بالتع ل  .1األ

ف في   نفايا املشع تمهيدًا للتخل منهاالاملتطل الخامس: التص

ل النفايا املشع          ي النفايا املشع جمي األنشط املتصل بمنا ف  ها ،2يقص بالتص   معالج
ها  تكييفه ،  معالج ي ينها  التخل منها3االتحضي ق التشغيل نهائيا  ،،  تخ نشط  ل  ي  بما 

  ، ق يفاباستثنا نقلها خا امل يضا التص  .4ق يتضم 

ي    ف بص سليم  ًا للتخل منها، ضما التص ي النفايا املشع تمهي ف  يتطل التص
خ قاب للم ينفايا مشع ناتج ع األنشط الخاضع لل اف ن م م ي يستخ ا   له ال  م

امشع م  في حماي فعال لألف قائاملجتم    ،جل ت سالي  ي تطبي  ي مناسب عل البيئ ع ط
  ، طن لي املست ال طن ال ي ي ال طا التش ي  قابي  ها الهيئ ال اج  االعتبا بالص الت تق ال

اع   لياملعايي اللق ا  ق  .5لت تحظى ب

ا النفايا املش  ف بص سليم بتقليل مق جمها يب التص ل بغ تصغي  ع املت
ال  ي ق ينها حي ،ضعها  اعا امل 6يمك تخ ًا للتخل منها، م م ل تمهي جي بسه ل خاط البي
ها مالكيميائي    ف فيهاغي تبط بالتص م النفايا املشع  7 ط للتخلعهنا   ، املخاط امل ي-1                                                            لي للطاق ال كال الد ، ال ج نفس ي السف    -2 .39 ، امل ك  ي  املتح اخل املنش الن ا الثابت منها  ، س ام املفاعال النفايا املشع هي فضال استخ

، ي . الن ي ا طبيع صلب  سائل  غا :) الت ق تك  ،  ينظ ج ساب ، م  بشا مه ها األس
 325.) 3- ( " يمك(: Conditioningيقص "بالتكيي  ، / التخل الخ  النقل  ل  ا مالئم للمنا  العمليا الت تنت عب

في عب    م األم ت ا ل  ، يا ي حا ي النفايا  تط  ، ل شكل نفايا صلب يل النفايا   يشمل التكيي تح
. :) مجمع ، ينظ ي لي للطاق ال كال ال ،   مس مصطلحا األما الصا ع ال ج ساب : -4 (.33م ي النفايا  9املا  ينظ ف  ما التص هل  ق املس ي ال ف  ما التص ك بش  ( م االتفاقي املش فق )

ي  قع بفيينا  : -5 .97/87/3775املشع امل ما التص 2فق  33املا  ينظ هل  ق املس ي ال ف  ك ألما التص .م االتفاقي املش ي النفايا املشع جاعها. -6 ف  ها، بني اس ا ف يكفل احت ي م هل  نفايا مشع  ق مس " ب " االحتفا ي :) يقص "بالتخ املا  ينظ
9 .) ي النفايا املشع ف  ما التص هل  ق املس ي ال ف  ما التص ( م اتفاقي  ي م  -7 فق ) ض النفايا   " ها.يقص "بالتخل ا ما  9: املا ينظ) ف مالئ  ني اس ( م اتفاقي  فق )

.) ي النفايا املشع ف  ما التص هل  ق املس ي ال ف   التص
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ا املفال ،لق اإلشعاعا الصا منها تبعاتختل  يا الضعيف  نفايا  سط ست ض تلإلشعا املت
ي باط األ ها  ي ا اإلشعا الق   ،بع تب ما النفايا   ، خ تحا بطبق م اإلسمن  ال

ها ي ي املا لتب ًا ع التجمعا السكانيث ،يت التخل منها  ي باط األ بعي عما كبي  ف ب  ، ت
ي مناج مهج  ينها  يت تخ  ، ا خاص ي عب ضعها  في   ل طبيعيًا م املياه الج  .1مع

يث   يق ح ل للتخل هنا ط ا عا ي م ، حي تحف  ي ا اإلشعاعا الق م النفايا 
ف جا م  م الخ ل بخل النفايا م ما مكلس ال يت   ، سليكا ج ث ن الب  تصه عن 
ا عالي عي صلب  ،ح ي  ،  غي قابل يص الخلي  عما كبي تح  للص ي  ف   ،األ سط ت

عما البحا   ي  نه  ، م العل  ،  املحيطا يل ه املش للتغلا تظل مص خط لنفايا ط كل عل ه
ي املياه الساخن قبل  ه املحطا بتب م ه اني خاص تل يضع بع ال ق مياه البحا   لقائها 

ا االبحي نش لها بحي ي ، كما  بع املحطا  ا التب مها ألغ  .2صناعي تستخ

ا اإل املكت  ا ج نها  ي ش ي النفايا املشع يج  تتب  ف  ابي التص  املتعلق ب ت
ينها،   ها، تخ ها، جمعها، معالج ل    ،  م مالكي النفايا املشعالتخل منها، بمعن يتعي علبمنا

فقا  خص مح بش  ا الحص عل  ه امل اخ يتعامل م ه ،  العتبا قابي تق  الهيئ ال
ي النفايا املشع ع ف  ما التص ئيسي ع  لي ال ،املس خص ج حامل  ل حامل ال م  ي حال ع

خص ل ال لي عل عات ال جال مالئم االحتفاينبغي  ،3تق املس ا   ب ن ائ خصلكميا 
يما م  الت ت   ،يتخل منهاالنفايا املشع الت تخ    .4اق املفاعال الن

ي  تحظ   ل الح  الكل  قليمها،  شالنفايا امل استي اخل  ل  ل تصع األجنبي  ي ك
قليمها،   ل خا  ج عليها  تكفل النفايا  ي نقل نفايا مشع عب الح  ك  ل املشا ا ق 

ا  حماي األ  ا النقل،  البيئ م ااملجتم  ف ل تعي عل يملخاط املحتمل ع ه ه ال ك م اله ت
ك أل  االتفاقيم  95املا ألحكام  االمتثا هل  املش ق املس ي ال ف  ي ما التص ف  ما التص

 .5النفايا املشع

ج ساب-1                                                              م، م ق منت العل ، "  -2 .م ابي املحيطالي ال ي البحا  اً م مصا التل اإلشعاعي  ي تشكل مص اصا الن  األم مجل"، الغ
، الع  ، 555الحيا ي بي السع لت ست  -3 .92، اململك الع ،  يبكا ج ساب ، م خ ي-4 .79  لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما مفاعال البح لت ست  -5 .73،  ،  يبكا ج ساب ، م خ  77. 
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ا من الخدم  املت : اإلخ  نهاء األنشططل الساد

مخيشي مصطلح "اإل  ي  اتخا 1(déclassement) "ا م الخ ا ا  ا ج م م  تقني  ما يل
ف بع اف  جمي ،تتي  ض عل امل قابي املف اب التحك ال عا2ض ا املست اف   ، ما ع م

نها مصطلح م بش ا من الخدملي  "  ،"غال" التخل م النفايا املشع الت تستخ ، 3"خ
م ه   ا م الخ ا اإلخ خ يقها  ف نهائيا العملي الت يت ع ط ائ م حال امل التشغيل، عل نح 

فقا عامالً  ال غ ي حال ف يظل م ي يك خاضعًا   امل اقب العا ا امل ا اج م إلج خ ل  يت 
ا االنتقالي الف متت  ،مالخ م ع سن ا م الخ ابي  تتخ،حي 4الت تسب عملي اإلخ ت

جل سحب م الخ ف م  ي نهاي العم التشغيلي للم ا  ، م عملي اإلخ االعتبا صح ي  األخم
ا الجمه   ،ما العاملي   .5حماي البيئف

ماً   م عم ا م الخ ابي اإلخ ، تخطي اإل  ؛تشمل ت م ا م الخ ا خ ا اإلخ ا ج تنفي 
م ا اإل  اكتما، م الخ ا مخج اا م الخ ه لتقلي األخطا اإلشعاعي تبا نه مت ب ، 

قاي  ض   .6األماما ال

                                                           
1- Toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire 

autre qu’une installation de stockage définitif. Ces étapes comprennent les opérations de 
décontamination et  

de démantèlement.(voir : INERNATIONAL ATOMIC ENERGY, GLOSSAIRE DESÛRETÉ DE 

L’AIEA Terminologie employée en sûreté nucléaire radioprotection (Edition 2007), IAEA, Vienna, 

2007, p. 42(. 2-             ها ،  تت معالج ا مشع ا تنت فيها م ال ت ا كان  مع تب بها م   ما ي " املباني  اف يقص "بامل
نها بما ي لها  خ ا . ) استعمالها  ت األما ي الحماي  ج م الخط تقتض  النظ  كال  :ينظنط عل  ال

ي لي للطاق ال ، الد البيئ جل حماي النا  كال م  ، متطلبا األما الصا ع ال م اف م الخ ا امل خ  ،
، فيينا، النمسا،  ي لي للطاق ال كال ال م عا م -3 (.3،  9839ال ص       تستخ م ل ا م الخ خ تشغيل  م  ي الخ خا  تشيي  تصمي  ق  صطلحا اختيا م

م  اف التخل م النفايا يستخ ي م ي الحال الخاص املتمثل   ، خ ب ف م ئيسي الس لعم  م احل ال امل
( " غال "( closureمصطلح " م ا م الخ ال م "اإلخ ن ب ض ال يفي  ق ما بع  ي  كما كل العمليا  ها 

. ف التخل ي م هل  النفايا املشع  ق املس :) ال لي  ينظ كال ال مس مصطلحا األما الصا ع ال
  ، ج ساب ، م ي ،  -4 (.53  37للطاق ال ج ساب ، م خ بي  لت ست ي-IAEA, GLOSSIRE DE SÛRETÉ DE L 'AIEA ,Op. cit. p.41. 6-5 .99كا لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م م اف م الخ ا امل خ  ،3. 
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:خالتخطي لل -1 حل التصمي   ا من الخدم ، يب م م ف اع يستم طيل عم تشغيل امل في  ت
،ع ما يلي: م ا م الخ لي لإلخ ما   ا خط  اجم املعل  اختيا  ،البيانا لتسهيل عملي اإلخ

م ا م الخ اتيجي لإلخ ي الخصائ اإل  ،س فتح ا م ، شعاعي للم ا خط نهائي لإلخ ع
م تتضم ، ن   الخ اتيجي املختا ي اإلس ف  اتيجي املتبع للتص ، اإلس ا ا اإلخ ا ج تسلسل 

يق املناسب الت تثب بل الحال ، النفايا ي النهائيالط ل ع  ، التخ التخل م النفايا املت
، اإل عملي اإل  ا ،  خ من الج ال ب طا  يل املطل ،عملي ا الكتماالتم ا ي التكالي   إلخ ي تق تح

م ا م الخ ا املالي ملش اإلخ في امل جبها ت يق الت سيج بم ا ،الط الخط النهائي  استع
افق عليها قاب للم  .1عل هيئ ال

2- : ا من الخدم اءا اإلخ ج ال التل ها عمليا  يقص ب تنفي      نشط العمل الت تتضم 
مالنظ  الهياكل   ا م الخ ي الخط النهائي املعتم لإلخ ج  نا امل خ ل   ،2املك يك امل

اًل ع تنفي الخط النهائي  قاي يا األمثل لتقنيا تحق املست  باختيا مس ، ل تقلل م    األما
ثي سلب ي ا ت خ ل التخل منها،  لنفايا املشع  عل تخ النظ يحتف امل ث للهياكل  بقائم مح 

نا املت  يجيا،   ،الكش عنهاعلق لغ األما  املك اإلبقا عليها، تفكيكها ت جال  كما يحتف بال
قابي عن قيامها بتفتي   ي الت تطلبها الهيئ ال ي التقا اتق ،  استع م ا م الخ ا اإلخ ا ج

ابي مالئم فا بمتطلبا األما تتخ ت م ال  .3خ  ي حال ع

: اكتما-3 ا من الخدم اءا اإلخ خ  ج م يك عل امل ا م الخ ا عملي اإلخ ا ج نها  عن 
ن ق ،   ل  يثب  قابي بمعايي الحال النهائي ا  ،التحق عل الهيئ ال نها اإل باإلخ ي  الب 

م  .4م الخ

ا املتطل السابع: التأه    التصد للط

ل    ه  تكفل ال منس  للت ي   التصض نظام متكامل  ا الن  ،5اإلشعاعيلحاال الط
ح   ال ه  املمتلكا  بغ حماي البش  يصم نظام الت  ، ساالبيئ ا عل   التص للط

ا   ،االستجابيتناس م نتائ تقيي املخاط بما يتي  ا الت  الناجم عالتص الفعا للط الح ي-1                                                            لي للطاق ال كال الد ،ال م اف م الخ ا امل خ ج  ،  ي-2 .37   9، سابم لي للطاق ال كال الد ،، ال ج نفس لي للطاق-3 .9-3   امل كال الد ي ال ،  ال ج نفس ي -4 .37   33، امل لي للطاق ال كال الد ،  ال ج نفس ا -5 .93، امل ض لحا  ي  ال  ال شعاعي ناج ع ح طبيعي كالفيضانا  ق طا ن   ملحطا باغ يبل ق يتسب 
ا  ل ايتش  ال كا سبب  شيما  ك ي كحا محط ف اف الن ب الياباامل  يش عل سل 7,7بق  عني ض

يلي  ي ج ا  ي اكي كا ا قبل حا محط كاشي  ، نامي بح جا تس عًا بم ب بق  9885متب ا ض ل  ==  9,9عق 
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قعها، يمك  ي ت ا يتطل ت ضه ليا مسبقا   املهام ب الهيئ ما املشغل بي املنظسنا املس
قابي ل  ،ال اف سلطا ال ش لي القياتكفل باضط الت منظما التص تح  الحفا   ،العه بت
ها عليها  س  .1مما

اق  ق طا ن العاب للح يتطل تنظي عمليا التص للع   الناجم ع 
تيبا التبليغ املبك اتخا ،شعاعي ل ت كاال التعا التنسي  ب،  لل املجا لها 2ال ، م ال

ا  املنظما  مي  ه  م ي الصلالحك ا جا الت                                                             .3التص للط
ل مص == ع يش   ي  اإلشعاعي  33ل سل  ا الن ق تق الح  ، م غال املحط بشكل م خصًا 

ا مشعبفعل اإلن األقما الصناعي الت تحمل م ا  ا سق الطائ ا غ السف   سا كح ح  ، ي  ن
ا املسلح  م علي الق ق ي كالتفجي الن ال  ا الن ا التفجي ح  ، ي املياه اإلقليمي ي  ا الن الناقل للم

يكي عام  ي كان  3732األم شا  ح ج املا ال  35ق القنبل ي  ، كما تق  3م  ميغا ط ب قع ميغا ط املت
بيل  ن ث تش خ  بفعل خط بش كحا ي التشغيل كعطل ميكانيكي  عطل  خطا فني  ا بسب  ال  3779الح

با عل امل ث انقطا الكه ا باختبا  بيني عن قيام الخب ا ال ل ح امل ي  ق يق نتيج ق بسب خلل   ، حط
ف ن  تفجي  ي م . ) ح متصل باألم الن كتخ ، اجع كل منيجها خا بنش اإلشعاعا انا ساكتسيت  :

النا ي  ال اجه غض الطبيع -األ  ي مل ا محطا الق الن ، الع ع ي لي للطاق ال كال ال ، مجل ال
/ سبتمب  3-38 ا  -.39 -33   ، فيينا،  9887يل ، "بنا نم لالستجاب للط ا األحم صالح ب حم

 ،" قيا فاعليت ، سالاإلشعاعي  يا ، ال م األمني بي للعل اه، جامع ناي الع لطيف عطي  - .95،  9838كت
اما اإلشعاعي امل ا االستخ ض لي الجنائي ع  سال عب هللا املالكي، "املس  ،) ن صيلي مقا اس ت ( " ين

،  ،ماجستي يا ، ال م األمني بي للعل ا     -1 (.53-58  ، 9832جامع ناي الع ه للط ، "الت خ اع لألم املتح  ال ي  ك م منظم األغ عاي مش ي ب لي للطاق ال كال ال ال
التص لها" ي  اإلشعاعي  ، فيينا، 7cStr RAEمتطلبا األما العام الع  ،الن ي لي للطاق ال كال ال ، ال

9839 ،  5- 7. 2- " ل مجا Early Notification) يقص "بالتبليغ املبك لي   طني   ل هيئ  ع  ج الس ي عل  ي تق ( تق
عها عل ال ق ئ  احتما  ق حا يتضم تفاصيل ع حال طا ج اتفاقي التبليغ املبك ع  ب بم نح املطل

شعاعي لعام   .3779ن  
Voir: IAEA , Convention on Early Notification of a Nuclear Accident and convention on Assistance in the 

case of Nuclear Accident or Radiological Emergency, legal series No. 14, IAEA, Vienna, 1987. 3-      كما تبلغ ، ًا بالطا ي ف لي للطاق ال كال ال ل املعني ال طني تبلغ ال ق طا عاب للح ال ي حا 
اقب املحتمل العاب ع ما ع طبيع الطا  لغ معل ل املب  م ال تق  ، ث ب للح  ال الت يمك  تت

، طني ا التخفي م  ك ال ما ألغ كال للحص عل معل م ال م م ال األخ  ما تستجي للطلبا املق
ها كل م نش اما الت  االل لي،  ج املبا العام للقان ال ل بم اما ال ا التبليغ م ال يتما  ه  ، اق  ع

ق حا ن لع ي حال  ق حا ن  طا 3779ام اتفاقي اإلبال املبك  ي حال  ي املساع  اتفاقي تق  ،
ياجعي ) .3775شعاعي لعام  ك م منظم األغ عاي مش ي ب لي للطاق ال كال ال اع لألم املتح  : ال ال

التص لها" ي  اإلشعاعي  ا الن ه للط ، "الت  (.95،  سابج م ،خ
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ض  م  اتجياكما تكفل الحك قا س هالل ي تب حل   ،ي  ي م ل املست األمثل  تحسينها 
جل  ا م  ه للط ي حاال  اتخاالت عا اإلشعاعي  قائي لتفا  تقلي الج ا ال ا اإلج

ئالتع الط ا  ، حاال التع القائم ،ا ج ا  ابي حماي  نها،  بفعالي ا التص األخ ك ت
شعاعي تيبا   ،الجمه م  تع  ل ت ي  ا بما  ا لحماي عما الط ا سيل   .1ج تتمثل ال

ئيسي ه  ال ا عل نح كاف  لضما الت ا التص للط ا الط ا ض خط إلج ي  ي  الت
م كل منظم م من ا لتنسي  ظما التعليها، حي تق ا خط للط ق ظائ املسن ص ب ا ال
ا عل  ض خط ط ها ست املليها، كما ت طا ي  طن تتكامل  ا األخ عل الخط  م ال ا اإلج

اي شامل النه ال نح منس يتف م يق ،  جمي األخطا احت ا ط  االضطالتح خط الط
ليا ع  فا العمليا عن التصباملس اخل  م ا  س مما   نشا ، للط ج مما  يست

ئا، م  خال طا هات ا ع ي  خل  جه الت ا  ليها  تحليال   ،ش اعا النتائ الت خلص  م
ا ا سابق    ،للح ي ،  مستفا م ح كي  ي العاملي املشا تيبا لت ض ت
ه، هاتنفي ف محاكاالخط  اختيا ه اعل  تخض  ،ي ظ  .2بشكل  فاياالست  لالستع

ابي املتعلق  ا الت م باالتصاالكما يكفل نظام التص للط عل املساع الحص   ،الال
اصل م الجمه ب  ،األجهم مختل  ما مفي الت ه بمعل ح صحيح   ي حال  ا  طيلا

ا  ي ،  3الط ما الحساس  ا حماي املعل ا ه اإلج ي ه اع  ف الت الت فيها طا ن   ينجظ
متستفي  ، شعاعي ع ح متصل باألم الن لي الحك  علها املساهم في  ،م املساع ال

بي ال  لي املاملنظما   ،األخ نح مش بينها  ه  بت عنيال ا الت ا ج ابي  التص نظي ت ا تش -1                                                            ف جه التص ك ظفي  ل م ك  ، خ له امل ل  ج ِّ ظفه امل ي ي "، العما ال ا مل عبا "عما الط
م كبا املستخ ي امل األطق العامل  السائقي  ي املجا الطب  العاملي  جا اإلطفا  ط  .     الش اإلجال لإلسعاف 

ي:ينظ) لي للطاق ال كال الد ،، الال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي لت ست  -2 (.399  قاي م اإلشعاعا  ،  يب كا ج ساب ، م ، فه -3 .58 -97  خ ا ا الط ي  سا النجا  ي  اإلشعاعي  ا الن ي حاال الط اصل الفعا م الجمه   يشكل الت
ا ع اإلج ي  ، ، يساع عل تخفي املخاط نى ح ممك ل  ي تخفي اآلثا السلبي  يساه  قائي  ابي ال الت ا 

ا  ك  ، ل بمهم تبليغه ج األ ي اإلعالم بال اصل م الجمه باضطال مس  ف سائل اإلعالم   يت تنظي الت
سال مت ه ب ي سمي لضما ت ما ال التنسي م جمي مصا املعل ي  ثنا اإلخبا شعاعي  سق قبل ح طا 

( . عقاب ي  ر ينظالطا  ك يد  ي :للم لي للطاق ال كال الد اصل م الجمه ال ي   ، "الت ا الن ي الط
، فيينا، النمسا،  ي لي للطاق ال كال ال ، ال ا التص للط ه  ليل الت  ،"  (.7 -7  ، 9835اإلشعاعي
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ا الصل لي  فقا للصك ال ا  ق حا ن  طا  كاتفاقي ،للح ي حال  ي املساع  تق
االتفاقياشعاع  .1الثنائي األخ  ي، 

تيبا  ض ت يضا  م  ا  تكفل الحك ي   ،إلنها حال الط ف الطبيعي العا ل الظ الع 
س األنشط  ي  االجتماعيملما ا   ،االقتصا ل ق ل  ي   املسب س يص علنًا بع التشاتستن 

  ، اف املعني ي الع م األط نها حال اإلشعاعي عن البغي اق اإلشعاعي  يت النظ  ،  ي  ا الط
ي   ل عن تب اتجياك قاي اإلس ل   ،املقبل لل ا  ،املست األمثلتحسينها  تيبا إلج ض ت كما يت 

ي  اإلشعاعي لحال تحليل شامل ا الن ف   ،الط اف املهتم به ك كاف األط التص لها بمشا
خ  تفا ا  ابي حاال اكتساب الخب ، ق ط م لتحسي ت . الال ا  الط

 (Prescriptions de sûreté particulières)  ثانيا: متطلبا األما املحدد

عتعتب   ،  تنطب عل ع حي ،م متطلبا األما الثاني املجم األنشط املح اف  م امل
لي لق   كال ال ا خاص بهاص ال ي منش  :يتآلكا هي  ؛تشمل خمس مجاال لطاق ال

: ي املتطل األ ا املنش الن اقع ألغ  تقيي امل

كال التالي:  ن منش ال  ص بش
-N°NS-R-3 (Rev.1), Évalualion des sites d’installations nucléaires, Normes de sûreté de 

L’AIEA , VIENNE , 2016 2. 
: ي فيما يخ ما محطا الق الن  املتطل الثاني: 

التشييد -  التصمي 

 التشغيلاإلدخا في الخدم   -

 :االتالي ااملنش  نق ص بش 
1-N°SSR-2/1 (Rev.1), sûreté des centrales nucléaires : conception, Normes de sûreté de 

L’AIEA, VIENNE, 2017 3. 
2-N°SSR-2/2(Rev), sûreté des centrales nucléaires Mise en service et exploitation, Normes 

de sûreté de L’AIEA , VIENNE, 20164.                                                            1- ك جال ، امل خ اع لألم املتح  ال ي  ك م منظم األغ عاي مش ي ب لي للطاق ال  ، ساب ال ال
ني التالي : -2 . 23   57  ق اإللك  املنش متا عل امل

iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1709_F_web.pdfpub.-https://www 3- :ني التالي ق اإللك  املنش متا عل امل
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1715_F_web.pdf-https://www 4- ني التالي: نش متا عل امل اب اإللك  ال
pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1716_F_web.pdf-https://www 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1709_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1709_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1715_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1715_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1716_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1716_F_web.pdf
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ث ما مفاعال البح  :  املتطل الثال

ن املنش التالي: ص   بش

-N°NS-R-4,Sûreté des réacteurs de recherche, Normes de sûreté de L’AEA, VIENNE, 
20101. 

د الن ق افق د ال ما م ابع:   املتطل ال

ن    التالي:املنش ص بش

-N°NS-R-5(Rev),sûreté des installations du cycle du combustible nucléaire, Normes de 

sûreté de L’AIEA, VIENNE, 20162. 
افق التخل من النفايا املشع ما م  املتطل الخامس: 

 : كال التالي ا ال ن منش  ص بش

"، الع -1 ، م سلسل معايي األما الصا ع SSR -3"التخل م النفايا املشع كال   ال
 .9833فيينا،

"، الع -2 ا التخل م النفايا املشع م سلسل معايي األما الصا ع  G –GS – 5.2"نظام 
كال ، فيينا  .9887،ال

"، الع "حال األما  -3 ا التخل م النفايا املشع م سلسل معايي  SSG -95تقيي األما ألغ
كا ، فيينا، األما الصا ع ال  .98393ل

اد املشع عل نح مأم  : نقل امل  املتطل الساد

:ق    ا التالي ن املنش كال بش  ص ال

"، الع -1 ا املشع م للم كالG – SSR"الئح النقل امل ، م سلسل معايي األما الصا ع ال
ني التالي: -1                                                            .98394فيينا،  اب اإللك  املنش متا عل ال

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1220f_web.pdf 2- :ني التالي اب اإللك  املنش متا عل ال
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1641_F_web.pdf 3- ي اجع:ي لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال كال9832، استع ، ال يي األم الن نام األما   ، ب

 ، لي / ي ، فيينا، النمسا، تم ي لي للطاق ال ثيق 32،  9832ال ييل. ال ني التالي :  املنش  -mG /)5(( RA. 4/3: م الت ق اإللك  متا عل امل
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1570_web.pdf 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1220f_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1641_F_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1570_web.pdf
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ا امل-2 م للم ا النقل امل "، الع "نظام  م سلسل معايي األما الصا ع  G – PS – 3.2شع
، فيينا،  كال  .9887ال

"، الع )-3 ا املشع م للم كال املتعلق بالنقل امل ي لالئح ال شا ا اإل  ReR( 3.3- G – PS"امل
كال ( م سلسل معايي األما الصا ع ال  .1)الطبع املنقح

"، الع  ااالمتث"ضما -4 ا املشع م للم م سلسل معايي األما  G– PS – 3.3بش النقل امل
، فيينا،  كال  .9887الصا ع ال

"، "التخطي  -5 ا مشع ي عل م ا النقل املنط ا الناجم ع ح ه بش التص للط الت
كال فيينا، م سلسل معايي األما الصا  SP( 3.9- G – PS -5الع )  .98892ع ال

نشاء  نظماملطل الثاني:  ي  قاي   تط  األما النال

ي    ا الن ي العال  الح يا القل   اإلشعاعي  ت عنها م  فما ت ث كحا  ،املخا
ي بنسلفانيا عام مايل  بل عام  ، 3757 يالن  ن شيما حا ، 3779حا محط تشي ك ايتش  عام  ف
ل بل 9833 لي  قاي   باملجتم الن ال ك ألنظم ال ها بصف  ، الناألمامعايي مش ت نش

صيا   فًا بها عامليًا، كت صيا مع ه الت ، حي بات ه لي ا  اني شا ي صل الق خالها  ما ت 
طني لل   ا  ؛لي سيا ، األنظم ال قاي ت   الجهال ت يا ال عل مست األما  ب لتحقي 

فالن ها الن  ،، بل يالح م ك املخا ا الجه تل مضاعف  ،تمس ال بخيا ح جل   م 
ي اعتما   م  نظتق ي معايي  قايتط العمل  ،م ال  ، ي ي عل تحسينها   السالم الن ف  ،هاتع بما ي
اطا ن ق   البيئم لحماي مست املجتمعا  ا  ا عل  األف طن )س ع األ املست ال  ( الف

ع الثانيعل املست العال )  (.الف

قاي   نظم ال ي  تط نشاء   : ع األ طنيالف  األما ال

ا السلمي طبقا للمعايي  ي لألغ ي مجا الطاق الن ي  ام ج يجا ب ل  تتطل ال 
نشا ق   ي  اغب  ي عل مساع ال ال لي للطاق ال كال ال ل تعمل ال ، ل لي األنظم ال

طني  ي  لي  ن اس األ ي ال ي تق ا اع ط نظم املساع سا  ض  ل  ي  ، بما  م لفني الال
قاي   تلل  ، يعي  األما ي البني التحتي التش قابيح اتال ب  خا،  ا املطل ا يا اإلج لتحقي مست ني التالي:  -1                                                            ق اإللك  املنش متا عل امل

http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1325web.pdf 2- :ني التالي اب اإللك  املنش متا عل ال
MTCD/Publications/PDF/Pub1119_scr.PDFbub.iaea.org/-http://www 

http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1325web.pdf
http://www-bub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1119_scr.PDF
http://www-bub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1119_scr.PDF
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ا  عل  ق الح من  ف التشغيلي  في الظ ت  ، هم األما الن ثا ا عل نح التخفي م 
قاي العاملي   .يحق   الجمه م املخاط اإلشعاعي غي املب

قاي  هنا ع تطبيقا أل   طننظم ال ،  ي الت تعمل بها األما ال  خهي تمختل ال
ما   ، ي املنش الن بنا املفاعال  ما تصمي  قابي،  ال يعي  ا ساسا مجا اإلطا التش

ق   النفايا ،ال هل ا اإلشعاعيما نقل  املس ي  امل ا الن ض خط للط  .1اإلشعاعي، 

طني الناظم للما الن يعا ال  ال: التش

ام   ي  طاقلللق عمل معظ ال الت تمل ب طني السلمي الن يعا  ض تش عل 
ي  اف املنص عليها  ، االتفاقياناظم لألما الن تتما  م األه ا الصل لي  ا ال املعاه  

ل ي  لي بما  سا ال قاب عل القطا الن   فضل املما ال تك قا إلشعاعي اي مجا التنظي 
اميجا بيئ تنظيمي  عل  ، قابي عل الب طني ي ال اقب ضما تنظي    الن امام الطاق  استخ

امل ي  ،  الن ن م م من  صح العمل عصا املشع بص  ممتلكات م اإلنسا  ل حماي البيئ 
التل  خطا ال ي  ا الن متطلبا السالم العام ،  التع اإلشعاعيح اف ش  التحق م ت

األما الن   قاي  ا ا،  اإلشعاعيال لتنمي امل م لهيئا ال ي الال  عنيهيئا التشغيل امل  لبش
نام الن  لتحقي فعالي  اف عل الب هاإلش ان،  تنفي نام لكاف ج ي ب ا م تط اإلخ  التشغيل 

م   ، م الخ ي النفايا املشع ف  ب يتس  تباالتص عالم الجمباالنفتا  سل ي     ه الشفافي 
ا  االج ا الطاق باالعتبا ح خيا ي ك ا تبن الطاق الن  .2الت تكم 

ا ي   ق ، ت  ا الص ك ه طني الناظم لألما الن ن يعا ال ي م التش  س الع
ي عام قان األممنها: ال ق، 3729يكي للطاق الن يالقان الكن بش ال عام  اب عل الطاق ال
ي اململك، 3729 ي  يطانيا( عام  قان الطاق ال امقان ، 3792املتح )ب السل للطاق  االستخ

ملانيا  ي  ي  يالن ق ،37373عام  االتحا ن   بش الشفافي  35/89/9889ي  امل  979القان الف
ي   ق جا الناملاألم  ، ي م 9838لسن  5، القان  اإلشعاعي ي  ص بش تنظي األنشط الن
ق   اتي  .يالسلم االستعماالي ش  9887لسن  9القان اإلما ي ، -1                                                             للطاق الن ف محم كش ج ساب ش ،"  -2 . 95 -99  ، م يا فاس : النص األ م ؟9835املشه الن . جل السل ، ال م  ي لي للطاق ال كال ال "، مجل ال

، املجل 9885 – 3735ق  ما العام يل3/27، شعب املعل  / ، " -3 .95، فيينا النمسا،  9885 ، سبتمب ب الخي حم  ليمصطفى  ي القان ال ي  اما السلمي للطاق الن ي االستخ ني"، ح ال   اس قان
، األح  اص لحق اإلنسا س لجمعي  ق ال لي  99متاح بامل اب التالي: 9839ي  عل ال

monitor.net/news.php?extend.519.31-http://www.pal : ي االطال  .87/82/9835، تا

http://www.pal-monitor.net/news.php?extend.519.31
http://www.pal-monitor.net/news.php?extend.519.31
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طني عل ضب  تعمل   يعا ال ه التش ي  القطا اإلشعتنظي ه تع ي  ياعي م خال تط الجها  تق
قابي   ال ي  نظام التنظي  س األنشط الن ي مما خ  ها،ال اقب ،  م ني لي امل ليا املس مس

خ له   ،امل ي النفايا املشع   املشغلي ف  ،التص هل ق املس ، ال م ا م الخ ا  اإلخ االستع
ا  االستجاب ي  للط  .اإلشعاعي الن

نشاء سلطا للما الن  ثان ظائفهايا:   تحديد 

قا  نشا سلطا  ي العال ب  عطا لها،  بي مستقل تنظ األما النقام ع  
اف  يق  االمتثاعل صالحيا اإلش ي بط ائ تتما  ملعايي األما لضما تنفي األنشط الن م الل

لي ا ال يكي عام  ،التعه اليا املتح األم ي ال ي ،  37521كلجن التنظي الن  اللجن الكن
ا عام لألما يس ي س نسا عام ،  9885 الن  ي ف نشئ هيئ تنظي 9889سلط األما الن  ، كما 

ي األ عام اإلشعاعي  العمل ي ،  9885الن  قاب الن ي مصهيئ ال ، 9838عام  اإلشعاعي 
يالهيئ   ي لسن  االتحا قاب الن ا الع  9887لل ،  ي اإلما ي بي املتح ي  محافظ الطاق ال

ائ  ق  املنشالج ئاس   م ال س ج امل اقي لسن ،  98852لعام  957 -85بم ي الع هيئ الطاق ال
98393. 

يتعمل سلطا األما الن   طني عل تح اب ااملتطلبا    ال لت تنظ عمل قطا الض
ض نظام لل األما الن ل ب  ،  ، عل معايي السالم ي األسالي املالي اخي ضم       تح

نام الن )حكالتشغيلي مللكي   (،  تنفي الب جنبي ، ملكي  تتعل  ض معايي فنيمي، قطا خا
االخت الج  ايا  بط التشغيل  ، 4األ ي النفايا ف  التص يال  ا التع ج ، م ،  احل اإلنشا اقب م

ل املنش   خ  ، ال ي اف الن الهيئا اامل اصل بي األجه  ا الت م  الج ل  ي ال ملعني  يكي قان  3752ي عام  -1                                                            نغ األم جب لجن التنظي  Energy Reorganization Act( AES) ص الك نش بم
. مي ي بح الطاق الحك تط ا  اف عل مهم  ا الطاق لإلش ل  سن املهام األخ  ، بينما   الن

Voir : Jim Lieberman-Lea, Joe Gray, Charley Hanghney, Robert Pierson, overview of the nuclear 

regulatory commission and its regulatory process for the Nuclear fuel cycle for Light  

water Reactors, Talisman international, LLC, Washington. D.C 2007, February 25, 2011,  
pp.  8-9. 2-  ، ا عب القا ي التنمي  مه ب  ي بي ح الشع ام السل للطاق الن سال االستخ لي،  متطلبا األم ال

 ، بي بك بلقاي تلمسا ، جامع  م السياسي العل ي القان العام، كلي الحق  اه  ق )ينظ -3 .977،  9832 -9835كت اقي  ي الع ق  9839( لسن 25: قان هيئ الطاق ال اقي بال قا الع ي ال ي ج  2253املنش 
ي  ، -4 .9835ن الثاني كا 39الصا  حم ع محم ،  عال حسي عل  ج ساب  .322 م
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لي  تيبا الخاص  ، 1املجتم ال ض ال م ل ي املتطلبا الال ا  تح ا للط ا لالستع ا األم ج
 .  حماي البيئ

طني لسلطا األ    ا الهيئا ال ي ق ل تط ي  ام الن ا الب قابي تسع ال  ما ال
  ، اإلشعاعي ي  التفتي عل املنش الن خي  ا ي مجا ال طني  يعا ال ي التش تح

 ، شا عمل  العالق يبي  ا ت قليمتنظي  ا  يا   ين طني ح سبل تجا التح
. قابي  لسلطا األما ال

ي  اقع اختيا ثالثا: تصمي املفاعال الن  امل

يها    ي التعمل معظ ال الت ل ام للمحطا الن ض ب ي  غ  يت اعتما معايي  ،ج
يالسالم   ي مجا تصمي املفاعال الن يجا مب ،األما  ي  تشغيليالن جي التصمي  م حي 

ا   األ سي  اصفا الهن ،بامل اع الج التشغيل   ق سا حي يت التصمي  يمن الصيان عل 
  ، ا ق ح ج بق اإلمكا  قاي م  ضا املهني   احتمابصف عام ال ا  تع التع ف

ف  الجمه  ا نظ اعتما مخ كبي م املياه باملحط ، م ضما ت ثنا الح اتي  ي ال م التب
ها ثا اب ، 2للتخفي م  ي م املفاعال )الجيل ال مانًا م ناحي األما (يع الجيل الج ، لك 3األك 

ق  امال يت ه ما استخ م عل األقل،  اعات ال  بع عق م ال هنا  خاص   يتطل م ال م                                                            1-  ، قاي اإلشعاعي ال ي  اما الطاق الن ق التالي:5-2  السياس العام لألما الخاص باستخ   . متا عل امل
emrc.gov.jo/images/pdffiles/safetyPolicy.pdfwww.  : ي االطال ،  -2 . 35/83/9835، تا ا عب القا لي، مه متطلبا األم ال ي التنمي  ب  ي بي ح الشع ام السل للطاق الن ج االستخ م

  ، الثال  -3 .973ساب ا يعمال بتقني الخمسينا م الق املا  غل املفاعال العامل اآل هي م الجيلي الثاني  م     الل
ي عام   ، اب  9883بع التحسينا س  منت ملفاعال الجيل ال  35( يض Génération IV International)ت

يا  ك يقيا  ف ب  جن اليابا  ا  كن يل  ا الب الصي  نسا  ف سيا  يكي  اليا املتح األم بي ل منها ال الجن
ام  االست اب الت تتمي بالكفا  ي تصميما مختلف ملفاعال الجيل ال ا املنت عل تط ها، حي يعمل ه غي

ل عنها ما بي االقتصا  ا الت تت تصل الح تحمل املخاط الكب  السالم  التكالي  ق  ج  738 738ي ال
ه التصميما  عل  ه  ، ي كيبي مئ ف باملفاعال الصغي ال الت  (Small Madular Reactors)هنا ما يع

ن باملفاعال  السالم مقا يا األم  خ  ي مكا  تجميعها  نقلها  ي مكا  الق عل تصنيعها  تتمي بقل التكالي 
اب ستي عامًا بينما عم مفاعال  يبلغ عم مفاعال الجيل ال  ، ي ، كما  التقلي بع عامًا فق  الجيل الثال 

ا ما بي  ا ي ي بمق اب ت ق %93 %28كفا مفاعال الجيل ال امها ك عا استخ ي يت  ،  املخلفا الن
اب م مصا الطاق  ج  البع اعتب مفاعال الجيل ال ا الحق مما يقلل منها بشكل كبي ل ي  ن 

.امل ه املي :) تج بسب ه ،"  ينظ ي "عب الناص عب العا ي صفق مص الن ا  ق التالي: ق ، مقا متا عل امل
www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15،  : ي االطال  (.39/83/9835تا

http://www.emrc.gov.jo/images/pdffiles/safetyPolicy.pdf
http://www.emrc.gov.jo/images/pdffiles/safetyPolicy.pdf
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15
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خ ي عاملي الب  ي االعتبا هما  تشغيل املحطا الن لهما يتعل بسبل حمايعن بنا   املنش ، 
ج   ثانيهما   ، ي ي م التخ امم الن ع لتشغيل املحطا االل ض ا التنظيمي امل ا  .1باإلج

ماك   اقعها املنشما  ا السالم الت تعمل بها معظ ال اختيا م ا ج ي ، ف  تتمثل 
ال  مناالبع ع  ا الطبيعي  ط ال اق  اآلثا  السكاني االكتظاالك اتيجيامل ي اإلس ، العسك

اع يب م البح  كما ي ا  فيها  تك ق امالبحي ،  مياههما الستخ ي ا  اختيا يت  ي التب امل
ج  ي م  ا املحطا الن ج ي تصني  اخل  ها للضغ  خاما الت تمتا بنقائها،  الال م ا مقا الح

الص   خ اإلشعا  ا  اعا 2التفاعل م م ا البيئي ، فضال ع م امل املناخي   االعتبا الع
ي ي  االقتصا نس الط الخاصامل اختياالت تتحك  ي مثل:   بالتخل م ق إلقام منش ن

  ، ا باملياه   طاملخلفا املشع با   اإلم  .3باملنطق االجتماعيالحيا الكه

دا النفايا   ما  د املستهلابعًا:  ق  ال

ال  ال  تسع  ق اعتممشكل التخل  احت  ، هل ق املس ل ع  م نفايا ال ي 
م،  همها معالج ال ط نظ  اني الي م  ني ت م الفضال عالي اإلشعا ال  ما يتبقىق لفصل البل

ي مكعبي ك م م جمًا  ،   3888 بالنسب ملحط تشكل  ا ي غالف ميغا ه الفضال  ض ه يت 
عما األ  ي  ف  ل )جاجي ملن التحلل ث ت يم عل عم يصل  ي مناج ق تح سط  3888عا 

يق ليس مفضل خاص لل غي  ه الط ه  ،) ياأل حيانًا  الن م املستخ يمك  ني ت أل البل
ام ح استخ ال م ، كما  هنا حل ي ا عسك غ ي ح ي  ق  388لي  ي سن بحف ال هل  املس

ها. اق عل سط األ  تح ي امل ا  يا سميك الج  حا

يح جت   فكا ع فضل الط   بحا  اليًا  ل  ص  ع لل سامتن ائل للتخل م ل
هل   ق املس ،ال ي ي   الفضال الن تك عا معالج  ق املستنف ل فائعلمًا   ل ال  تصني 

ل ك  ، ل فن م عم  نسا   تق ف يطانيا  ق املستنف م سيا   كب عا تصني ال الهن ب
ني  اماملفاعال امل يك " ال باستخ يق "بي م اليط ني ت ت ت تعن خالص البل م،  ال لج اني

ي األخ  ساالن نسا  ب يطانيا  ف ل ب ها املستنف  ين ق ي  بتخ التك ل  نهائيا، كماللمعالج 

                                                           1-  ، ج ساب ، م ف محم كش ،  -2 .92-95  ش ا عب القا لي، مه متطلبا األم ال ي التنمي  ب  ي بي ح الشع ام السل للطاق الن ج االستخ م
  ، ج ساب -3 .973ساب ، م ا حم س ي محم   .59 -53  ، نا
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،  اليابا مصن ت احل األخي ي م ي تجا  م الصك ي  تق قي بتك العسك  عا معالج ال
 .1املستنف

اد املشع ما نقل امل  خامسًا: 

ل تحظى   ا األخي مس ي السن ا املشع  ، حي تب  باهتمامصب نقل امل خا م ال
ا املشع م للم طني املختص بكفال النقل امل ما الن 2السلطا ال ف الئح  ض معايي  قل الت ب

ي  ل  ف ،  9885ع لي لنقل امل  هاباعتبابها هي الئح مع س ال ي املعيا ال ا املشع عل الصعي
طن   لي، ال ا  ال ما تق استفاق ه ف عليها ع  م مهم خ ما النقل الت تش كال يي  ال

ل  نسا الت  ي كف لي للطاق ال ، كما طلب اليابا م تل صًا للنقل البح  خا اهتماماال الج
م  .3النقل الج  فيها بمهم لتقيي النقل الج  ا القيام الخ

ي   ا الن التصد للط  اإلشعاعيسادسًا: التخطي 

ي   غل ال تبن   ا الن طن للطخططا ملجابه الط ي شكل مخط   ،ا اإلشعاعي 
ا مختل  حي االستع خلي  ه   املت ه معظ تتضم   ،4عاجل التص أل طا للت ه

ك الحفا عل صح اإلنسا  ابيالخط ت ا ت ا ي سل  ج التحك  اإلخال  ا السالم  ا ج
،  قالجمه  ا يضا تتضمكما الحا األجه املتخصص  ق ا  ي ئ للخب ا البش املالي امل

ا   .األخ  التقني  ا "ت اجه الط اسط امل " خط م سسا  ب امل عا  ل ع جم الف املس
ا  ا الح م إل ي العا جمي الصالحيا الال كل لها  ا الت ت السيط عل سل ا الح

ي اليابا فعل سبيل املثا بع  .5قضايا األمني األخ العل  الجمه  ايتش   شيما  ك ق حا ف                                                            1- " ، خ يا ال  الطاقسماعيل شعبا  ها عل اقتصا ث ي  اسا الن ال ي للبح  "، مجل جامع تش
، املجل  ني القان ي  م االقتصا ، سلسل العل ، 83، الع 53العلمي ي خص مسب -2 .939،  9887، س ا املشع الحص عل  ابي خاصتتطل عملي نقل امل تبا ت العالما  ،ق  ض األختام  تتعل ب

اب  الض يغ،  التف حكام ش الشح  سائل النقل،  حا اإلعال ل ل  ، ي  اإلشعاعي ا الن البطاقا للم
ا الط ن حنا معين  افق عل  امل اإلبال   ، كي الج ت  ، سل  يتخ،  التشغيلي م م امل كاف  يل

سل تفتي الشحنا امل اقب  م لتيسي م ا الال ا نقلها ،االستع تحميلها  حنها  نها  ،الط  ل خ ي       بما 
. ،ثنا العب  جه النهائي ل ال تسليمها  يغها  ،  اجعي ) تف ج ساب ، م خ بي  لت ست ، -3 (.73: كا لي ن السال  األم املتح ،  9882سن لح ج ساب ي، " -4 .23، م يا ي عا ال قابي للمحطا الن ال يعي  ،  اإلطا التش ج ساب ، " -5 .99"، م ف حما ب محم الع بيعب ال ي منطق الخلي الع ي  ا الن املجابه لحاال الط ا  "،         خط االستع

ام السل للطاق ي الف امللتقى العل "االستخ " املنعق  ه عل األم البيئ ث ي  ، كلي 9832ما  98ل  37 الن
 ، ي ، املنام مملك البح اتيجي م اإلس  .3،  9832العل
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ي تح ا التص لليال للحا  ج ضها  ،لط ي ت ع ي بما  م  ي شكل تقا ل الصا ع حك
م  املنظم املشغل  اليابا   هما الحك نش ، لجنت تحقي  ملا ا ت  الب يال  ج ي كثي  اتنقيحتع

ه  م حاال الخ طني للت تيبا ال ال اعا نتاط  جل م ي اليابا م  ا  ئ تل التص للط
ه  العاملي معايي األما  بما يتما  م حليالالت ا ا الصل بمجا الت  .1التص للط

م  طني ؛  معظ ال تبن  نخل مما تق نظم  س معايي  تبط ب اخلي م
قاي   في ال ف ت اطنيها  األما الن به ح م ا ما يسالحماي الكافي ل ه  ، ه اع حفاظا عل حيا

ي  عي  اف لل املجتم الن  اهتمامعل تحقي نقل ن نظم عاملي مت ض  ي  م يسه  ا تق ح  ب
قاي   ي مجا ال .عليها   األما الن

ع الثاني قاي  الف نظم ال ي  تط نشاء   األما العاملي: 

قاي    نظم ال ه ما يمي  لي العاملي ه بعاألما الن   ج    ما نت  ، ها ال عنها م 
االتسا اف  طني لل كبي م الت يعا ال ل ال امله   ، ي تطبي التش ل  ال  الفعايع 

م ب املنظم لي املتخصص  تق مي ال ج خاا الحك ي ب لي للطاق ال كال ال الت تضطل  ال
ما  م جه ض معايي  ع  ؛ ب شط الت تنط تنظي األن ا ي تطبيقها ل ال تشجيلي ل

ي   ا ن خ تعمل ع،  2مشععل م ه املعايي م جه  ي ه تط سي   املقايي  التقني ل ت
قاي   جي لل ي مجملها شكل مبااألنظم النم خ  اع   األما الت ت يق لي  اتفاقا تتمثل 

،م م اع السل ل نا ق ي   م شا صيال   .3ت

بيل    ن عقب حا تش ا الحاكم الت  ف التغي نظام عاملي للما نشا "ل  3779ق 
،  4"الن لي عل تحسين بص مستم لصا ع معايي األما اتعتب حي يعمل املجتم الن ال

ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد ، ال ي لي للطاق ال كال ال "، ال ايتش  شيما  ك ي العام "حا ف ي م امل ، تق
ثيق  .33فيينا،   لي ن السال لألم املتح لسن  -GE. 2( 37/)32ال ، 57، املجل 9885ح ي ، ني ك ش ن السال فيت -3 .29،  9889، م ي حانك ايني  ي  ،"  -بات يف عي مالئب طا ش ض  نام ن م   ي لب ا ح ال تط "، مجل 

ك الخلي لألبحا ، م اب التالي:الخلي  ، متا عل ال
40&oplion=com_content-45-10-19-06-http://araa.sa/index.php?view=article&id=500:2014 

 : ي االطال عي،" -4 .39/87/9835تا ا ي محم الب يالص املتغي للطاق الن ي " اتجاها ج لي للطاق ال كال ال ال م  -"، مجل ال
يل 3/27"، الع 9885-3735جل السل  / ، فيينا، سبتمب ي لي للطاق ال كال ال  .37،  9885، ال

http://araa.sa/index.php?view=article&id=500:2014-06-19-10-45-40&oplion=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=500:2014-06-19-10-45-40&oplion=com_content
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كال  عال م تنفي الص الت ت لي املل ا النظام العالك ال ي ه ي  ا ج ال ح 1لألما  ،كما 
ي م ال تق  ه املعايي  اعتماالع امهاه ،   الستخ طني ها ال نظم  م قبل املصممي طب  ت  ي 

ٍ م األماعي  صنامل  جل بل مست عا ي كل مكا م  امي  املشغلي  ي استخ ا الن املصا   امل
نحا العال ي جمي   .2املشع 

قاي   نظم ال يال: معايير  لي للطاق ال كال الد  األما الخاص بال

اعتماد -1 :بمعايير األما الخاص  ضع  كال حكام املا الثالث م نظامها  ال ج  كال بم تخت ال
ح  ايي األما معايي سالم )معاعتما ضب األساس   نى التقليل م ( بقص حماي ال ل  املخاط 
،ا  األ ح عل  ي األم املتح  املمتلكا ا بالتشا م األجه املختص  كاال م  بالتعا   ه ال

ه املعايياملتخصص املعني تيبا لتطبي ه :،  3، كما تتخ ت ل ثالث فئا  تنقس 

- : اف   تع(Fondements de sûreté) ساسيا األما قاي  ه مبا ال س  مفاهي  ، كما ت األما
. م عليها متطلبا األما  األس  الت تق

: -ب قاي تح الش الت يج  (Prescriptions de sûreté)متطلبا األما جل كفال  ها م  استيفا
ي الحاض  النا   معبا )عنها بجمل تب بيعب ،  املستقبلالبيئ  ا 4(يل م فيها عبا ، كما تستخ

اني  قابي تتي  .م تل املتطلبا ضم الق طني ائ ال  الل

- : صيا   (Guides de sûreté)دل األما م ت ا بش كيفي تق ،  شا يعب االمتثا ملتطلبا األما
فضل املم  .5(ينبغيعنها بجمل تب بعبا ) ل األما  جل مساع تع  لي الجي م  سا ال ا
ل ت مي للسعي  قاي  املستخ فيع م ال يا   .6األماحقي مست

2-: كال ي معايير األما الخاص بال ل عملي تط كال ال نامجها الخا ب ال ي ب ي للطاق ال
ض  كيق ،  3737عام  منمعايي األما ب امل ال التحسي  التط الئم للغ   عل الج  ي  ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد : اإلال ي ما محطا الق الن  ، ، التشغيل، متطلبا األما املح م  ي الخ خا 
، فيينا، ReR.3)الصيغ املنقح  SSR -9/9الع  ي لي للطاق ال كال ال ي -2 (.ix،  )9839(، ال لي للطاق ال كال الد ،  )ال ج ساب ، م ما مفاعال البح  ،xR.) 3- ي لي للطاق ال كال الد ج سابما مفاع ،ال ، م  (.L،  ) ال البح

4- AIEA, cadre gouvernemental, l’législatif et réglementaire de la sûreté, normes de sûreté de 
L’AIEA N°GSR PART 1 (Rev.1), IAEA, VIENNE, 2017, p. xiii. 5- ي لي للطاق ال كال الد ما املصا اإل ال قاي م اإلشعاعا  (.، ال (  ، ج ساب ، م ي -6 شعاعي لي للطاق ال كال الد ،  )ال ج ساب ، م ما مفاعال البح  ،Rx.) 
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ام استخ ل قب  ه املعايي  املستم  اس عل الصعي العاله ي.1عل نطا  تط ا  ع ي   تش 
اجع معايي   اضيعي  األمام ب لجا م كال  كال  الخاص بال مان ال ل جان   هي:متخصص 
لجن ) (،ما النفايالجن معايير ) (،يير األما اإلشعاعيلجن معا)(،لجن معايير األما الن)

اف ع ( ما النقل معايير ل اإلش متلجن معني بمعايي األما تت نام معايي األما ب ي سن  ،2ل ب
بع 9833 ل جان اللجا األ كال  اض نش ال ك  لجن م لجن معايير ) هي:عي خامس  يامل

ا  التأه   .3(التصد للط

ض   كال تب ال عن  ما ال اجع معايي  ،   م ا املعايي ي تعليقا عل مس خ   االعتبات
،   لجن األم املتح استنباطا ثا اإلشعا ال لي كاللجن املعني ب ا ال صيا هيئا الخب ت

ض بع  ، كما يت  قاي م اإلشعاعا لي لل م األم املعايي بالتعا م هيئا ال خ ضم منظ
، بما فيه املتح  خ ي  كاال متخصص  ، منظم العمل ا منظم األم املتح لألغ اع ال

 ، لي ي التابع ملنظم التعا  كال الطاق اال ، التنمي لن ي ا منظم الاالقتصا ح للبل
يكي   ح األم ، منظم ال ايت  العاملي جل معايي األما كل خم  س استع ها م  ا عل نش ن

ها   ي  .4تنقيحهاتح

ا  ا ي    ؛ه كال نظام  نش ال اضها           عن بعملياق  استع ضعها   تخطي معايي األما 
جل تحسينها  تنقي  ها  حها م  ي ك يعب ه ،  سا العمل بهاتط الي ال ي بش التطبي   الع  ال

ي مجا األماالسياسا  املستقبلي للمعايي   اتيجيا  ا  -1                                                            .5اإلس ه للط ،" الت خ اع لألم املتح  ال ي  ك م منظم األغ عاي مش ي ب لي للطاق ال كال ال ال
ي   ج ساب الن التص لها "، م ي -2 (.Rx،  )اإلشعاعي  لي للطاق ال كال الد (.ال (  ، ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  فمب  -3 ، ال ه       9833ي ن ا معايي األما املتعلق بالت م خط عملها الستع ق ه اللجن اجتماعها األ  عق ه

: يقي عاملي نش ف  ، ا ق  التص للط ثنا  هما الستكشاف سبل تحسي االتصا بالجمه   ، طا ح
ل الع اآل  ا يستن  التص للط ه  ا هيكل منق ملعايي األما املتعلق بالت م سلسل  TSRP GSR 5خ الق

. كال :) معايي األما الصا ع ال لي للطاق ال  ينظ كال ال ي السن لل لي 9833ي لعام التق كال ال ، ال
، فيينا،   ي ثيق97للطاق ال ي -RS.) 4( 21/)9: . ال لي للطاق ال كال الد ،  )ال ج ساب ، م ما مفاعال البح  ،Rxx.) 5- ي لي للطاق ال كال الد (.ال (  ، ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا   ، ال
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ح عملي التاليالشكل   ا  ؛ ي ما استح ا لجنصياغ معيا  ق ي  تنقي معيا قائ ب  ج
كال  .معايي األما لل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مس

 

  

 تعليقا                                                                                         

  

 الصيغ النهائي           

                                  

ا الشكل يمثل عملي  ما جديد  تنقيح معيا قائ استحداثه  1.معيا 

ي الع  :الشكل -1                                                              لي للطاق ال كال ال خ م سلسل معايي األما الصا ع ال قاي م GSR Part3م ، ال
.) (  ، ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي  اإلشعاعا 

 نبذة وخطة عمل تعدها األمانة؛ 

 استعراض تجريه لجان معايير األمان ولجنة معايير األمان
 األمانة والمستشارون:

  أو تنقيح المعيار القائم صياغة معيار أمان جديد
 استعراض تجريه 

 الدول األعضاء  لجنة)لجان( معايير األمان 
 إقرار لجنة معايير األمان 
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قاي   نظم ال ي معايير  تط ساء  كال في  د ال  األما الن العامليثانيا: جه

اً   ي جه لي للطاق ال كال ال سا تب ال ي  قاي  مضني  نظم ال ي معايي  تط
ع  األما العامل  ساسيي م خال  بع عناص  ل  ي نظام عال لألما الن يستن   هي: تع

ي األنشط   - اسع  لي  األ املساهم ال ا الصل باألما ا املتعلق باإلطا ال لي  الصك ال
، السيما  ،  اتفاقيالن ،  اتفاقياألما الن ق حا ن ي  اتفاقيالتبليغ املبك ع  تق

ق حا  ي حال  شعاعي،  املساع  م االتفاقين  طا  ك بش  ف املش ي ا التص
  ، اع السل بشالنفايا املشع ن ق ا بش ثيق منها،   املصا املشعما  م شا اإل

ا ها،   استي ي تص ما مفاعال البحاملصا املشع  اع السل بش  ن ق  .1م

ي ش -ب ما ن .ي  امل عل جمي األنشط الن تطبي معايي   اإلشعاعي

اجع   - .تنقي معايي م ل ع الض   األما كلما 

في ا -د طنيكفال ت ي ال ليي االستعان  لبن التحتي الن ا ال  .2بالخب
ع   يق ح املجم كال ) االستشا ي التابع لل الي RmGASللسالم الن اخمسي ( ح ً  مب

ي السالم الن قاي  ً   لل ي ب احل عم املنش الن ابي تغطي كاف م باختيا  االت يمك تصنيفها كت
قعها غالقها،  ل م نها عملها  ق الن منها نها غاي  ًا بتصميمها ال ال من بنائها   ئيا، م

خي للجه املشغل   كالاف مجل  محافظي ا 9882ي ما ، 3تشغيلها تشغيال كلياال عل خط  ل
  ، كال لألما تطبي معايي ال ي  لي لتط اتيجي العمل ال س ئي  م الخط ه تنفي  كا القص ال

ي معايي  هاألما التع جعًا عامليًا لحماي اإلنسا   باعتبا ا الم ي  البيئ م الح  .اآلثا ن

ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد ي العام ال ي امل ي مجا األما، تق لي  ي التعا ال ابي تع األما  " ت الن 
ما النفايا ما النقل  ي    اإلشعاعي  تم العام، ال العا ، امل "، االستفا م خط العمل بش األما الن

 ، / سبتمب  99الست : 2،  9839يل ثيق ،   -mG / )21( RS. 2/00. ال ج ساب ، م ي العلك :577سام ال  . نقال ع
IAEA, Effective Nuclear Regulatory Systems, Facing safety and Security challenges proceedings 

of an International conference, Moscow, 27 february-3March 2006, Vienna Austria, September 

2006,p. 98. 3-  " ، لي العامخليل حسي ي القان ال ما الشامل  ق اإللكسلح ال ، "، امل اتيجي األبحا اإلس اسا  ني لل
اب التالي:  :  ،post_6926.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01blogمتا عل ال ي االطال تا

93/87/9835. 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01blog-post_6926.html


  

 102 

ل 1،لإلشعا الضا للتع نشكال ال قيام ل   ا  ع الت جمع  2"املباد األساسي للما"ب
حل محلها،  بي ثائ السابق  ح شكل األسا ال ع م س مجم جعي حي  ض معايي امل ل

ي املستقبل  .3السالم 

ايتش  ما لكا كما   شيما  ك ا98334حا محط ف ا م ص إلج ي عل  ، ف ه جعا ج
قاي   ي نظم ال كال  ع ال ، حي ش ااألما الن  متطلبا األما عل ض النتائ استع

جل تحسي متط  ف ع الحا م  ما املت تشغيل محطا املعل لبا األما املطبق عل تصمي 
ي   ،  ما املفاعالالق الن ا العنيف ها م الح ه  حماي يالت ا الن  التص للط

هلإلشعاعي  ا ق املس ي ال ا م خال مجاال 5تخ ه ،  نظام األما   تقيي  تحليل،  ا خب اإل
  ، م املحطا ا تقا اجع السال التشغيل  اتي،  م التقيي ال ي   .6األمبي األما  خل االتم ال

لي ن السال لألم املتح لسن  -1                                                            ، 9882ح ج ساب :-2 .28 -57  ، م ي الع  ينظ لي للطاق ال كال ال ك         ، ، مبا األما األساسيSS -3منش ال عاي مش ساسيا األما ب
، فيينا، النمسا، م اإلتحا األ  خ ي  ني التالي:9885بي للطاق ال ق اإللك  . متا عل امل

http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1273_wab.pdf 3- لي السال لألم املتح لسن ، 53، املجل 9889 ح ي ، ني جي م  -4 .95،  9887، مكت ش ن السال ايتش  قبل ف  شيما  ك ي بش حا ف لي للطاق ال كال ال ي العام لل ي الصا ع امل  التق
ه  تط سباب  صفًا للحا  تم العام،  الخمسي للم ي التاسع  ل تقيي انعقا ال العا اقب باالستنا  ع

ما املستم ع ع كبي م املصا الت كان متاح حت ما  املعل ات 9833البيانا  مجل ي  تنا التق  ،
ي  ، بما  جي ا الخا ج األح ي  شيما  ك ي محط ف ان الضع  كي عل ج ان األما م ال التقني الخمس ج

ا ي ل التص للح التص  ه  تيبا الت يضًا ت ، كما عال  التنظيمي ي  امل البش الع قابي  الفعالي ال  
ي بع الحا  ل التعا لج مس ، كما ع ا مشع سائ اآلثا املصاحب إلطال م كال  ل تص ال ي  اليابا بما 

الت ق  اخل امل ا  تحقي االستق ث  ك م مائ استصال املناط املل ي  ق سجل التق  ، م ا م الخ حضي لإلخ
ي  تع ع  في صلب ل ال قاع مع ه املالحظا  س ه ، حي  ك ي كل املجاال امل ًا  سًا مستفا مالحظ 

. ي العال األما الن  قاي  ي: اجعي) نظ ال لي للطاق ال كال الد ي العاال ي امل ي التعا ، تق ابي تع م: " ت
 ، ج ساب "، م ما النفايا ما النقل  األما اإلشعاعي  ي مجا األما الن  لي  ي-5 (.2 -5  ال لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال لي 9832، استع كال ال ، ال يي األم الن نام األما  ، ب

، فيينا ي لي للطاق ال / ي : 7،  9832، تم ثيق ،"  -mG /)5(( RS. 6/3.ال ما املفاعال البحثيمج شك ي  ي تع ي  لي للطاق ال كال ال نه ال يا  التح "، نش ال         القضايا 
، املجل  ن ، 3، الع 97التنمي ، ت ي بي للطاق ال  .35،  9835، الهيئ الع

 

http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1273_wab.pdf
http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1273_wab.pdf
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كالي  اصل ال ، ت ق الحاض م ال ا تق ي  اح اعا  األماتنقي معايي  فيما يتعل بتط م
اج الصناع  لالتجاها يا الت ت ي التح حل النضي العال الن صبح تشمل  ، حي بلغ م

سا جي  يمما ه لجمي األنشط الن ف م ت ٍ لألما الال جعي ملست عا ا . 1تمثل نقط م ي ه
شا اثيق  الص  ي  9832ام األما الن لع استع م كبي  ا تق ح تحسينها عل  ها  ي تع
اس م تنقيحها،   ال تطب عل نطا  قابي  هي معايي ما الصناع املشغلي  جان الجها ال
ج ي ب اي  الن ي   االهتمامعام، م ت كي عليهاباملجاال الحي ا القليل املاضي ،  2ال خال السن
كال ع قام ال ا م يالع اب ثائ الفني األما   منش اال شا في  كما نش ، 3ضافي لت

ما"ح عش  قاي   يغطي "دليل  ه يمك   4،ألمااكاف املجاال الهام لل ليل عل بع ه الت
 ما يلي:كاملجاال 

ي : -1 ي األما في املنش الن  في مجا تع

االقياد  - :اإلدا ألغ ي عام   األما كال  النظام اإلدا عن "تنقي املنش امل 9835ج ال
افق   افق علي قب  ،R-GR-5عال"األنشطللم ه،  تم امل ا املنش ل نش ن  يع ه م ش

ان القيا   ا فيما يتعل باألما  ج ل ثقاف األما اإل ًا   م ال املستفا  ،تعقيباالاستنا
ق  ما التشغيلنتائ بعث ف ا  ا  ،استع شيما  ك  .5ش يتحا ف

ث: -ب يل األجل ملفاعال البح ي عام  التشغيل الط كال  ا ال ص دا املنش املعن " 9838بع 
ث ما بش األجه،  SSG-38" الع تقادم مفاعال البح ليل  ام عمليا التحك   ،ضع  الب

، الحاس م هبي ألما مفاعال البح تشغيل األجه حي يق ا بش تصمي  شا ا املنش 
اقب  ب ،نظ امل ًا معن بـ "، 6بما فيها النظ القائم عل الحاس ص منش ال في كما  مخاط ال لي  -1                                                            ، 9883ن السال لألم املتح لسن ح ج ساب ي-2 .27 -27  ، م لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ثيق استع مثل عملي  -3 .3،  سابج م، 9832،  ف  ي ت ي مجا األنشط الن قاي  ال ي ع األما  ي تقا لي للطاق ال كال ال تص ع ال
كال لعامي   يي لل ي السن ي عمًا ملعايي األما كالتق امها  ، كما تص 9833  9835سالي تفصيلي يمك استخ

ثائ  ال ي  التقا  ، لي لألما الن ي ال ي الف تقا ي التقيي اإلشعاعي،  تقا  ، ا التص للط ه  ا الت منش
ا اإلشعاعي  ي الح تقا  ، اتيش  التقني شيما  ك كال بش حا ف ي العام لل ي امل ل خاص RS.01/59كتق  ،

. ا الخاص بمجا األما ل م املنش غي   ، ل عملي ي  ،) بالت ي لي للطاق ال كال الد : ال ما  ينظ
، الع  ، متطلبا األما ق الن اف  ال كال ال5-GA )(Ee.0)م ، فيينا، ، ال ي ج  -4 (.9،  9833لي للطاق ال ، م ي -5 .35،  سابمج شك لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ،  9832، استع ج ساب ي -6 .39، م لي للطاق ال كال الد  .99  ،نفسج امل، ال
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اقع املنش  يتقيي م ا األ  SSG -7الع  "الن ،  ما عل تشغيل مفاعاللتحسي  ي البح
اً  9839 ث  ا "خ بعن  ص منش ما مفاعال البح ي تحليل األماتقيي  " الع عداد تق

98-SSG.1 

- : ي ادث العنيف في املحطا الق الن ي عام  دا الح كال  املنش املعن  9887ص ال
ادث العنيف املتعلق بمحطا الق " دا الح امج  يب عق حا ،  9G-BS. 33" العالن

ي عام  كال  ايتش  عق ال شيما  ك يي اجتماعي 9835ف احاملناقش  استشا ل تنقي  االق امي  ال
ت اللجن املعني بمعايي األما الن  ق ك حسبما  امعيا األما امل ف املكتسب  استنا ل املعا

 .2ال املستفا م الحا 

ما النقل  في مجا تحسي  -2 :األما اإلشعاعي   ما النفايا

قاي من اإلشعاعا   - :ال  صبح معايي األما األساسي 9833من عام  ما املصاد اإلشعاعي
قاي م اإلشعاعا   لي لل ك م منظال عاي مش كال ب ها ال ص ما ما املصا اإلشعاعي الت 

خ ضم سلسل   هي ،5 GSR Part(Intérim)م متطلبا األما العام  5الج  معايي األمالي 
جعي الت  ثيق امل  .3بانتظامج تنقيحها يال

ي عام   كال  ص ال ي  ب 9882كما  ك م منظم األغ اع لألم املتحعاي مش  ال
ليالفا) يكي  منظم ،(، منظم العمل ال ا األم ح للبل ح العاملي ال ًا  ،منظم ال منش
قابي في املصاد املشع "اعن ب عاي  9889ي عام ، R-RA -05" الع التحك ال خ ب ًا  منش

ك م منظم ا يكي  مش ا األم ح للبل ا "ل ح العاملي تح عن قاي من منظم ال ال
يناإلشعاعا الناجم عن التع  .R-EA4-0.5" الع  الطبي للشعاعا امل

كال   ما النقل:-ب ا املشع عب ضع ال ما نقل امل           ط  معايي نقل مح لضما 
ي  ، كاف الط الب ي الج  ي  ص "البح ا الص  اد املشعي ه  " الئح النقل املأم للم

اضها  االت يت  AAE -2الع  ها ستع ي كال5.م قبل لجن معايي النقل بانتظامتح تم ال       كما 
اد عملي تنقي املنش املعن " يامل اد املشع االستشا الع  "املتعلق بالئح النقل املأم للم

(0.Ee)( 0.0-R- Aل عملي تن ي  : "، بما  د التأه بشأ التصالتخطي  قي املنش املعن ي -1                                                            لي للطاق ال كال الد ا األما اال ،9832لن لعام ، استع ج ساب ي -2 .39  ، م لي للطاق ال كال الد ، ال ج نفس ،  -3 .92، امل يف فيت ـ ب ي حانك ايني  ي  .بات ج ساب ي-4 م لي للطاق الن كال الد ا األما الن لعام ال ،  9832، استع ج ساب ي حانك -5 .33، م ايني  ي  ج ساببات ، م يف  .فيت ـ ب
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ا الناجم  ادثعن للط اد مشع ح ي عل م تنقي ،  A ( 0.6-R- A-3) الع" النقل املنط
" : اد املشعاملنش املعن كال للنقل املأم للم مني ألحكام الئح ال ( 9883" )طبع الجدا ال

 .R- A1-0.2الع 

:ما النفايا   - ا من الخدم طا  اإلخ ماي  ي  ي النفايا   تع ف  ، التص م ا م الخ اإلخ
كال منش   ،SSG-0( الع 9887) "التخل من النفايا املشع داخل الحف"ص ال

 " ب سطح األمنش افق التخل ق اقع مل افق " منش ،  G- 333-5.3( الع 3772) "تحديد م م
جي من النفايا املشع ل كال تنقي املنش ، AAR2 -10( الع 9833) "التخل الجي تم ال كما 

اد مشع من الخدماملعن " افق التي تستخدم فيها م ا امل ا ،  R-SS-3" الع خ تضمين بخب
ي عام ال األعضا  ه  ا ص دا مخاط " هاقالط م،  9889املكتسب من  لي املعني ب ع الد املش

ا من الخدم جل معالجاإلخ ل " م  ه املس نها  ه صيا بش  .3ض ت

:في مجا التأه  -3 ا  التصد للط

ي   كال  ها طاعكف ال ا   جه اصل تحسي ق ه   تيباتمل افق للت مت ال  التص فع 
ا ل خ م  9889 عام هابنش ال  للط لي  ا نش "بالتعا م منظما  التأه للط

ي  ا منش " 9887ي عام ، R-GS-9" الع التصد لها شعاعي اإل  الن التأه لحاال الط
ي   خ منش "  9833ي عام ، G- GS -9.3 " العاإلشعاعيالن الـتأه في  استخدامهااملعايير املت
ا  ي  للط انش 9835ي عام ، 4" التصد لهااإلشعاعي   الن اءا اإل ": منش بعن ج
امي  ف قاسي في مفاعل للماء الخفيال ع طا بسب ظ ق  EPR) "ل حماي الجمه في حال 

NPP Public Protective action 2013 –)5 ،التصد  املساعد شبك"منش  9835ي سبتمب" 
(EPR –  
 

ي -1                                                              لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ،  9832، استع ج ساب ي -2 .97، م لي للطاق ال كال الد ،  ال ج نفس ي -3 .32، امل لي للطاق ال كال الد ، ال ج نفس ي -4 .59 -53  ، امل لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام  ،ال ج ساب9832استع ي مفاعل ما خفي بما  -5 .7 -7   ، ، م ق طا  ي حا  ي لحماي الجمه  ابي الض الت ا  ا ج لإلج ا املنش م يتضم ه
املعاي ا  ي األ ساسًا لتط ا املنش  ف ه ، كما ي هل ق املس ا املتصل بال ل الط م ي  ه الال حل الت ي م ي 

. ا الطا ا حمائي عن التص ملثل ه ا ج ي لعام اجعي) التخا  لي للطاق ال كال ال ي السن لل : التق
9835  ، ج ساب  (.93، م
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RANET 2013)1  يال ا يتغيتضم يال ي شبع التطتع  .2التصك املساع  ا األخي 

ي   طا سلسل تقا ليي اجتماعاي  ا ال كال ثالالخب ، األ يتعل  ، نش ال ي         تقا
ي بالتأه  " ا الن قع في محطشعاإل  التصد للط ء الحادث ال  شيما  اعي عل ض ك ف

ي ي فعاليالثاني يتعل "،  3"دايتش ي للق الن شيما دايتش ي بتع ك ء حادث ف قاب عل ض  "،ال
ا من الخدم  ال يتعل "الث  ع حادث باإلخ ق  .4"ناملعالج بعد 

:في مجا البني األساسي   -4 قابي للما  ال

ي مجا  9839ي عام  كال  ا سا البني األساسنش ال ا تح عن قابي منش ال مي  ي الحك
ني  اإلطا الحك " القان قابي للمامي  كما نش  5،(ReR.3)الصيغ املنقح  cStr RAE 0" الع ال

ي"منش معن بـ نامج الق الن  9835ام عي  ،SSR6 -39الع " ساء البني األساسي ألما ب
جي استفاد"منش ص  قابي من الخبراء الخا ليل ع  ه عبا ،GSG -1الع "  الهيئ ال

قابي التابع ي   ما للجها ال هل للق الن ع التقن لل املس الت ستعتم بكثاف عل ال
جي  ام  لالستفاالخا جي منش الخب كال .7الخا ضع ال م سلسل  57الصيغ النهائي للع كما  ني التالي: -1                                                            ق اإللك  املنش متا عل امل

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publication/PDF/EPR-RANET-2013-web.pdf 2-  ق حاال ق بع  اخل امل املش  ي ملعالج املساع  ظيفي ج ضاف مجا  ه الشبك  ي ه ا  شمل التغيي
م العمليا  يل مفه تع  ، ي ي املنش الن ا  خ عام ط ل ن ًا  ص  (،EPR-RANETم املنش ) 9838استنا

خل التص لبل املفاهي الت  ي شبك املساع  جل  طني امل ا املساع ال ا ق ي املنش  الستع
، التص ي شبك املساع  ا  خ التط جيل كي تعب ع  ي استما الت ا  التغيي  ، ك ييل امل "  تنقي الت ا "

: . )ينظ ع قا بعثا املساع ائ املهام ل ي ليشمل ق لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ، استع
9832  ، ج ساب ا  -3 (.57، م التص للط ه  م لتحسي الت ئيسي الال ا ال ا يح اإلج ي ال املستفا  ا التق عل كاف يب ه

ه  ها الت انعق بش الت استنتاجا ها  مناقشا كال  ما املستم م اجتماعا ال ا للمعل ، استنا األصع
ي ما  ق الحا  كال من  ل عل الفعاليا الت قام بها ال ك  ، :) .9833التص كال  ينظ ي السن لل التق

ي لعام  لي للطاق ال ،   ،9835ال ج ساب ي -4 (.93م لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ، 9832، استع ج ساب ني التالي:املالصيغ املنقح للمنش متاح عل  -5 .9، م  ق اإللك
www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1713-GSR-P1R1-web.pdf. 6- ق اإل ني التالي:املنش متا عل امل  لك
www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub 1597_web.pdf  7- ي لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ، 9832، استع ج ساب  .29 -22  ، م

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publication/PDF/EPR-RANET-2013-web.pdf
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ي األما ا تقا قابي": تح عن ا املح ،  98321سن  املنش " دا الكفاء ال ي يبي الكفا ه تق
قابي  ظائفها بشكل فعا لالضطالالت تحتاجها الهيئ ال  .2ب

ي معايي ل  نخل ،مما سب  ك م خمسي سن عل تا ي بع  لي للطاق ال كال ال  ال
س بالفعل، ألماا ضع  اع تك ق  ق افقا   مبا  فضل تمثل ت ٍ تعك   ليًا بمست عا

سا الجي ألنظم امل قاي  ما يال ا م ،  العاملياألما الن اضها استم تنقيحها   العمل عل استع
املسائل  بشكل  فقا أله االتجاها  شفاف  يا اني  ، التح ئ ما البح  لطا ي معل ي تع التط
نها  تعميمها بي ال تلخيصها بش اس  جمعها  االستفا منها عل نطا  ائ  فعا،  بما يحق ف

هال الت تتخ م لكل  جعي ه ، فضال ع قي املعايي م طني ها ال كال بعق ام ملعايي نشط ال
يبي   ما ت ي خ يتق ه املعايي استشا حبش تنفي ه ي  ي عتحقي   ا، مما ساه  م   تق

ئيسي  األما  مجاال  قاي   ي املستقبل. تحسي اإلطا العال لألما النألنظم ال

قاي  املطل نظم ال : عالق   األما باألمن الن الثال

بص خاص يت كا   األما الن  نظم الحماي  ا الصل ب ي الساب م القضايا  التعامل 
نااألم الن كل عل ح هام ا ، بي  مكاني ت اخلها  يث تبي ت ا الح ل3لتط  صب ، ل

قاي  العالي  الخ نظم ال ل م الناأل   األماق بي  ؛ حي  مس متي غاي األهمي  عل ق
ي ك بينهما ائ التقاط   تح اس املش ا الق ع األ )ب لت تتفاعل فيها ه املجاال ا بياث (، الف

قاي  ن .ظم ال ع الثاني) األما م األم الن  (.الف

 : ع األ نظم األما  الف ييج التداخل بي   األمن الن

اس  قاي  عل ض  نظم ال متطلبا  ن ثم مبا  ؛ يتضح جليًا  تبااألما الن ثي  ا
ج  العالق بينهما الصل بينها   اخبي األم الن ل ابي مت ت نظم األما  م بي  ، حي تق ل
ك الت تاألم ت   ي م الخصائ املش ؛ هنا الع ، فعل سبيل املثا ابطا نظم األما ت ك 
ل عنها ابي األم  مس ي ال تك ت ني فعالي  التخ ل عن منها: ت ا  مس قاب بما نظ اإل ال

اب التالي: -1                                                             املنش متا عل ال
competence-body-Regutatory-pub/iaea/org/books/LAEABooks/10474/Managing-http://www 2- ي لي للطاق ال كال الد ا األما الن لعام ال ،  9832، استع ج ساب لي للطاق  -3 .25، م كال ال االتصاال لل ، "مكت اإلعالم  ي ب شامل لألمال ،  مقا ج ساب  .98"، م

 

http://www-pub/iaea/org/books/LAEABooks/10474/Managing-Regutatory-body-competence
http://www-pub/iaea/org/books/LAEABooks/10474/Managing-Regutatory-body-competence
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با   كانقطا فيها املسائل التقني ب، االتصاال  الكه ، الحمايضع نظ األما  الحاس ي  املا
ظفي التشغيل    ا م  .1األم األساسييما  األ فق

ا الص  كال  ي ه تم العام لل ليك امل ي املنعق عام  ال ه  9885للطاق ال ا ي ق
 " : اباملعن ي ت م  اإلشعاعي: تق اإلشعاعياألم الن  هاب الن  قاي م اإل قيام مثل  عل "ي ال

ي األما مل ل  تق شا   ، اب ه ال ه املنابه م مثل ه ي  ي تع ، 2ناب النشا اإلشعاعي تساه 
ل ه العالق   صا ل ف به هامعظ ال تع سا تعمل  ، 3همي ها عن  ي ها األساسي عل تع بني

نظم األما ه،  لألم الن اعا كال م  ابي ا بم نشا ت احل  ي كاف م امجها  األم  ي ب تط
يق متسقلالخاص  ي بط  .4لق الن

ا  ب نظم األما   يمك  اخل بي  يياألم ج الت : الن ئيسيتي يتي  ا  م 

ي الهدف: /ال ا ابي األم من  ت نظم األما  ي تحقي  تش  يي  فالن ي عام  ه اح يتمثل 
املجتم   ا  قاي األف ينحماي  ا الضا الناتج ع اإلشعاعا امل ثي م ،  5البيئ م الت كفال  ي محط ينظ -1                                                            ق  ثا الحا ال  م األم املتح بش  اس املنف عل نطا منظ ي األمي العام ع ال : تق

  ، لي الطاق ي لت ايتش  الن شيما  ك : 32ف ثيق اب التالي:GS//AR/0/6100. ال  ، متا عل ال
-http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi

cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile  : ي االطال : "  :ينظ -2 .89/83/9835، تا ا ي بعن لي للطاق ال كال ال تم العام لل ا امل قايق ابي ال ي ت م  اإلشعاعي: تق م  األم الن 
اإلشعاعي هاب الن  / سبتمب اإل يل  ،"9885 : ثيق ايتش   -GC(47)/RES/8. 3. ال شيما  ك ق9833عق حا محط ف اجع احتما  ها ، قام ال املعني بم ه منش ا طبيعي   ك

ه العالق  لي ه ، بينما ناق املجتم ال يي األم الن نظم السالم  اني  اجع ق ما بم ، كما قام الحك ي الن
ك األمي العام الساب لألم املتح  با كي  ا الص  ي ه  ، ا الحاسم ا م الخط ً اتخ ع يا  ي ع م املنت

ي  م  ل األم املتح  ه مس في املست عق ايتش    99/87/9833خال اجتما  شيما  ك بش حا محط ف
بيل قبل  ن ث تش شيما م كا ك : "  ف اتخا الحيط  93بمق الجمعي العام ع لالستيقا  ا بمثاب  عامًا يع

كي عل العالق بي السال  ا بض ال ه  ، م م الال ي حال هج ثي  اعيا كا ق ت م  يي لضما ع األم الن م 
:" ب ضما  ي النص ئي  الجمعي العام لألم املتح ناص عب الع ك  م جهت   ،" ي متعم عل  منش ن

".. يي األم الن عل معايي األما  م الحفا عل  :). األما الن يستل نبا ينظ ك  ،" م ، األخبا األم  األم املتح
" ي ي السالم الن ع لالستيقا لتع شيما يع بمثاب  ك متا عل  ،9833 -87 -99، املتح تق  حا ف

اب التالي: :  ،www.unorg/arabic/news/story.asp?NewsID#15564=ال ي االطال ي-4 .89/87/9835تا لي للطاق ال كال الد ، ال ج ساب ، م ي ام الق الن جل ب سا البني األساسي لألم الن م   ، 
ي-5 . 5  لي للطاق ال كال الد ،  )ال ج ساب التص لها، م ي  اإلشعاعي  ا الن ه للط  (.iix، الت

http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi-cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile
http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi-cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile
http://www.unorg/arabic/news/story.asp?NewsID=15564
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قام  ما امل  ي  ي املنش صا اإلشعاعي ع ط فاعا فعال ض املخاط اإلشعاعي  ص 
ي ي . ففي1الن ه ج  ف  ظل  األما ي محي اله ابي األم  ، هنا تع ي غياب ت يي الن

ي حاال الظ  ا  ي لخط اإلشعاعا س ا املفا ف العا ي كالح ، فاألم الن غي العا جئ
ا الصل باألعماالح م املخاط   يتضم من  ا املحتمل  ي ه امي ال م  اإلج ف  ه الت تس

ا ي  امل اف الن امل ل الح م تع الجمهاملشع   املصا   مي  ابي األما ت ما ت  التقليل منها، 
اقب لإلشعا   ي البيئم ا املشع  ا ق ت احتمام  الح  انتشا امل ح افق  ل فق  ض  

خ م تفاعل ن متسلسل  السيط عل قل مفاعل ن  ، مصا  مص   اإلشعاعا
تب عل التخ  اق امل قع بفعل الطفي م ح الع ف النظ   ؛ بص ا ه األح هما  بيع ه

 ، ابي األما بفعل كي ا ت غ ي  ابي األم بالض تساه  ا ت غ ف  2ف ل نف  اله ص  لل
ل حماي حيا البش  النها امي  هي ال  .3البيئ  صح

ي التطبيق:  /ثانيا ا غ م  األنمن  ي األم الن تختشط الت تتنا األما الن  عل ال ل 
ها   كي ي اإلجت ي مجا معيحيانا  ا الت تتخ  ث   ا   ال  ،4خآل عل ايمك  يك لكل منهما 

اف   األما الت تطب عل امل قاي  نظم ال شعاعي األنشطمعايي  ل  ،الت تنش عنها مخاط  ي  بما 
ا املشع   نقل امل  ، ام املصا املشع استخ ي  ؛ هي املنش الن ي النفايا املشع ف  ها التص ا

ا   ا ي تحقي ك  الت تنطب عل اإلج ابي الت تساه   األم معًا، مثل: م األما  الً الت

اعا األحكام   - تيبا م ي ال ي  املالئم  تشيي املنش الن .تصمي  ا الصل اف األخ   امل

فاعا - ي  ه  فعال لصَّ  خط العمل ب اق الن م محتمل عل امل .ج ا الصل اف   امل

قابي - اب ال ل ف الض ص  ال  ، ي ل املنش الن خ  ق  لل اف األخ ملن س ا  امل فق
، امل استعمالها ا املشع نقلها  ها  حيا ها  ال ل   . الحيل   

،  ض  - اإلخفاقا ا  اق الح تيبا للتخفي م ع ل الت تسهت ابي التعامل م ك ل ت
قا  املخالفا  . األمنيالخ يا-1                                                            املسبب ملخاط اإلشعا لي للطاق ال كال الد ،  ل ج ساب ، م ما مفاعال البح ما متكامال -2 .9،  فا  عم ه ف العام لألما الن ي هما  ،اله  ، ان التقني بالج قاي م اإلشعاعا  يتعلقا بال

ائي اإلج ي  ا ابي اإل ان التقني تكفل م الت ابطا فيما بينهما، فالج فا م ا الته األض ف املخاط  تسببها   
. ين ي: اجعي) اإلشعاعا امل لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما مفاعال البح ي -3 (. 9،  لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ،   -4 .7، ال ج ساب ، م  .33مج شك
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ابي األم لت اتخا - ي املصا ت ف  ا املشع  مي التص امل ، املشع  ا النقل خط التص للط
ا املشع   ي النفايا املشعاآلم للم ف   .1التص

تنفيتصم قتض ي ؛مجا التطبي     يق متكامل ي  األم بط ابي األما  ق ت  ، بحيمتسا
ابي األم باألما ال ابي األما باألمال  ،تخل ت ا يست،  2تخل ت ي نطاعي ه  ض نه جي التنسي 

، بحي يت تنفيالتنفي لتبا مناف األما   يي يق ال تتعا م بعضهما  همااألم الن بط
العك  صحي،  3البع  .4ال يع كال منهما للخط 

؛خالص ما    ناه سب م الشكل  اخل بي األما  يق الت ائ التقاط  ح ح  ا ص 
.األم  يي   الن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ابي األم الن نظم األما بت ا الشكل يعك  ص عالق   .5ه

ي-1                                                              لي للطاق ال كال الد ،  ال ج ساب ، م ما املصا اإلشعاعي قاي م اإلشعاعا  ي-2 .9، ال لي للطاق ال كال الد ،  )ال ج ساب التص لها، م ي  اإلشعاعي  ا الن ه للط ،  -iix.) 3، الت ج ساب ، م ي  -Tomihiro Taniguchi ,Op.cit, p.23. 5-4 .39-33  مج شك م  ، املصطلحا املستخ ي لي للطاق ال كال ال خ م مس مصطلحا األما الصا ع ال الشكل م
  ، ج ساب ، م قاي م اإلشعاعا ال  .52مجالي األما الن 

 

  األمان     

 تدابير األمن
 التحكم
 

زر بين األمان  وجه الت
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ع الثاني: املجا نظم األما  الف رك بي  ييال املش  األمن الن

ثتيال املستفا م بين النتائ املستخلص   لق يتي الحا قعتيالل الن ي محطت ت  ا 
بيل  ن ايتش  تش شيما  ك ي  ،ف ا الن الط ا  ، اإلشع  الح ف بالح اعي الكب ال تع

خيم تنعك  سلبا عل األم الن العال يمك  تك لها مخاط كبي   اق  تشكل مص ع
ي للسل   ه ف قل  ، األم ال  ليي لي  الن تماملجباألم ال ي ال لي ممثال  كال ال للطاق ال

لي  كاال ال ال بالتعا م الهيئا  ي  جل معالج قضايا ال ي م الجه م  ل ب امل األخ 
ييا  األم ق  حجانب يا  بشكل صحي األم الن ل  ج خا عل ،  1الت بينهما  كي ب ال

اف اخل املتفاعال بال االع ائم  ،ت ل ض امل ثي طاب املسائل   ،2ع ال  العمل عل ت
ك  .بينهما املش

ك عق    لي معن باملسائل املش ا  ي خب نش ئ ف ؛  ا الغ ا  االجتماله شا األ للجن 
جل  ااألم الن م  ثائ الخاص باملنش استع ا ال ع كال جمي نما  ا الصا ع ال

لي للطاق ا .  ال سلسل األم الن ي ضم سلسل معايي األما  سي التشا ل م ق ت ت
ي املعن ب ي عام الف ك  ح م ،  9835املسائل املش ب خال ل ا  ما يقا ه املشا م  % 78ه

ها تنط عل ن ي عالتفاعل املش م األم   ممعايي األما الت يج تط ي الن تست
اضها ا األم الن  استع شا ك م ،  م قبل لجن  ا  % 78  شا ا الخاص ب م املنش

ل  ها تنط عل تفاعل مش م األما الن تحتا  ي اضهااألم الن الت يج تط م  استع
ك الهام الت تتفاعل فيها  عل  .3باألما املعنيقبل اللجا  ي املجاال املش ا األسا يمك تح ه

ص  يلي: فيما انظم األما م األم الن خص

لي األساسي للد   ال: في مجا املس

يا هما األما   ،  األم الن طنيتا ليتا  ل  اإلخفا فيهماي األسا مس يمك  ي 
اق تتجا الح طني ع ل ع، ال ،    فال مس يي األم الن طني شامل لألما  نشا نظ 

لي األساسي لل تقتض  الحف  ف عل السالم  املس ي جمي الظ ا  األما  ا لجمي امل الفع 
ي   لالن ي  ، بما  ا املشع األخ ي   امل ي األسلح الن م  ا املستخ اف امل ي الخاضع امل الن :يميليسا غ -1                                                             ، ساس  ليل   ، ، األم املتح5لي ، ن السال ، ، مكت ش ن السال ي  ، 9835، ني

ي  -2 .59  ي املعتم  لي للطاق ال كال ال تم العام لل ا امل :"  9882سبتمب  92ق ا ي التعا    تح عن ابي تق ت
ي النفايا ف  التص ما النقل  األما اإلشعاعي  ي مجا األما الن  لي  ثيقال كال ال-EAA )1(( RS. 3/01: "، ال يال لي للطاق ال ي السن لعام د ،  9835، التق ج ساب  .9، م
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ه ،قابي للتحك ال لي  كما تشمل ه ا ال م  اتخااملس ابي املالئم ملن الجها الفاعل ما ع الت
ا الت يمك  ه امل ،  الحص عل مثل ه ي ا م امها ألغ ن الهجما املتعم عل منش ماستخ

ي  ي    محطا الطاق الن هابعما التخ  .1اإل

يعي  ث قابيانيا: في مجا األط التش  ال

نظم الحماي    يعي سا  ي م األم الن األما م منظ تتقاس  ي األط التش قابي تع ال
ي   ااإلشعلألنشط الن خطا املمتلكا   ،اعي بص تضم حماي األف البيئ بشكل جي م 

، كما لإلشعاعاالتع  ن ِّ
ي  فا ال  امل لي تضم  االتفاقيا ال ا  ها اتجاه املعاه اما  بال

ا الصل باألما    .اإلقليمي  يي  األم الن

ه األط  طنيتعمل ه تنظيمي  ي  بش ساسي تقني  نشا بني  ا للهيئابنا   ، عل   الق
، قابي ي   ال اإلشعاعي  تط ي  يعا الن االستجاب لها، قالنظ ال التش ا  ا للط االستع  ، ابي

ق املستنف عل نح يتما  م املبا  النفايا  ا   املتطلبا األساسي لألما التخل م ال
يي  يعي   ،2األم الن تيباكما تش األط التش ض ت ي كفال  قابي  ب األم ال جل   اكافي م 

ابي األم مي لحص   ،الن  بت يبالنظام الحك ا الن اقب امل  .3م

 منها في مجا سالم املصاد املشع   ثالثا:

نحا العال ي كل بل م شت  ا نافع  غ ي  م املصا املشع  ستخ طائف م  م خال ت 
اعي  التطبيق ال الطبي  ، كما يمك ا املختلف الصناعي  ني ا  امهااستخالبح امل غ ي 

ي ي ش ف  .م ما املصا تع املخا لي بش  ياملشع  ال  سب ؛ منها لي  باألم الج
ا الت  ب نقا الضع املحتمل  عل مصا مشع  انطللح عي فض  ف ال ل    

قابمخاط األما   ي : نظي -1                                                            .4بياألم الت تسببها املصا غي الخاضع للتحك ال ي األم الن امل  جل تع ا  93  92بيا قم الها م  اب التالي:9832ما /  ، متا عل ال
https://www.government/documents/directives/2014/03/25the-hague-nuclear-security-summit.communique-

arabic, Consulté le : 16/01/2017. 2- "، ي ض سع مصبا بي للطاق ال ي األم  ها الهيئ الع بيي ال  الني تع  امللتقى العل ،"الع
ي الف م  ( املنظ  ه عل األم البيئ ث ي  ام السل للطاق الن م 9832ما  98ل  37)االستخ ، كلي العل

 ، ي ، مملك البح ، املنام اتيجي ي -3 .3،  9832اإلس لي للطاق ال كال الد قابي لألمال ال ني  القان مي  ،  ، اإلطا الحك ج ساب ، م ،  -4 .33ا م املصا املشع لي املعن ب تم ال تمامل ئي  امل اب التالي:استنباطا   ، متا عل ال
www.ns.iaea.org/downloads/sw/meetings/rdd-Findings-ar/pdf, Consulté le : 02/02/2017. 

https://www.government/documents/directives/2014/03/25the-hague-nuclear-security-summit.communique-arabic
https://www.government/documents/directives/2014/03/25the-hague-nuclear-security-summit.communique-arabic
http://www.ns.iaea.org/downloads/sw/meetings/rdd-Findings-ar/pdf
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سيسا   لت ي  ؛عل  ابي األم  ا تش نظ األما م ت ا ه تبا املبا ال ي املجا م خال 
ن اع السل بش م منها،   ق اما املصا املشع  ل متطلبا األم ال يك معايي األما   

صيا األم الناألساسي   اتيجياتسع لتنفي  ل  معظ ا عل عال .1سلسل ت  س
ل األصل السيط عل املصا املشع املج الستعا ع ه ا ،  2املصا الضا ي حاال الح ل  ك

  ، ه املصا ا م خال الت تنط عليها ه كال االستفاه م ال ع الفن ال تق ام ال  م ب
ي لي للطاق ال ف  ال اخل ال بنا البن ابه ي التعامل تحقي  ،لتحتي  اتي  ا ال اتخا  ،الكفا

ابي األم   ،  السالم م ت قاإلشعا ا ال هل  ض الخط األمني املالئم إل  النفايا الن املس
  ، تف ب امل ا املنس ما  لبا العمل عل تطبي املتطاملشع  ا الخاص ب شا م املصا اإل

اق جسيم ،املشع م خال ع ط  ت عليها ع ا ت ق ح  .3لتفا 

 ابعًا: في مجا النقل الن

ابي األم نظم األما م ت اخل  لي م حي  ي مجا النقل الن املحلي  تت امال  ال
ا الصناعا  ال  اك التمي  تطبي م ي ب الجه  ك  فضل عل املعايي  الصل باملشا

سا  ف النقل اآلم  املما لي الت ت ي  ال ا الن م للم ا املامل طن امل شع األخ عل املست ال
لي  ا التالخب املكتسب حتمي التعا  بين  حي ،4ال األما )خب عاض بي جمي املهتمي باألم 

قاي لي ، ال مي، األممس ، فعل سبيل املثا..املستخ ا املشع عام ي نقل امل ا   ( عن التعامل  ج ك
ل احتياطي ي  مني مسلح طيل الط افق  ا املشع م ل للم اك الشحنا املنق ي من ت  املطا 

،  ل  حال النقل الج  ي حال النقل البح سل م الشحاملينا  حن م ا كل  ب  مسا ت  ي األم الن  -1                                                            نات  جل تع .9832بيا الها م  اب ، متا عل نف  ال ج ساب عا  -2 ، م اف  م خ  ( عن مناف ال قاب التنظيمي )مصا يتيم يت كل عام اكتشاف مصا مشع ال تخض لل
اف  ال تت  ، جا مختلف م العال ي  ي املعا  ي خصائ  ت ا الكافي لتح ا الخب  امل ل الكثي م البل

ل  ع  ا التح م خال ال يت التص له  ، قاب التنظيمي خضا املصا اليتيم لل ا املشع  إلعا  ه امل ه
ي  ق استم  منها،  ما املصا املشع  اع السل بش  ن ق سي نطا تطبي م ل االتفات اي االنضمام   ال

ن  ام امل  يسمب  395بش استخ ي  :. )9832ل  ي معاه عام  ينظ اف  تم األط لي 9833م كال ال نشط ال  ،
مان  ها  ع ساسي  ما  ق معل  ، ي م انتشا األسلح الن ابع م معاه ع ا الصل باملا ال ي  للطاق ال

كال يل 95، ال ،   ،9833ما  99-ف ي : 97ني ثيق ،" -SPG / Gc .) 3.01/6105. ال ا نبا اإلما عمال كال  م  سالم املصا املشع يختت  لي ح  ي ال لي للطاق ال كال ال تم ال م
ي  ظب  ب اب التالي:"53/38/9835ب خبا متا عل ال  ، مقا 

http://www:wam.ae/ar/news/emirates/1395242542014.html, Consulté le : 02/07/2017. 4-  ي األم الن جل تع ج ساب9832بيا قم الها م   .، م

http://www:wam.ae/ar/news/emirates/1395242542014.html
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ق   ي ال ها عملي ش سل  اإلحكامبمف لي  ،  يتعي عل امل سل  ك النقلمنا الشح  امل  ش
ا  ص يا مجتمعي يح نقل فيها حا م شاحن ي كل م ت  ل قطا  ا مشع م سفين  ل طائ  م

قا ق م األ ،  ي   جيل مسا تق ي  مكا م العال ها ع يت ت حل ثنا  ب نظام مها 
ا بي لتتب املسا سل غي محص   ،حاس ًا  تصب الشحن امل ب ن ال يمك  ا يعن  ج  ه خا

 .1نطا التحك  السيط التنظيميع 

ليعل   العمل  صيا اللجن ال ح ت قاي اإلشعاعي لعام تطبي  ي   ،9885 لل ًا  ي تح
ئ ال التعحا الطا ، فضال ع   املخطط  لي للطاق اعتماالقائم كال ال صيا ال ي ت ي  ال

ي  األما اإلشعاعي خمجا األم   ا الن يال عمليا نقل امل ف العا ي الظ ا املشع األخ   ،امل
ي   ا الن اجه الح ثنا النقل، عن م ا اإلشعاعي  ما بل مست متناس ساع عل ضيالط

ما ي فه  ي العالناملخاط الت تم  ا  ه امل  .2بث ع ه

ادث   التصد للح ا خامسا: في مجا التأه   الط

نظم األما   ثي الصل بي  اخل  ه  هنا ت ي مجا الت ابي األم  ات  التص للح
ا ي   االستع ا الن ، للط ق حا ناإلن اتفاقيل  اإلشعاعي  االتفاقي ،ا املبك ع 

شعاعي ق حا ن  طا  ي حال  اماتضعا  ،بش املساع  ني عل عات ال  ال  قان
ي فيما يخ   لي للطاق ال كال ال اال ،   ،االستع ا الط ا  ا املجا التص للح تعطيا له

عالم جمي ال ب حخاص فيما يتعل بس  ب همي ك ي  ،ع  ئ تق  ي طا ث ن ، العال حا
لي عل عل  ل  ال املعني إلبقا املجتم ال ها م ال م عن ، متابع خ االحتياطا الال

 .3الض

ا  ب  الح اإلشعاعيلق بين التج ي  ا الن هاب  الكاألفعا  ،الط ن باإل ي املق ي
، مما  ،اإلشعاعيالن   اسع افي  ي مناط جغ شعاعي خطي  اق  ل حاج يق تنش عنها ع

ل ماس ،  عطا   ق للجمه ث ما م عيمعل ه  ست طا االستجاب للت ا عل كاف ي تفعيل  الط
اإلقليمي   طني  يا ال ، املست لي ي  يجا  ال ا لل الس ابي ق لتص الفعا للمخاط لت                                                            1- : ثائقي ب ينظ ي  ي في ، ش ي لي للطاق ال كال ال ا )ال اد املشععن ب النقل اآلمن للم تي (، متا عل الي

ق التالي: : ، muuk8M-https://www.youtupe.com/watch?v=UIBL بامل ي االطال ، -2 .89/89/9835تا حم جمع ي مجا األم الن"  محم  ل مناط النائيالخب املكتسب  ثنا نقل املصا املشع  السالم    ،"
اب التالي:  :  webcache.googleusercotent.comمتا عل ال ي االطال ، " -3 .93/83/9835، تا ف حما ب محم الع بيعب ال ي منطق الخلي الع ي  ا الن املجابه لحاال الط ا  ج "خط االستع ، م

 .99 ، ساب

https://www.youtupe.com/watch?v=UIBL-muuk8M
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ساسي.  1املتع ات يتطل بنا ق  ي ح  ا  ه   ه ي مجا األمللت يي األما ال  التص  ن
ا التح   شا ا العم  ،التعليمام خال  ا ابي السالم لاإلج ت  ، ا األ التحك  ،اإلخالي 

ا  ي سل الجمه  اجه الط ا خط م اسط الهيئا   ،،  ما ب ل عاأل سسا املس  امل
ا ي  ا الح ا الن ك األجه األمني 2األح ل  طم    ، فضال ع مشا القضائي للحيل

ل الجنائي  ا األ ،  فق ق الحا ي مكا  ي  م املشتب به بي الن الجمه ق يك املج
ي ه  .3عنص 

ق  تج اإلشا  ي  لي للطاق ال كال ال ا املجا  ال ي ه لي  خط عمل  ي النظام ال لتع
اإلشعاعي   ي  ا الن اجه حاال الط م ه  اتيجي املحللت ي  ي ب الجه لتنفي اإلس التق

 ، ي ع الخط ه  ا لتشجي جمي ال ع النها ها للت ا ا ق ي ستع اجه  ض ال امل
ايتش  شيما  ك ي  4املستخلص م حا ف ف تع يي تحسي  به األم الن عي   نظم األما  ت

ا طني  الجه ال ا ال ي الق ل تق ا املجا املش الهاماإلقليمي  مي  ي ه لي  : -1                                                            .5ال ي محط  ينظ ق  ثا الحا ال  م األم املتح بش  اس املنف عل نطا منظ ي األمي العام ع ال تق
  ، ج ساب ، م لي الطاق ي لت ايتش  الن شيما  ك ، " -2 . 37ف ف حما ب محم الع ي عب ال ي  ا الن املجابه لحاال الط ا  بيخط االستع ج منطق الخلي الع "،م

 ، فا، "  -3 .3ساب جل لينا ب ي ستي   ق ا ق ما ال يت ي  -ت ي يساع  لي للطاق ال كال ال ا بال الط ا  ك الح م
ا اإلشعاعي اجه الط ا ال مل ، الع ع ي لي للطاق ال كال ال ا  9/27"، مجل ال / كال ، 9835، ما ال

، فيينا ي لي للطاق ال لي  -4 .95 - 99  النمسا،  -ال السالم ال سئل بش م كفاي معايي األما  لي ل  االستجاب ال ايتش   شيما  ك ثا حا ف
م فعا ا  اجه حاال الط م ه  النظام العال للت ام بها،  م االل ا الصل  لي الهيئا االتفاقيا 

ي   ام للطاق الن سي ب ا  ت ح ي خططها بش  عا النظ  ل  ، كما لج بع ال  طني التنظيمي ال
ًا عل  ثي ل احتما  الحا ي ت ا  ه الخب ا الص  ي ه  . ي القائم طال العم التشغيلي للمحطا الن

س األ  : هن ، نظ التخفي املجاال التالي ج خا ق  اخل امل األخطا  ا  تصمي املحطا ض الك ما 
طني بما  ال التنظيمي  ي  البش ي  ا اإل ، الهياكل األساسي  ا الخطي ي الح ، الحماي م اإلشعا  جا االس

، االتصاال ال ا الخطي ا الح  ، ا االستجاب لحاال الط ه  التعا يشمل الت الشفافي  عام 
لي(.)لال  ا ال ثا الحا ال  اجع:يس م األم املتح بش  اس املنف عل نطا منظ ي األمي العام ع ال تق

  ، ج ساب ، م لي الطاق ي لت ايتش  الن شيما  ك ي محط ف : -5 (.39ق  ي معا ينظ اف  تم األط ي مل ا     9833ه اللجن التحضي لن اي اليا  س م م  ق عمل مق  ، ، األما الن
(، ال  ع فيينا لل العش ا )مجم لن ه يا  هنغا ا  يلن ني النمسا  ي  الن ا  كن ا  فنلن ي  الس انما  ال

ي جني  يل 99الثاني املنعق  :  .9،  9835ما  5 -ف ثيق  (.NPI/CONF.2015/PC.II)ال
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لي   اإلقليمي سادسا: في مجا التعا الد

ابي األ   متابع التنسي  تتقاط نظ األما م ت ي  ل تق ي الحاج  تعا الم الن 
لي م خال النشاطا   كاالال ي م ال لي للطاق ال كال ال م بها ال  املنظما ، 1األعما الت تق

اا لي األ  ملبا ي  ال ، فضال ع التعا الثنا .اإلقليخ ما ال   بي حك

لي    ح  مجا التعا ال ك ا ي ي لي للطاق ال كال ال ي عمل ال قي ك   م خال ت
يي  األم المبا السالم   ا  ن االستجاب للط ا  االستع ي الصل بينهما،  ي تع ا الن الح

تبطا   ي الغال م ها، حي يك عملها  اجه ا الصلالتفاقيا  بام لي  ها ، 2املعايي ال فضال ع 
جيها  ال  ي ت ي تق ل اع ائ  امي  طني لل ال ، لجه ال األما قاي  ها الخاص بال نظم تحسي 
منها الن بشكل فعا عل املست ال  ابي  ي ت سا الخط املتكامل  تع ما طن عل  الخ

ي عي االستشا كال بص ط ضها ال  .3تقاس ال املستخلصالستفا منها  ا الت تع

لي  عي مجا التعا ال عما مساع  ؛كما ي ق  ي من  ائيال  ها م مكا  ع فح
هاب الن  امي األخ  الفعال لإل ا اإلج ي ه الهيئا التنظيمي   يضا ال كما يشج ، 4ال

ي  الا البح  منظم  الصناع الن هع التقن  ليا ي ح مس ها م الجها املعني  بنا ب اغي
ي ثقاف السالم   طنتق يي عل املست ال لاإلقلي   األم الن ي، فضال عل  التعا ال

لي   ي ماإلقلي يال ي  الت عي  الت ك فيما يتعل بالتعلي  يي م جا األما  تع  األم الن ي عق  -1                                                            الن ا اإلشعاعي  كاال املعني بالتص للط ك بي ال لي املش نشا اللجن ال ا اإلطا ت  ي ه
مكت تنسي  نام األم املتح للبيئ  هي كالتالي: ب ها خمس عش منظم  ي ي عض هي تض  بيل،  ن حا تش

ج ، مكت الفضا الخا (، الش اإلنساني اع )الفا ال ي  ، منظم األغ ثا اإلشعا ال ي، اللجن العلمي املعني ب
ط  بي، مكت الش ، املجل  األ لي ي ال لي، املنظم البح ني ال ا امل ، منظم الطي ي لي للطاق ال كال ال ال

ي كال الطاق الن  ، ط الجنائي لي للش بي، املنظم ال ،  األ ا االقتصا ي املي التنمي  التابع ملنظم التعا 
لي عملي  تع اللجن   ، ي صا الج املنظم العاملي لأل ح العاملي  ، منظم ال يكي ا األم حي للبل املنظم ال

ك الت تح اإلطا لي املعني للمحافظ عل الخط املش ا املنظما ال ضي  ت كاال للتنسي   املش بي ال
لي  كال ال التنسي م ال ي بالتعا  ي  ا تما ص إلج ، كما تتي ف ا اإلشعاعي االستجاب للط ه  للت

ا   ي الط تما ب  ي مجا االتصاال )تجا ي منتظم  تما ب  ا تجا ج ي  ي اجعي(. )EevReiللطاق ال : تق
شيما األمي العام ع ال ك ي محط ف ق  ثا الحا ال  م األم املتح بش  اس املنف عل نطا منظ

  ، ج ساب ، م لي الطاق ي لت :  -2 (.53   39  33ايتش  الن  ، ي الت بي للنش  اسا الع ك ال ، م ي اما السلمي للطاق الن يل االستخ ، ت ، 83محم نص محم
، جمه  بي : -3 .72،  9833ي مص الع ج ساب 9832بيا قم الها  ينظ ي األم الن ، م جل تع لي السال -4 .م  ، ح ،  9882لسن  األم املتح ج ساب  .57، م
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ائ ام  خال الب ا  الخب الفني لل اجه حاال الط ه لهااملختص مل اك األم الن ، 1الت م
اعم ال ي   املتمي  مالت ع ال تق ي ال لي للطاق ال كال ال ها م املنظما   ال غي

لي م 2ال اً   الشبك العاملي املعني باألما، فعل سبيل املثا تق طا كال  يي التابع لل  ينامت األم الن
ي اشامال لتحسي األما   يي  ف لعالاألم الن ي  م خال تعمي املعا النتائ عل الصعي اي  ال

طناإلقلي    .3ال

ا املبح ي ه م  نظمغاي الت تنشيتضح  ال ؛خالص ما تق قاي  ها  ا كان  ال ي س السالم الن
طني في الحماي  ،عاملي   ما الغ منها ه ت قاي الكافي م املخاط  ن  ا التال ق تنت ع  األض

ي  ي  ،  املسا التعامل م الطاق الن ج اتل جا السل ي  ختالالالناتج ع   قص 
ا امله ،تقنياإلمكانا الفني  ال يني املتعلق بتشغيل املفاعال   املها اف الن لبي كما ت، امل  ك

ا األخي شه مًا   السن اتق يث  سالي  اعتماي  كبي مح ي معايي  متق تط نشا  م خال 
قاي   طني  نظم ال ، األم ال سيك األما ال ثي   العاملي جليجابي  انعكال ت تقا م   اال

ا   ي للم ي بمست الحماي املا اف الن لي امل م األم الن الخاص بال كما   ،طا منظ
نظم السالم  ي العالق املتكامل بي  ييألم اتق ام   الن طا تنفي الب ، ي  ي لل الق الن

هسي  ي تع ه ب عيل املساهم  ف لنظام العال لألما  لفعا    يي ال تش األم الن
. م األم املتح طا منظ ي  ي  لي للطاق ال كال ال عائم ال سا   عل 

  
ي م -1                                                            ق  ثا الحا ال  م األم املتح بش  اس املنف عل نطا منظ ي األمي العام ع ال حط تق

 ، ج ساب ، م لي الطاق ي لت ايتش  الن شيما  ك ي األم الن  -2 .37 -35  ف جل تع ج ساب9832بيا الها م  جل تحقي  -3 .، م سا م  فضل املما ه  حي الن  ي ت يي  مح  األم الن تعمل الشبك العاملي املعني باألما 
ام لأل  ساسي مست األم العامليبني  شبكا ،  ما الن م خال تنسي األنشط فيما بي شبكا محافل األما 

. طني ي ال قابي الن ني ال ابا اإللك الب ي :اجعي) األما اإلقليمي  لي للطاق ال كال الد ا ال ، استع
،  9832األما الن لعام  ج ساب  (.2، م
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 : خالص الفصل

ل ما  ا الفصل   يلي: نخل م خال ه

ج ال ح  ب ي ني م ص قان لي  ك  هشامل يمك ت ض م اعتما م شاملي   لألم فه
ل عل يتمي األم الن ب، كما الن لي كل  ان مس طني لألم ،  ح ي م األنظم ال امل

ي النظام ل تع كب  قعا ال   ، لألم الن العال الن يفض  بفاعلي  اي ت ها م ت متطلبا
اما  ي عل ن االستخ اسحالسل للطاق الن ا الحاج  ف ت ل ، س ه   تبا  ك ن  فعالي  

ابي األم ي ت يياألم   اتكاماًل لتع ا   ،الن قاي باعتما معايي ه م ألنظم ال متق يث  سالي ح
ف السالم   ي   األم به ا الن تنج ع تشغيل محطا ق اإلشعاعي الت السيط عل الح

ي ا ، األم ال الطاق الن ني ثي مل ي سيك ل ت ح  تقاا ا ا  ال ي للم بمست الحماي املا
اف ا  يامل قاي  ، حي لن نظم ال ، كلألما الن كافي  اكلما كان  ما كا باإلمكا الح م فعال

ا  ا املحتمل الناجم ع املخاط  األض ي ه ي ال امتق يالسل للط االستخ سه سيمما  ،اق الن
ل م األم الن لكل  ي منظ ا ي تق ه م ينعك  حتما ،  ي منظ  .العاملي ألم الناما عل تع
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ننتقل إلى الفصل الثاني  ،بعدما تطرقنا في الفصل األول لإلطار املفاهيمي لألمن النووي         

الستعراض وبيان اإلطار القانوني لألمن النووي )املبحث األول(، بما في ذلك اإلطار املؤسساتي 

الثاني( الذي يغطي كافة املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وهذا لألمن النووي )املبحث 

إلعطاء صورة واضحة ومكتملة حول إرساءه كنظام أمني يسهم في الحفاظ على السلم واألمن 

 الدوليين وصونهما.
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 ملبحث األول: اإلطار القانوني لألمن النوويا

بما  ،ن الصكوك واالتفاقيات الدولية واإلقليميةيعبر اإلطار القانوني لألمن النووي عن مجموعة م

  في ذلك التشريعات الوطنية التي تتضمن التزامات ينبغي على الدول أن تفي بها عند إرساء بنيتها 

األساسية لألمن النووي، ويتوزع هذا اإلطار على ثالثة مستويات رئيسية: اإلطار القانوني الدولي لألمن 

(، اإلطار القانوني الوطني املطلب الثانيطار القانوني اإلقليمي لألمن النووي )اإل  (،املطلب األول النووي)

 (.املطلب الثالثلألمن النووي )

 املطلب األول: اإلطار القانوني الدولي لألمن النووي

صياغة وإقرار سلسلة  عن طريق وضع اإلطار القانوني الدولي لألمن النوويباملجتمع الدولي  قام

اعتمادها من قبل األمم تم  التي( الفرع الثاني) 1وغير امللزمة ،(الفرع األول ولية امللزمة )من الصكوك الد

وااللتزام بها عن  ،تيسير االنضمام إليهابوتحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل  ،املتحدة

كافحة االستخدام غير ، بغرض مراقبة ومطريق مساعدة الدول على التنفيذ الفعال لبنودها وأحكامها

 املشروع للمواد النووية وغيرها من املواد املشعة األخرى.

 الفرع األول: الصكوك الدولية امللزمة ذات الصلة باألمن النووي

بما في  ،تأخذ الصكوك الدولية امللزمة ذات العالقة باألمن النووي شكل اتفاقيات وقرارات رئيسية

ملجال النووي، ساهمت كلها بشكل كبير في إرساء وهيكلة إطار قانوني ذلك معاهدات واتفاقيات أخرى في ا

 دولي ملزم لألمن النووي، وسنفصل في هذه الصكوك على النحو اآلتي:

 أوال: االتفاقيات والقرارات الرئيسية

ثمة اتفاقيتان دوليتان تشكالن حجرا الزاوية األساس ي في تعزيز املنظومة الدولية:  االتفاقيات -1

اتفاقية الحماية املادية للمواد واملرافق النووية بصيغتها املعدلة،  ريعية العاملية لألمن النووي وهما:التش

 واتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي.

اعتمدت اتفاقية الحماية  االتفاقية الدولية للحماية املادية للمواد النووية بصيغتها املعدلة: -1-1

ته الواليات املتحدة األمريكية،  ،9191م في عااملادية للمواد النووية  استنادا إلى مشروع صيغة أعدَّ

                                                           

أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورقة معلومات أساسية بعنوان:"  -1

عدم انتشار  "، مؤتمر األطراف الستعراض معاهدةعدم انتشار األسلحة النوويةذات الصلة باملادة الرابعة من معاهدة 

 .TPN//NOC.41/5142. الوثيقة: 01، ص 5192آيار/ مايو  55-نيسان/ أبريل 59، نيويورك 5192األسلحة النووية عام 
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، وقد بلغ 1، وديعها هو املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية9119فيراير 91ودخلت حيز النفاذ في 

 .   2دولة 941عدد األطراف فيها 

الحماية املادية للمواد النووية، تعد هذه االتفاقية الصك القانوني الدولي األول امللزم في مجال 

وما إلى ذلك أثناء عمليات النقل  من السرقة والسطو  حيث تحدد مستويات دنيا لحماية املواد النووية

تشمل  حددةم أفعال مر ، وتجبين الدول  وتبادل املعلومات والتنسيقتسهل التعاون كما ، الدوليالنووي 

وغير ذلك من األفعال غير  التهديد بها وأمها، أو استعمالها أو حيازتها، أو استال  ،املواد النوويةسرقة 

 .3املشروعة

 و            
 
 4تطبق االتفاقية على املواد النووية لألغراض السلمية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محليا

إذ ، 6اض العسكريةاملواد واملرافق النووية املستخدمة في األغر ، وال تطبق على 5بما في ذلك النقل الدولي

عليها أن تثبت أن املواد  يتعين تظل الدول التي تحوز على أسلحة نووية هي املسؤولة عنها، بحيث

كما ال تطبق على أنشطة القوات  ،7والفعالة من قبل السلطات الوطنية الكاملةالعسكرية تحت السيطرة 

لقواعد القانون اإلنساني الدولي على  من حيث املبدأزاع مسلح، حيث تكون األرجحية املسلحة في حالة ن

 . 8" قاعدة التخصص"  أساس

الشحن في إطار  آلمن للمواد النوويةوجوب النقل اوقد ركزت االتفاقية بالدرجة األولى على 

الحماية واألمن املادي للمواد  رتيباتأنها تضمنت أحكام ومتطلبات أخرى تتصل بت ال إ التجارة الدولية،و 

 :9األطراف القيام بما يليالدول زمت النووية، حيث أل

                                                           

افحة اإلرهاب الكيميائي      (، اإلطار القانوني الدولي ملكCDONUمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -1

(، األمم املتحدة، فيينا، مارس 1والبيولوجي واإلشعاعي والنووي، منهاج التدريب القانوني على مكافحة اإلرهاب ) الجزء 

 .99، ص 5199

 .944سحري نورة، مرجع سابق، ص  -2

 .99(، مرجع سابق، ص UNODCمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -3

 .5112من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية لعام  5املادة  -4

ُيعرف النقل النووي الدولي بأنه " نقل شحنة من املواد النووية بأي واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم  -5

ا بخروجها من مرفق الشاحن في تلك الدولة وانتهاء  بوصولها إلى مرفق املستلم داخل دولة مكان دولة منشأ الشحنة بدء 

 (.99(، مرجع سابق، ص CDONU: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )اجعيرالوصول النهائي".)

 .5112من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية لعام  2فقرة  5املادة  -6

 .55جيمس إي دويل، مرجع سابق، ص  -7

 .1(، مرجع سابق، ص CDONUمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -8

 .951 -959ص ص كارلتون ستوبير وآخرون، مرجع سابق،  -9



 

 

 

122 

وضمان مستويات محددة من الحماية للشحنات  ،للحماية املادية تدابير معيارية فعالة وضع وتطبيق -أ

 .1الدولية للمواد النووية

  ،التعاون واملساعدة بشأن استعادة املواد النووية املسروقة أو املهربة -ب
 
 .2وحمايتها الحقا

 للمو جعل أفعال محدد -ج
 
أو اد النووية أو تصرفا بها ة كحيازة أو استالم أو استعمال أو نقل أو تغييرا

 لها أو اختالسها أو الحصول عليها بطريقة االحتيال أو التهديد باستعمالها، 
 
وغيرها من األفعال تبديدا

أو تلكات، اق أضرار جسيمة باملمشخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلح موت أيفي  األخرى التي تتسبب

 .3، مع ضمان منع هذه الجرائم، وكشفها، واملعاقبة عليهاالقانون الوطني في مدرجةمحاولة ذلك، جرائم 

 .4أو تسليمهم املجرمينبمحاكمة  تبادل املعلومات واملساعدة القانونية، وااللتزام -د

الثغرات  بعض تعتريها ، تبين أنهااالتفاقية بعد مرور أكثر من عقدين ونصف من نفاذ لكن

الذي شاب  بعض القصور  فضال عنلمرافق النووية، لعدم امتداد الحماية املادية  تتمثل فيالقانونية 

 أين ،51125جويلية  1 يف التتعدي دخال عليهاا يستدركون هذا النقص بإصياغتها، مما جعل واضعوه

ع نطاق تدابير الحماية توسي باألساس جديدة تضمنت بنود إدراجعلى  وافقت الدول األطراف باإلجماع

اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية، وأصبحت تعرف باسم )ادية لتشمل املرافق امل

 .TOONC)6( واختصارا: اتفاقية الحماية املادية )النووية

ي بإدخال عليها بعض التحويرات، حيث ورد فلالتفاقية  السابقةالتعديل أيضا الديباجة  مس وقد

إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في األغراض تعديل الديباجة ما يلي: " 

السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد املحتملة التي ينتظر حينها من االستخدام السلمي 

تكنولوجيا النووية من أجل واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل ال، للطاقة النووية

" إلى الديباجة، وعبارة " املرافق النوويةكما تم إضافة عبارة " ،"االستخدام السلمي للطاقة النووية

 مهما في دعم هدفي عدم االنتشار ومكافحة اإلرهاب"، 
ً
" تعزيز التعاون الدولي على وضع  وعبارةدورا

وتشغيل املرافق "، وعبارة " نووية واملرافق النوويةتدابير فعالة.. تكفل الحماية املادية للمواد ال

                                                           

 من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية. 4إلى  0املواد   -1

 من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية. 2املادة  -2

 من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية. 9املادة  -3

 من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية. 99و 91و  1و  1املواد  -4

، دار 9أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، أبعاد االستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل مبدأ سيادة الدولة، ط: -5

 .022، ص 5190النهضة العربية، القاهرة، 

تعديل اتفاقية الحماية املادية بدعم سياس ي قوي، حيث ارتفع عدد الدول األطراف التي أعلنت موافقتها  حظي -6

 على 5194دولة في ديسمبر  10دولة إلى  00الرسمية على التعديل من 
 
 = =، وصدقت الواليات املتحدة األمريكية رسميا
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"، وفيما يتعلق لبلوغ مستويات فعالة للحماية املادية"، وأيضا عبارة " النووية على نحو مأمون 

هو مسؤولية الدولة تم إضافة عبارة " ،باملسؤولية عن املواد النووية املستخدمة في األغراض العسكرية

 .1"ية واملرافق النوويةالحائزة لتلك املواد النوو 

إلى صون السلم  الراميةمدى انسجامها مع مقاصد األمم املتحدة  5112راعت تعديالت قد و 

فيما بين الدول، كما حرصت  والتعاون  ،واألمن الدوليين، وتعزيز مبدأ حسن الجوار وعالقات الصداقة

رهاب الدولي، ودعم جهود عدم إلى تحقيق الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة اإل أن ترمي التعديالت 

واالستيالء عليها من قبل املنظمات في املواد النووية انتشار األسلحة النووية، ومكافحة االتجار غير املشروع 

  .2اإلرهابية

للمواد النووية واملرافق  ياملاد األمنوأكدت االتفاقية أن الغرض من إبرامها هو اإلسهام في تقوية 

وهذا ال يقتصر على املستوى الوطني وإنما على  ،ية أكبر بتطبيق التدابير التي تضمنتهاالنووية، وتوفير حما

ويساعد على  ،املستوى الدولي أيضا، األمر الذي يؤدي إلى منع الجرائم التي تستهدف تلك املواد واملرافق

 .3كشفها وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم

مبدأ مسؤولية ئ منها، على جملة مباد صراحة تنص فقدوبحسب االتفاقية بصيغتها املعدلة، 

الدولة الكاملة عن إنشاء وتشغيل املرافق الواقعة داخل إقليميها، ومسؤوليتها عن تطبيق نظام الحماية 

تقرير مسؤولية الدولة خالل عمليات النقل و ، 4املادية عن املواد واملرافق النووية الواقعة تحت سيطرتها

مسؤولية الدولة و ، 5تقال هذه املسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى الدولي لتلك املواد إلى حين ان

 للتقييم
 
ومنح التراخيص، وآلية  ،عن وضع إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية املادية يتضمن نظاما

لتفتيش املرافق النووية ونقل املواد النووية، والتأكد من االمتثال للمتطلبات والشروط املنطبقة، وفرض 

                                                           

"  دير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قائال:، وهي خطوة رحب بها امل09/19/5192االتفاقية في  تعديل= = 

إنها خطوة مهمة لتعزيز األمن النووي في جميع أنحاء العالم"، وحسبما أفاد به راديو قسم األخبار واإلعالم التابع إلذاعة 

ة( إلى تعديل االتفاقية من دول 929األمم املتحدة أنه هناك حاجة ألن ينضم ثلث عدد الدول األطراف )البالغ عددهم 

تاريـــخ االطالع:  ،www.unmultimedia.org/arabic/radioاملتحدة: موقع إذاعة األمم  :)ينظر أجل دخولها حيز النفاذ.

91/14/5199.) 

 .5112ووية واملرافق النووية لعام ينظر: ديباجة اتفاقية الحماية املادية للمواد الن  -1

مرجع االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مهداوي عبد القادر،  -2

 .014 -010ص ص سابق، 

 .021أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص -3

 .5112من اتفاقية الحماية املادية لعام ( املبدأ األساس ي ألف) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -4

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي باء) 0ألف فقر  5ينظر: املادة  -5

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio


 

 

 

124 

كما نصت على مبدأ التزام الدولة بتعيين السلطة املختصة التي تتولى املسؤولية عن  ،1قوبات فعالةع

، إضافة 2وممارسة الرقابة الالزمة بكفاءة مدعمة باملوارد املالية والبشرية الكافية ،تطبيق اإلطار التشريعي

والنقل من دولة إلى أخرى، أو مسؤولية حائزي التراخيص، والقائمين على عمليات الشحن  ارهاقر إإلى 

، كما 3من أماكن تخزين املواد النووية إلى أماكن تشغيلها النقل الداخلي من مرفق نووي إلى آخر، أو

اأرست مبد  حديث ء 
 
 ما يتمثل في ترسيخ ثقافة األمن النووي التي يتعين على جميع املنظمات املعنية  ا

 
نوعا

        .4بفاعلية والعمل بهابتطويرها 

مبادئ أخرى، كمبدأ توكيد الجودة بالنسبة إلجراءات الحماية على كما تضمنت االتفاقية 

والتصدي لعمليات السحب أو االستيالء غير  ،، وإعداد خطط للطوارئ 6املعلومات ومبدأ سرية، 5املادية

والدفاع ، 9اتللتهديد ، وتقييم الدولة8، والنهج املتدرج7تخريب املواد النووية أو املرافق النووية املشروع أو

 .10وأساليب للحماية ،العمق الذي يقوم على عدة مستويات في

 أنه يؤخذ عليها بعض منتها االتفاقية بصيغتها املعدلةلكن رغم امليزات واملنافع التي تض
ّ
، إال

 املالحظات اآلتية:

الحماية ظم تطبيق ن على فلم تتضمن االتفاقية النص على آلية رقابية ملتابعة مدى التزام الدول األطرا -أ

لتأكد من جودة تلك النظم وفاعليتها، وتدارك النقائص والثغرات التي وا ،املادية للمواد واملرافق النووية

تكتشف أثناء عملية التفتيش واملراقبة، سواء اتخذت تلك اآللية شكل لجنة دائمة تتكون من بعض 

 في إطارها. أو جهاز مستقل يعمل ،الدول األطراف في االتفاقية

                                                           

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي جيم) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -1

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام ي دالاملبدأ األساس ) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -2

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي هاء) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -3

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي واو) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -4

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام أ األساس ي ياءاملبد) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -5

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي الم) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -6

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي كاف) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -7

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي حاء) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -8

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي زاي) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -9

 .5112( من اتفاقية الحماية املادية لعام املبدأ األساس ي طاء) 0ألف فقرة  5ينظر: املادة  -10
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 على بعض الجزاءات أو العقوبات التي قد تطال الدولة املخالفة     -ب
 
لم تنص االتفاقية صراحة أو ضمنا

 .1أو املقصرة في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق أحكام االتفاقية

ا قد يجعل عدم شمول نطاق االتفاقية املواد واملرافق النووية املستخدمة في املجال العسكري، مم -ج

 نحو عدم تقرير مسؤولية الدولة في حال تقصيرها باتخاذ إجراءات الحماية املادية الالزمة 
 
الباب مفتوحا

لهذه املواد واملرافق لتعلقها باالستخدام العسكري، وهذا يتعارض مع مبدأ الحد أو حظر استخدام املواد 

 .2واملرافق النووية في األغراض العسكرية

اعتمدت الجمعية العامة (: TNASCI) 2002الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  االتفاقية -1-2

، ودخلت حيز 5112، وفتح باب التوقيع عليها في سبتمبر 5112أبريل  90لألمم املتحدة هذه االتفاقية في 

بما فيها  ،يةدولة عضو في االتفاق 11توقيع و 992يوجد  5194ن ديسمبر واعتبارا م ، 5119يوليه  9النفاذ 

القوى النووية الكبرى: الصين، فرنسا، روسيا، اململكة املتحدة، وقد وقعت الواليات املتحدة األمريكية 

 .3لم تصدق عليها هاعلى االتفاقية لكن

يعده املجتمع الدولي على أساس وقائي، أي قبل وقوع العمل اإلرهابي  صكتعد االتفاقية أول 

وتتمثل أهدافها في تعبئة الجهود الدولية للتصدي لإلرهاب  ،4املواد املشعةباستخدام املواد النووية أو 

والتقنيات الكفيلة لضمان حفظ املواد املشعة، وتجريم  ،والوقاية منه عبر تبادل املعلومات ،النووي

 .5وجمع أدلتها ومحاكمة مرتكبيها ،اإلرهاب النوويأعمال األفعال التي تدخل تحت طائلة مجموعة من 

  تقاء حصول األفعال التي تشكل جرائم اإلرهاب النووي، شددت االتفاقية على ضرورة اتخاذ وال

وفقا ملعايير الوقاية واألمن  ،حماية املواد املشعة أو النووية واملنشآت النوويةلكل الدول التدابير الالزمة 

في مجال  وتعزيزه عاون الدوليالهادفة إلى تحسين شكل التو  ،التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 . 6وسبل مصادرتها ومنع تهريبها ،الكشف عن املواد املشعة أو النووية طويروتبحث 

 منع طراف في سبيلأوردت االتفاقية عدة التزامات تقع على عاتق الدول األ  السياق هذاوفي 

 ومن أهمها: وقمعه، اإلرهاب النوويأعمال 

                                                           

 .012حفيظ حسن، مرجع سابق، ص أحمد محمد عبد ال -1

 .011أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص  -2

 . 50(، مرجع سابق، ص CDONUمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -3

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر 9نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، ط:  -4

 .950، ص 5199لتوزيع، األردن، وا

"، امللتقى العلمي حول   املنظمات واالتفاقيات والتشريعات الدولية ذات الصلة باألمن النوويدمق عبد السالم، "  -5

 . 99بتونس، ص 59/91/5191إلى  52"إستراتيجية األمن النووي في الدول العربية" املنعقد في 

 .95، ص نفسهدمق عبد السالم، مرجع  -6
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دقت على االتفاقية بتجريم أعمال اإلرهاب النووي طبقا لقانونها التزام كل دولة طرف وقعت وصا -أ

الوطني، وذلك بسن قانون داخلي يدين الجرائم املنصوص عليها في االتفاقية، ويفرض عقوبات تتناسب 

 .1مع الطابع الخطير لهذه الجرائم

يا ملنع الجرائم املنصوص على الدول األطراف أن تتعاون باتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير املمكنة عمل -ب

عليها في االتفاقية، ومناهضة اإلعداد الرتكابها داخل إقليمها أو خارجها، مع تكييف قانونها الوطني عند 

 اللزوم.   

على الدول األطراف عدم توفير ملجأ آمن لإلرهابيين أو مصادر لتمويلهم، والتعاون في منع الهجمات  -ج

الوطني، ملنع تبادل املعلومات وفقا لقانونها عن طريق  ناسبة للتعاون األمنيباتخاذ التدابير املاإلرهابية 

 الستعادةد الخطوات الالزمة يق فيها، وتحديوكشفها وقمعها والتحق ،الجرائم املنصوص عليها في االتفاقية

املواد أو  عقب ارتكاب إحدى الجرائم على الدولة التي تنسب لها تلك املضبوطةاملواد أو األجهزة النووية 

 .2األجهزة

التسليم أو )اعتماد مبدأ  بتيسير إجراءات تسليم املطلوبين أو محاكمتهمتلزم االتفاقية الدول األطراف  -د

النهائية  تيجةكل دولة طرف عند انتهاء اإلجراءات القضائية للمحاكمة إبالغ الن ، وعلى3املحاكمة(

، وبذلك فإن االتفاقية ترس ي مبدأ 4ام لألمم املتحدةللمحاكمة إلى الدول األخرى، عن طريق األمين الع

حق العقاب بما تمنحه للدول من صالحيات واسعة في مالحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم اإلرهاب  عاملية

 .5ومساسها بالسلم واألمن الدوليين ،النووي، وهو أمر تفرضه خطورة هذه الجرائم

حصول الجماعات ب االنفالت النوويالخوف من ب الدولي و بعد ازدياد مخاطر اإلرهاالقرارات الدولية:  -2

، وتوجيهها في تهديد السلم واألمن العامليين، برز لنووية واستعمالها بشكل غير مباشراإلرهابية على املواد ا

عدة أخرى، فأصدر  مواد مشعة دور مجلس األمن الدولي حيال االستخدام اإلجرامي للمواد النووية أو ألي

، 6ة وملزمة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة تطبق على جميع الدول قرارات هام

 تتضمن أحكاما ذات صلة باألمن النووي وأهمها:

                                                           

 .5112من اتفاقية قمع اإلرهاب النووي لعام  2املادة  -1

 .50(، مرجع سابق، ص CNPNTمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -2

 .5112من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  91إلى  99ينظر: املواد من  -3

 .5112ام من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لع 91املادة  -4

، منشورات الحلبي 9محسن حنون غالي، مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، ط:  -5

 .512، ص 5191الحقوقية، لبنان، 

جميع  هناك من يرى أن مجلس األمن الدولي بإصداره قرارات ملزمة وعامة تطبق ليس على حاالت محددة وإنما على -6

اني أو مكاني محدد يكون قد تصرف وانتزع صالحيات تشريعية ال يقرها له ميثاق األمم املتحدة الدول وخارج نطاق زم

 ===انطالقا من معايير مرتبطة بالتطورات العاملية تفرض توسيع صالحياته الضمنية ملواجهة التحديات املستجدة 
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( بشأن التعاون الدولي ملكافحة التهديدات التي توجهها األعمال اإلرهابية للسالم 2001) 1131القرار  -

 واألمن الدوليين.

تعلق بإلزام الدول االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير ( امل2005) 1250القرار  -

أو اختبار  التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها،

 هذه األسلحة والوسائل أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

أعتمد هذا القرار في أعقاب الهجمات اإلرهابية على الواليات  (:2001) 1131األمن قرار مجلس  -2-1

وال يقتصر القرار  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 51191سبتمبر  99املتحدة األمريكية في 

هرة عاملية، على إدانة مظاهر اإلرهاب املحددة في مناطق معينة من العالم، بل يتصدى لإلرهاب بوصفه ظا

 لتحسين التعاون الدولي ملكافحته
 
القلق؛ الصلة الوثيقة بين بالغ ويالحظ القرار مع  ،2حيث ينش ئ إطارا

اإلرهاب الدولي وحركة النقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من املواد التي 

ورة تعزيز تنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة، كما يؤكد على ضر 

 لالستجابة العاملية في مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين لألمن الدولي.
 
 تدعيما

تركز الفقرة األولى من القرار على منع ووقف تمويل األعمال اإلرهابية، وتلزم جميع الدول إلى 

 ية منها على وجه الخصوص:القيام باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التنفيذ

                                                           

الصالحية بحجة أن منظمة األمم خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب، في حين هناك من ينكر عليه هذه  ،بسرعة== 

 املتحدة ال تتألف على جهاز تشريعي، وكل قرار يصدر منها يجب أن يحظى برضا الدول األعضاء، ومجلس األمن ال يستطيع

 باعتباره هيئة سياسية وقراراته 
 
 ومكانا

 
وضع تشريعات عامة للتطبيق بل ينظر ويقرر في حاالت خاصة محدودة زمانا

أيضا:  راجعيو . 515، ص نفسه: محسن حنون غالي، مرجع ينظرياسية وليس  قضائية أو تشريعية. )تعكس وجهة نظر س

رارات مجلس األمن الدولي: "، مؤتمر " شرعية التصدي لقمجلس األمن: توسيع في الصالحياتليلى نقوال الرحباني، "

، متاح على الرابط التالي:  5195ن األول كانو  9ووالية القضاء"، املركز االستشاري للدراسات، بيروت  الدول  صالحية

://leilanrahbany.wordpress.com/https  ، :51/19/5199تاريخ االطالع.) 

         الذي اعتبر فيه أن العمليات اإلرهابية  1131صدر هذا القرار أسبوعين بعد أن اتخذ مجلس األمن قراره رقم  -1

 حق 5119سبتمبر  99التي تعرضت لها الواليات املتحدة األمريكية خالل هجمات 
 
 للسلم واألمن الدوليين، تمثل تهديدا

 
يقيا

اإلرهاب، ويخولها  على االستباقيةاإلطار املرجعي للواليات املتحدة األمريكية في شن الحرب  1131لذلك ُعَد القرار 

بأنهم "إرهابيون".     استخدام القوة للضغط على الدول الناشزة التي ترفض التعاون معها ضد أولئك الذين تصفهم

 1 قضايا وتحليالت، - "، املركز اإلعالميمجلس األمن الدولي واإلرهاب... قرارات بال فاعليةأحمد، ": أحمد سيد ينظر)

مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلستراتيجية. متاح على الرابط التالي:  ،5191يونيو 

Rawabetcenter.com/archives/2764،  :90/11/5199تاريخ االطالع.)   

 . 99(، مرجع سابق، ص UNODCة املعني باملخدرات والجريمة )مكتب األمم املتحد -2

https://leilanrahbany.wordpress.com/2012/12/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://leilanrahbany.wordpress.com/2012/12/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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 .1منع ووقف تمويل األعمال اإلرهابية -

 بتوفير األموال أو جمعها، بأي وسيلة وبأي صورة مباشرة -
 
أو غير  تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا

 .2مباشرة الستخدامها في عمليات إرهابية

 القيام بدون تأخير بتجميد األموال وأي أصول مالية أو موارد اقتص -
 
ادية ألشخاص يرتكبون أعماال

 يتحكم فيهاإرهابية، أو يشرعون في ارتكابها أو يشاركون أو يسهلون في ارتكابها، أو الكيانات التي يمتلكها أو 

 .3هؤالء األشخاص، بما في ذلك األموال املستمدة من املمتلكات التي يمتلكها هؤالء اإلرهابيون 

ص وكيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو أن تحظر على رعاياها أو على أي أشخا -

 إرهابية أو يشرعون في ارتكابها 
 
موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لألشخاص الذين يرتكبون أعماال

 .4أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها

وتقديم اإلرهابيين  ،عمال اإلرهابيةوقد تضمنت الفقرة الثانية من القرار مقتضيات تهدف إلى منع األ         

 ما يلي:
 
 للمحاكمة، حيث توجب على الدول خصوصا

االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو األشخاص الضالعين  -

إلرهابيين في األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك وضع لعملية تجنيد أعضاء الجماعات اإلرهابية ومنع تزويد ا

 .5بالسالح

عدم توفير املالذ اآلمن ملن يمولون األعمال اإلرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، وملن يوفرون  -

 .6املالذ اآلمن لإلرهابيين

كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى  -

لة، وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية في القوانين والتشريعات الوطنية للدول بوصفها جرائم خطيرة مع العدا

 .7إقرار عقوبات تناسب جسامة هذه األعمال اإلرهابية

                                                           

 (.5119) 9090/ أ من القرار 9ينظر: الفقرة   - 1

 (.5119) 9090/ ب من القرار 9ينظر: الفقرة  -2

 (.5119) 9090/ ج من القرار 9ينظر: الفقرة  -3

 (.5119) 9090/ د من القرار 9ينظر الفقرة  -4

 (.5119) 9090القرار / أ من 5ينظر: الفقرة  -5

 (.5119) 9090/ج من القرار 5ينظر: الفقرة  -6

 (.5119) 9090/هـ من القرار 5ينظر: الفقرة  -7
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إصدار  منع تحركات اإلرهابيين أو الجماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود، وعلى -

ووثائق السفر أو  ،وثائق السفر، وباتخاذ تدابير ملنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهويةأوراق إثبات الهوية و 

 .1انتحال صفة حامليها

وتتناول الفقرة الثالثة من القرار بشكل مستفيض تدابير التعاون الدولي، وتطلب من جميع الدول       

 :2جملة أمور ومنها ما يلي

  لية والتعجيل بها، وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال وتحركات التماس سُبل تبادل املعلومات العم -

اإلرهابيين أو الشبكات اإلرهابية؛ وبوثائق السفر املزورة أو املزيفة؛ واالتجار باألسلحة أو املتفجرات أو املواد 

ك الحساسة، وباستخدام الجماعات اإلرهابية لتكنولوجيا االتصاالت، وبالخطر والتهديد الذي يشكله امتال

 .3الجماعات اإلرهابية أسلحة الدمار الشامل

التعاون بصفة خاصة من خالل اتخاذ ترتيبات وإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف على منع وقمع  -

 .4االعتداءات اإلرهابية، واالنضمام إلى االتفاقيات والبرتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب

"     لجنة مكافحة اإلرهابتنفيذ مقتضيات القرار، تم النص على إنشاء " ومن أجل متابعة ومراقبة       

وهي هيئة فرعية تابعة ملجلس األمن الهدف منها تيسير تقديم املساعدة إلى الدول لبناء قدراتها في مكافحة 

 .5اإلرهاب على كافة املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

 5114أبريل  51في  6اعتمد مجلس األمن هذا القرار باإلجماع: (2005) 1250قرار مجلس األمن  -2-2

 يرس ي  ،بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
 
وهو قرار له أهميته لكونه ُيعد صكا دوليا ملزما

ويطلب ويدعو جميع الدول بضرورة العمل على تبني السياسات واإلجراءات التنفيذية  ،ألول مرة التزامات

                                                           

 (.5119) 9090/ ز من القرار 5ينظر الفقرة  -1

 .95(، مرجع سابق، ص CDONUوالجريمة )مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات  -2

 (.5119) 9090/ أ من القرار 0ينظر: الفقرة  -3

 (.5119) 9090د من القرار  -/ج0ينظر: الفقرة  -4

 .90 -95 ص (، مرجع سابق، صUNODCمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -5

أثار هذا القرار عند تمريره في مجلس األمن الكثير من الجدل، والسبب في ذلك يعود إلى كونه صدر بعد هجمات  -6

بر على الواليات املتحدة األمريكية، والكشف عن حقيقة العالم الباكستاني عبد القدير خان الذي الحادي عشر سبتم

أن  جهة أخرى استخدم شبكة من الشركات الخاصة لتفادي ضوابط وقيود منع االنتشار، كما أن صدوره كان يعني من 

ك فإن بعض الدول األخرى عارضت القرار األمم املتحدة تالمس موضوعات حيوية تتعلق باألمن القومي للدول؛ ومع ذل

آر.إيرلي ومارك تي  : برايانيراجعألنها رأت من وجهة نظرها أن االلتزامات املفروضة بموجبه ستكون مكلفة وصعبة. )

، متاح على الرابط 5191مايو  11جريدة االتحاد "، ... وإعادة تدوين قواعد "عدم االنتشار9241القرار نانس، " 

 (.59/11/5199تاريخ االطالع:  ،https://www.alittihad.ae/wajhatdelails.php?id=89381:التالي

https://www.alittihad.ae/wajhatdelails.php?id=89381
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 1نع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يركز على احتماالت حيازة الجهات غير التابعة للدول الالزمة مل

ألسلحة الدمار الشامل، ويؤكد أن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها 

 للسلم واألمن الدوليين .
 
 يشكل تهديدا

ديدية التي لم تشملها صكوك عدم االنتشار األخرى، ويسعى القرار التوجه قصدا إلى األخطار الته

السيما الصكوك  املقترنة باالتجار غير املشروع باألسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها 

 في ظاهرة انتشارها
 
 جديدا

 
 لطبيعة  2وما يتعلق بها من مواد، والتي يعتبرها القرار أنها تشكل بعدا

 
نظرا

املتشابكة واملخاطر التي يمثلها حصول الجهات غير التابعة للدول بما فيها اإلرهابيون على مثل االنتشار 

كما يضيف القرار إلى أنه ينبغي أال يعوق منع انتشار هذه األسلحة  ،3هذه األسلحة واملواد املتصلة بها

ذات الوقت أال تستغل  التعاون الدولي لتسخير املواد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية، وفي

 بشكل خاص إلى اتفاقية الحماية املادية للمواد 4أهداف االستعمال السلمي كغطاء لالنتشار
 
، مشيرا

النووية، ومدونة قواعد السلوك املتعلقة بسالمة املصادر املشعة وأمنها التي وضعتها الوكالة الدولية 

 .5للطاقة الذرية

 ا يلي:أن تلتزم الدول بمعلى وينص القرار 

أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث  -أ

أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه األسلحة ووسائل صنعها أو امتالكها 

 .6أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها

مناسبة تحظر على أي جهة غير تابعة لدولة صنع األسلحة النووية أو  اعتماد وتطبيق قوانين فعالة -ب

الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازتها أو امتالكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو 

                                                           

" األفراد أو الكيانات الذين ال يعملون تحت السلطة القانونية ألي دولة، بالجهات غير التابعة للدول يقصد "  -1

الوثيقة:  . 9ص  (،5114) 9241. )ينظر: األمم املتحدة مجلس األمن، القرار 9241بأنشطة تندرج في نطاق القرار ويقومون 

(5111 )4211/S/R/R .) 

 .90(، مرجع سابق، ص CDONUمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -2

 ، متاح على الرابط التالي: "9241األمن  أسئلة شائعة بشأن قرار مجلس "، األمم املتحدة، 9241اللجنة  -3

https://www.un.org/ar/sc/1540/faq.shtml   :95/14/5199، تاريخ االطالع) 

 .0 -9ص ص (، مرجع سابق، 5114) 9241األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار  -4

 .510 -515ص  رجع سابق، صمحسن حنون غالي، م -5

 (.5114) 9241من القرار  9ينظر: الفقرة  -6

https://www.un.org/ar/sc/1540/faq.shtml
https://www.un.org/ar/sc/1540/faq.shtml
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و استعمالها، السيما في األغراض اإلرهابية، كما ُيحظر الشروع في ارتكاب أي من األنشطة السالف الذكر أ

 .1الضلوع فيها كشريك أو املساعدة على القيام بها أو تمويلها

اتخاذ وتنفيذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية  أو  -ج

البيولوجية ووسائل إيصالها عن طريق إجراءات تفرض على املواد املتصلة في مجاالت الحصر والتأمين 

، ومن أجل تحقيق هذه الغاية 2اية املادية، والحدود وإنفاذ القانون، والتصدير والشحن العابروالحم

 يتعين القيام بما يلي:

وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة مالئمة لحصر تلك األصناف وتأمينها خالل مراحل إنتاجها أو  -

 استعمالها أو تخزينها أو نقلها.

 الئمة لتوفير الحماية.وضع ومواصلة تدابير فعالة م -

وضع ضوابط حدودية فاعلة ومالئمة، وجهود لتنفيذ القوانين للكشف عن أنشطة االتجار غير املشروع  -

بهذه األصناف؛ والسمسرة فيها بصورة غير مشروعة وردع تلك األنشطة ومنعها ومكافحتها بطرق تشمل 

ية وتشريعاتها الوطنية وباالتساق مع القانون التعاون الدولي عند الضرورة، وذلك وفقا لسلطاتها القانون

 الدولي.

وضع وتطوير واستعراض ومواصلة تنفيذ ضوابط وطنية فعالة مالئمة لتصدير هذه األصناف وشحنها  -

العابر وإعادة التصدير، وضوابط على توفير األموال والخدمات املتصلة بهذا التصدير والشحن العابر من 

ي يسهم في االنتشار، فضال عن وضع ضوابط على املستعملين النهائيين، وتحديد قبيل التمويل والنقل الذ

وتطبيق عقوبات جنائية أو مدنية مالئمة على مخالفة مثل هذه القوانين واألنظمة املتعلقة بالرقابة على 

 .3الصادرات

 تابعةتم إنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض ، 9241 تنفيذ مقتضيات القراروفي سبيل متابعة 

 ،تعمل على بذل جهود حثيثة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح األمن ملجلس

بما في ذلك املنظمات غير الحكومية من أجل بث الوعي الضروري للتشجيع على  ،واملنظمات اإلقليمية

 .4ورفع خطط عمل وطنية تلبي أحكامه، 9241ل التطبيق الوطني للقراروضع التقارير حو 

: املعاهدات واالتفاقيات األخرى ذات العالقة باألمن النوويثان
ً
 يا

                                                           

 (.5114) 9241من القرار  5ينظر: الفقرة  -1

 (.5114) 9241من القرار  0ينظر: الفقرة  -2

 .0(، مرجع سابق، ص 5114) 9241األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار  -3

الشرق األوسط: تفعيل املساعدة على حظر االنتشار النووي لتلبية      أبعد من الحدود في"  :بريان فينالي وآخرون -4

 .44 -40ص ص "، ملخص تنفيذي، مركز ستيمسون ومؤسسة ستانلي، 9241الحاجات األمنية التنموية بواسطة القرار 
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ثمة معاهدات واتفاقيات أخرى ال يمكن فصلها عن اإلطار القانوني الدولي األوسع لألمن النووي، 

 وفي هذا السياق يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين وهما:

، 1631ر انتشار األسلحة النووية لعام : تشمل كل من معاهدة حظمعاهدات منع االنتشار النووي -1

 .1663ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 

واتفاقية التبليغ املبكر  ،1665: وتشمل كل من اتفاقية األمان النووي لسنة اتفاقيات األمان النووي -2

أو طارئ ، واتفاقية تقديم املساعدة في حالة وقوع حادث نووي 1613عن وقوع حادث نووي لسنة 

، واالتفاقية املشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود املستهلك وأمان التصرف في 1613إشعاعي لسنة 

 .1663النفايات املشعة لسنة 

وسيتم التطرق إلى تحليل أحكام ومضمون هذه املعاهدات واالتفاقيات ذات العالقة بما يخدم 

 املوضوع على النحو اآلتي:

لم تقتصر املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بحظر االنتشار على مجرد  النووي: معاهدات حظر االنتشار  -1

منع االنتشار فقط، وإنما هدفت إلى نزع السالح النووي واالستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل 

 كفالة تحقيق األمن النووي على كافة األصعدة الوطنية و اإلقليمية و الدولية، وتتمثل فيما يلي:

   تصنف هذه املعاهدة ضمن أهم(: N.P.D) 1631معاهدة منع االنتشار األسلحة النووية لعام  -1-1

في   وقد ظهرت وأبرز املعاهدات الرئيسية املتعددة األطراف في مجال نزع السالح وعدم االنتشار النوويين،

، X X I I/5090قرارها رقم  بموجب 9111يونيو  95صورتها النهائية بعد أن أقرتها الجمعية العامة لألمم في 

وعلى رأسها الدول النووية  1، ووقعت عليها معظم دول العالم9191مارس  2ودخلت حيز النفاذ في 

الصين( باستثناء الدول التي  -فرنسا -اململكة املتحدة -روسيا -الخمس )الواليات املتحدة األمريكية 

 .2وإسرائيلاختارت البقاء خارج املعاهدة وهي: الهند، باكستان، 

أصبحت املعاهدة تشكل آلية قانونية وأداة ضرورية الستخدام الطاقة النووية استخداما آمنا 

 من
 
أجل األغراض السلمية، وهي تقوم على ثالثة دعائم أساسية: عدم االنتشار النووي، التعاون  ومأمونا

                                                           

ها الجزائر       ( دولة، وقد انضمت إلي911) 5191وصل عدد الدول األطراف التي وقعت على املعاهدة إلى غاية جوان  -1

 ،م9114سبتمبر  59هـ املوافق 9492ربيع الثاني عام  92الصادر في  519-14بموجب املرسوم الرئاس ي  9114سبتمبر  59في 

 م.9114أكتوبر  5هـ املوافق  9492ربيع الثاني  51بتاريخ  15العدد  ،املنشور بالجريدة الرسمية

أعلنت انسحابها منها                   9112ية، فبعد انضمامها إلى املعاهدة عام هناك نزاع قانوني بشأن حالة كوريا الشمال -2

 بذلك طبقا ملقتضيات           5110عام 
 
، غير أن معظم الدول األطراف تقول أن كوريا الشمالية لم تقم بإخطارها رسميا

 طرفا في امل
 
: محمود حجازي محمود، حيازة راجعيعاهدة. )املادة العاشرة من املعاهدة، وبالتالي تعتبر حسبها، قانونا

 (.950إلى  911، ص 5112واستخدام األسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي، مطبعة العشمري، مصر، 
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ولي أن معاهدة عدم االنتشار ، وفي سياق ذلك أكد مجلس األمن الد1النووي السلمي ونزع السالح النووي

 األسلحة النووية تظل حجر األساس في نظام عدم االنتشار والدعامة الرئيسية في مساعي نزع السالح

، باإلضافة إلى 3مادة ةوتتألف املعاهدة من إحدى عشر  ،2واالستخدام السلمي للطاقة النوويةالنووي، 

 ل األطراف من أجل إبرامها.واألسس التي  تستند الدو  4على األهداف ديباجة تنص

 ذات مدلولين: أولهما تشجيع الدول على 
 
وباستقراء نصوص املعاهدة يتضح أنها تضمنت أحكاما

االستخدام السلمي للطاقة النووية، والثاني فرض نوع من الرقابة والسيطرة على املواد واملعدات النووية 

ضمان عدم استخدامها أو توجيهها لألغراض التي تكون بحوزة الدول غير النووية بهدف التأكد من 

، وقد صنفت املعاهدة 5العسكرية، باإلضافة إلى تبني مبدأ حظر انتشار األسلحة النووية بشكل مطلق

                                                           

"، مقال مقتطف من البيان الرسمي        األعوام األربعون القادمة -الطريق إلى األمام، " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

، 5111نيسان/ أبريل  51وكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع اللجنة التحضيرية ملعاهدة عدم االنتشار املنعقد في لل

 .1، ص 5111، أيلول/ سبتمبر 21 -9جنيف بسويسرا، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد 

. 9، مجلس األمن األمم املتحدة، ص5111سبتمبر  أيلول/ 54( املؤرخ في 5111) 9119من القرار  1ينظر: الفقرة  -2

 . S/R/R/9119( 5111الوثيقة : )

 وردت أحكام املواد اإلحدى عشر كما يلي: -3

 املادة األولى: االلتزام األساس ي من قبل الدول الحائزة للسالح النووي. -

 وي.املادة الثانية: االلتزام األساس ي من قبل الدول غير الحائزة للسالح النو  -

 املادة الثالثة: التزام الدول غير الحائزة للسالح النووي باتفاق الضمانات. -

 .وتبادل املعلوماتاملادة الرابعة: التعاون الدولي لالستخدام السلمي للطاقة النووية  -

 النووية السلمية. وفوائد التفجيراتاملادة الخامسة: نشر الدول لنتائج  -

 ح النووي.املادة السادسة: نزع السال  -

 املادة السابعة: املناطق الخالية لألسلحة النووية. -

 خمس سنوات. ومراجعتها كلاملادة الثامنة: تعديل املعاهدة  -

 املادة التسعة: االنضمام املعاهدة والدول الوديعة وبدء التنفيذ. -

 املادة العاشرة: االنسحاب من املعاهدة وتمديدها. -

 -511 ص ، مرجع سابق، ص9: بشار مهدي هادي األسدي، ملحق رقم ينظرللغات الرسمية للمعاهدة. ): اةعشر  ةاملادة الحادي -

594.) 

  ،9199، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 5محمود خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، ط:  -4

 . 904 -905ص ص 

 .599 -595ص ص أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق،  -5
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، وفرضت على كل طائفة منهم مجموعة من 1(DDWNوأخرى غير نووية ) ،(DWNالدول إلى دول نووية )

 االلتزامات األساسية كما يلي:

 لدول النووية )الحائزة على األسلحة النووية(:التزامات ا -أ

بطريقة إلى أي مستلم كان، سواء  2عدم القيام بنقل أية أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووي أخرى  -

، واملقصود بعبارة "أي مستلم" سواء تعلق األمر بنقل األسلحة النووية إلى دولة، أو 3أو غير مباشرة مباشرة

 .4مجموعة إرهابيةشخص طبيعي أو شركة، أو 

عدم القيام بنقل السيطرة على األسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي األخرى بأي طريقة كانت، ألن  -

 إتاحة هذه السيطرة ونقلها يمثل نقال لألسلحة النووية.

 االمتناع عن مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة غير حائزة على األسلحة النووية أو صنع أو الحصول  -

 أجهزة التفجير على أسلحة نووية أو أي أجهزة تفجير نووي أخرى، أو السيطرة على مثل هذه األسلحة أو 

 .5النووي

 التزامات الدول غير النووية )غير الحائزة على األسلحة النووية(: -ب

عدم قبول استالم أية أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أخرى من أي جهة أو مصدر كان، سواء  -

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 االمتناع عن قبول السيطرة على أي أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أخرى بأي طريقة كانت. -
                                                           

 (Nuclear weapon states)املالحظة التي أثيرت على املعاهدة أنها أخذت بتقسيم الدول إلى دول ذات سالح نووي  -1

كان معموال  ، بدال من تقسيمها إلى دول غير نووية الذي(Non-Nuclear weapon states)ودول غير ذات سالح نووي 

التي لم تقبل أن  سمية األخيرة اعتراض من جانب بعض الدول املتقدمةبه في املشروع األولي للمعاهدة، وقد أثارت الت

" دول نوويةيطلق عليها " يطلق عليها وصف الدول غير النووية باعتبار أنها وصلت إلى درجة متقدمة في نشاطها تسمح بأن

 نوويا. )
 
ة لالستخدامات السلمية : محمود ماهر محمد ماهر، نظام الضمانات الدوليراجعحتى وإن كانت لم تنتج سالحا

 (.991، ص 9111للطاقة النووية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

" وردت عامة ومطلقة، أي أن املعاهدة تحظر حتى أجهزة التفجير النووي أجهزة تفجير نووي أخرى يتضح أن عبارة " -2

املعقدة التي هي ذات التكنولوجيا التي قد تستخدم ألغراض سلمية، ويعود سبب حظر هذه األجهزة إلى التكنولوجيا 

 (.921: وسام الدين محمد العلكة، مرجع سابق، ينظرالالزمة لصناعة األسلحة النووية. )

املقصود بالنقل غير املباشر لألسلحة النووية، ذلك الذي يتم عن طرق املوردين لألسلحة النووية أو املساعدة          -3

: زايدي وردية، "استخدام الطاقة ينظردولة ثالثة طرف أو غير طرف في املعاهدة. )التقنية لألغراض العسكرية بواسطة 

 (.90، ص 5195 الجزائر، جامعة تيزي وزو، ماجيستر،الذرية لألغراض العسكرية والسلمية"، رسالة 

 .90رجع نفسه، ص مزايدي وردية،  -4

 املادة األولى من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية. -5
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االمتناع عن صنع أو امتالك أو اقتناء أية أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أخرى، وعدم التماس أو  -

الحصول على الخبرة أو املواد الالزمة لصنع القنبلة  تلقي أية مساعدة أو السعي بأي طريقة في محاولة

 .1النووية

وألغراض التحقق من التزاماتها، اتفقت الدول غير الحائزة لألسلحة النووية بموجب املعاهدة على 

قبول نظام الضمانات الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم توجيه التكنولوجيا وجميع 

لنووية واملواد االنشطارية كالبلوتونيوم واليورانيوم املوجودة في أراضيها وتحت سيطرتها من مصادر املواد ا

األغراض السلمية إلى األغراض الحربية، أو استخدامها في صناعة األسلحة النووية أو األجهزة التفجيرية 

 .2األخرى 

نووي الخضوع لنظام ويالحظ هنا أن املعاهدة ألزمت الدول األطراف غير الحائزة للسالح ال

ضمانات الوكالة حتى ولو كانت إحدى هذه الدول غير عضو في الوكالة ما يعني أنها وسعت من عملية 

، وبذلك اتجهت نحو العاملية لتحقق بسط الرقابة بشتى 3الخضوع لنظام الضمانات بطريقة غير مباشرة

وكالة الحق في إجراء عمليات التفتيش صورها على البرامج النووية السليمة، حيث تتيح تلك الضمانات لل

، خاصة بعد إقرار وثيقة 4واملراقبة واإلشراف املباشر وغير املباشر على األنشطة النووية لهذه الدول 

والبرتوكوالت اإلضافية التي يرتبط  (Comprehensiv Safeguards Agreements)الضمانات الشاملة 

وآليات مختلفة كالقيام بفحص ومراجعة املعلومات  تنفيذها باملعاهدة، وهي تتضمن تفعيل وسائل

والبيانات املتعلقة بتصميمات املنشآت النووية، باإلضافة إلى جمع املعلومات وإجراء زيارات مفاجئة وعمل 

جرد مادي ملخزون كميات املواد النووية التي بحوزة الدولة، والتأكد من صحة ودقة املعلومات التي 

 .5وويةتقدمها عن أنشطتها الن

 كما تضمنت املعاهدة التزامات عامة تقع على عاتق كل من الدول النووية وغير النووية وهي:

االلتزام بعدم تزويد أي دولة غير نووية بمصادر أو مواد انشطارية، أو أية مواد أو معدات خاصة  -أ

 إذا كانت تلك الد
ّ
ولة خاضعة لضمانات لتحضير أو استخدام أو إنتاج املواد االنشطارية الخاصة إال

                                                           

1- Talib Shaghati Machari Alkenani, Op, cit, p. 180. 

 .04، ص مرجع سابقليس، يميليسا غ -2

، من حيث أن نظام الضمانات تتولى إدارته وتطبيقه الوكالة الدولية الحماية املاديةيختلف نظام الضمانات عن نظام  -3

ة الخاضعة لهذا النظام، أما نظام الحماية املادية للطاقة الذرية أو أية هيئة دولية أخرى داخل املنشآت واملرافق النووي

تكون فيه الدولة املعنية هي املسؤولة وحدها عن تطبيقه واتخاذ التدابير الالزمة للحماية الفعلية للمواد النووية داخل 

 (.999: نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص ينظرحدودها. )

 .591  – 591ص ص حمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، أ -4

 .559أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، املرجع نفسه، ص  -5
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. غير أن املالحظ على هذا االلتزام كونه يطبق فقط على الدول غير الحائزة 1الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 .2لألسلحة النووية، أما الدول النووية فيتم توفير لها املعدات واملواد االنشطارية الخاصة دون قيود

ابط التعاون الدولي، وتبادل املعلومات العلمية والتقنية التزام جميع الدول األطراف بتيسير صور وضو  -ب

يكون لها الحق في لى نحو يسهل على كافة الدول بأن واملواد املتعلقة بالتكنولوجية النووية السلمية ع

 .3االشتراك للمساهمة تطوير تطبيقات الطاقة النووية لألغراض السليمة

نية للتوصل إلى تدابير فعالة لوقف سباق التسلح النووي االلتزام بالدخول في إجراء مفاوضات بحسن  -ج

 .4في وقت مبكر، وإبرام معاهدة بشأن نزع السالح الكامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة

كما تقض ي املعاهدة بعقد مؤتمرات مراجعة الستعراضها كل خمس سنوات من أجل متابعة 

عقد تسعة مؤتمرات استعراضية وهي: مؤتمر  ، وفي هذا الصدد تم5تنفيذ أهدافها وتطبيق أحكامها

ـ 9111ـ مؤتمر األطراف الثاني الستعراض املعاهدة عام 9192األطراف األول الستعراض املعاهدة عام 

ـ مؤتمر األطراف الرابع الستعراض املعاهدة عام  9112مؤتمر األطراف الثالث الستعراض املعاهدة لعام 

ـ مؤتمر األطراف السادس الستعراض 9112راض املعاهدة عام ـ مؤتمر األطراف الخامس الستع9111

ـ مؤتمر األطراف الثامن  5112ـ مؤتمر األطراف السابع الستعراض املعاهدة عام  5111املعاهدة عام 

 .5192ـ مؤتمر األطراف التاسع الستعراض املعاهدة عام  5191الستعراض املعاهدة عام 

، أصبحت املعاهدة دائمة تقوم على مناقشة 9112لعام واعتبارا من مؤتمر املراجعة الخامس 

املسائل واملوضوعات الرئيسية ذات الصلة بتفسير املادة الرابعة من املعاهدة، وتشجيع نظام الضمانات 

وحق الدول في امتالك وية وبالسالمة واألمن النوويين، وتعزيزه، والنهوض باالستخدام السلمي للطاقة النو 

، ومتابعة مدى التقدم املحرز في نزع السالح ومنع االنتشار على الصعيدين 6ملةدورة وقود نووي كا

 اإلقليمي والعالمي.

                                                           

 من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. 5املادة الثالثة الفقرة  -1

 .01فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -2

 األسلحة النووية.من معاهدة عدم انتشار  5املادة الرابعة الفقرة  -3

 املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. -4

من املعاهدة ما يلي: )يعقد للدول األطراف في املعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذها،  0تنص املادة الثامنة الفقرة  -5

أهداف الديباجة وإعمال أحكام مؤتمر في جنيف بسويسرا الستعراض سير املعاهدة بغية التأكد من أنه يجري تحقيق 

املعاهدة. ويجوز بعد ذلك على فترات خمس سنوات باقتراح يقدم لذلك من أغلبية الدول األطراف في املعاهدة إلى 

 الحكومات الوديعة، تأمين عقد مؤتمرات مماثلة الغرض الستعراض سير املتابعة(.

"، مجلة دفاتر ون الدولي واالستخدام السلمي للطاقة النوويةمن هيروشيما إلى فوكوشيما القانمهداوي عبد القادر،"  -6

 .511، ص 5199السياسة والقانون، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 



 

 

 

137 

تحتل معاهدة الحظر الشامل (: TBCT) 1663معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  -1-2

ة أهمية كبيرة في مواجه (The comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) للتجارب النووية

 
 
التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن على كل من الصعيدين اإلقليمي والدولي، حيث تؤدي دورا

 في تعزيز اإلطار العام ملنع االنتشار ونزع السالح النوويين، كما تسهم في تحقيق مزيد من األمان 
 
حاسما

 .1واألمن النوويين، واستتباب السلم واألمن العامليين

 وقد تبنت الجمعي
 
، حيث   2ة العامة مشروع املعاهدة بعد مفاوضات دامت أكثر من أربعين عاما

بصيغتها الواردة في الوثيقة  9111أيلول/ سبتمبر عام  91اعتمدتها في دورتها الخمسين املنعقدة يوم 

9159/21/A  أيلول/  54ورك في . وتم فتح باب التوقيع على املعاهدة بنيوي21/5423بموجب قرارها رقم

دولة نووية شاركت رسميا في  44دولة من أصل  49دولة بما في ذلك  910، ووقعت عليها 9111تمبر سب

ولم توقع على املعاهدة دول  ،4املفاوضات التي يتوجب عليها التصديق على املعاهدة لدخولها حيز النفاذ

 .وكوريا الشمالية ،5نووية مصرح بامتالكها األسلحة النووية وهي: الهند، باكستان

                                                           

حظر ومنع التفجيرات النووية: معلومات أساسية للبرملانيين عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب السينا زيربو،"  -1

، فيينا، تشرين الثاني/ 0للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ط: ، منشور معد النووية"

 . A( 11911- 94.4 111094.الوثيقة : ) 1  -1ص ص ، 5190نوفمبر 

شرعت الجمعية العامة النظر في موضوع التجارب النووية، حيث طلبت في دورتها الخامسة والثالثون  9124منذ عام  -2

في مؤتمر  نة السالح الدخول في مفاوضات لوضع اتفاقية لكبح التجارب النووية، وأثناء املناقشات التي جرتمن لج

، تم االتفاق على تكثيف الجهود نحو إبرام اتفاقية دولية تحرم 9112منع انتشار األسلحة النووية لعام ملعاهدة املراجعة 

السيما في مسألة التفتيش امليداني التي دافعت عنها الواليات  ،يرةالتجارب النووية، وشهدت تلك املفاوضات صعوبات كب

تدمير الترسانات اإلستراتيجية  وتمسك الهند بطلب ،املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا في مقابل الرفض الروس ي الصيني

ذها تصديقا من قبل الدول من مشروع املعاهدة التي تشترط لنفا 94واعتراضها على املادة  ،للدول النووية بشكل كامل

النووية ودول العتبة النووية، وإلنقاذ مشروع املعاهدة اقترحت أستراليا تمريره على الجمعية العامة لألمم املتحدة من 

: رقيب للمزيد أكثر ينظرأين تم حسم أوجه الخالف بصورة نهائية بين الدول األطراف. ) ،أجل دراسته والتداول بشأنه

، دار الفكر الجامعي 9وي، الوضع القانوني للتجارب النووية، دراسة في أحكام القانون الدولي، ط: محمد جاسم الحما

 (.995-999ص ص ، 5192اإلسكندرية، 

 .995رقيب محمد جاسم الحماوي، املرجع نفسه، ص  -3

 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 9فقرة  94املادة  -4

تجارب ألسلحة نووية، وهذه التجارب هي األولى منذ فتح باب التوقيع  9111ان في ماي أجرت كل من الهند وباكست -5

على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتوقف الفعلي للتجارب منذ ذلك الوقت، وقد أثارت هذه التجارب قلقا 

 اتجاه ما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من تأثير يهدد بقاء نظام عد
 
م االنتشار على املدى الطويل وعلى شديدا

: سوزان معوض غنيم، النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية في اجعير السلم واألمن الدوليين. )

 وما بعدها(. 494، ص 5199، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، 9األغراض السلمية، ط: 
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وبموجب هذه املعاهدة تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب األسلحة 

 لواليتها أو ، وبحظر ومنع أي تفجير من هذا القبيل في أي مكان يخضع 2أو أي تفجير نووي آخر 1النووية

ات األسلحة سيطرتها. كما تتعهد أي دولة طرف باالمتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجير 

 .3النووية أو أي تفجير نووي آخر أو التشجيع عليه أو املشاركة فيه بأي طريقة كانت

 شموليا، بمعنى أنها تمنع جميع التجارب           
 
إن الحظر الذي نصت عليه املعاهدة يحمل طابعا

 لألغراض العسكرية أو لألغراض السلمية، كما تحرم ع
 
لى الدول األطراف النووية سواء كان منها مخصصا

تشجيع مثل هذه التجارب أو املشاركة فيها أو اإلشراف عليها، سواء كانت داخل الحدود اإلقليمية للدولة 

أو في أي مكان آخر خاضع لواليتها، بما في ذلك املياه اإلقليمية والبحار العالية  الخاضعة لسيادتها أو التي 

نطاق الحظر جميع البيئات األربع، وهذا يعني أن  ، كما يشمل4تقع تحت سيادة وسلطة دولة أخرى 

قد تم  9110التجارب النووية التي تم حظرها بموجب معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 

توسيعها بشكل واضح لتشمل التجارب النووية في الغالف الجّوي والفضاء الخارجي وتحت سطح املاء   

 .5وجوف األرض

ة من املعاهدة على كل دولة طرف، أن تقوم وفقا إلجراءاتها الدستورية، باتخاذ وتلزم املادة الثالث

أوسن قانون جديد يجرم إجراء التفجيرات  ،أية تدابير ضرورية كتعديل التشريعات الجنائية القائمة

ها بأي أو املشاركة في ،أو املساعدة على إجرائها ،أو محاولة إجرائها ،النووية أو التسبب فيها أو تشجيعها

أو أي مكان آخر  ،، ومنع األشخاص الطبيعيين واملعنويين في أي مكان من إقليمها6شكل من األشكال

كما  ،7يخضع لواليتها القضائية أو لسيطرتها وفقا للقانون الدولي االضطالع بأي أنشطة تحظرها املعاهدة
                                                           

جير سالح نووي في أي من البيئات الختبار فاعلية األسلحة النووية             يقصد "بتفجيرات األسلحة النووية" أي تف -1

 (.94، ص سابقرجع م: رقيب محمد جاسم الحماوي، ينظروترساناتها لدى الدول الحائزة ومدى تأثيرها التدميري، )

 والتي يمكنغراض السلمية يقصد " بأي تفجير نووي آخر" أي تفجيرات أخرى بما فيها تلك التفجيرات املستخدمة لأل  -2

: قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة ينظراستخدامها من أجل استحداث واختبار متفجرات نووية لألغراض العسكرية. )

 (.91ص  ،5110، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 9، ط: 9111الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 

 جارب النووية.املادة األولى من معاهدة الحظر الشامل للت -3

 .591، ص سابقرجع مقاسم محمد عبد الدليمي،  -4

 .991رقيب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص  -5

إّن تجريم إجراء التفجيرات النووية وفرض عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة، إضافة إلى التدابير الرامية إلى منع  -6

رات من شأنه ردع مرتكبي هذه األنشطة ويعضّدِّ أهداف األمن النووي داخل الحصول على املواد أو األجهزة الالزمة للتفجي

 ملمارسة هذه األنشطة املحظورة بموجب املعاهدة، وهذا ما 
 
 آمنا

 
والية الدولة القضائية، ويحول دون اتخاذ أراضيها مالذا

 (.90 -99ص ص : السينا زيربو، مرجع سابق، ينظريسهم في إرساء نظام أمن نووي وطني متين. )

 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 9املادة الثالثة فقرة  -7
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كون بمثابة جهة الوصل تفرض نفس املادة أن تقوم كل دولة طرف بتسمية أو إقامة سلطة وطنية ت

 .1الوطنية التي يجري عن طريقها االتصال بالدول األطراف األخرى 

الحظر منظمة اتفاقية ونصت املادة الثانية من املعاهدة على إنشاء منظمة دولية يطلق عليها "

 " تعمل على تحقيق أغراض االتفاقية وتنفيذ أحكامها، ويمكن لهذه املنظمةللتجارب النووية الشامل

ظمات والوكاالت الدولية األخرى كهيئة مستقلة أثناء ممارسة وظائفها إقامة عالقات تعاونية مع بعض املن

 .2كالوكالة الدولية للطاقة الذرية

  3كما تنص املعاهدة على إنشاء نظام شامل للتحقق يشمل وضع نظام للرصد الدولي واألمن

 .4العالم والقصد منه هو رصد األحداث االهتزازية وغيرها في

تتمثل في جملة من التشريعات الدولية التي جاءت كّرد فعل لحادث  اتفاقيات األمان النووي: -2

 على 
 
تشرنوبل املروع، حيث تعد نقطة تحول في إرساء النظام الدولي لألمان النووي الذي انعكس إيجابا

ل بينه وبين األمن النووي، وسيتم توسيع دائرة اإلطار القانوني الدولي لألمن النووي بحكم عالقة التداخ

 التطرق إليها على النحو اآلتي:

اعتمدت هذه االتفاقية بفيينا بالنمسا خالل مؤتمر دبلوماس ي : 1665اتفاقية األمان النووي لعام  -2-1

                 فتح باب التوقيع عليها في ، وتم9114يونيو  99أشرفت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

، ودخلت حيز 5114( دولة طرف بحلول نهاية 22حيث بلغ عدد أطرافها املتعاقدين ) 9114سبتمبر  51

 . 5( دولة55بعد أن صدقت عليها ) 9111أكتوبر  54النفاذ في 

  

                                                           

 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.  4املادة الثالثة فقرة  -1

 من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 1املادة الثانية فقرة  -2

الزالزل، ورصد النويدات املشعة والرصد الصوتي املائي  يشمل نظام الرصد الدولي على مرافق عاملية تعني برصد -3

: ستيف اجعير والرصد دون الصوتي، حيث تقوم هذه املرافق بإحالة البيانات إلى مركز البيانات الدولي من أجل تحليلها. )

بناء الثقة، توليو وتوماس شمالبرغر، نحو االتفاق على مفاهيم األمن: قاموس مصطلحات تحديد األسلحة ونزع السالح و 

 (.CNNNNS/ 55/5112. الوثيقة: 11، ص 5110معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، جنيف، سويسرا، 

النووي    والتسونامي والحادث  أظهرت القياسات التي أجريت في سياق األحداث املأسوية التي تمثلت في زلزال توهوكو  -4

 :ينظرد الدولي لإلسهام بقوة في جهود التخفيف من الكوارث.)استعداد نظام الرص 5199فوكوشيما دايتش ي مارس 

 (.9السينا زيربو، مرجع سابق، ص 

 .41، مرجع سابق، ص 5114األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -5
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تنطوي على تطبيق مبادئ أساسية ألمان املنشآت النووية  1تعد االتفاقية أول صك دولي ملزم قانونا

 .2لألمان، مما يجعلها خطوة هامة في التنظيم القانوني الدولي لالستخدامات النوويةال معايير مفصلة 

 وتهدف إلى تحقيق ثالث مقاصد رئيسية وهي:

بلوغ مستوى عال من األمان النووي في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على ذلك املستوى من خالل  -أ

 التعاون التقني في مجال األمان.تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي بما في ذلك 

إنشاء دفاعات فعالة في املنشآت النووية ضد األخطار اإلشعاعية املحتملة لحماية األفراد، واملجتمع  -ب

 والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاعات املؤينة.

 .3الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، والتخفيف من حدتها في حال وقوعها -ج

ومن خالل قراءة لهذه االتفاقية، يتبين أنها تنص على مجموعة من البنود والتعهدات التي يتعين            

 على الدول األطراف تنفيذها كما يلي:

على الدول املتعاقدة إدراج التشريعات والتدابير الرقابية واإلدارية والخطوات الضرورية في إطار قانونها  -أ

 .4ذه املعاهدةالوطني لضمان تطبيق بنود ه

اتخاذ كل دولة الخطوات املناسبة التي تكفل اإلسراع في توفير األمان بالنسبة إلى منشآتها النووية،  -ب

وإجراء التحسينات املعقولة من الناحية العملية، لرفع مستوى أمان املنشأة النووية، وإال اتخذت 

مع مراعاة اآلثار االجتماعية والبيئية  الخطوات املناسبة لغلق املنشأة النووية في أقرب وقت ممكن،

 .5واالقتصادية عند اإلغالق

                                                           

 مرفت محمد البارودي، التنظيم القانوني ملجابهة الحوادث النووية واإلشعاعية والتعويض عن أضرارها، دار النهضة -1

 (.11 -11ص ص ، 5195مصر، القاهرة،العربية، 

املنشآت النووية املدنية وال يمتد إلى املنشآت العسكرية، وال إلى  ما يؤخذ على االتفاقية أن نطاقها ال يشمل إال -2

، كما أنها ال تمتد إلى سائر أجزاء دورة الوقود النووي م
 
ثل معالجة املنشآت البحثية وال إلى تلك املنشآت املحمولة بحرا

 (.2، مرجع سابق، ص لي: عادل محمد عينظر)النفايات. 

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  9املادة  -3

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  4املادة  -4

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  1املادة  -5
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التزام كل دولة طرف بوضع إطار تشريعي ورقابي لتنظيم آمان املنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات  -ج

ولوائح وطنية تسري على األمان، ونظام للترخيص مع حظر تشغيل أي منشأة نووية دون رخصة، ونظام 

 .1قابة والتقييم للتأكد من االمتثال للوائح السارية وشروط الرخصللتفتيش والر 

التزام كل دولة طرف بإنشاء هيئة رقابية مكلفة بتنفيذ اإلطار التشريعي لألمان النووي، مزودة   -د

 .2بصالحيات واسعة وموارد مالية وبشرية مالئمة لالضطالع بمسؤولياتها

املالية، وأعداد كافية من املوظفين املؤهلين الحاصلين على قسط  لتزام كل دولة طرف بتوفير املواردا -هـ

 .3مالئم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب لدعم أمان كل منشأة نووية طيلة عمر تشغيلها

اتخاذ خطوات مناسبة إلجراء تقييمات شاملة ومنهجية لألمان قبل تشييد املنشاة النووية وطوال عمر  -ح

لك إجراء تحقق عن طريق التحليل واملراقبة واالختبار والتفتيش يكفل التطابق بين تشغيلها بما في ذ

 .4الحالة املادية للمنشأة وتشغيلها، وبين تصميمها ومتطلبات األمان الوطنية والقيود والشروط التشغيلية

ف متعاقد كرست االتفاقية في املادة الخامسة عشر مبدأ الحماية من اإلشعاعات، بحيث يتخذ كل طر  -خ

الخطوات املناسبة التي تكفل في جميع الحاالت التشغيلية، حصر تعرض العاملين والجمهور لإلشعاعات 

الناجمة عن املنشأة النووية في أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أي فرد لجرعات 

 .  5إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية املقررة

، واتخاذ الخطوات والتدابير الالزمة 6لى نظام للتأهب واالستعداد للطوارئ كما نصت االتفاقية ع

بأن يوفر تصميم وتشييد املنشآت النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها في الحماية والدفاع في العمق 

للحيلولة دون وقوع حوادث أو التخفيف من عواقبها حال وقوعها، وأن تكون التكنولوجيات املستخدمة في 

التصميم والتشييد قد تأكدت صالحيتها عن طريق التجربة والتحليل، وأن يحقق هذا التصميم جودة 

. وأما في مرحلة التشغيل فتلزم كل دولة طرف بإتمام تشغيل املنشأة النووية 7التشغيل واستقراره وإدارته

                                                           

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  9املادة  -1

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  1ادة امل -2

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  99املادة  -3

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  94املادة  -4

 .91دمق عبد السالم، مرجع سابق، ص  -5

 .9114من اتفاقية األمان النووي لعام  91املادة  -6

 9114النووي لعام  من اتفاقية األمان 91املادة  -7
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في جميع املجاالت املتصلة وصيانتها وتفتيشها واختبارها من خالل توافر الدعم الهندس ي والتقني الضروري 

 .1باألمان طيلة عمر تشغيل املنشأة، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التصدي للحوادث املتوقعة

وتلزم االتفاقية الدول األطراف قبل كل اجتماع يتم عقده في إطار املؤتمرات االستعراضية تقديم 

 .2التزاماتها الواردة بموجب املعاهدةتقارير تتضمن جملة من التدابير الوطنية املتخذة لتنفيذ 

عقب حادثة تشرنوبيل مباشرة عقدت : 1613اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي لسنة  -2-2

" كصك اتفاقية التبليغ املبكرالوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرها العام دورة استثنائية تم فيها إقرار" 

 وتقاسمها حالة وقوع حادث نووي أو طارئ نووي قانوني يحدد اإلطار الدولي لتيس
 
ير تبادل املعلومات فورا

. وقد تم فتح باب التوقيع على 3أو إشعاعي بهدف التقليل إلى أدنى حد من تلك العواقب والطوارئ 

 59أكتوبر من نفس العام، ودخلت حيز النفاذ يوم  1بفيينا ونيويورك يوم  9111سبتمبر  51االتفاقية يوم 

 .91114ر أكتوب

تنطبق االتفاقية على أي حادث نووي يشمل أي مرفق أو نشاط يخضع لوالية أو سيطرة دولة 

طرف وَيحدث منه، أو ُيحتمل أن َيحدث منه انطالق مواد مشعة، ونجم عنه أو قد ينجم عنه، انطالق عبر 

ويتعين على الدولة  .5الحدود الدولية يمكن أن يكون له تأثير من حيث السالمة اإلشعاعية لدولة أخرى 

 بفعل 
 
الطرف التي وقع فيها الحادث أن تبادر على الفور تبليغ الدول التي تتضرر أو يحتمل أن تتضرر ماديا

الحادث النووي، وطبيعته ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك مالئما، وأن تسرع دون إبطاء 

 .6ص آثار اإلشعاعات النووية إلى أدنى حد ممكنبتزويد تلك الدول بما يلزم من معلومات متاحة لتقلي

 ،وتطلب االتفاقية من كل دولة طرف أن تحيط علما الدول األطراف األخرى بسلطاتها املختصة

ونقاط االتصال املخولة إلصدار وتلقي التبليغ واملعلومات عن الحادث، بما في ذلك التبليغ عن أي تغيير 

                                                           

 .511محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1

تعقد املؤتمرات االستعراضية ملعاهدة األمان النووي مرة كل ثالث سنوات، وتهدف إلى مراجعة مجمل معايير األمان  -2

       د عددها عنوالسالمة العامة في كل املرافق واملنشآت واملحطات النووية العاملة في جميع أنحاء العالم والتي يزي

مرفق ومحطة، باإلضافة إلى االطالع على جميع التقارير الفنية والتقنية التي تقدمها الدول األطراف ذات القدرات  211

، متاح على الرابط الوكالة الذرية: اختتام املؤتمر الدولي ملعاهدة األمان النووي: موقع أكي اإليطالية لألنباء، ينظرالنووية.)

 (.91/11/5199تاريخ االطالع:  ،http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=1.0.2108655501التالي: 

حادثات والطوارئ، الوكالة ، التأهب والتصدي للطوارئ، دليل عمليات االتصال في الالوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .N/TPCC-/OS( 5145). الوثيقة: 2، ص 5190الدولية للطاقة الذرية، فيينا، تموز/ يوليه 

 .905سحري نورة، مرجع سابق، ص  -4

 .9111من اتفاقية التبليغ املبكر لسنة  9املادة  -5

 .9111من اتفاقية التبليغ املبكر لسنة  5املادة  -6

http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=1.0.2108655501
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ويجوز في كل الحاالت للدول األطراف أن تقدم التبليغ  ،1يحدث في نقاط االتصال بصورة مستمرة

 .2واملعلومات إما مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 وغيرها من  
 
كما يقع التزام على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعالم الدول األطراف فورا

ملنظمات الدولية ذات الصلة لتحقيق مزيد من الدول التي قد تتضرر جراء وقوع حادث نووي، وكذا ا

 .3التعاون الدولي على االستخدام اآلمن للطاقة النووية طبقا للمادة الرابعة من االتفاقية

تقليص أخطار الحوادث النووية واإلشعاعية  هو  ،هذه االتفاقية في واقع األمر إن ما تهدف إليه

املجتمع الدولي إلى عقد اتفاقية أخرى للمساعدة في  بعد وقوعها إلى أقص ى حد ممكن، األمر الذي دفع

 حال حدوث حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

 دخلت هذه :1613اتفاقية تقديم املساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لسنة  -2-1

لة الدولية للوكاعليها في املؤتمر العام  بعدما فتح باب التوقيع 9119فيفري  0االتفاقية حيز النفاذ في 

 .4( دولة طرف11) 5119. بلغ عدد األطراف فيها غاية 9111سبتمبر  51للطاقة الذرية املنعقد في 

 للتعاون املتبادل بين الدول املوقعة عليها من جهة، وبين الدول والوكالة 
 
تشكل االتفاقية إطارا

رية في حال وقوع حادث نووي الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى، وهذا لتسهيل تقديم املساعدة الفو 

أو طارئ إشعاعي والتقليل إلى أدنى حد من عواقبه وحماية األرواح واملمتلكات والبيئة من آثار 

 .5اإلشعاعات

وقد بينت االتفاقية طرق وسبل تقديم املساعدة الدولية إلى الدولة التي تطالب بها، وكيفية 

 للتدخل في شؤونها 6عنيةتوجيهها، واإلشراف عليها بين مختلف األطراف امل
 
، دون أن يشكل ذلك سببا

                                                           

 .9111ية التبليغ املبكر لسنة من اتفاق 1املادة  -1

األمم املتحدة، الجمعية العامة، لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية،" تقرير الفريق العلمي املعني  -2

 .AT/A.184/412الوثيقة:  .95باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي"، ص 

 .941النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص القانون الدولي  عوينات،نجيب بن عمر  -3

انضم إلى هذه االتفاقية إحدى عشر دولة عربية طرف من بينها الجزائر التي صادقت عليها بتحفظ بموجب املرسوم  -4

 51املنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  5110أكتوبر  50املؤرخ في  019-10الرئاس ي رقم 

 .12، العدد 5110بر أكتو 

 .9119من اتفاقية املساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لسنة  9املادة  -5

 . 9119من اتفاقية املساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لسنة  4و  0و  5: املواد ينظر -6
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الداخلية، فاملعاهدة ال تلزم الدول األطراف توفير املساعدة وال قبولها، وإنما االلتزام الوحيد املفروض على 

 .1الدول األطراف في حال تلقيها طلب املساعدة أن تجيب عنه في أقرب وقت ممكن

 محوريا في التنسيق بين مختلف األطراف التي من شأنها  وتلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 
دورا

تقديم املساعدة، حيث تلزم هذه الدول بوضع إمكاناتها املادية والبشرية تحت تصرف الوكالة التي تتولى 

، وتتمثل املهمة 2تأطير عمليات التدخل للحد من عواقب الحوادث النووية واإلشعاعية في حال وقوعها

الة في جمع ونشر املعلومات عن الخبراء واملعدات واملواد التي يمكن إتاحتها في حال وقوع األساسية للوك

حادث نووي، والتقنيات واألساليب ونتائج األبحاث ذات الصلة ملواجهة الحوادث النووية أو الطوارئ 

املالئمة  ط الطوارئ والتشريعاتاإلشعاعية، وعلى الوكالة أن تساعد الدول عند الطلب على إعداد خط

 مع املنظمات الدولية ذات  ،، ورصد اإلشعاعات3ووضع برامج لتدريب العاملين
 
وأن تقيم اتصاال مستمرا

الصلة للحصول على معلومات والبيانات املالئمة وتبادلها، وأن تعد قائمة بأسماء هذه املنظمات الدولية 

 .4وتزود بها الدول األطراف

ان التصرف في الوقود املستهلك وأمان التصرف في النفايات املشعة االتفاقية املشتركة بشأن أم -2-5

( ب)، ددارة املأمونة للوقود املستنف( اإل أسميت باالتفاقية املشتركة ألنها تتناول أمرين: ): 1663لسنة 

وقد  ،اإلدارة املأمونة للنفايات املشعة، وهي أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن األمان في هذين املجالين

في إطار مؤتمر دبلوماس ي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها  9119سبتمبر  2تم اعتمادها بتاريخ 

                                                           

 .949رجع سابق، ص نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، م -1

 .  900سحري نورة، مرجع سابق، ص  -2

    تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام تمارين بموجب اتفاقية التبليغ املبكر، واتفاقية تقديم املساعدة -3

ي الخاص تمارس من خاللها هي والدول األعضاء، واملنظمات الدولية ذات الصلة، ترتيبات مختلفة ضمن اإلطار الدول

بالتأهب والتصدي للطوارئ بغرض مواجهة حاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية، وقد أجرت الوكالة سبعة تمارين 

استضافت املغرب أول  5190الختبار االتصاالت وأزمنة االستجابة وتبادل املعلومات في جميع أنحاء العالم، وفي نوفمبر 

ار عملية التأهب والتصدي من جانب الدول األعضاء لحاالت الطوارئ تمرين من نوعه أجري على نطاق واسع الختب

 وعشر منظمات دولية 21اإلشعاعية الحادة الناجمة عن هجوم بواسطة "قنبلة قذرة"، وقد شارك فيه 
 
بما    دولة عضوا

عن أحداث  الناجمةفيها الوكالة، وأتاح هذا التمرين فرصة لتقييم عملية التصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية الشديدة 

 (.91 -1صص  ، مرجع سابق،5190: التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام راجعيتتصل باألمن النووي. )

 .9111من اتفاقية املساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لسنة  2املادة  -4
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عدد أطرافها املتعاقدين إلى وصل  5114، وبحلول نهاية 5119جوان  91، وبدأ نفاذها في 1الرئيس ي بفيينا

04  
 
 .2طرفا

الت نووية مدنية، وهي بذلك ال تشمل الوقود وتنطبق االتفاقية عندما يتعلق األمر بتشغيل مفاع

املستهلك والنفايات املشعة التي تدخل في إطار برامج عسكرية أو دفاعية للدول، لكنها تنطبق عليها إذا تم 

 .3تحويلها إلى برامج مدنية سلمية

 للدول األطراف على اهتمامهم
 
 وقد نصت االتفاقية على جملة من االلتزامات التي تشكل حافزا

 املشترك من أجل تطوير وتشجيع رفع مستويات األمان وأهمها:

وضع اإلطار التشريعي والرقابي على املستوى الوطني من أجل االلتزام بالقواعد التي تحكم إدارة الوقود   -أ

مجال  هذا اإلطار وضع متطلبات ولوائح وطنية فيوأن يكفل  . 4املستهلك والتصرف في النفايات املشعة

 األمان ا
 
 واضحا

 
 .5إلشعاعي، ونظام للترخيص، باإلضافة إلى توزيع مسؤوليات الهيئات املشاركة توزيعا

أن تقوم كل دولة طرف بإنشاء هيئة رقابية تكلف بتنفيذ اإلطار التشريعي وتوزيع الصالحيات        -ب

لوظائف الرقابية واالختصاصات وتوفير املوارد املالية والبشرية، مع ضرورة الفصل على نحو فعال في ا

والوظائف األخرى التي تضطلع بها هيئات تشارك في األنشطة ذات الصلة بالتصرف في الوقود املستهلك 

 .6والنفايات املشعة والرقابة عليها

من االتفاقية على التزامات يتعين على الدول األطراف تنفيذها بشأن تصميم  91إلى  1نصت املواد  -ج 

ذات الصلة بالوقود املستنفذ والنفايات املشعة، وهي نفسها االلتزامات التي وتشييد وتشغيل املرافق 

التي سبق الكالم عنها، وهذا ما يؤكد التكامل بين االتفاقيتين  9114أوردتها اتفاقية األمان النووي لعام 

 .7من أجل ضمان بلوغ مستوى أمان عاٍل للمرافق النووية من حيث التصميم والتشييد والتشغيل

وفي مجال النقل الدولي تلتزم كل دولة طرف تشترك في عملية نقل عبر الحدود باتخاذ التدابير  -ه

الضرورية التي تتوافق مع االلتزامات الدولية؛ منها أن تكون عملية النقل مرخصة بموافقة دولة املقصد 

                                                           

  "، مرجع سابق،لضمان سالمة املرافق النووية 9111 اتفاقيات ما بعد حادث تشرنوبيلنجيب بن عمر عوينات،"  -1

 .91  -91 ص ص

 .41، مرجع سابق، ص 5114األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -2

 .901-901ص ص سحري نورة، مرجع سابق،  -3

 .9119من االتفاقية املشتركة لسنة  91املادة  -4

 .9119من االتفاقية املشتركة لسنة  91املادة  -5

 .9119من االتفاقية املشتركة لسنة  51املادة  -6

 .920 -925ص  ص نجيب عمر بن عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، -7
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وقود املستهلك أو وإعالمها مسبقا، وتوفير القدرات اإلدارية والتقنية الكفيلة بحسن التصرف في ال

 .1النفايات املشعة دون املساس بحقوق الدول في تصدير هذه املواد ملعالجتها أو إعادتها إلى أقاليمها

ماع استعراض ي تتضمن جملة من كما تلتزم الدول املتعاقدة بتقديم تقارير وطنية عند انعقاد كل اجت -ج

السيما فيما يتعلق سياستها في مجال التصرف في  التدابير املتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية،

الوقود املستهلك والنفايات املشعة وممارساتها للعملية بشأن ذلك، مع تقديم قائمة باملرافق املوجودة 

لديها ومواقعها وخصائصها، وكشف يبين رصد النفايات املشعة، باإلضافة إلى قائمة باملرافق النووية التي 

 .2لهاتجري عملية وقف تشغي

 الفرع الثاني: الصكوك القانونية الدولية غير امللزمة ذات الصلة باألمن النووي

تصدرها  4شكل مدونات السلوك ووثائق إرشادية 3تأخذ هذه الصكوك بوصفها أدوات غير ملزمة

 الوكاالت الدولية املتخصصة، وهي ال تنتمي إلى املعاهدات الدولية امللزمة أو العرف امللزم، وإنما ت
 
لعب دورا

 في مجال دعم وتطبيق آليات األمن النووي. ومنذ نشأتها كرست الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها 
 
مهما

بكل إمكانياتها العلمية والفنية على وضع مجموعة من الوثائق الطوعية املتضمنة معايير إرشادية وقواعد 

لى الدول أن تأخذ بها من أجل دعم وتعزيز السلوك، وأفضل املمارسات الجيدة والفعالة التي ينبغي ع

 اإلطار القانوني العالمي لألمن النووي. وسيتم التعرض إلى هذه الصكوك اإلرشادية كما يلي:

 أوال: مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها

 بمدينة ديجون بفرنسا  9111في عام 
 
أسفر عن إقرار عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا

تم عقد مؤتمر آخر في بيونيس  5111خطة عمل دولية بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. وفي ديسمبر 

                                                           

 .9119من االتفاقية املشتركة لسنة  59املادة  -1

 .9119من االتفاقية املشتركة لسنة  05املادة  -2

 ن معايير وتوصيات ليس إلزامي، لكن قد تصبح ملزمة في حالتين:األصل أن ما يرد في هذه الصكوك م -3

 إذا تبنت إحدى املعاهدات الدولية املدونات والوثائق اإلرشادية وبالتالي تكتسب الصفة اإللزامية القانونية. - 

، املحاضرة 5191ليا إذا تبنى التشريع الوطني مدونة السلوك أو الوثيقة اإلرشادية. )راجع: مركز العراف للدراسات الع - 

 ، متاحة على الرابط التالي:15/19/5191الثامنة في القانون اإلداري مع التعمق مؤرخة في 

https://www.Facebook.com/elarafcenterLposts57622479195463  94/91/5199:  االطالع، تاريخ  .) 

تتضمن مدونات قواعد السلوك والوثائق اإلرشادية في مجال األمن واألمان النوويين معايير وتوصيات غير ملزمة  -4

تصنف ضمن قواعد القانون الناعم، حيث يتولى وضعها خبراء متخصصين في نشاط معين، وتصدرها هيئات دولية 

       ( لُيلفتوا أنظار XUSIو اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع )( أXA/Aمتخصصة كالوكالة الدولية للطاقة الذرية )

، 5191: مركز العراف للدراسات العليا ينظر)املعايير. الدول التي تقوم بممارسة ذلك النشاط إلى ضرورة تطبيق تلك 

 املرجع نفسه(.

https://www.facebook.com/elarafcenterLposts57622479195463
https://www.facebook.com/elarafcenterLposts57622479195463
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التي أدى تنفيذها إلى تصنيف املصادر املشعة، ووضع  1أيريس باألرجنتين أسفر عن تنقيح تلك الخطة

لى اتخاذ تدابير وترتيبات تكفل تطبيق مدونة قواعد السلوك بشأن أمانها وأمنها، كما دعا املؤتمر الدول إ

 .2وتنفيذ املدونة

لكن في أعقاب الهجمات اإلرهابية التي وقعت على نيويورك والعاصمة واشنطن في الحادي عشر 

ثارت مخاوف دولية جديدة بشأن احتمال استعمال مصادر مشعة شديدة املخاطر ألغراض  51193سبتمبر 

املؤتمر الدولي املعني بأمن املصادر املشعة بفيينا بالنمسا في الفترة من إجرامية، األمر الذي أدى إلى عقد 

تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع املفوضية األوروبية  5110مارس  90إلى  91

عن عدد من   واملنظمة العاملية للجمارك ومنظمة الشرطة الجنائية األنتربول، وأسفر هذا املؤتمر 

تنباطات لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للقضايا األمنية التي تثيرها املصادر املشعة غير الخاضعة االس

لقدر كاٍف من الرقابة، وبالحاجة إلى تحديد هوية املصادر التي تسبب أفدح املخاطر، وضرورة توافر التزام 

 .4وطني قوي من أجل تلك املخاطر طيلة دورة حياة املصادر

وافق مجلس محافظي الوكالة على النتائج التي خلص إليها املؤتمر   الدولي،  5110بر سبتم 1وفي 

املشعة املصادر  مدونة قواعد السلوك بشأن أمانوقام بتدوين تلك النتائج في شكل وثيقة أطلق عليها "

 ،TPN/PT/NA/A5/5114تحت الرمز  5119" لتحل محل النسخة األولى التي نشرتها الوكالة في مارسوأمنها

 على املدونة من خالل القرار  بتصديق مجلس املحافظين 5110وقد رحب املؤتمر العام للوكالة لعام 

 

                                                           

واد مشعة قبل أن تجعل أحداث                   لقضية األنشطة اإلجرامية التي تنطوي على م "بيونس أيرس"لقد تصدى مؤتمر  -1

من هذا املوضوع مسألة مهمة على مستوى تقرير السياسات، حيث أوص ى بالنظر في التدابير املتعلقة  5119سبتمبر  99

تكثيف  بمنع سوء استعمال املصادر اإلشعاعية ألغراض إجرامية على أنها مكملة للتدابير املتعلقة بتعزيز أمانها وأمنها، مع

التعاون على املستوى الوطني والدولي بين الهيئات الرقابية النووية وأجهزة إنفاذ القانون )أجهزة الشرطة والجمارك 

واالستخبارات(، وأن تأخذ الدول على عاتقها املسؤولية التخاذ التدابير الالزمة ضد التهديد املحتمل الذي يمثله اإلرهاب 

: املؤتمر الدولي املعني بأمن راجعيادر املشعة الشديدة املخاطر ألغراض إجرامية. )اإلشعاعي وعواقب استخدام املص

 (.  ، مرجع سابقاملصادر املشعة

2- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY ,CODE OF CONDUCT ON THE SAFETY AND 

SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCES, IAEA,VIENNA, janury ,2004, p.i. 
       ارقات أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد خطة العمل املنقحة ملؤتمر بيونيس أيرس من املف -3

 الدفاع األمريكية، أي بيوم واحد قبل تنفيذ الهجمات اإلرهابية على برج التجارة العالمي ومقر وزارة 5119سبتمبر  91 في

 ن املصادر املشعة، مرجع سابق(.: املؤتمر الدولي املعني بأمينظرالبنتاغون. )

 . نفسه املرجع -4

 .012أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص  -5
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9/S/R)49(EU  51142، وتم نشرها في 51101سبتمبر/أيلول  91في. 

وتعد مدونة قواعد السلوك بمثابة صك قانوني دولي غير ملزم يقدم إرشادات بشأن العمل 

املشعة والتقليل إلى أدنى حد من أي عواقب قد تترتب إذا أخفقت تدابير لضمان مراقبة املصادر 

، وتتألف من توضيح الغرض منها ونطاقها، واملبادئ األساسية التي ينبغي على كل دولة مراعاتها 3املراقبة

 .            4دونةمن أجل وقاية األفراد واملجتمع والبيئة، باإلضافة إلى ملحق يتضمن قائمة باملصادر التي تشملها امل

وتتمثل أهداف املدونة من خالل اعتماد الدول لسياسات منسجمة وقوانين ووسائل تنظيمية 

 تزيد من فرص التعاون الدولي إلى ما يلي: 

 بلوغ مستوى عاٍل من األمان واألمن للمصادر املشعة واملحافظة عليه.  -أ 

و غير مشروع، أو تخزينها، أو سرقتها، أو فقدانها الحيلولة دون الوصول إلى املصادر املشعة على نح -ب

 للتقليل من احتمال استخدامها في أغراض عدائية إللحاق الضرر باألفراد أو املجتمع أو البيئة.

التقليل أو التخفيف من العواقب اإلشعاعية الناجمة عن أي حادث أو عمل عدائي ينطوي على مصدر  -ج

 .5مشع

ض املصادر املشعة التي حددتها الفقرة األولى منها بقولها:" املصدر وتنطبق املدونة فقط على بع

يعني مادة مشعة ختمت بصفة دائمة في كبسولة أو ربطت بإحكام وفي شكل صلب، وليست معفاة من 

، و  التحكم الرقابي. 
 
ال لكنه وهو يعني أيضا أي مادة مشعة تنطبق عندما يكون املصدر ممزقا أو مكسورا

لنووية املوضوعة في كبسوالت لغرض التخلص منها أو املواد النووية املوجودة داخل دورات يعني املادة ا

                                                           

كل دولة أن تعمل من أجل إتباع التوجيهات  S/R )49(EU/9حث املؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في القرار  -1

 VERTIC Développentبيان للدعم السياس ي للمدونة.)ينظر:دولة على  951الواردة في املدونة، وقد وقعت أكثر من 

House،  تدابير  التنفيذ  الوطنية لـ: مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها بعنوان:"  95ورقة معلومات

  ، متاح على الرابط التالي:5195"، أغسطس/آب ةالصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذري

docs-https://www.vertic.org/mediaLassetsLnim،  91/19/5199:  االطالعتاريخ .) 

 .44 -40ص ص مرجع سابق،  5114األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -2

تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة        " ، تقرير املدير العام بعنوان الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 . الوثيقة: 91، ص 5194أيلول/ سبتمبر  5"، املؤتمر العام، مجلس املحافظين، 5191-5190

8/NN/)28(NT-41/5141/NN//NPI . 

 .25، ص 5111، إدارة شؤون نزع السالح، نيويورك، 01، املجلد 5112األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -4

، 5114الفقرة الخامسة من مدونة قواعد السلوك بشأن املصادر املشعة وأمنها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا،  -5

 .TPN/PT/NA/A/5111. الوثيقة: 4ص 

https://www.vertic.org/mediaLassetsLnim-docs
https://www.vertic.org/mediaLassetsLnim-docs
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وبذلك ال تنطبق املدونة على املواد النووية كما هي محددة في  ،1الوقود النووي ملفاعالت البحوث والقوى"

تحتوي على مادة ( باستثناء املصادر املشعة التي UIIDCاتفاقية الحماية املادية للمواد النووية )

. 3، كما ال تنطبق على املصادر املشعة املستخدمة في األغراض العسكرية أو الدفاعية5012البلوتونيوم 

 وتوص ي املدونة الدول باعتماد تشريعات ولوائح:

 تصف وتسند املسؤوليات الحكومية املتعلقة بأمان املصادر املشعة وأمنها. -

 لإلشعاعات املؤينة.تحدد متطلبات الوقاية من التعرض  -

 تنص على التحكم الفعال في املصادر املشعة. -

 .4تحدد متطلبات أمان وأمن املصادر املشعة واألجهزة التي تضم مثل هذه املصادر -

 كما تنص املدونة على توصيات أكثر تفصيال تتضمن: 

املشعة أو تشجيع استخدام  إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتعلق باملصادر املشعة مثل: التصرف في املصادر  -

 مثل هذه املصادر.

 تدابير لوقاية األفراد واملجتمع والبيئة من اآلثار املؤذية لإلشعاعات املؤينة الناجمة عن املصادر املشعة. -

متطلبات إدارية تتعلق بتبليغ الهيئة الرقابية باإلجراءات التي تنطوي عليها التصرف في تلك املصادر  -

 فادحة تمس األفراد أو املجتمع أو البيئة.والذي يسبب أخط
 
 ارا

 متطلبات تنظيمية تتعلق بوضع سياسات وإجراءات وتدابير وافية من أجل التحكم في املصادر املشعة. -

تدابير تكفل في جميع مراحل التصرف منع الوصول غير املأذون به إلى املصادر املشعة أو سرقتها أو  -

 . 5بها على نحو غير مصرح به، وإعاقة هذه العمليات والكشف عنهافقدانها أو استخدامها أو سح

ورصد  ل إجراء تقييمات األمان واألمن،متطلبات تتعلق بالتحقق من أمان املواد املشعة وأمنها من خال -

 .6االمتثال والتحقق منه، واستيفاء السجالت املالئمة

 

                                                           

 من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. 9الفقرة   -1

 وك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها.من مدونة قواعد السل 0الفقرة   -2

 من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها.  4الفقرة   -3

 من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. 91الفقرة   -4

 من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. 91الفقرة   -5

 )ب( من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. 51الفقرة   -6
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ات الرقابية بما يتضمن صالحياتها          على توصيات تتعلق بالهيئ 55إلى  51وتنص الفقرات من 

نصت على قواعد استيراد املصادر املشعة وتصديرها وضرورة  51إلى  50أما الفقرات من  ،1ومسؤولياتها

إتباع املعايير الدولية القائمة املتعلقة بنقل املواد املشعة، وإيالء اهتمام خاص باملحافظة على استمرارية 

 .2يات النقل الدوليالتحكم فيها أثناء عمل

ارتفع عدد الدول التي أبلغت الوكالة الدولية   5190و 5191تجدر اإلشارة؛ أنه ما بين عامي 

دولة، مما يدل على االتجاه  951إلى  11للطاقة الذرية عزمها على تنفيذ مدونة قواعد السلوك من 

ة ألمن املصادر املشعة، وفي التصاعدي في االعتراف الدولي بهذا الصك الضروري لوضع األطر الوطني

نظمت الوكالة بأبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة املؤتمر الدولي املعني بأمان املصادر  5190أكتوبر 

املشعة وأمنها تحت عنوان "املحافظة على سبل مراقبة عاملية مستمرة على املصادر طوال دورة عمرها" 

العاشرة إلقرار مدونة قواعد السلوك من قبل مجلس  الذي تزامن انعقاده مع الذكرى السنوية

( 
 
دولة  991املحافظين، وقد أتاح هذا املؤتمر فرصة لجميع الدول التي قطعت على نفسها التزاما سياسيا

مشاركة في املؤتمر( لتقييم مستوى تنفيذها لألنشطة الرامية إلى ضمان أمان املصادر املشعة وأمنها، كما 

بدِّ بعد إعرابها عن دعمها ملدونة أدى تبادل املعلوم
ُ
ات عن الخبرات والتحديات تشجيع الدول التي لم ت

 .3قواعد السلوك

 ثانيا: اإلرشادات التكميلية بشأن استيراد املصادر املشعة وتصديرها 

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعوة فريقا من الخبراء التقنيين والقانونيين  5114في عام 

نعقاد لوضع وثيقة إرشادية إضافية بشأن استيراد املصادر املشعة وتصديرها بهدف تيسير تنفيذ إلى اال

مدونة قواعد السلوك، وعقب إبداء مجلس املحافظين موافقته على اإلرشادات اعتمد املؤتمر العام 

 .4، مع تسليمه بأنها ليست ملزمة قانونا5114سبتمبر  54للوكالة نص الوثيقة في 

                                                           

 من قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها. 55و  59و 51: الفقرات ينظر -1

 من مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة أمنها.  51و  51و  59و  51و  52و  54و  50: الفقرات راجعت -2

-5191تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي للفترة ، تقرير املدير العام " لدولية للطاقة الذريةالوكالة ا -3

 . 91مرجع سابق، ص "، 5190

 .44 ، مرجع سابق، ص5114لسنة األمم املتحدة، حولية نزع السالح  -4
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وثيقة بوصفها جزء مكمل ومتمم لدعم تنفيذ مدونة السلوك من مجموعة قواعد تتألف ال

في الظروف العادية واالستثنائية أثناء  1وضوابط توجيهية ذات طابع طوعي يمكن للدول أن تسترشد بها

ة ، فهي تجيب على العديد من األسئل2تعاملها مع املصادر واملواد املشعة خالل عمليتي االستيراد والتصدير

بما يتوافق مع أحكام مدونة  5و 9وتعطي تعليمات للدول عن كيفية استيراد وتصدير مصادر الفئتين 

قواعد السلوك، مع توضيح بعض املصطلحات غير املعرفة في املدونة كتعريف الظروف االستثنائية 

هو منصوص عليه ، وهو ما يعتبر استكماال ملا 3ونقطة االتصال، كما تتضمن استبيان تقييم ذاتي للدولة

 من مدونة قواعد السلوك. 51إلى  50في الفقرات من 

وأهم التوجيهات الخاصة التي أشارت إليها وثيقة اإلرشادات فيما يتعلق بتصدير أو استيراد مصادر       

 ( هي:5و 9املواد املشعة للفئتين )

أن نقل هذه املصادر قد تم وفقا يجب أن تتأكد الدولة املصدرة أو املوردة ملصادر املواد املشعة من  -9

 للقواعد املنصوص عليها في املدونة.

بعد اإلبالغ املسبق من الدولة املصدرة للدولة  5و  9يتم نقل مصادر املواد املشعة الواردة في الصنفين  -5

 املستوردة وبعد موافقة الدولة املستوردة بذلك.  

بعد تصريح الدولة املستوردة  5و  9اردة في الصنفين يجب أن يتم استيراد مصادر املواد املشعة الو  -0

 بذلك، وأن تكون الجهة املستلمة لهذه املواد مخولة باستالم وحيازة مصادر املواد املشعة.  

          يجب أن تصرح وتسمح الدولة املصدرة بتصدير مصادر املواد اإلشعاعية الواردة في التصنيفات -4

الدولة املصدرة بأن الجهة املستلمة لهذه املواد مصرح لها ومسموح لها من  (، بعد أن تقتنع هذه5و  9)

قبل الدولة املستوردة باستالم وحيازة هذه املصادر، وأن هذه الجهة لديها اإلمكانات الفنية واإلدارية،      

واعد أمن     ولديها املصادر واألشكال التنظيمية املطلوبة لضمان إدارة هذه املصادر اإلشعاعية وفقا لق

 .4وسالمة مصادر املواد اإلشعاعية

                                                           

التدابير الرامية            -5191من النووي لعام تقرير األ "  :، تقرير املدير العام املعنون الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1

( 21/)9. الوثيقة: 5، ص5191آب/ أغسطس  91"، املؤتمر العام، مجلس املحافظين، إلى الحماية من اإلرهاب النووي

TN-15/5141/NPI. 

 .011-012أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص  -2

أمان املصادر املشعة وأمنها، دورة تدريبية حول أمن املصادر املشعة، رشيد ملوكي، مدونة قواعد السلوك بشأن  -3

 .94، ص 5111اململكة العربية السعودية، الرياض، أفريل 

"، وقواعد أمن مصادر املواد اإلشعاعية UIIDCاتفاقية الحماية املادية للمواد النووية ميروسالف قريقوريك، "  -4

 .21، ص5114نشر والتوزيع ودار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، األكاديميون لل9األمن النووي، ط: 
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   5191تجدر اإلشارة أن عدد الدول التي أيدت تطبيق وثيقة اإلرشادات التكميلية ارتفع بين عامي 

تقاسم فيه مشاركون من دول أعضاء  5112، وفي اجتماع انعقد في ديسمبر 1دولة 19إلى  21من  5190و

راقبون من املفوضية األوروبية ومنظمة الجمارك العاملية والرابطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وم

الدولية ملوردي ومنتجي املصادر خبراتهم في مجال تنفيذ وثيقة اإلرشادات، وقد تم اإلشارة في هذا االجتماع 

إلى أنه سيكون االتصال بين الدول املصدرة واملستوردة أهميته، ونظر املشاركون في مشروع "استمارتين 

نموذجيتين" وهما: "التماس املوافقة" و" تبليغ الشحن" حتى يسهل للدول اعتماد استعمالهما خالل 

 .2عمليتي االستيراد والتصدير

 ثالثا: الوثائق واملنشورات اإلرشادية األخرى الصادرة عن الوكالة

نووي تعكف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع مجموعة إرشادات شاملة بشأن األمن ال

ومنشورات جديدة ومنقحة تتضمن توصيات ومعايير  ،بالتشاور مع الدول األعضاء في شكل إصدارات

 
 
تكمل وتنسجم مع الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة باألمن النووي، وتساعد  ،3متوافق عليها دوليا

 الدول على إرساء منظومة أمن نووي وطني وتطبيقه واستدامته.

التي تصدرها الوكالة في إطار سلسلة األمن النووي، قضايا األمن النووي التي تعالج املنشورات 

تشمل تدابير وقائية في املرافق ووسائل النقل وغير ذلك من املواقع التي تستخدم أو تخزن أو يتم فيها نقل 

ون به أو مواد نووية أو غيرها من املواد املشعة، باإلضافة إلى تدابير الكشف عن أي استخدام غير مأذ

د والتصدي بكفاءة ألي إجرامي لهذه املواد خارج هذه املرافق، ومنع وكشف أفعال السرقة والتخريب، والرَّ 

 . وتتوزع منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة إلى أربعة مستويات: 4حدث من هذا النوع

 وتوفر األساس للتوصيات األمنية. : وتتضمن أهداف ومبادئ األمن النووي،أساسيات األمن النووي -1

تعرض أفضل املمارسات التي ينبغي على الدول اعتمادها في تطبيق أساسيات األمن  التوصيات: -2

 النووي.

 تقدم املزيد من التفاصيل والشرح للتوصيات في مجاالت واسعة، وتقترح تدابير لتنفيذها. أدلة التنفيذ: -1

 مايلي:   وتشمل منشورات التوجيه التقني: -5

                                                           

-5191تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة  ، تقرير املدير العام:"الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 . 91، مرجع سابق، ص "5190

 .25 ، مرجع سابق، ص5112األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -2

، إرساء البنية األساسية لألمن النووي من أجل برامج القوى النووية، مرجع سابق، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .9-ص أ

4 - IAEA , Objective and Essential Elements of a state’s Nuclear Security Regime, Op.cit, 

 p. )A-1). 
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وهي عبارة عن كتيبات تضم تدابير و/أو إرشادات مفصلة بشأن كيفية تطبيق أدلة األدلة املرجعية:  -أ

 التنفيذ في مجاالت أو أنشطة معينة.

وهي تتناول املنهج و/أو األدلة الخاصة بالدورات التدريبية التي تعقدها الوكالة في األدلة التدريبية:  -ب

 مجال األمن النووي.

وهي توفر إرشادات وتوجيهات حول أداء تنفيذ بعثات األمن النووي االستشارية       أدلة الخدمات: -ج

 .1ونطاقها التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويمكن ذكر بعض املنشورات الهامة التي أصدرتها الوكالة في إطار سلسلة األمن النووي على النحو       

 اآلتي:

اإلصدار الرئيس ي من سلسلة األمن النووي بعنوان: " الهدف        5195ت الوكالة في سبتمبر نشر  -9

، وهو يقدم باعتباره أعلى 512والعناصر األساسية ملنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة " العدد 

وفعالة  املنشورات من املستوى أساسيات األمن النووي، الهدف والعناصر الجوهرية ملنظومة مالئمة

لألمن النووي من أجل استخدامه من قبل صانعي السياسات الوطنية، والهيئات التشريعية، والسلطات 

املختصة واملؤسسات واألفراد املشاركين في إنشاء أو تنفيذ أو صيانة أو استدامة منظومة األمن النووي 

كوك الدولية العديدة في مجال للدولة. ويستند هذا املنشور إلى مجموعة من األحكام املستمدة من الص

األمن النووي، كما يستند إلى تجارب الدول األعضاء في منظمات األمن النووي، فضال عن تجربة الوكالة 

 . 3في مجاالت األمن واألمان النوويين

 ثالث منشورات ضمن فئة مستوى التوصيات وهي: 5199أصدرت الوكالة في عام  -2

 /SeR/ 552.2)الوثيقة:  .90 لحماية املادية النووية واملرافق النووية العددتوصيات األمن النووي بشأن ا -

XDIUXSU.) 

 .94توصيات األمن النووي بشأن املواد املشعة واملرافق ذات الصلة، العدد  -

العدد  توصيات األمن النووي بشأن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي، -

924. 
                                                           

 سابق، هدف والعناصر األساسية ملنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة، مرجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ال -1

 .9-أ ص

 باإلنجليزية في عام  -2
 
 .5194وبالعربية في عام  5190نشر الحقا

  ،مرجع سابق، الهدف والعناصر األساسية ملنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .9/5-ص أ

-5191تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة "  ، تقرير املدير العام:الوكالة الدولية للطاقة الذرية -4

 . 99سابق، ص  ، مرجع«5190
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 ثالثة أدلة تنفيذية: 5190كما أصدرت الوكالة في عام   -1

، ويوفر هذا الدليل 91دليل التنفيذ: نظم وتدابير األمن النووي الخاصة باألحداث العامة الكبرى، العدد  -

 اإلرشاد للدولة بشأن استحداث نظم وإجراءات للكشف والتصدي في سياق التحضيرات لحدث عام كبير.

-Implememting cuide :Establishing the Nuclear Security Infrastructure for a Nuclear 

Power Programme.(IAEA Nuclear Security series NO.19. 

دليل التنفيذ: نظم وتدابير األمن النووي للكشف عن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غير الخاضعة  -

 .591العدد  الرقابي،للتحكم 

ثالثة منشورات أكثر تفصيال من مستوى اإلرشادات  5190 - 5195الوكالة في الفترة ما بين  أصدرت -4

 التقنية وهي:

برنامج تعليمي في ميدان األمن النووي" املنشور الثاني عشر في  قة اإلرشادية التقنية املعنونة "الوثي -

ألمن النووي، فضال عن إرشادات سلسلة وثائق األمن النووي، حيث تقدم هذه الوثيقة ملحة عامة على ا

 .2على شهادة في مجال األمن النووي وبرامج الحصول بشأن درجة ماجستير في العلوم 

 .91وثيقة إرشادية معنونة: "تحديد املناطق الحيوية النووية"، العدد  -

النووي من سلسلة األمن  99العدد  "،وثيقة إرشادية معنونة: "األمن الحاسوبي في املرافق النووية -

 .3الصادرة عن الوكالة

؛ أنه بفعل ازدياد مشاركة الدول في إعداد منشورات األمن النووي الصادرة عن الذكرجدر ي

 من 51954الوكالة بعد إنشاء لجنة إرشادات األمن النووي عام 
 
 معتبرا

 
، تم إحراز تقدم في إصدار عددا

                                                           

-5191تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة "  ، تقرير املدير العام:الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -1

 .95 -99 ص ق، صساب ، مرجع«5190

، التدابير الرامية إلى 5191تقرير األمن النووي لعام ، تقرير املدير العام املعنون: " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

   .2"، مرجع سابق، صالحماية  من اإلرهاب النووي

-5191ن األمن النووي للفترة تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأ، تقرير املدير العام:" الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .95"، مرجع سابق، ص 5190

   تم إنشاء " لجنة اإلرشادات" كهيئة دائمة مؤلفة من ممثلين كبار وخبراء دوليين في مجال األمن النووي، مهمتها -4

ة في ذلك هو املساهم والهدف منتقديم توصيات إلى األمانة بشأن صياغة واستعراض منشورات سلسلة األمن النووي، 

زيادة الشفافية وتوافق اآلراء والجودة والتماسك واالتساق عن طريق إشراك املزيد من الدول األعضاء في الوكالة من 

تنفيذ ، تقرير املدير العام: " الوكالة الدولية للطاقة الذريةأجل صوغ املنشورات الدولية الخاصة باألمن النووي. )ينظر: 

 (.    99-91ص ص "، مرجع سابق، 5190-5191ووي للفترة خطة عمل الوكالة بشأن األمن الن



 

 

 

155 

 ف55املنشورات تصل إلى مجموع اثنين وعشرون )
 
، األمر الذي 51941إلى  5191ي الفترة ما بين ( منشورا

وفر املزيد من املساعدة للدول للوفاء واالمتثال للمعايير واملتطلبات املنصوص عليها في الصكوك القانونية 

 الدولية الخاصة باألمن النووي على النطاق اإلقليمي والعالمي.

 املطلب الثاني: اإلطار القانوني اإلقليمي لألمن النووي

شمل اإلطار القانوني لألمن النووي على املستوى اإلقليمي جملة من املعاهدات واالتفاقيات التي ي

نقل، أو اقتناء  حيازة، أو تحظر على دول منطقة جغرافية معينة من مناطق العالم، صنع، أو امتالك، أو 

يعني أن تتعهد الدول أسلحة نووية، أو أي نوع من أنواع األجهزة النووية املتفجرة ألي غرض، وهو ما 

املعنية بموجب هذه االتفاقيات باتخاذ تدابير وترتيبات أمنية ملنع األسلحة واملتفجرات النووية، وااللتزام 

 بإجراءات األمن والرقابة والتحقق على املواد واملعدات واملرافق النووية، ومنع تحويلها ألغراض عسكرية.

باملعاهدات املنشئة تي لها عالقة باألمن النووي " وقد أصطلح على االتفاقيات اإلقليمية ال

، حيث أّن إقامة مثل هذه 2(nuclear weapon free zone")للمناطق الخالية من األسلحة النووية 

 لتدعيم وتيسير  3املناطق
 
 منطقيا

 
فضال عن كونها تدعم كل ما يتصل بحظر االنتشار، فهي توفر أساسا

نووية في اإلقليم، وتساهم في منع االعتداء على املرافق واملنشآت االستخدامات السلمية للطاقة ال

                                                           

أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باملادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، ورقة  -1

 .09معلومات أساسية أعدتها األمانة، مرجع سابق، ص 

عّرفت الجمعية العامة لألمم املتحدة املناطق  9192سمبر دي 99( الصادر بتاريخ A/RES/3472بموجب قرار رقم ) -2

منطقة الخالية من األسلحة النووية على النحو اآلتي: " تعتبر املنطقة الخالية من األسلحة النووية كقاعدة عامة، أية 

الحرة لسيادتها، بصفتها هذه الجمعية العامة لألمم املتحدة، وتنشئها أية مجموعة من الدول على سبيل املمارسة  تعترف

 وذلك بمقتض ى معاهدة أو اتفاق يجري بموجبها ما يلي:

تحديد نظام الخلو التام من األسلحة النووية الذي تخضع له املنطقة املعنية، بما في ذلك اإلجراء الخاص بتعيين  -أ

 حدود املنطقة.

: محمد عبد السالم، ينظرعن ذلك النظام ".)إنشاء جهاز دولي للتحقق واملراقبة لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة  -ب

املناطق الخالية من األسلحة النووية بين الشروط النظرية والخبرات العلمية، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، 

 (.911، ص 5110القاهرة، مصر، 

ة" في أن هذه األخيرة ترتبط بحظر يختلف مفهوم "املناطق الخالية من األسلحة النووية" عن مفهوم "املناطق الالنووي -3

نشاطات نووية أوسع من مجرد امتالك أو تلقي األسلحة النووية كإجراء التجارب النووية أو دفن النفايات املشعة،            

 أن املشكلة تتمثل في أن قائمة املحظورات قد تتجاوز ذلك أحيانا إلى نشاطات نووية تقع في املساحة الفاصلة 
ّ
       إال

بين االستخدامات العسكرية واالستخدامات املدنية للطاقة النووية على نحو يضع خطا رفيعا بين املصطلحين، فاملناطق 

: نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي راجعالالنووية مفهوم أوسع عن املناطق الخالية من األسلحة النووية. )

 (.91والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص 



 

 

 

156 

، األمر الذي يجعل املعاهدات واالتفاقيات التي 1النووية، مع ضبط تداول املواد النووية بشكل غير مشروع

 يسري تطبيقها عليها بمثابة األساس القانوني الذي يوفر الدعم لألمن النووي على الصعيد اإلقليمي.

 على ما تقدم، يتم تناول هذه املعاهدات واالتفاقيات اإلقليمية التي لها عالقة                 
 
وتأسيسا

 باألمن النووي على النحو اآلتي:

، ومعاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا 9121معاهدة القطب الجنوبي )معاهدة أنتاراكتيكا( لعام  -

 (.الفرع األول ) 9119الالتينية )معاهدة تالتيلولكو( لعام 

ومعاهدة (، )معاهدة راروتونغا 9112معاهدة جنوب املحيط الهادي الخالية من األسلحة النووية لعام  -

)معاهدة بانكوك(، ومعاهدة قارة أفريقيا  9112جنوب شرق آسيا الخالية من األسلحة النووية لعام 

معاهدة حظر األسلحة في آسيا الوسطى )معاهدة بليندابا(، و  9111الخالية من األسلحة النووية لعام 

 (.الفرع الثاني)معاهدة سيميباالتينسك( ) 5111لعام 

ومعاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية  1626الفرع األول: معاهدة القطب الجنوبي لعام 

 1633لعام 

 (Antarctic Treaty/ )اختصارا: معاهدة أنتاراكتيكا  1626أوال: معاهدة القطب الجنوبي لعام 

على قسم املحيط األطلس ي والهادي والهندي املوجود ضمن دائرة القطب  2يطلق اسم )أنتاركتيكا(

من قبل اثني عشرة دولة  9121ديسمبر  9تم التوقيع على هذه املعاهدة في قد و  ،الجنوبي والقارة القطبية

في األمم املتحدة أو دول أخرى مدعوة ، وهي مفتوحة لالنضمام أمام الدول األعضاء 3في العاصمة واشنطن

لالنضمام بموافقة جميع األطراف التي يحق لها املشاركة في االجتماعات التشاورية املنصوص عليها في 

القيام  املادة التاسعة من املعاهدة، كما يحق للدول التي تبدي اهتماما باملنطقة القطبية الجنوبية عبر

، مثل إقامة محطة علمية أو إرسال رحلة استكشاف علمية أن تكون بنشاطات بحثية علمية جوهرية فيها

                                                           

 .912زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1

   (؛ هي خامس أكبر قارة في العالم تقع في القطبAntarctiqueوبالفرنسية:  Antarcticaأنتاركتيكا )باإلنجليزية:  -2

، تعتبر باإلضافة إلى القطب الشمالي املكان األبرد على ²مليون كلم 94الجنوبي من الكرة األرضية على مساحة قدرها 

، ال يعيش فيها املستكشفون والعلماء الذين يزيد عددهم في %11ألرض املغطى بالجليد على مدار السنة بالنسبة سطح ا

بقاعدة  تم افتتاح محطة للطاقة النووية في منطقة أنتاركتيكا  9115أحسن األحوال بخمسة أالف شخص، وفي سنة 

: شبكة أبو نواف على املوقع ينظرمة العاملين بالقاعدة.)ماك مورودو األمريكية، لكنها أغلقت فيما بعد خوفا على سال 

 (.59/19/5199، تاريخ االطالع:   abunawaf.com/27415التالي:  

     اتحادالدول التي وقعت على املعاهدة هي: األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، تشيلي، فرنسا، اليابان، نيوزلندا، النرويج،  -3

 ياتي )سابقا(، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية.جنوب إفريقيا، االتحاد السوف
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وهي تقع في أربعة عشرة مادة، وتعد  91192جوان  50دخلت املعاهدة حيز النفاذ في  ،1أعضاء استشاريين

أول اتفاقية تنش ئ أول منطقة في العالم خالية من األسلحة النووية بغرض الرغبة في تأمين القطب 

، وتأمين استمرار حرية البحث فيه، وتعزيز التعاون لخدمة دراسة ألغراض السلمية فقطلالجنوبي وجعله 

 .3املنطقة

 ألغراض سلمية، ويحظر على الدول      
 
تعلن املعاهدة أن القطب الجنوبي يجب أن ُيستخدم حصرا

ة أو تجارب أو األعضاء إنشاء القواعد والتحصينات العسكرية بهذه املنطقة، أو إجراء أي مناورات عسكري

، أو العمل على التخلص من النفايات املشعة داخل املنطقة. ولكن ال تحول دون قيام 4تفجيرات نووية

 .5األطراف فيها بأنواع أخرى من األنشطة النووية على أن تكون لألغراض السلمية

أعضاءها الحق في     ومن أجل ضمان عدم اإلخالل بأحكام املعاهدة، يقوم نظام الرقابة على منح          

إرسال مراقبين للقيام بتفتيشات في أي وقت وفي أي مكان من القطب الجنوبي بما فيها محطات    

ومنشآت ومعدات، وكذلك القيام بتفتيشات تشمل جميع السفن والطائرات في نقاط الوصول واملغادرة 

 .6لدول األطراف من بين مواطنيهافي منطقة القطب الجنوبي، على أن يقوم بالتفتيش مراقبون تعينهم ا

عقد اجتماعات سنوية بغرض التشاور وتبادل        
ُ
 املعلومات حول أي مسألة تتعلق ووفقا للمعاهدة، ت

بتنفيذ مضمون املعاهدة أو أي انتهاك ألحكامها، وتجري مناقشات حول أمور تتعلق بالقطب الجنوبي 

 .7من شأنها تعزيز مبادئ وأهداف املعاهدةوتتوج بتوصيات موجهة لحكومات الدول األطراف 

 في نمو ونضج قواعد         
 
 أنها أثرت إيجابا

ّ
وعلى الرغم من أن هذه املعاهدة تكتسب أهمية إقليمية، إال

 القانون الدولي ذات الصلة بنظام عدم االنتشار وتحقيق األمن النووي في املنطقة.

                                                           

(، فريق الترجمة: عمر سعيد 40معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، اإلصدار ) -1

نان، أكتوبر لب -، مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت9األيوبي وأمين سعيد األيوبي، الكتاب السنوي )سبيري(، ط: 

 .111، ص 5195

2- SINGH  Nagendra, Introduction : Les modèles de règlementation des espaces extraterritoriaux 

le traité sur L’Antarctique de 1959, édite à l’ouvrage : Droit International Bilan et Perspectives, 

tome 2, A. Paris, 1991, p.88. 

 .900ب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص رقي -3

 املادة األولى من معاهدة القطب الجنوبي. -4

 املادة الخامسة من معاهدة القطب الجنوبي. -5

 املادة السابعة من معاهدة القطب الجنوبي. 6

 .15فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  7
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)اختصارا:  1633كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام ثانيا: معاهدة حظر األسلحة النووية في أمري

 (Tlatelolko Treatyمعاهدة تالتيلولكو/ 

هي أول معاهدة متعددة األطراف تنش ئ منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة آهلة 

أفريل  55، أصبحت نافذة في 94/15/9119بالسكان، تم التوقيع عليها في تالتيلولكو باملكسيك بتاريخ 

، وهي مفتوحة للتوقيع أمام جميع الدول املستقلة في 9115و 9119و 9111تم تعديلها في سنوات  9111

 .1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تسعى املعاهدة إلى تحقيق أهداف على املستويين اإلقليمي والعالمي، فعلى مقاصد املعاهدة وأهدافها:  -1

إلى حظر انتشار األسلحة النووية من جهة، ونشر وتيسير االستخدام السلمي  املستوى اإلقليمي ترمي

للطاقة النووية من جهة أخرى، أما على املستوى العالمي فهي تهدف إلى تشجيع باقي دول العالم باتخاذ 

خطوات مشابهة لوضع حد لسباق التسلح النووي وصوال للنزع العام والشامل للسالح النووي تحت رقابة 

 .2لية فاعلة تنسجم مع أهداف منظمة األمم املتحدة ومقاصدهادو 

( مادة وبرتوكولين 09تتألف املعاهدة من ديباجة وواحد وثالثين )نطاق تطبيق املعاهدة وأحكامها:  -2

اإلقليمية والفضاء الجوي وكل فضاء آخر تمارس عليه  إضافيين، ويشمل نطاق تطبيقها اإلقليم والبحار

سيادة وفقا لتشريعاتها، وال تتأثر بذلك حرية العبور واملالحة في أعالي البحار، ولم يحدث دولة متعاقدة ال

 قط أن اعترضت دولة منضمة إلى املعاهدة حق دولة أخرى في اإلذن بالعبور على مياهها اإلقليمية.

يقتض ي      ولضمان احترام املنطقة بخلوها التام من األسلحة النووية، فإن البرتوكول اإلضافي األول 

أن تطبق هذه الدول األحكام الواردة في املعاهدة على أراضيها في املنطقة، كما يدعو البرتوكول الثاني جميع 

الدول النووية الكبرى إلى احترام اعتبار املنطقة منطقة ال نووية وعدم استخدام األسلحة النووية أو 

 .3التهديد باستخدامها ضد األطراف املتعاقدة

 أما عن االلتزامات التي تقع على الدول األطراف بموجب املعاهدة تتمثل فيما يلي:        

تتعهد الدول األطراف في املعاهدة بقصر استخدام املواد واملرافق واإلمكانات النووية املوجودة تحت  -أ

 سيطرتها لألغراض السليمة فقط.

ة، أو استخدام، أو صنع، أو إنتاج، أو اكتساب بأي  تجرب - تتعهد الدول األطراف باالمتناع عن القيام: -ب

 أية أسلحة نووية وبأي وسيلة كانت سواء بواسطة األطراف، أو لصالح أي شخص آخر.

                                                           

 .11ستيف توليو و توماس شما لبرغر، مرجع سابق، ص  -1

 .11بشار مهدي األسدي، مرجع سابق، ص  -2

 .19ستيف توليو و توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص  -3
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 تخزين، أو تسليم، أو تركيب أو نشر، أو امتالك أية أسلحة نووية بشكل مباشر أو غير مباشر. -

باشر في تجربة أو استخدام، أو تصنيع، أو إنتاج املساهمة أو التشجيع أو السماح بطريق مباشر أو غير م -

 .1أو امتالك أو اإلشراف على أي سالح نووي

الطاقة وال تتضمن أحكام هذه املعاهدة ما ينتقص من حق الدول األطراف املتعاقدة في استخدام 

الستفادة ، وهذا من أجل ا2في األغراض السليمة وخدمة التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي النووية

تعود عليها بالفائدة السيما في مجال إنتاج الطاقة،  3من تقنيات الطاقة النووية إلى أقص ى حد ممكن

واملجاالت األخرى الطبية والصناعية والزراعية. أما عن التفجيرات النووية لألغراض السلمية فقد كان 

 قيام بذلك وفق الشروط التالية: للمعاهدة موقف متميز منها، بحيث أجازت للدول األطراف الحق في ال

على األطراف املتعاقدة التي تنوي إجراء هذه التفجيرات أو املشاركة فيها، إخطار مسبقا الوكالة الدولية  -أ

للطاقة الذرية ووكالة حظر انتشار األسلحة النووية في أمريكا الالتينية، ويتضمن هذا اإلخطار البيانات 

يعة الجهاز النووي ومصدر، بيان املكان والغرض من االنفجار املخطط له، واملعلومات اآلتية: تحديد طب

تحديد القوة املتوقعة لالنفجار، تحديد وبيان مصدر املواد املستخدمة في االنفجار، تحديد الجهة 

الرسمية املسؤولة عن عملية االنفجار، وكل ما يمكن معرفته من معلومات عن أي غبار مشع منتظر أن 

النفجار، واإلجراءات والتدابير التي ستتخذ ملنع األخطار عن السكان والنباتات وأقاليم أي دولة ينتج عن ا

 .4طرف

على األمين العام لوكالة حظر السالح النووي في أمريكا الالتينية واملوظفين الفنيين والوكالة الدولية  -ب

يكون لهم الحق في دخول أي منطقة للطاقة الذرية مراقبة كل التحضيرات بما في ذلك تفجير الجهاز، و 

بجوار موقع التفجير للتأكد فيما إذا كان الجهاز واإلجراءات املتبعة أثناء التفجير تنطبق مع البيانات 

 .5واألحكام األخرى للمعاهدة 91( من املادة 5املعطاة طبقا للفقرة )

 .916( من املادة 9لفقرة )لألطراف املتعاقدة التعاون مع أطراف ثالثة للغرض املحدد بموجب ا -ج

                                                           

 املادة األولى من معاهدة تالتيلولكو. -1

 من معاهدة تالتيلولكو. 99املادة  -2

3- Alfonso Garcia Robles, mesures de désarmement dans des zones particulieres : le traité visant 

interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine. RCAL, 1971, vol 133, p.73. 

 ( من معاهدة تالتيلولكو.5الفقرة ) 91املادة  -4

 ( من معاهدة تالتيلولكو.0الفقرة ) 91املادة  -5

 ( من معاهدة تالتيلولكو.4الفقرة ) 91املادة  -6
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من أجل ضمان استخدام الطاقة النووية في األغراض السليمة وعدم تحويلها آلية التحقق واملراقبة:  -1

لألغراض العسكرية، أنشأت املعاهدة آلية للرقابة والتحقق بموجب املادة السابعة تتمثل في منظمة 

ة في أمريكا الالتينية(، وبهذا تعد أول معاهدة إقليمية إقليمية أطلق عليها اسم )وكالة حظر األسلحة النووي

 للمراقبة الدولية كجهاز إشراف دائم
 
 .1تضع نظاما

وتعتمد الوكالة في عملها على ثالثة أجهزة رئيسية هي: املؤتمر العام، املجلس التنفيذي 

طراف في املسائل ، وتكمن مسؤوليتها في عقد مشاورات دورية واستثنائية بين الدول األ 2والسكرتارية

. كما خولت املؤتمر العام حق وضع توصيات في حال قيام 3املتعلقة بالتدابير واإلجراءات املبينة في املعاهدة

إحدى الدول املتعاقدة بخرق أحكامها، ورفع هذه التوصيات إلى مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

 .4املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ى جانب نظام املراقبة املعمول به، أتاحت املعاهدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق نظام إل     

  بشروط:ضماناتها النووية على كافة األنشطة النووية للدول األطراف 

ين الدولة الطرف والوكالة، وجوب عقد اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إما ثنائية ب -أ

 .5ين مجموعة دول أطراف والوكالةأو ب

 من تاريخ إيداع وثائق  911وجوب عقد اتفاقية الضمانات مع الوكالة ضمن مدة زمنية محددة بـ  -ب
 
يوما

   من تاريخ  91التصديق للدخول في مفاوضات، وتدخل اتفاقية الضمانات املبرمة حيز النفاذ ضمن 
 
شهرا

اف بتقديم تقارير نصف سنوية إلى املنظمة والوكالة الدولية . وتلتزم الدول األطر 6بدء هذه املفاوضات

 .7للطاقة الذرية بعدم ممارسة أية أنشطة محظورة وفقا ألحكام املعاهدة

، بل إنها نظام نستنتج أن معاهدة تالتيلولكو ليست مجرد معاهدة ملنع االنتشار فقط ،مما سبق

بيق نظام الضمانات على نحو متكامل وعام في رقابي يقض ي بتجريد املنطقة من أي سالح نووي، مع تط

ضوء التعاون التام بين الدول األطراف ووكالة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية من جهة، والوكالة 

الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى. كما أن املعاهدة لم تمنع القيام باألبحاث والتجارب املوجهة إلى 

                                                           

 تالتيلولكو.( من معاهدة 4الفقرة ) 91املادة  -1

 .940رقيب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص  -2

 .11فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3

 .921 – 941 ص أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص -4

 .25محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص -5

 .21، ص سابقمحمود ماهر محمد ماهر، املرجع  -6

 عاهدة تالتيلولكو.من م 94املادة  -7
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 1شرط أن تظل خاضعة لرقابة وإشراف دوليامتالك قدرات نووية 
 
، األمر الذي يجعل املعاهدة إطارا

 يعبر عن حق دول املنطقة في االستخدام السلمي للطاقة النووية، وما يترتب عن هذا الحق من 
 
قانونيا

 إتباع نظم وتدابير األمن والحماية املادية للمواد واملرافق النووية.

أسيا ومعاهدة منطقة جنوب شرق  1612جنوب املحيط الهادي لعام الفرع الثاني: معاهدة منطقة 

 2003ومعاهدة منطقة آسيا الوسطى لعام  1663ومعاهدة منطقة إفريقيا لعام  1662 لعام

)اختصارا:  1612أوال: معاهدة منطقة جنوب املحيط الهادي الخالية من األسلحة النووية لعام 

 (RAROTONGA Treatyمعاهدة راروتونغا / 

تنش ئ هذه املعاهدة منطقة خالية من األسلحة النووية في املحيط الهادي تمتد من غرب أستراليا 

 
 
. وقد تم 2إلى حدود منطقة أمريكا الالتينية شرقا، ومن خط االستواء إلى حدود منطقة أنتاركتيكا جنوبا

، 9111ديسمبر  99ذة فيوأصبحت ناف 9112أوت  91التوقيع على املعاهدة بجزيرة كوك براروتونغا بتاريخ 

 تشكل منتدى جنوب املحيط الهادي 91وتضم 
 
 .3دولة عضوا

؛ يحظر على الدول األطراف كل األنشطة املتصلة باألسلحة النووية 4بمقتض ى هذه االتفاقية

وتصنيع أجهزة نووية متفجرة أو حيازتها، أو امتالكها أو إقامتها، أو التحكم فيها، أو تخزينها في أي مكان 

، كما يمنع عليهم اختبار أو إجراء تجارب نووية أو املساعدة للقيام 5خل أو خارج منطقة الجنوب الهاديدا

 .7، حتى وإن كانت موجهة لألغراض السلمية6بها

وتتعهد الدول األطراف بعدم إلقاء النفايات املشعة وغيرها من املواد املشعة في البحار التي        

مع احتفاظ كل طرف بالسماح للسفن والطائرات األجنبية التي تحمل ، 8تدخل ضمن مجال املنطقة

                                                           

 .  991زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1

نصر الدين األخضري، مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدولة املالكة ألسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي  -2

 .211، ص 5111، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 9الجنائي، ط: 

 ادي الدول األطراف اآلتية: أستراليا، جزر كوك، الواليات املتحدة مليكرونيزيا، فيجي،يضم منتدى جنوب املحيط اله 3

 جزر مارشال، كيريباتي، ناورو، نيوزيلندا، نيوي، باالو، بابو غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، توفالو، تونغا، فانواتو.

 (.19: ستيف توليو و توماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص ينظر)

 بروتوكوالت. ةألف املعاهدة من ثالث عشرة مادة وأربعة مالحق، وثالثتت -4

 من سطح األرض. ²مليون كلم 511تعرف منطقة جنوب املحيط الهادي باسم )الباسفيك( وهي تغطي مساحة قدرها  -5

 .91فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -6

 من معاهدة راروتونغا. 1املادة  -7

 هدة راروتونغا.من معا 9املادة  -8
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. وكشرط خاص بالصادرات النووية 1أسلحة نووية بعبور مياهها اإلقليمية أو استعمال مجالها الجوي 

يجب على كل دولة طرف في املعاهدة أن تضمن قبول الدولة املتلقية الضمانات التي تديرها الوكالة 

            ، حيث يتعهد كل طرف بعدم تزويد أي دولة أخرى بمواد أو أجهزة نووية 2ذريةالدولية للطاقة ال

إال إذا تم ذلك في إطار الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك نجد جميع الدول األعضاء 

ة، األمر الذي يسهم في في املعاهدة قامت بعقد اتفاق للضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذري

تدعيم أسس النظام الدولي لعدم االنتشار من خالل املراقبة والتحكم في عمليات انتقال املواد واملعدات 

 . 3النووية ألي دولة غير نووية بإخضاعها لنظام الضمانات

ل املعلومات، وتخضع الدول األطراف إلى نظام التحقق واالمتثال من خالل: تقديم التقارير وتباد         

التشاور في إطار لجنة استشارية، ويكون اختصاصها كذلك النظر في الشكاوى املقدمة من إحدى الدول 

األطراف في حال انتهاك أحكام املعاهدة، تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة باألنشطة 

نتدى جنوب املحيط الهادي بترخيص من ثلثي ، وإمكانية إجراء عمليات تفتيش موقعي مل4النووية السلمية

 .5الدول األطراف

وتم إلحاق باملعاهدة بثالثة بروتوكوالت إضافية تتعلق بدول خارج املنطقة، إذ بموجب البرتوكول 

األول تتعهد كل من فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية بتطبيق أحكام محظورات املعاهدة 

ة النووية املتفجرة ووضعها واختبارها في األراض ي املسؤولة عنها دوليا التي تقع داخل املتعلقة بصنع األجهز 

الواليات  -بريطانيا -فرنسا -املنطقة، أما البروتوكول الثاني يقض ي بالتزام الدول النووية الخمس)الصين

لنووية املتفجرة ضد روسيا االتحادية( بعدم استعمال أو التهديد  باستخدام املواد ا -املتحدة األمريكية

ويحظر التي يشملها البرتوكول األول، الدول األطراف في املعاهدة أو األراض ي التابعة للبلدان األخرى 

البرتوكول الثالث الدول النووية الخمس املذكورة إجراء تجارب أو تفجيرات نووية في أي مكان يقع ضمن 

 .6مجال تطبيق املعاهدة

                                                           

 .105معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، مرجع سابق، ص  -1

 من معاهدة راروتونغا.  4املادة  -2

 .92 – 94ص ص نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق،  -3

 من معاهدة راروتونغا. 1املادة  -4

 .92، ص نفسهنجيب بن عمر عوينات، مرجع  -5

 .100 -105ص ص معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، مرجع سابق،  -6
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ميع البروتوكوالت الثالث، أما الصين وروسيا واململكة املتحدة وقد وقعت فرنسا وصدقت على ج

وقعت وصدقت على البروتوكولين الثاني والثالث، في حين اكتفت الواليات املتحدة األمريكية التوقيع على 

 .1البروتوكوالت الثالثة

تي لم تكن ال 9121الجدير بالذكر؛ أن املعاهدة تعد نتيجة جهود متواصلة لدول املنطقة منذ عام 

أية مفاعالت أو مرافق ذات أهمية تتصل بالقدرات النووية، وقد حفّزت هذه  2تمتلك ماعدا أستراليا

الجهود إجراء فرنسا تجاربها النووية منتصف الستينات في جزيرة مورا باملحيط الهادي، وباملقابل كانت 

ووية وتتخلص من النفايات املشعة في كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا تختبر أسلحتهما الن

املنطقة، لذلك صممت الدول األطراف على جعل املنطقة خالية من األسلحة النووية والتجارب النووية 

 .3والنفايات املشعة وسائر املواد املشعة األخرى 

كوك/ )اختصارا: معاهدة بان 1662ثانيا: معاهدة جنوب شرق آسيا الخالية من األسلحة النووية لعام 

Bangkok treaty)4 

، وأصبحت 9112ديسمبر  92تم التوقيع على هذه املعاهدة بمدينة بانكوك عاصمة تايلندا في 

  عندما أودعت كمبوديا صكها السابع الخاص بالتصديق، وهي تضم عشرة  9119مارس  59نافذة في 

لألعضاء العشرة في رابطة . يتضمن مجال تطبيقها اإلقليم البري والجوي التابعين 5دول أطراف مصدقة

الخالصة جنوب شرق آسيا، وكذلك مياهها الداخلية واإلقليمية واألرخبيلية واملناطق االقتصادية  أمم

 .6الدول  لهذه

                                                           

 .15ستيف توليو و توماس شمبالبرغر، مرجع سابق، ص  -1

تعتبر أستراليا من الدول األساسية املصدرة لليورانيوم في العالم، وكانت القوة اإلقليمية الوحيدة القادرة على امتالك  -2

 أن
ّ
سوزان معوض غنيم، مرجع  اجع:ير ) .9190ها لم تفعل، وانضمت إلى معاهدة عدم االنتشار عام أسلحة نووية إال

 (.  094سابق، ص 

 .99 – 11 ص  فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص -3

4- South east asia nuclear weapons-free zone treaty (treaty of Bangkok) INFCIRCl548, Treaties, 

conventions and Agreements related to IAEA’S work.                   
www.iaea.org/Publications/documentsLtreaties/text.pdf . 

سيا، الوس، ماليزيا، ميانمار، الفيلبين، الدول األطراف في املعاهدة هي: بروناوي دار السالم، كمبوديا، أندوني -5

 (.109: معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، مرجع سابق، ص ينظرسنغافورة، تايلندا، فيتنام. )

 .11ستيف توليو و توماس شمبالبرغر، مرجع سابق، ص  -6

http://www.iaea.org/Publications/documentsLtreaties/text.pdf
http://www.iaea.org/Publications/documentsLtreaties/text.pdf
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ارتبط الهدف األساس ي إلقامة منطقة خالية من األسلحة النووية في جنوب شرق آسيا بحق  وقد      

. إذ ورد في ديباجة 1دون أن يثير ذلك احتماالت انتشار نووي استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

املعاهدة أن الدول األطراف تؤكد على أهمية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية بما يعزز السالم واألمن 

الدوليين، وتشير املادة السابعة من معاهدة عدم االنتشار التي تعترف بحق أية مجموعة من الدول في إبرام 

 .2املعاهدة على عقدهدات لضمان الغياب الكامل لألسلحة النووية في إقليمها، وبالتالي اتفقت معا

بموجب املعاهدة تتعهد الدول األطراف بأال تقوم في أي مكان داخل أو خارج املنطقة وأال تسمح في       

 إقليمها ألية دولة أخرى بما يلي:

 أو حيازتها أو السيطرة عليها بأي طريقة كانت. استحداث أو صنع أسلحة نووية أو اقتنائها -أ

 .ضع أو نقل أسلحة نووية بأي وسيلةو  -ب

 اختبار أو استعمال أسلحة نووية. -ج

 إلقاء مواد أو فضالت مشعة في البحر أو إطالقها في الغالف الجّوي في أي مكان داخل املنطقة. -د

 وفق ما  يم دولة أخرى أو خاضعة لواليتهافي إقلالتخلص من املواد أو الفضالت املشعة في أرض تقع  -هـ
ّ
إال

 (.4( من املادة )5نصت عليه الفقرة )

السماح داخل إقليمها، ألي دولة أخرى بإلقاء مواد أو فضالت مشعة في البحر أو إطالقها في الغالف  -و

 .3الجّوي 

فق واملواد النووية املوجودة ونصت املعاهدة على وجوب استخدام الدول األطراف املعدات واملرا          

. كما تلزم 4على أراضيها وفي املناطق الخاضعة لواليتها القضائية وتحت سيطرتها لألغراض السلمية فقط

كل دولة طرف بإبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق النطاق الكامل للضمانات على 

 بعد بدء نفاذ املعاهدةأنشطتها النووية السلمية في موعد أقصاه ثمان
 
 .5ية عشر شهرا

يشمل نظام التحقق واالمتثال الذي أنشأته املعاهدة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،         

. ولتقديم 6وتقديم وإبالغ التقارير وتبادل املعلومات، وإمكانية طلب التوضيح وبعثات تقص ي الحقائق

في " اللجنة التنفيذية الخاصة باملنطقة الخالية من األسلحة النووية  املساعدة على تنفيذ املعاهدة أنشئت

                                                           

 .410محمد عبد السالم، مرجع سابق، ص  -1

 .092سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  -2

 املادة الثالثة من معاهدة بانكوك. -3

 املادة الرابعة من معاهدة بانكوك. -4

 املادة الخامسة من معاهدة بانكوك.  -5

 .99نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص  -6
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التي تتخذ اإلجراء املناسب في حال حدوث انتهاك من الدولة املعنية باالمتثال، كما  1شرق آسيا" جنوب

 .2ييجوز للجنة إحالة املسألة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الجمعية العامة أو مجلس األمن الدول

كما ألحقت باملعاهدة برتوكول نص في املادة الثانية على ضمانات أمن سلبية لها انعكاسات على        

 مصالح الدول النووية الخمس وهي:

ال يجوز لدولة من الدول النووية الخمس أن تهاجم دولة أخرى وافقت على البرتوكول حتى وإن كانت  -

 تلك الدولة نووية.

وية أن تشن هجمات بأسلحة نووية من داخل املنطقة ضد دول غير أطراف في ال يجوز لدولة نو  -

البرتوكول من خارج اإلقليم. وبسبب ضمانات األمن السلبية هذه؛ لم تنضم الدول النووية إلى هذا 

 .3البرتوكول 

 )اختصارا: معاهدة بليندابا/ 1663ثالثا: معاهدة منطقة أفريقيا خالية من األسلحة النووية لعام 

PELINDABA Treaty) 

تطالب وتدعو فيه  91254أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  9119نوفمبر  54في          

 ملا تحدثه من مضايقة للشعوب اإلفريقية، واالمتناع عن استخدام 
 
الدول بوقف التجارب النووية نظرا

األسلحة النووية، والنظر بتحويل القارة اإلفريقية أراض ي أفريقيا في مثل هذه التجارب، أو نقل أو تخزين 

 . 5منطقة خالية من األسلحة النووية

                                                           

 .11ستيف توليو و توماس شمبالرغر، مرجع سابق، ص  -1

 .99القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص  نجيب بن عمر عوينات، -2

 .92فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -3

صدر هذا القرار عقب احتجاج وتنديد قدمته بعض الدول اإلفريقية على التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في  -4

قان، وكانت أول قنبلة ذرية وقع تفجيرها تحت إشراف بمنطقة ر  9119إلى أفريل  9111الصحراء الجزائرية من فيفري 

 Opération Gerboise)عرفت بعملية اليربوع األزرق  9111فيفري  90تمت بتاريخ  (CHARLES AILLERT) الجنرال

Bleu) ألف طن من  91ألف و  11، حيث وصلت قوتها ما بينT.D.Tما يعني أن طاقة تفجيرها حسب تقديرات الخبراء ، 

)عملية اليربوع األبيض(  9111أفريل  19ى من قنبلة هيروشيما بخمس مرات، ثم تلتها تفجيرات أخرى في كانت أقو 

    )عملية اليربوع األخضر(، واستمرت  9119أفريل  52)عملية اليربوع األحمر(، ثم تفجير  9111ديسمبر  59وتفجير 

 :ينظرربة نووية باطنية لم يتم احتواءها بصفة آمنة.)تج 90، حيث أجرت 9111فرنسا في إجراء تجاربها إلى غاية فيفري 

، التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، 9124املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 (.19/11/5199، تاريخ االطالع: nov54.dz-www.cnerh  متاح على املوقع الشبكي التالي:

 .920سم الحماوي، مرجع سابق، ص رقيب محمد جا -5
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إلى أن قامت دولة جنوب إفريقيا بتفكيك برنامجها  1وقد بذلت جهود متتالية في هذا اإلطار

، األمر الذي مهد إلعداد 9119النووي واالنضمام إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية  في سنة 

مشروع معاهدة جعل إفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية، فتم تشكيل فريق لصياغة املعاهدة 

يضم خبراء من األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية، وانتهى األمر إلى عقد اجتماع في مدينة بليندابا 

ي اجتماع قمة منظمة بدولة جنوب أفريقيا إلعداد مسودة النص النهائي الذي حاز باملوافقة عليه ف

أفريل  99، وتم التوقيع على املعاهدة في القاهرة بتاريخ 50/19/91122الوحدة اإلفريقية بأديس أبابا في 

 .  51113يوليو  92وأصبحت نافذة في  9111

اإلفريقي   االتحاد يشمل نطاق املعاهدة منطقة ّبر القارة اإلفريقية والدول الجزر األعضاء في 

 من إفريقيااالتحاد التي يعتبرها وجميع الجزر 
 
، واملعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام جميع 4األفريقي جزءا

 .5الدول اإلفريقية

من  تحظر املعاهدة على الدول األطراف تطوير أو تصنيع أو تخزين أو حيازة أو امتالك أي نوع 

 ت النووية أو الحصول على أي، وتمنع القيام ببحوث على أجهزة التفجيرا6أجهزة تفجير نووية في أراضيها

، مع 8، كما تحظر تخزين أو وضع أجهزة املتفجرات النووية في أقاليم الدول األطراف7من األنشطة السابقة

التزامها باإلعالن عن وقدراتها النووية املوضوعة لديها لصناعة األجهزة الخاصة باملتفجرات النووية، 

                                                           

على إعادة تأكيد واحترام مبدأ إعالن إفريقيا منطقة خالية من  9110أيار  52وافق مؤتمر القمة اإلفريقي املنعقد في  -1

األسلحة النووية، والتعهد عن طريق املفاوضات بإزالة القواعد العسكرية األجنبية وحظر التجارب النووية، كما أصدرت 

الذي أيدت بموجبه اإلعالنات الصادرة عن مؤتمرات الدول  5100القرار رقم  9114كانون األول  0العامة في  الجمعية

األفريقية، وناشدت جميع الدول االمتناع عن تجارب األسلحة النووية أو صنعها أو استعمالها أو اقتنائها، كما تبنت في 

ر القمة األفريقية وأصدرت قرار يدعو إلى تنفيذ اإلعالن الخاص اإلعالن الصادر عن مؤتم 9192دورتها الثالثين لعام 

املعاهدات اإلقليمية لتنظيم استخدامات : عادل محمد أحمد، ينظربجعل إفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية.)

جامعة عين شمس، ، كلية الحقوق، 5، تحليل قانوني مقارن، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد الطاقة النووية

 (. 01، ص 5111، يوليو 45السنة 

 .922رقيب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص  -2

 .109معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، مرجع سابق، ص  -3

 .101معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، مرجع سابق، ص  -4

 092 -19ألسلحة النووية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم صادقت الجزائر على معاهدة منطقة إفريقيا خالية من ا -5

 (.9119لسنة  12: ج.ر.ج.ج، العدد ينظر. )01/11/9119الصادر بتاريخ 

 املادة الثانية من معاهدة بليندابا. -6

 املادة الثالثة من معاهدة بلندابا. -7

 املادة الرابعة من معاهدة بليندابا. -8
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نووية تم تصنيعها قبل دخول املعاهدة حيز النفاذ، وتدمير وتتعهد بتفكيك وتدمير أي أجهزة متفجرات 

املرافق الخاصة بها أو تحويلها لالستخدام السلمي تحت إشراف دولي وليس من جانب إنفرادي من الدولة 

كما تتعهد األطراف بعدم إلقاء أو دفن النفايات املشعة واملواد املشعة األخرى أو السماح ، .1املعنية

معاهدتي  عن  "بليندابا"؛ وهنا تختلف معاهدة 2مكان من منطقة القارة األفريقية أو بحارها بإلقائها في أي

 .3اللتان تسمحان بدفن النفايات املشعة في البحر فقط "رارتونغا"و "تالتيلولكو"

وقد أوجبت املادة العاشرة من املعاهدة على الدول األطراف التي لديها مرافق نووية أن تلتزم 

لى معايير األمن والحماية املادية الفّعالة للمواد واألجهزة النووية للحيلولة دون سرقتها أو بتطبيق أع

استعمالها دون تفويض، ومن أجل تحقيق هذا االلتزام يتعين على كل طرف تطبيق تدابير الحماية املادية 

مواد واملرافق النووية وفي التي تعادل التدابير املنصوص عليها في االتفاقية الدولية للحماية املادية لل

 .   4التوصيات واملبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الغرض

ومن أجل توفير الحماية للمنشآت النووية السلمية من أي اعتداء، ألزمت املادة الحادية عشر من 

تداء مسلح ضد أي منشأة نووية أو مساعدة املعاهدة الدول األطراف االمتناع عن القيام بأي هجوم أو اع

. كما تلتزم الدول األطراف وفقا للمعاهدة بإخضاع جميع أنشطتهم النووية السلمية 5أو التشجيع على ذلك

لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط أساس ي ألي عمليات تصدير أو استيراد املواد 

 .6دولة أفريقيةواملعدات والتكنولوجيا النووية ألي 

وقد ألحقت املعاهدة بثالثة بروتوكوالت إضافية لضمان احترام الدول غير األطراف ملنطقة القارة 

األفريقية الخالية من األسلحة النووية، حيث دعا البرتوكول األول الدول النووية الخمس بعدم استخدام 

ملعاهدة أو ضد أي إقليم داخل في املنطقة األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد أي دولة طرف في ا

األفريقية، أما البرتوكول الثاني يدعو الدول النووية إلى عدم إجراء تجارب نووية أو التشجيع على إجراءها 

لديها أقاليم  . أما عن البرتوكول الثالث فهو يعني الدول التي7في أي مكان يقع ضمن مجال تطبيق املعاهدة

رنسا والبرتغال( لاللتزام باحترام األحكام املحددة في املعاهدة باعتبار املنطقة ال نووية تابعة في املنطقة )ف

                                                           

 ندابا.املادة السادسة من معاهدة بلي -1

 املادة الثامنة من معاهدة بليندابا. -2

 .921رقيب محمد جاسم الحماوي، مرجع سابق، ص  -3

 املادة العاشرة من معاهدة بليندابا. -4

 املادة الحادية عشر من معاهدة بليندابا. -5

 .914زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -6

 .90فادي محمد ديب الشعيب، مرجع سابق، ص  -7
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ّ
عت جميع الدول الحائزة ولكفالة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بهذه األقاليم. وقد وق

 .1لألسلحة النووية املعنية على البرتوكوالت الثالثة املذكورة

قق في االمتثال لتنفيذ أحكام املعاهدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدير تدابير ويتولى التح

 فريقية للطاقة النووية" ملعالجةالضمانات بالنسبة لجميع الدول األطراف، وتشاركها في ذلك "اللجنة األ 

ف بتقديم إليها تقارير مسائل التبليغ عن االنتهاك والتشاور وتبادل املعلومات، مع التزام الدول األطرا

سنوية بشأن أي أنشطة نووية أو غير نووية تتعلق بأحكام املعاهدة، وتقدر اللجنة مدى وجود خرق أو 

انتهاك من طرف أحد الدول األطراف يبرر القيام بإجراء تفتيش موقعي، وتطلب اللجنة من الوكالة 

 الدولية للطاقة الذرية االضطالع بهذا التفتيش في أراض ي ال
 
دولة املعنية، مع إرسال ممثلين بوصفهم جزءا

اإلفريقي التخاذ مزيد من االتحاد من فريق التفتيش الدولي، ويجوز عند االقتضاء إحالة املسألة على 

 .2اإلجراءات، وفي حالة إصرار الدولة على عدم االمتثال جاز إحالة املسألة إلى مجلس األمن للنظر فيها

تشجع اللجنة األفريقية للطاقة النووية مبادرات التعاون اإلقليمي  ووفقا للمادة الثانية عشر 

والدولي من أجل االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية والتحقق من للمشاريع النووية 

السلمية في القارة، واالمتثال لتدابير الحماية املادية للمواد واملرافق النووية، كما يمكن أن تساعد الدول 

اإلفريقية على التصديق وتنفيذ الصكوك الدولية األخرى املتعلقة بنزع السالح وعدم انتشار األسلحة 

النووية، بما في ذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية الحماية املادية للمواد واملرافق 

 .3النووية

: معاهدة حظر األسلحة النووية في آسيا الوسطى لعام 
ً
)اختصارا: معاهدة  2003رابعا

  (Semipalatinsk Treaty سيميباالتينسك/

باملوقع النووي سيميباالتينسك؛ وهو موقع  5111سبتمبر  1تم التوقيع على هذه املعاهدة في 

 5111نوفمبر  51واعتبارا من تاريخ  ،4السوفياتي السابق يقع بكازاخستاناالتحاد تجارب نووية في عهد 

                                                           

 .11 -11 ص  يف توليو و توماس شمبالرغر، مرجع سابق، صست -1

 .91 -91 ص  مرجع سابق، ص، نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية -2

 .919زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3

ى املستوى الدولي     املصادف لالحتفال الذي جرى للمرة األولى عل 5191آب/أغسطس  51سنة من تاريخ  91قبل  -4

 رئاسيا يقض ي بإغالق 
 
ع رئيس كازاخستان نور سلطان نازار باييف مرسوما

ّ
باليوم العالمي ملكافحة التجارب النووية وق

موقع سيميباالتينسك للتجارب النووية الذي كان يعد املوقع الثاني من حيث الحجم في العالم، حيث تم تدمير آخر رأس 

كان موقع التجارب ذاته املكان الذي  تم فيه تفجير  5111يوليو  51، وفي 9112مايو  9وقع في حربي نووي في ذات امل

 عانى منها مليون ونصف مليون نسمة  421النفق األخير للتجارب النووية بعد إجراء 
 
تجربة نووية على مدى أربعين عاما

"، مقال منشور بجريدة الثورة في لصعيد العالميكازاخستان... نزع السالح النووي على ا:" ينظر) من شعب كازاخستان.

 ، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، سورية، متاح على الرابط التالي:    01/12/5195

175320620120529195150http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66،  :10/11/5199تاريخ االطالع.) 

http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66175320620120529195150
http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66175320620120529195150
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الوسطى وصدقت على املعاهدة وهي: كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان،  وقعت خمس دول من آسيا

بعد إيداع كازاخستان صك التصديق  5111مارس  59تركمانستان، وأوزبكستان، ودخلت حيز النفاذ في 

الرؤساء الدول املوقعة على املعاهدة أنها ستسهم في تعزيز السلم واألمن في املنطقة،  ر وقد َعبَّ  ،عليها

فحة اإلرهاب النووي الدولي عن طريق منع حصول الجهات من غير الدول على املواد والتكنولوجيات ومكا

 رقم  5111ديسمبر  1وفي  ،1النووية
 
باألغلبية يؤيد  11/19اتخذت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارا

 . 2إنشاء منطقة آسيا الوسطى خالية من السالح النووي

ة عشرة مادة، باإلضافة إلى برتوكول حول الضمانات األمنية والقواعد تتألف املعاهدة من ثماني

 
 
 ممتدا

 
اإلجرائية في إقامة اللقاءات التشاورية للنظر في قضايا االلتزام بنصوصها، وتحمل املعاهدة طابعا

املوانئ . ويمتد النطاق الجغرافي للمعاهدة، األقاليم البرية، وجميع املسطحات املائية )3لفترة غير محدودة

 .4والبحيرات واألنهار واملجاري املائية(، وما فوق ذلك من الفضاء الخارجي للدول األطراف الخمس

وبموجب املعاهدة تتعهد الدول األعضاء من آسيا الوسطى بعدم إجراء بحوث أو تطوير أو تصنيع أو       

، وعدم السعي إلى طلب 5ي أي مكانتخزين أو حيازة أو امتالك أو السيطرة على أي جهاز متفجر نووي آخر ف

كما يمنع  ،7، أو التشجيع أو املساعدة عليها6املساعدة أو تلقيها في أي مكان مما سبق من األعمال املحظورة

 .8التخلص من النفايات املشعة التي مصدرها الدول األخرى في هذه املنطقة

                                                           

1- Voir le cite d’internet : http://context.reverso.net, consulté le : 03/09/2017. 

مشروع قرار كانت قد اعتمدت اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم املتحدة  5111أكتوبر 01في  -2

(A/C.1/61/L.54/Rev.1 بشأن منطقة خالية من األسلحة النووية في وسط آسيا، واعترف القرار بأنها خطوة هامة نحو )

السالم واألمن  تعزيز نظام منع انتشار األسلحة النووية، وتعزيز التعاون في االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز 

على أن إنشاء املنطقة إسهام فعال في مكافحة اإلرهاب ومنع الجهات الفاعلة غير الحكومية اإلقليمي والدولي، كما نص 

منطقة آسيا ،  "DTX: مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار راجعيمن الحصول على مواد و التكنولوجيات النووية.)

        تاح على الرابط التالي:، م5199فبراير  9"، مقال منشور بتاريخ الوسطى خالية من األسلحة النووية

canwz/-zone-free-weapon-nuclear-asia-regimes/central-and-www.nti./org/learn/treaties   

 (.91/11/5199تاريخ االطالع: 

على  5194يونيو  15"،  مقال منشور في آسيا الوسطى منطقة خالية من السالح النوويأحمد عبده طرابيك، "  -3

 .95/11/5199، تاريخ االطالع:   www.pensandbooks.com/article.php?!d=938الرابط التالي: 

 فقرة )أ( من معاهدة سيمباالتينسك. 5املادة  -4

 /أ من معاهدة سيميباالتينسك.. 9فقرة  0املادة  -5

 /ب من معاهدة سيميباالتينسك.9فقرة  0املادة  -6

 /ج من معاهدة سيميباالتينسك.9من فقرة  0املادة  7

 من معاهدة سيميباالتينسك. 5فقرة  0املادة  -8

http://context.reverso.net/
http://www.nti./org/learn/treaties-and-regimes/central-asia-nuclear-weapon-free-zone-canwz/
http://www.nti./org/learn/treaties-and-regimes/central-asia-nuclear-weapon-free-zone-canwz/
http://www.pensandbooks.com/article.php?!d=938
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ع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما توافق الدول األعضاء على إبرام وتنفيذ اتفاق الضمانات م

 بعد بدء نفاذ املعاهدة
 
ويجب على األطراف  ،1بما في ذلك البرتوكول اإلضافي في غضون ثمانية عشر شهرا

 أو أي مواد انشطارية خاصة أو معدات ذات 
 
أيضا تطبيق ضوابط على التصدير، حيث ال توفر مصدرا

لم تبرم اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة  صلة ألي دولة غير حائزة لألسلحة النووية ما

 .2الذرية والبرتوكول اإلضافي

توافق الدول على الحفاظ وااللتزام باملعايير الفعالة للحماية املادية للمواد  ،وعالوة على ذلك

وية، وعلى النحو ما قررته اتفاقية الحماية املادية للمواد واملرافق النو  واملعدات وفقالنووية واملرافق 

 .3املبين في التوصيات واملبادئ التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وال تنص املعاهدة على إنشاء منظمة أو لجنة لإلشراف على التنفيذ واالمتثال والتحقق كما هو            

في بانكوك و رواروتونغا، ومع الحال في املعاهدات بليندابا و تالتيلولكو، أو "أنظمة مراقبة" كما هو الشأن 

ذلك فهي تنص وفقا للمادة العاشرة أن تعقد الدول األطراف اجتماعات سنوية ملراجعة االمتثال 

 .4وتنفيذها

والصين وروسيا  5وقعت كل من الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا وفرنسا 5194ماي  1وفي 

عاهدة على هامش اللجنة التحضيرية ملؤتمر استعراض على البرتوكول الخاص بضمانات األمن امللحق بامل

معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية بمقر األمم املتحدة بنيويورك، حيث تتعهد الدول النووية الخمس 

 باالحترام وااللتزام نحو وضع املنطقة الخالية من األسلحة النووية في آسيا الوسطى، وعدم 
 
الكبرى قانونيا

لنووي أو التهديد باستخدامه ضد الدول املنطقة، وقد أكد ممثلو هذه الدول على استخدام السالح ا

التقدير العالي إلقامة منطقة آسيا الوسطى خالية من السالح النووي باعتبارها حجر الزاوية للنظام 

                                                           

 تينسك.فقرة ب من معاهدة سيميباال 1املادة  -1

 ، مرجع سابق، نفس الرابط.NCNمركز جميس مارتن لدراسات عدم االنتشار  -2

 من معاهدة سيميباالتينسك. 1املادة  -3

عقدت الدول األطراف اجتماعها التشاوري األول في أشغابات )تركمانستان(، وناقش ممثلو الدول  5111أكتوبر  92في  -4

لتنفيذ املعاهدة، وتم تعيين أوزبكستان لتمثيل الدول األعضاء في املحافل  الخمس في آسيا الوسطى التدابير الالزمة

 الدولية، وأشار املشاركون إلى ضرورة إحراز تقدم في تضييق الفجوة بين مواقف دول آسيا الوسطى والدول الحائزة

مرجع ، DTXاالنتشار  )ينظر: مركز جميس مارتن لدراسات عدم لألسلحة النووية بشأن مسألة ضمانات األمن السلبية.

 (.سابق على نفس الرابط

، وبذلك 5194نوفمبر  99صدقت فرنسا على برتوكول معاهدة حظر األسلحة النووية ملنطقة آسيا الوسطى في  -5

 (.سابقرجع م ،DTX: مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار راجعي) أصبحت أول دولة موقعة على ذلك.
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قة بما يسهم العالمي لعدم االنتشار، وتعزيز السلم واألمن اإلقليمي والتعاون املثمر بينهم و بين بلدان املنط

 . 1في تدعيم األمن الدولي، و نزع األسلحة النووية

أن القاسم املشترك للمعاهدات اإلقليمية التي مرت معنا تصب كلها في  تقدم إلى نلخص من كل ما         

اتجاه واحد يرمي إلى تعزيز ودعم نظام عدم االنتشار النووي بما في ذلك األمن النووي في مناطق معينة 

عالم، األمر الذي يسهم في بسط أوجه الرقابة اإلقليمية على االستخدام السلمي للطاقة النووية من ال

وأمنها، وإن كانت أهداف الرقابة هذه تختلف من منطقة إلى أخرى كل حسب خصوصياتها، فاتفاقية 

تمنع جميع أما اتفاقية راروتونغا  ؛اقة النوويةتالتيلولكو تم إنشاؤها بغرض االستعمال السلمي للط

األنشطة املتعلقة بتطوير أي برنامج نووي عسكري، بينما اتفاقية بانكوك يلتزم أطرافها بعدم تطوير أو 

سيميباالتينسك،  تصنيع أو االهتمام بحيازة األسلحة النووية، أما اتفاقية بليندابا بما في ذلك اتفاقية

الدول األطراف فيهما باحترام معايير األمن على ضرورة التزام  ،فضال عن دعمهما لحظر االنتشارأكدتا، 

والحماية املادية الفعالة للمواد واملعدات واملرافق النووية للحيلولة دون سرقتها أو االستخدام غير املصرح 

به، ومنع االتجار غير املشروع فيها، وحظر أي هجمات مسلحة ضد منشآت نووية، ومنع حصول الجهات 

التكنولوجيات النووية، وبذلك تكون هذه االتفاقيات الخاصة باملناطق الخالية من غير الدول على املواد و 

من األسلحة النووية على درجة تميزها الواحدة عن األخرى، قد ساهمت إلى حد كبير في بلورة اإلطار 

                                                                                       القانوني لألمن النووي على الصعيد اإلقليمي، وضرورة التعاطي معه بمنهجية واضحة وسليمة.          

 املطلب الثالث: اإلطار القانوني الوطني لألمن النووي

يتجسد اإلطار القانوني الوطني لألمن النووي في مجموعة مترابطة ومتكاملة من األطر والنظم         

وقرارات ولوائح تنظيمية  ،والتي تأخذ شكل إصدار تشريعات وأوامر ومراسيم ،لةالقانونية املطبقة في الدو 

تتضمن وتحدد مبادئ وقواعد الحماية املادية للمواد  ،2ومدونات قواعد السلوك ،ومناشير وتعليمات

النووية، وتنظيم عمليات استيراد وتصدير ونقل املواد النووية واإلشعاعية، ومتطلبات االستعداد 

جابة للطوارئ النووية، والنص على إنشاء هيئات وطنية رقابية تتولى صالحيات اإلشراف على إدارة واالست

منظومة األمن النووي داخل الدولة، مع إقرار جزاءات وعقوبات جنائية ضد القيام بأعمال سرقة املواد 

 .3ويةالنووية أو نقلها أو تداولها بشكل غير مشروع، أو تخريب املرافق واملنشآت النو 

                                                           

 سابق، نفس الرابط. مرجع أحمد عبده طرابيك، -1

وفي الدرجة األدنى  ،ثمة تدرج هرمي للقوانين والتنظيمات النووية، حيث تأتي في الدرجة األعلى القوانين امللزمة في ذاتها 2

القواعد اإلرشادية أو مدونات السلوك التي تكون ملزمة ولكن تصدر في شكل لوائح أو قرارات إدارية، بمعنى أن 

املعايير الفنية يجب أال توضع في القوانين ذات الصلة باألمن النووي ألنها تقع في درجة أقل من التنظيمات واللوائح و 

حيث التدرج الهرمي للتشريعات النووية، وهذا لكي يتيسر إدخال عليها تعديالت سريعة تتماش ى مع املستجدات والتطور 

 (.91: عادل محمد علي، مرجع سابق، ص ينظرقدة.)التكنولوجي دون حاجة إلتباع اإلجراءات التشريعية الطويلة واملع

 .95 – 99ص ص ، سابقعادل محمد علي، مرجع  -3
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وقد اتجهت معظم الدول إلى سن تشريعات داخلية لضبط منظومة األمن النووي الوطنية 

السيما اتفاقية الحماية املادية للمواد واملرافق النووية  ،باالستناد إلى االتفاقيات الدولية ذات الصلة

ر التي وضعتها الوكالة واتفاقية قمع اإلرهاب النووي، واالسترشاد بالتوصيات واملعايي ،بصيغتها املعدلة

الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، بحيث أصبحت غالبية هذه التشريعات تتبنى حلوال متقاربة مع 

 .1اختالف طفيف تمليه الطبيعة الوطنية لكل دولة

بعض النماذج من تشريعات األمن النووي الوطنية في كل من  إلى سنتعرض في هذا املطلب ؛لذلك      

 (.الفرع الثانيوالدول العربية ) ،(الفرع األول غربية )الدول ال

 الفرع األول: التشريعات الوطنية لألمن النووي في الدول الغربية

تختلف الدول الغربية في تصورها في وضع اإلطار القانوني الوطني لألمن النووي، فبعضها سلك           

بما في ذلك  ،أنشطة الطاقة النووية مسلك إصدار قانون نووي موحد وشامل ينظم كافة جوانب

بينما اتجهت دول أخرى إلى وضع ، 2متطلبات األمن النووي، ويمثل هذا االتجاه الواليات املتحدة األمريكية

تشريعات جزئية تعالج بعض مجاالت النشاط النووي مثل: املسؤولية والوقاية اإلشعاعية والحماية 

وعليه، سنقتصر على ، 4وسويسرا،  واليابان ،3وإيطاليا ،سااالتجاه كل من فرن املادية، ويمثل هذا

 التشريعين األمريكي والفرنس ي كنموذجين.

                                                           

 "، دراسة منشورة على الرابط التالي:التشريعات الوطنية وتطبيقاتها العلميةأيمن مرعي، "  -1

www.lawjo.net/vblattachment.php?attachmentid=3711&d=1331378824  12/19/5199:  االطالع، تاريخ. 

، وقانون الطاقة الذرية 9141من بين التشريعات التي أخذت بهذا االتجاه قانون رقابة الطاقة الذرية الكندي لسنة  -2

  (.رجع سابقم: مصطفى أحمد أبو الخير، راجعي. )9114اإلنجليزي لسنة 

املتعلق  9115ديسمبر  09املؤرخ في  9111أصدرت إيطاليا القوانين واملراسيم التشريعية اآلتية: القانون رقم  -3

"األغراض اإلرهابية"  5119ديسمبر  92املؤرخ في  410باستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية ـ القانون رقم 

"بشأن اللوائح املتعلقة بمراقبة األسلحة والذخائر واملتفجرات"  9192أبريل  91املؤرخ في  991املعدل للقانون رقم 

"  املتضمن 9112مارس  99املؤرخ في  501ويشمل األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية ـ املرسوم التشريعي رقم 

واستيرادها  ،واستخدامها ،شعةتنفيذ التوجيهات الناظمة ألنشطة إنتاج املواد االنشطارية و/أو مصادر املواد امل

: ينظربما في ذلك اإلضافات والتعديالت املدخلة على هذه التوجيهات".) ،وتخزينها وجمعها والتخلص منها ،وتصديرها

تحديث لتدابير التنفيذ الوطنية: التشريعات اللجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، " 

 (.CTBT/PTS/INF.1339. الوثيقة: 1"، مذكرة من األمين التنفيذي، ص نات واتفاقيات املرافقواالمتيازات والحصا

، قانون 5110، قانون الحماية من اإلشعاع لسنة 5110توجد في سويسرا أربعة قوانين: قانون الطاقة النووية لسنة  -4

، باإلضافة 5119التحادية لألمن النووي لسنة ، قانون سلطة التفتيش ا9110املسؤولية املدنية في املجال النووي لسنة 

، سابقرجع م، اإلطار القانوني لألمن النووي""  إلى مجموعة من األوامر ذات الصلة. )ينظر: محمد محمد عبد اللطيف،

 (.9ص 

http://www.lawjo.net/vblattachment.php?attachmentid=3711&d=1331378824
http://www.lawjo.net/vblattachment.php?attachmentid=3711&d=1331378824
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 أوال: التشريع األمريكي 

املعروف باسم  9141من أهم القوانين النووية في التشريع األمريكي قانون الطاقة الذرية لسنة              

الذي أصدره الكونغرس في عهد الرئيس )داويت  4912)قانون مكماهون( بعد أن حل محله قانون 

والتكنولوجيا النووية واستخدامها لألغراض  وتيسير تصدير املواد بغرض إنهاء االحتكار الحكومي، 1إيزنهاور(

 السلمية.

، باعتباره تولى 2يعد هذا القانون املصدر األساس ي ملعظم التشريعات الوطنية النووية في العالم

نووي تنظيما شامال ودقيقا، متناوال كافة جوانبه من حيث الترخيص والوقاية واألمن تنظيم النشاط ال

 .4، ليواكب التطورات الحاصلة في مجال املفاعالت النووية3واملسؤولية

تخضع النشاطات النووية وعمليات نقل املواد اإلشعاعية والتجهيزات واملعدات النووية املصممة 

م الرخص والرقابة مع فرض شروط وقيود على املواد النووية وضمان الحماية في التشريع األمريكي إلى نظا

ما يلي: )ال  9124( من قانون الطاقة الذرية لسنة 919املادية لها، حيث نص املشرع األمريكي في القسم )

أن ينقل، أو يسلم، أو يضع، أو ينتج، أو يحوز، أو  داخل الواليات املتحدة األمريكيةيجوز ألي شخص 

 طبقا للمادتين 
ّ
من هذا  914و  910يمتلك أو يستورد، أو يصدر أي مرفق إنتاج أو استخدام نووي إال

، وبناء على ذلك فإن القانون األمريكي يشترط على كل فرد الحصول على الترخيص الالزم 5القانون(

تنظم التراخيص  910ملمارسة النشاط النووي أيا كانت طبيعة هذه املمارسة، مع اإلشارة أن املادة 

التراخيص لألغراض الطبية أو البحث  914النووية لألغراض الصناعية أو التجارية، بينما تنظم املادة 

                                                           

عامة لألمم برنامج )الذرة من أجل السالم( خالل خطاب تاريخي ألقاه أمام الجمعية ال "إيزنهاور "أطلق الرئيس األمريكي  -1

لتعزيز استخدام التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية، وعلى إثر ذلك تم إنشاء الوكالة  9120ديسمبر  1املتحدة في 

 .9129الدولية للطاقة الذرية عام 

(voir : https://translate.gooleusercont.ent.com/translate-, concultée le: 27/07/2017( . 

أول تشريع وطني في العالم يهدف لوضع تنظيم قانوني      19/95/9142يعتبر التشريع النيوزيالندي الصادر بتاريخ  -2

مكانية الستخدام الطاقة النووية، وقد تميز هذا القانون بالطابع الوقائي والرقابي، وخول الجامعات ومراكز البحث إ

، كما تضمن غرامات وعقوبات تصل للسجن ملدة خمس 90 الثوريوم واليورانيومإجراء تجارب على كميات معينة من 

 مرجع سابق(.: مصطفى أحمد أبو الخير، ينظرسنوات.  )

 .مصطفى أحمد أبو الخير، املرجع نفسه -3

       مفاعل نووي إلى 914عدد املفاعالت النووية )تعد الواليات املتحدة األمريكية البلد األول في العالم من حيث  -4

(، وعلى املستوى املؤسس ي يتم توجيه السياسة النووية األمريكية إلى جانب الرئيس، وزارة الطاقة وهيئة 5112غاية 

 السالمة النووية.
voir : Programme nucléaire des États-Unis, sur le site suivant : 

https://Fr.wikipedia.org/wiki/Programme-nucléaire-des-États-unis, consultée le : 27/07/2017. 

5- Sec: (101) Atomic Energy Act of 1954. 

https://translate.gooleusercont.ent.com/translate-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme-nucléaire-des-États-unis
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. كما يشترط ذات القانون ملمارسة األنشطة النووية الصناعية أو التجارية الحصول على نوعين 1العلمي

خيص تشغيل املنشأة، على أن أي ترخيص من التراخيص، األول ترخيص بناء املنشأة النووية والثاني تر 

( من قانون B- 914الستخدام أو إنتاج املواد النووية يجب أن تتوافر فيه املتطلبات التي يقررها القسم )

 .2الطاقة الذرية والشروط التي تضعها لجنة التنظيم النووي

 9194سنة ( الصادر SA/تمارس لجنة التنظيم النووي االتحادية املنشأة بموجب قانون )

صالحيات منح التراخيص املتعلقة بالتحويل أو الحصول، أو الحيازة أو امللكية، أو االستيراد أو التصدير 

للمواد االنشطارية الخاصة أو املواد النووية الخام أو املواد اإلشعاعية، وكل قائمة من هذه املواد تخضع 

 .3ية املادية لهذه املوادلنظام قانوني خاص بها، مع مراعاة تدابير األمن والحما

وفي مجال سير حركة النفايات املشعة العابرة للحدود الدولية أصدرت لجنة التنظيم النووي في    

الئحة تنظيمية جديدة ترمي إلى اتخاذ إجراءات تقوية الرقابة على النفايات املشعة عن  9112جويلية  59

ية األخرى، والدول التي تعبر فيها النفايات طريق فرض رخص نوعية بعد استشارة الهيئات الفيدرال

 .4اإلشعاعية للتأكد من مدى مطابقتها للشروط واملتطلبات املفروضة

أما فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل املواد النووية فهي تخضع للقواعد التنظيمية الصادرة عن 

ذه املواد، والتزام السائقين وزارة النقل بشأن تدابير التعبئة والعالمات املوضوعة على وسائل نقل ه

واملرسلين بالحفاظ على برامج الحماية من اإلشعاعات املؤينة، وتحديد الكميات التي يمكن نقلها وااللتزام 

بالتنظيمات والتدابير املتعلقة بالطرق الخاصة للنقل عبر الجو، والسكك الحديدية والطرق البرية والسفن 

 .5عبر املوانئ

ر املواد النووية وتنظيم عمليات التصدير، بادرت الواليات املتحدة األمريكية إلى وفي إطار منع انتشا

، 9124تعديل النصوص القانونية املتعلقة بعملية التصدير التي تضمنها قانون الطاقة الذرية لسنة 

املتعلق بمنع االنتشار النووي الذي يضع شروط وقيود على عمليات تصدير  9191فأصدرت قانون 

                                                           

 ،5115اعية، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، أيمن محمد سليمان مرعي، نظام القانون للتراخيص النووية واإلشع -1

 .49ص 

"، ورقة بحث ألقيت في الضمانات اإلدارية لالستخدام السلمي للطاقة النوويةعالء حسين على وأحمد عودة محمد،"  -2

قانون، كلية ال ،5190ماي  59-51مؤتمر السنوي الحادي والعشرون "الطاقة بين القانون واالقتصاد" املنظم في الفترة 

 . 215 -221ص ص جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

نصاح فازية، "الجهود الدولية والداخلية لحماية البيئة أثناء االستغالل السلمي للطاقة النووية األفاق والتطلعات"،  -3

 .912، ص 5192، 9جامعة الجزائر  ،رسالة ماجستير

 .912، ص سابقنصاح فازية، مرجع  -4

 .911ة، املرجع نفسه، ص نصاح فازي -5
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يزات، اإلنتاج، االستعمال واملواد االنشطارية الخاصة، تتمثل في إبرام اتفاق الشراكة وإجراء التجه

املفاوضات من قبل وزارة الخارجية، تقديم مساعدة تقنية من وزارة الطاقة، ومراجعتها من طرف لجنة 

 .1التنظيم النووي، وتنفيذها من طرف الرئيس

( على وضع خطط للطوارئ داخل 919في القسم ) 9124كما نص قانون الطاقة الذرية لسنة 

( مشاركة لجنة التنظيم النووي في I/CAاملنشآت واملرافق النووية، حيث يتولى الجهاز الفيدرالي للطوارئ )

مراقبة ومراجعة خطط التأهب واالستعداد للطوارئ، مع التزام املشغل بإعداد هذه الخطط وفق املعايير 

 .2املعتمدة

لتفتيش الرقابي، فقد خول القانون للجنة التنظيم النووي أن تمارس نوعين من أما عن نظام ا

التفتيش، األول دوري روتيني يتم وفق برامجها ملراقبة األنشطة النووية املرخصة، والثاني تفتيش فجائي 

عند حدوث موقف معين في منشأة نووية يتطلب اتخاذه، ويناط بمهمة التفتيش مفتشين تنتدبهم لجنة 

لتنظيم النووي حول أداء املنشأة النووية وتشخيص الخلل من حيث األمن والسالمة النووية الذين ا

 .3يعدون تقريرهم بشأن ذلك، وعلى أساسه تصدر اللجنة قراراتها أو جزاءاتها اإلدارية على املشغل ومنشأته

الت التي يترتب عن ( الحا911فقد عدد قانون الطاقة النووية في القسم ) ،أما عن نظام الجزاءات

إصدارها كإلغاء التراخيص أو وقفها أو إبطالها في حالة انتهاك املشغل ألحكام القانون ولوائح اللجنة 

، كما 4بصورة جسمية، أو عدم قيام املرخص له بالتبليغ عن أي حدث يؤدي إلى انطالق مواد انشطارية

اع العام، ومصادرة أي مادة نووية في حاالت أجاز القانون إلغاء أي ترخيص يؤثر على حالة األمن والدف

 .5الحرب أو إعالن حالة الطوارئ 

 National)الهيئة الوطنية لألمن النووي 5111لإلشارة فقد أنشأ الكونغرس األمريكي في سنة            

Nuclear Security Administration) وهي وكالة شبه مستقلة داخل وزارة الطاقة األمريكية مسؤولة ،

وتعمل على سالمة وأمن مخزونات  ،6عن تعزيز األمن القومي من خالل التطبيق العسكري للعلوم النووية

األسلحة النووية األمريكية دون إجراء تجارب نووية متفجرة، وضمان النقل اآلمن واملأمون لجميع 

واالستجابة للطوارئ  املكونات واملواد النووية وتعزيز السالمة والحماية املادية لها، ومنع االنتشار 

                                                           

 .912، ص نفسهرجع املنصاح فازية،  -1

 .299عالء حسين على وأحمد عودة محمد، مرجع سابق، ص  -2

 .210 – 215ص ص عالء حسين على وأحمد عودة محمد، مرجع سابق،  -3

 .219 –  211 ص ، صنفسهرجع امل -4

5- See:(106), Nuclear Energy Act of 1954. 

6-http://translate.google.dz/translate?h/=ar&s/=en&u=https://nnsa.energy/&prev=Seach, 

consultée le : 21/07/2017.  

http://translate.google.dz/translate?h/=ar&s/=en&u=https://nnsa.energy/&prev=Seach
http://translate.google.dz/translate?h/=ar&s/=en&u=https://nnsa.energy/&prev=Seach
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اإلشعاعية والنووية، وإدارة انتشار املواد اإلشعاعية في حالة وقوع حادث طبيعي أو عمل كيدي، ومكافحة 

 .1اإلرهاب النووي

 ثانيا: التشريع الفرنس ي

بهدف وضع األساس القانوني لألمن النووي سلكت فرنسا منهج إصدار تشريعات جزئية تنظم 

 القوانين واملراسيم التالية: 5111، فأصدرت منذ عام 2صلة باملجال النووي مسائل وأمور معينة ذات

املعدل، واملتعلق بالشفافية واألمن في املسائل  5111جوان  90املؤرخ في  111 – 11قانون رقم  -9

 النووية.

اد  املعدل، واملتعلق باإلدارة املستدامة للمو  5111جوان  51املؤرخ في  901 – 5111قانون رقم  -5

 والنفايات املشعة.

 .  5195يناير  2املؤرخ في  1 -5195قانون البيئة املعدل بموجب املرسوم رقم  -0

وتعديالته بشأن املنشآت النووية األساسية  5119نوفمبر  5املؤرخ في  9229 – 5119املرسوم رقم  -4

 ومراقبة املواد النووية والنقل اآلمن للمواد املشعة.  

بشأن تشكيل اللجنة العليا للشفافية      5111أكتوبر  51املؤرخ في  9911 – 5111املرسوم رقم  -2

 ومعلومات عن األمن النووي.

 املتعلق بالشفافية في نقل املواد املشعة. 5199ديسمبر  1املؤرخ في  9144 – 5199املرسوم رقم  -1

يمية بشأن السالمة النووية وقد تضمنت هذه القوانين جملة من القواعد واألحكام التنظ           

والحماية من اإلشعاع ومكافحة األعمال اإلجرامية ذات الصلة باألمن النووي، وفي هذا الصدد نصت 

)األمن  املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل النووية على أن: 111 -5111املادة األولى من قانون رقم 

اع والوقاية ومكافحة األعمال اإلجرامية، فضال عن النووي يشمل السالمة النووية والحماية من اإلشع

اتخاذ تدابير السالمة العامة في حالة وقوع حادث، ويقع على الدولة تحديد ضوابط تطبيق نظام األمن 

 .3النووي(

 

                                                           

1- https://Fr.wikipedia.org/wiki/Déparetement-de-L’Energie-des-États-unis, consultée le : 

27/07/2017. 

 مرجع سابق. مصطفى أحمد أبو الخير،  -2

 النووية.املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل  111 – 5111املادة األولى من قانون  -3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Déparetement-de-L'Energie-des-États-unis
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وبناء عليه يمكن استعراض أهم األحكام التشريعية والتنظيمية التي أقرها القانون الفرنس ي في 

 ما يلي:مجال األمن النووي ك

أخذ التشريع الفرنس ي بنظام الرخص والتصاريح سواء تعلق األمر إقرار نظام الرخص والتصاريح:  -1

، وأخضع منح الرخصة طبقا 1بإنشاء منشأة نووية أو تشغيلها أو إغالقها النهائي أو مرافق تخزين النفايات

، كما أخضع 5195يناير  2املؤرخ في  1-5195للشروط املبينة في قانون البيئة املعدل بموجب املرسوم رقم 

كل عمليات الحيازة والنقل واالستيراد والتصدير للمواد النووية إلى رخصة مسبقة تصدر عن الوزير 

املكلف بالصناعة بعد استشارة وزير الخارجية بالنسبة لالستيراد والتصدير، ووزير الداخلية بالنسبة 

التي مست القوانين واملراسيم التنظيمية ملمارسة األنشطة وبعد التعديالت  .2لعملية الحيازة والنقل

النووية املدنية، أصبحت "سلطة السالمة النووية" الجهة املختصة بمنح تراخيص مسبقة إلخضاع أي 

 . 3عملية تتعلق بنقل املواد اإلشعاعية

   " السالمة النووية هيئة"تسمى األولى ، أنشأ القانون الفرنس ي هيئتين للرقابة إنشاء سلطات رقابية: -2

(ARD)4 مكلفة 5بوصفها سلطة إدارية مستقلة مسؤولة عن مراقبة ورصد جميع األنشطة النووية ،

بتقديم املشورة للحكومة بشأن إعداد مشاريع املراسيم والقرارات الوزارية وإصدار اللوائح ذات الطبيعة 

ال للقواعد العامة والشروط الخاصة املطبقة ، والتحقق من االمتث6املتعلقة بالسالمة النووية التنظيمية

، وتقديم املعلومات الالزمة للجمهور في حالة وقوع حادث أو طوارئ بشأن النشاط 7على املنشآت النووية

مهمتها التشاور  9(NUTXRD" )للشفافية واإلعالم بشأن السالمة النووية اللجنة العليا"ة الثانيو  ،8النووي

رتبطة باألنشطة النووية، وضبط أي مسألة تتعلق بإمكانية الحصول على والنقاش حول املخاطر امل

 .10معلومات للسالمة النووية، واقتراح أي تدبير لضمان وتحسين الشفافية

                                                           

 .املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل النووية 111 -5111من قانون  51املادة  -1

 .11نصاح فازية، مرجع سابق، ص  -2

 .5195يناير  2املؤرخ في  1 -5195من قانون البيئة املعدل باملرسوم رقم  212L -5املادة  -3

 .5195يناير  2ؤرخ في امل 1 -5195من قانون البيئة املعدل باملرسوم رقم  215L -9املادة  -4

 املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل النووية. 111 -11من قانون رقم  4املادة  -5

 املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل النووية. 111 -11من قانون رقم  9فقرة  4املادة  -6

 النووية. املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل 111 -11من قانون  5فقرة  4املادة  -7

 املتعلق بالشفافية واألمن في املسائل النووية. 111 -11من قانون  2و  4و  0فقرات  4املادة  -8

 .5195يناير  2املؤرخ في  1 -5195من قانون البيئة املعدل باملرسوم  952L -04املادة  -9

 .5195يناير  2املؤرخ في  1 -5195ملرسوم وما بينهما من قانون البيئة املعدل با 952L -01و  952L -02ينظر: املادتين  10
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أقر التشريع الفرنس ي أسلوبين للرقابة األول يلتزم كل حائز على إقرار نظام للمراقبة والجزاءات:  -1

مراقبة املواد النووية ومنشأتها ونقلها وحمايتها من السرقة أو  رخصة بالتقيد الصارم بتطبيق قواعد

الضياع أو تعرضها إلهمال أو انتشار مهما كانت طبيعة الحوادث املسببة للخطر سواء كان حادث فجائي أو 

والثاني آلية التفتيش التدريجي بحيث تتم ممارسة الرقابة امليدانية على حركة املواد النووية من  إجرامي.

بل مفتشين وأعوان محلفين تنتدبهم سلطة السالمة النووية لهذا الغرض، ويمكن للوزير املكلف ق

بالصناعة متابعة تدابير الرقابة بفضل عمليات الجرد املنجزة من قبل الحائزين على املواد النووية، وله 

ب التقني للمراقبة، فيما يتعلق بالجان 1"معهد الوقاية من اإلشعاع والسالمة النوويةأن يعتمد على "

ويجب إعالمه في أقص ى اآلجال عن كل فعل سرقة، أو فقدان، أو تغيير وجهة نقل املواد النووية، وفي حالة 

 
 
وتتفاوت العقوبات الجزائية  ،2التكتم وعدم التبليغ يتعرض املخالفين للعقوبات الجزائية املقررة قانونا

ما بين سنة واحدة إلى ثالثة سنوات حبس  5195يئة لسنة من قانون الب 211L -59التي نصت عليها املادة 

يورو في حالة إنشاء أو تشغيل منشأة نووية بدون رخصة، أو مواصلة  01111إلى  92111وغرامة مالية من 

تشغيلها بما يخالف إجراء إداري أو حكم قضائي بوقفها أو تعليقها، أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة أو 

، 3ريح عن حادث نقل مواد نووية أو االمتناع أو وضع عراقيل عن تقديم معلوماتإذن، أو عدم التص

 . L4 211 -51باإلضافة إلى عقوبات تكميلية نصت عليها املادة 

كما نص قانون الدفاع الفرنس ي على تجريم األفعال التي تستهدف املواد النووية كاالستيالء عليها 

والعناصر الهيكلية املتعلقة بتعبئتها وتقرير لها عقوبة السجن من  أو إتالفها أو تحطيم أو تدمير املعدات

 .5مليون يورو 9,2عشر سنوات وغرامة تصل إلى 

نص التشريع الفرنس ي على إقرار نظام الحماية املادية للمواد النووية     إقرار نظام الحماية املادية:  -5

، حيث اعتبر املنشآت النووية من ضمن 6ن الدفاعوتأمين املنشآت املرتبطة بها في القسم الثالث من قانو 

                                                           

  در االص 011 – 5119( في فرنسا بمقتض ى القانون رقم XSRD"معهد الوقاية من اإلشعاع والسالمة النووية" ) ئأنش  -1

مع بعثة الرصد  5115، وهو عبارة عن مؤسسة عامة يمارس وظائفه وفقا ألحكام املرسوم رقم 5119ماي  11في 

حماية املواد النووية ومراقبتها، ويعمل على تقديم الدعم الفني واملساعدة للسلطات العامة من خالل  والبحوث في مجال

 واآلراء التقنية بشأن الحماية والسالمة النووية. )ينظر املوقع الشبكي التالي: ،تقارير الخبراء

nucléaire-sûreté-de-et-radioprotection-de-https://Fr.wikipedia.org/wiki/Institut  ، :11/19/5199تاريخ االطالع. 

 .911نصاح فازية، مرجع سابق، ص  -2

 .5195يناير  2املؤرخ في  - -5195من قانون البيئة املعدل باملرسوم رقم  211L -59املادة  -3

 .5195يناير  2املؤرخ في  1 – 5195من قانون البيئة املعدل باملرسوم رقم  211L -51ينظر: املادة  -4

 من قانون الدفاع الفرنس ي. 9000L -1املادة  -5

 من قانون الدفاع الفرنس ي. 9499 -91إلى  9099L -9ينظر: املواد من  -6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut-de-radioprotection-et-de-sûreté-nucléaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut-de-radioprotection-et-de-sûreté-nucléaire
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، وأقر بشأنها تدابير وإجراءات أمنية مشددة 1(Installations d’importance vitale)املواقع الحيوية 

تهدف إلى تعزيز خطوط الدفاع في العمق بإقامة مناطق للحماية تبقي املواد النووية تحت السيطرة 

املادي بشأن حركة املواد النووية للكشف عن محاوالت االحتيال، والتحكم، مع تفعيل نظام الرصد 

 .2ونظام الحصر واملحاسبة لكشف ومنع فقدان أو سرقة أو تحويل املواد النووية في املرافق أو أثناء النقل

 كما تتولى وزارة الدفاع واألمن وفقا ألحكام قانون الدفاع تأمين القاعدة السرية للمنشآت واملواد النووية

 .3ضد أعمال الخداع واالعتداءات الكيدية

الفرنس ي عالج األحكام القانونية  من خالل ما سبق، يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن التشريع           

والتنظيمية التي تضبط نظام األمن النووي في الدولة ضمن تشريعات جزئية متعددة، بعضها مضمنة في 

  بما في ذلك قانون الدفاع الذي أفرد ،ألخر في قوانين ومراسيم ذات صلةوالبعض ا ،قانون البيئة املعدل

 لألحكام املتعلقة بحماية ومراقبة املواد واملنشآت النووية
 
والعقوبات الجزائية املترتبة عن  ،قسما كامال

لنووي بدل مخالفتها، ما يعني أن املشرع الفرنس ي فضل املقاربة الجزئية في تصوره لإلطار القانوني لألمن ا

 املقاربة املوحدة خالفا للتشريع األمريكي.

 الفرع الثاني: التشريعات الوطنية لألمن النووي في الدول العربية

في العقود األخيرة شهدت معظم الدول العربية انتشارا تدريجيا ألنشطة مختلفة من برامج الطاقة 

، مما جعلها في حاجة 4أساليبها وأفضالهاة واالستفادة من نقل التكنولوجيا النووية و يالنووية السلم

 تأهيال  لهاتأهيو البشرية والكوادر واضحة لبناء القدرات 
 
االستخدام السليم واآلمن للتقنيات  إطار في جيدا

 ،وأمن املصادر املشعة ،وبرامج القوى النووية، والتصدي لحاالت الطوارئ، وإدارة النفايات املشعة

                                                           

 .919، صمرجع سابق"، لدفاع الوطنياألمن النووي في إستراتيجيات امهداوي عبد القادر،"  -1

 (، حماية ومراقبة املواد النووية في فرنسا، متاح على الرابط التالي:XSRDينظر: املوقع الشبكي لـ ) -2

-controle-nucleaire/protection-nucleaires/securite-https://www.irsn.Fr/FR/connaissances/Installation

FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa-nucleaires-matieres : 08/07/2017. , Consulté le   

3- File:///C: users/annotec 5121/Documents/, consultée le : 25/07/2017.     

خالل العقود املاضية قامت بعض الدول العربية بإجراء دراسات جدوى بغرض تأسيس برنامج للقدرة النووية، وفي  -4

 معظم الدول أغلب الحاالت لم تستمر األنشطة ولم يتم الحفاظ على القدرة البشرية التي تم تأهيلها، وحاليا تدرس 

النووية ضمن  مصر والسعودية إدراج خيار توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة  ،اإلمارات املتحدة ،عربية كاألردنال

والهيئة العربية  ،وتطلب املساعدة الفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إستراتيجياتها الوطنية لخليط الطاقة

"، مؤتمر الطاقة مستقبل الطاقة النووية في الدول العربيةحجوب وضو مصباح، ": عبد املجيد املراجعي) للطاقة الذرية.

، أبو ظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 5194ديسمبر  50إلى  59العربي العاشر "الطاقة والتعاون العربي" املنظم من 

 (. 4ص 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installation-nucleaires/securite-nucleaire/protection-controle-matieres-nucleaires-FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installation-nucleaires/securite-nucleaire/protection-controle-matieres-nucleaires-FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa
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األطر التشريعية والرقابية ذات مدى توافر  يستدعي، وهذا 1نشآت النوويةوالحماية املادية للمواد وامل

 الصلة باألمان واألمن النوويين وكيفية تطويرها وتعزيزها وزيادة فعاليتها.

شرعت الدول العربية بمساعدة الهيئات الدولية واإلقليمية املتخصصة كالوكالة الدولية للطاقة  ،لذلك

باستحداث البنية التشريعية الوطنية الالزمة لألمن النووي، والعمل   لطاقة الذريةالذرية والهيئة العربية ل

 تشريعات متكاملة أو منفصلة بما يتوافق مع الوفاء بالتزاماتها اتجاه املعاهداتإصدار على صياغة و 

في  ومن أهم تشريعات األمن النووي التي صدرت ،2واالتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صدقت عليها

 الدول العربية نذكر ما يلي:

وأن تم  ما فتئثم  ،5119لعام  51ها قانون الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية رقم فيصدر األردن:  -أ 

، وقانون الوقاية اإلشعاعية واألمان 5119لعام  45قانون الطاقة النووية رقم محله كل من  وإحاللإلغاؤه 

 .51193لعام  40واألمن النووي رقم 

في شأن  5111( لسنة 1رقم ) اتحاديها مرسوم بقانون في صدر اإلمارات العربية املتحدة:  -ب

 .  4االستعماالت السلمية للطاقة النووية

املتعلق باألمن والسالمة في املجالين النووي  5194أوت  55املؤرخ في  945-95ها قانون فيصدر املغرب:  -ج

 .5لألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعيواإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية 

املتعلق بتنظيم األنشطة النووية  5191مارس  51املؤرخ في  5191لسنة  9ها قانون رقم فيصدر مصر:  -د

الصادرة  9051التنفيذية رقم  ةئحال لا ، بما في ذلك5199لسنة  5199املعدل بالقانون رقم  6واإلشعاعية

 . 5199أكتوبر  99بتاريخ 

يوليو سنة  1املوافق لـ   9402رمضان عام  1مؤرخ في  912 -94مرسوم رئاس ي رقم  افيه رصدالجزائر:  -ه

يحدد تدابير األمن النووي املطبقة على الحماية املادية للمنشآت النووية واملواد النووية وأمن  5194

 .7املصادر املشعة

                                                           

  ،مرجع سابق ،"في الدول العربية النوويمن في تعزيز األ  ودورها الهيئة العربية للطاقة الذرية ضو سعد مصباح،" -1

 .5ص 

 . 2املرجع نفسه، ص  ضو سعد مصباح، -2

 . 99/11/5119الصادرة في  4109 العددفي الجريدة الرسمية للمملكة الهاشمية األردنية بتم نشر هذين القانونين  -3

 411العدل، السنة التاسعة والثالثون، العدد  تم نشره في الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وزارة -4

 .5111سبتمبر  50هـ املوافق لـ 9401شوال  4الصادرة بتاريخ 

 .5194سبتمبر  99هـ املوافق لـ  9402ذو القعدة  92الصادرة بتاريخ  1511تم نشره بالجريدة الرسمية املغربية، العدد  -5

 .  5191مارس  01مكرر )أ( الصادرة في  91بية العدد تم نشره بالجريدة الرسمية لجمهورية مصر العر  -6

رمضان  99، السنة الواحدة والخمسون الصادرة بتاريخ 45تم نشره في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية، العدد  -7

 م.5194يوليو  1هـ املوافق 9402
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 ئري كنموذجين.التشريعين املصري والجزاكل من وسنقتصر على         

      أوال: التشريع املصري 

وبدأت الحكومة  ،1قرارها بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء 5119أكتوبر  51أعلنت مصر في 

، فصدر القانون في البالد األنشطة النووية واإلشعاعيةقطاع في إعداد مشروع قانون نووي موحد لتنظيم 

، وقد تم 51992لعام  9051الئحته التنفيذية رقم بما في ذلك  5191مارس  51بتاريخ  5191لسنة  9رقم 

 . النووية في مصر ةكأخر تشريع نووي تعمل على أساسه الهيئ 5199لسنة  5199بالقانون رقم  هتعديل

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي ينظم كافة األنشطة النووية واإلشعاعية داخل 

 ،3ن وحماية اإلنسان واملمتلكات والبيئة من املخاطر اإلشعاعيةجمهورية مصر العربية بما يضمن أم

 موزع
 
مادة تسري أحكامه في أربعة مجاالت رئيسية: إدارة  914على  اويتضمن القانون أربعة عشرة بابا

 األمن النووي. ،الوقاية النووية ،الرقابة النووية ،املنشآت النووية

علق بمنح التراخيص الالزمة لألنشطة والتراخيص وقد احتوت تلك األحكام موضوعات مختلفة تت

الشخصية، وأخرى خاصة باالستيراد والتصدير والنقل اآلمن للمواد النووية واملصادر املشعة، وحماية 

املواد واملنشآت النووية واإلشعاعية، والتصرف اآلمن من النفايات املشعة، وحددت الالئحة التنفيذية 

 .4خيصللقانون شروط منح هذه الترا

كما نص القانون على إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة والتنظيم لألنشطة النووية واإلشعاعية 

، السيما فيما يتعلق بمجابهة حاالت الطوارئ النووية 5في الدولة وتتمتع بالعديد من الصالحيات

                                                           

 أن البرنامج تعثرفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم إنشاء أول محطة نووية مصرية )محطة أ -1
ّ
       نشاص( إال

تم الشروع في استئناف البرنامج النووي املصري لتغطية الحاجات املتزايدة  5119، وفي عام 9119بسبب حرب يونيو 

 .5192نوفمبر ملصادر الطاقة، أين تم التوقيع على االتفاق املصري الروس ي بإنشاء أربع محطات في منطقة الضبعة في 

، والالئحة املنظمة له 5191لسنة  9تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية في ظل قانون رقم عاطف عمر،  : إيمانراجعي)

 (. 0، ص 5191كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 

 9051    صدرت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم -2

 السنة الرابعة والخمسون. 5199أكتوبر  51)مكرر( الصادرة في  45بالجريدة الرسمية العدد  5199كتوبر أ 99املؤرخ في 

 .5191املادة األولى من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  -3

اعالت تضع الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية شروط الحصول على تراخيص املف -4

النووية، وتراخيص إنتاج وتحويل وإثراء وضع الوقود النووي وتخزين الوقود املستهلك، وتراخيص املنشآت الشخصية 

التنظيم القانوني ملجابهة الحوادث النووية واإلشعاعية  : مرفت محمد البارودي،ينظرللممارسات النووية واإلشعاعية. )

 (.12، ص مرجع سابقوالتعويض عن أضرارها، 

 .5191 واإلشعاعية لسنةمن قانون تنظيم األنشطة النووية  91املادة  -5
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الة الدولية للطاقة واإلشعاعية، حيث تستحدث غرفة مركزية للطوارئ تعنى بتلقي البالغات، وإبالغ الوك

الذرية ونقاط االتصال بالدول املعنية في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي أو في حاالت االستخدام أو 

الحيازة غير القانونية للمواد النووية أو التهديد الحقيقي بأي من هذه األفعال وذلك وفق أحكام اتفاقية 

لهيئة نقطة االتصال بشأن تقديم املساعدة من الوكالة التبليغ املبكر عن الحوادث النووية، كما تكون ل

 .1املساعدة في حاالت الحوادث النوويةتقديم الدولية للطاقة الذرية والدول األعضاء وفق اتفاقية 

في مجال الوقاية النووية، فقد نص القانون بأن يخضع نقل أو استيراد أو تصدير املواد النووية و

 ، وفي 2شعاعيتها لشروط أهمها موافقة وأخذ التصاريح من الهيئة الرقابيةمهما كانت كميتها أو درجة إ

من  ختصة بكلالداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات املالدفاع و تكون وزارات  دوليالنقل ال إطار 

وغيرها من  وهيئة الطاقة الذرية جهاز املخابرات العامةو وهيئة قناة السويس والنقل الطيران املدني 

وهذا من وحماية املواد املشعة آل االتعامل مسؤولة عن اتخاذ التدابير الالزمة لضمان  ات الصلةذ اتالجه

 . 3النافذة في جمهورية مصر العربيةاملنظمة لذلك و التفاقيات الدولية لألحكام املنصوص عليها في اطبقا 

ميع التدابير التقنية على أما فيما يتعلق بالنفايات املشعة، فقد ألزم القانون للمرخص له اتخاذ ج

نحو يكفل توافر متطلبات التخزين والتخلص من النفايات املشعة والوقود النووي املستهلك، ومنها فصل 

املواد املشعة وإجراء املعالجات بأنواعها وكذا أعمال التكييف الالزمة، مع االحتفاظ بسجالت تحتوي على 

النفايات، وااللتزام بتقديم تقرير دوري بشأنها إلى هيئة  بيانات حديثة عن كل مخزون وما تم تصريفه من

 .4الرقابة النووية واإلشعاعية

أما في مجال األمن النووي، فقد نص القانون ذاته على إنشاء النظام الوطني للحماية املادية 

حاسبة للمواد واملنشآت النووية، وتكون هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية هي املسؤولة عن نظام امل

والتحكم في املواد النووية داخل جمهورية مصر العربية، حيث تتخذ التدابير الضرورية في كل منشأة 

نووية أو في موقع خارجها كالدخول إلى أي موقع وإجراء التفتيش والقياس والجرد وأخذ العينات وغير ذلك 

. ويتحمل مالك املنشأة 5حتواء واملراقبةبما يلزم صحة البيانات واملعلومات املقدمة للهيئة، وتطبيق نظم اال 

املرخص له بتوفير األمن النووي الخاص للمنشأة واألنشطة النووية واإلشعاعية واملواد النووية بما في 

ذلك النفايات النووية والوقود النووي املستهلك، مع تحديد مصادر التهديد التي يمكن أن يضر بسالمة 

                                                           

التنظيم القانوني ملجابهة الحوادث النووية واإلشعاعية والتعويض عن أضرارها، مرجع سابق،  مرفت محمد البارودي، -1

 .11 -19ص ص 

 .5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  21و 22ن ااملادت -2

 .5199لسنة  5199املعدل بالقانون رقم  5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة 9فقرة  1املادة  -3

 .91 -91ص مرجع سابق، ص  عاطف عمر، إيمان -4

 .5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  14إلى  19املواد  -5
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ختالس والتخريب واالعتداء، ووضع الخطط واالستعداد ملواجهة هذه املنشأة واملمتلكات كالسرقة واال 

 .1التهديدات

أما في الشق املتعلق بالتجريم والعقوبات، فقد اشتمل القانون على تجريم عدد من األفعال ذات 

الصلة باألمن النووي، حيث عاقب بالسجن املشدد كل من قام بسرقة أو تبديد مادة نووية أو مشعة، 

ن العقوبة السجن املؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق اإلكراه أو التهديد باستعمال السالح أو إذا تكو كما 

تشدد العقوبة و  من قانون العقوبات، 099توافر فيها ظرف من الظروف املشددة املنصوص عليها في املادة 

د كل من خرب أو أتلف . وعاقب بالسجن املشد2السرقة أثناء النقل البري أو الجوي أو البحري حالة في 

كليا أو جزئيا أو شرع عن قصد في تخريب أو إتالف منشأة نووية مرخص لها، أو منشأة للتصرف في 

حفظ الوقود النووي املستهلك والوقود النووي الذي يستخدم فيها، وتكون قام بالنفايات املشعة، أو 

كما عاقب  ،3لحة قومية للبالدالعقوبة السجن املؤبد إذا ترتب على جريمة إلحاق ضرر جسيم بمص

بالسجن املشدد كل من قام أو شرع أو شارك في أعمال إرهابية تقع على املنشآت النووية املشرع املصري 

مواد بقصد سرقتها أو إتالفها أو االتجار غير املشروع فيها،  وأعليها  االستيالءبقصد تخريبها أو إتالفها أو 

          ةوعاقب أيضا بالسجن ملد ،4رتب على الفعل وفاة شخص أو أكثروتشدد العقوبة إلى اإلعدام إذا ت

إلحداث وفاة أو إصابات املشعة سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام املواد النووية أو ال تقل عن عشر 

بالغة ألي شخص أو أي ممتلكات إلرغام شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو 

 .5ن القيام بهع ناع االمت

والئحته التنفيذية هو التشريع الساري  5191لسنة  9يتضح أن القانون رقم  من خالل ما سبق

األمن النووي في جمهورية مصر العربية، وقد نسخ هذا القانون و واملعمول به في مجال الطاقة النووية 

هذا  6ا يخص التعارض فيما بينهمكافة التشريعات األخرى ذات الصلة بالنشاط النووي واإلشعاعي فيم

من جهة، ومن جهة أخرى فإن القانون اشتمل على تجريم األفعال التي تناولتها املادة السابعة من اتفاقية 

صيغتها املعدلة بالرغم من عدم تصديق مصر على االتفاقية، وهذا دليل بالحماية املادية للمواد النووية 

ملتعلق بتجريم كافة أنواع االعتداءات التي تقع على املواد على حرص التشريع املصري على الشق ا

                                                           

 .5191طة النووية واإلشعاعية لسنة من قانون تنظيم األنش 11املادة  -1

 .5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  19املادة  -2

 .5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  11املادة  -3

 .5191من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة  11املادة  -4

 .5191ظيم األنشطة النووية واإلشعاعية لسنة من قانون تن 911املادة  -5

 .05يمان عاطف عمر، مرجع سابق، ص إ -6
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جميع األفعال التي تناولتها االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب  هتجريم علىفضال  ،1واملنشآت النووية

 النووي.

 ثانيا: التشريع الجزائري 

قية الحماية املادية على غرار باقي الدول األخرى باالنضمام واملصادقة على اتفا 2رقامت الجزائ

، وكذا االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب 51123وصيغتها املعدلة لسنة  9111للمواد النووية لسنة 

يحدد تدابير  5194يوليو  1مؤرخ في  912 -94، وإثر ذلك أصدرت مرسوم رئاس ي رقم 51124النووي لسنة 

 .5لنووية واملواد النووية وأمن املصادر املشعةاألمن النووي املطبقة على الحماية املادية للمنشآت ا

إلى تحديد التدابير الواجب تطبيقها على  6مادة وملحقين 41تضمن هذا املرسوم الذي  يهدفو         

قد و  ،7وأمن املصادر املشعة أثناء إيداعها واستعمالها ونقلها ،املواد النوويةحماية املادية للمنشآت و ال

حاجز ، ضمان الجودة ،مجموعة من املصطلحات مثل: الحماية املادية منه بتعريف املادة الثانيةتناولت 

تخريب  ،نظام الوقاية، نظام األمان ،املنشأة النووية ،السحب غير املرخص به، الدفاع في العمق، مادي

                                                           

مرجع سابق،  مرفت محمد البارودي، التنظيم القانوني ملجابهة الحوادث النووية واإلشعاعية والتعويض عن أضرارها، -1

 .11 -91ص ص 

الدرارية         ين بحثيين نوويين بدعم من الصين في مدينتيشرعت الجزائر في نهاية ثمانينات القرن املاض ي بإنشاء مفاعل -2

ملواجهة  5152أعلن وزير الطاقة واملناجم أن الجزائر تعتزم إنشاء أول محطة نووية عام  5190وعين وسارة، وفي أيار 

، 55: موقع رصيف ) ينظر .%51و 92الطلب املتنامي على استهالك الكهرباء خالل السنوات األخيرة بنسبة تتراوح ما بين 

تاريخ  ،raseef22.com/economy/2017/01/11متى تدخل الدول العربية النادي النووي؟، متاح على الرابط التالي:

 (.90/11/5199االطالع: 

         بتحفظ بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  9111صادقت الجزائر على اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية لسنة  -3

 1على صيغتها املعدلة املعتمدة بفيينا في و م 5110فبراير سنة  91ه املوافق 9450ذي الحجة عام  92املؤرخ في  11 - 10

 م.5119يناير  94ه املوافق 9459املؤرخ في ذي الحجة عام  91 – 19بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  5112يوليو 

بموجب املرسوم الرئاس ي  5112اإلرهاب النووي لسنة  صادقت الجزائر بتحفظ على االتفاقية الدولية لقمع أعمال -4

 م.5191نوفمبر  0ه املوافق 9409ذي القعدة  51املؤرخ في  591 -91رقم   

يتضمن إنشاء  9111ديسمبر  9مؤرخ في  401 -11مرسوم رئاس ي رقم  قبل هذا املرسوم صدرت املراسيم التالية: -5

يتضمن إنشاء مراكز  9111أبريل  92مؤرخ في  11  -11وم رئاس ي رقم مرس محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها،

 يتعلق بتدابير الحماية من اإلشعاعات املؤينة، 5112أبريل  99مؤرخ في  999 -12مرسوم رئاس ي رقم  البحث النووي،

مؤرخ  19 -95 يتعلق بتسيير النفايات املشعة، مرسوم رئاس ي رقم 5112أبريل  99مؤرخ في  991 -12مرسوم رئاس ي رقم 

 يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال األمن النووي وتنظيمه وسيره. 5195فبراير  51في 

 يحدد امللحق األول فئات املواد النووية وامللحق الثاني فئات املصادر املشعة. -6

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94املادة األولى من املرسوم رقم  -7
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ير بتداب املرتبطة. وغيرها من املصطلحات .. مصدر مشع ،معلومة حساسة، املنشآت النووية و/أو املشعة

 .1األمن النووي وأمن املصادر املشعة

تناولت نظام الحماية املادية والتهديد على أحكام مشتركة  في الفصل الثاني املرسومأورد و 

، والشروط العامة للحماية املادية للمواد واملنشآت النووية وأمن املصادر املشعة، حيث أوجب 2املرجعي

يشمل الوقاية والرّدع والكشف والتأخير والرد من أجل التصدي على املستغل إقامة نظام للحماية املادية 

كما نص على مبدأ  ،3املنشآت واملواد النووية أو املصادر املشعة الستهدافبكل حزم ألي عمل بنية اإلضرار 

برنامج زود بمستندات و الت، و 4الدفاع في العمق من خالل تدابير إدارية وتقنية تشمل إقامة حواجز مادية

، 6متطلبات األمن النوويبااللتزام  من أجلالذي يهدف إلى إعطاء ضمانات كافية  5الجودةأمين ضمان ت

 يتعين على املرخص له القيام بوضع نظام الوقاية من أجل الحماية املادية الذي يتناسب مع مستوى كما 

 . 7ت مسؤوليتهالتهديد والخطر فيما يخص املواد واملنشآت النووية أو املصادر املشعة املوضوعة تح

أما الفصل الثالث من املرسوم تناول أحكام وشروط كفاءة وتكوين الكادر البشري وتجديد معارفه 

باستمرار، بحيث يخضع املستخدمون بمهام األمن النووي السيما منهم املكلفون بتصميم وتشغيل وصيانة 

على مراقبة طرق الدخول إلى كما نص في الفصل الرابع  ،8تكوين متخصص إلىأنظمة الحماية املادية 

                                                           

لجزائري نهج التشريعات املقارنة الحديثة في إعطاء تعريفات للمصطلحات النووية باعتبارها مصطلحات ساير املشرع ا -1

جديدة في عالم القانون تعرف باسم )مصطلحات القانون النووي(، ومن بين هذه التشريعات قانون االستخدام السلمي 

، قانون األمان والتنظيم 9112ديسمبر  50ادر في للطاقة النووية والحماية من مخاطر هذا االستخدام في أملانيا الص

، قانون الوقاية 5110مارس  59، قانون الطاقة النووية في سويسرا الصادر في 9119مارس  51النووي في كندا الصادر في 

 5111ة لسن 1املتحدة رقم    ، قانون اإلمارات العربية 5119لسنة  40اإلشعاعية واألمان واألمن النووي في األردن رقم 

باألمن والسالمة في املجالين النووي  املتعلق 945 -95بشأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية والقانون املغربي رقم 

 .5194أوت  55واإلشعاعي الصادر في 

عتبار ) يستند نظام الحماية املادية إلى دراسة تأخذ بعين اال  على ما يلي: 912 -94نصت املادة الخامسة من املرسوم  -2

أو  تقييم التهديد املرجعي وتحليل األخطار، ويتم تحديد التهديد املرجعي عن طريق تقييم نوايا ووسائل األشخاص

 لألمن، ويسمح التهديد املرجعي بتحديد مستوى تدابير الحماية املادية املطلوبة(.
 
 املجموعات التي يمكن أن تشكل تهديدا

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  91املادة  -3

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من مرسوم رقم  99املادة  -4

) سياسة وبرامج تسيير الجودة من أجل منح  مصطلح "ضمان الجودة" بأنه: 912 -94من املرسوم  5عّرفت املادة  -5

 الثقة في أن شروط الحماية املادية سيتم توفيرها(.

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94م رقم من املرسو  95املادة  -6

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  90املادة  -7

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  91املادة  -8
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 للمستخدمين املؤهلين بالدخول إليها أو أنظمة أمان املنشأة النووية أو 
ّ
املنشآت النووية، حيث ال يسمح إال

 .  1أماكن وجود املواد النووية أو أنظمة الحماية املادية أو املعلومات الحساسة

وذلك باتخاذ كل  ،نظام لتسييرها أما الفصل الخامس فقد تناول أمن املعلومات الحساسة ووضع

 بالحماية املادية للمنشآت النووية واملواد النووية 
 
التدابير لحمايتها أو بما يمكن أن يشكل اقتناؤها مساسا

 على األشخاص املرخص لهم
 
 حصرا

 
وتناول  ،2وأمن املصادر املشعة، بحيث يكون الوصول إليها مقتصرا

إذ تقع مسؤولية استعمالها وإيداعها ونقلها على عاتق املرخص له  الفصل الثامن أمن املصادر  املشعة

، ويجب على 3الذي يجب عليه بصفة خاصة مسك سجل دوري مرقم ومؤشر عليه لحركة هذه املصادر

كل مرخص له إعداد مخطط أمن املصادر املشعة على أساس تحليل للمخاطر وتحديد فئة املصادر 

لذرية عند الحاجة بتحديد مستوى وشروط األمن املطبقة على املصادر وتقوم محافظة الطاقة ا، 4املشعة

املشعة والثابتة واملصادر املنقولة كأجهزة التصوير باألشعة وأجهزة القياس الصناعية التي تتطلب تدابير 

 .5خاصة وذلك من خالل إعداد مدونة قواعد السلوك

" التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ من النوويلجنة األ  نص على إنشاء " فقدأما الفصل التاسع         

تكلف هذه اللجنة بإعداد وتحيين البرنامج املشترك لألمن النووي بين حيث  ،6الطاقة الذرية كممثل له

القطاعات من خالل تحديد وتقييم التهديد املرجعي والخطر في مجال األمن النووي، كما تعمل على اقتراح 

قرر أن يضعها مستغلو املنشآت النووية واملواد النووية وحائزو األجهزة التي تحتوي تدابير األمن التي من امل

على مصادر مشعة، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع املواد النووية واملواد املشعة 

 سهر علىبالنص املرسوم في الفصل العاشر على أن محافظة الطاقة الذرية تكلف و  .7واستعمالها ونقلها

ويعرض عدم احترام أحكامه إلى سحب رخصة االستغالل دون املساس بالعقوبات اإلدارية  تطبيق أحكامه

 .8والجزائية املنصوص عليها في التشريع املعمول به

                                                           

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  51املادة  -1

 .5194يوليو  1ؤرخ في امل 912 -94من املرسوم رقم  54املادة  -2

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  02املادة  -3

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  09املادة  -4

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  09املادة  5

 .5194يوليو  1في  912 -94من املرسوم الرئاس ي رقم  41و  01املادتين  -6

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  49املادة  -7

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  40و 45املادتين  -8
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أما في مجال مراقبة نقل املواد النووية داخل الجزائر أو خارجها فقد اشترط املرسوم الرئاس ي رقم 

املتضمن املصادقة على اتفاق تطبيق الضمانات املوقع مع الوكالة  9111ديسمبر  9الصادر في  402 -11

في إطار معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، إجراء إخطار  9111مارس  01الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 

أثناء نقلها  ، أما عن كيفيات الحماية املادية للمواد النووية1مسبق يبلغ للوكالة الدولية للطاقة الذرية

واستعمالها وإيداعها فتحدد بموجب قرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات املحلية 

 .2والطاقة والنقل

   في مجال التجريم والعقوبات يالحظ ثمة قصور وفراغ قانوني واضح في التشريع  بيد أنه

القانون املادة الثانية من ، حيث نجد 3ل األخرى الوطنية للدو  األمن النووي الجزائري مقارنة بتشريعات

  يلي: تقرر مامكرر من قانون العقوبات  19التي عدلت املادة  5194فبراير  4الصادر بتاريخ  19 -94رقم 

)يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا: االعتداءات باستعمال املتفجرات أو املواد البيولوجية أو الكيميائية أو 

األفعال التي تشكل ه لعدم  تحديد  وغير دقيق ال مجم هدو ور  نصالالحظ على يإذ عة(، النووية أو املش

بين العقوبات التي تقابل أفعال ياعتداءات باستعمال املتفجرات أو املواد النووية أو املشعة، كما لم 

القانون االعتداءات كل على حدا هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتضمن التشريع الجزائري بما في ذلك 

إتالفها،  باقي الجرائم املتعلقة باألمن النووي كجرائم سرقة املواد النووية، إهمالها، 19 -94رقم املذكور 

إفسادها، ضياعها، اقتناءها، نقلها بدون رخصة، أو االتجار غير املشروع فيها، استيرادها أو تصديرها 

  النووية أو إلحاق الضرر املادي بها، فضال بدون ترخيص، تخريب أو تحطيم أو تدمير املنشآت واملرافق 

   عن ممارسة األنشطة النووية أو بناء أو تشغيل املرافق املرتبطة بها بدون ترخيص أو مخالفة شروطها 

أفريل  99الصادر بتاريخ  999 -12املرسوم الرئاس ي رقم  من 919جاء في املادة أو مقتضياتها ماعدا ما 

) يمكن محافظة الطاقة الذرية في حالة  بقولها: 4اية من اإلشعاعات املؤينةاملتعلق بتدابير الحم 5112

استعمال مصدر إشعاعات مؤينة خرقا ألحكام هذا املرسوم سحب الرخصة وإخطار املصالح املختصة من 

                                                           

 .19نصاح فازية، مرجع سابق، ص  -1

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم رقم  04املادة  -2

املتعلق باألمن والسالمة في  املجالين  5194أوت  55املؤرخ في  945 -95لقانون املغربي رقم نذكر على سبيل املثال ا -3

النووي واإلشعاعي الذي خصص الباب الثاني الفرع الثالث "العقوبات الجنائية املتعلقة باملنشآت واألنشطة النووية من 

"    )املواد 5نائية املتعلقة باملنشآت واألنشطة من الفئة (، والفرع الرابع "العقوبات الج921إلى  929" )املواد من 9الفئة 

والفرع السادس  (،911إلى  915(، والفرع الخامس" العقوبات الجنائية املتعلقة باألحكام العامة" )املواد 919إلى  911

 (.911إلى  919"أحكام مشتركة" )املواد من 

أبريل  90ه املوافق لـ  9451ربيع األول  4، الصادرة بتاريخ 59عدد منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال -4

 .51  -0ص ص ، 5112
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أجل إصدار تعليق النشاط، دون املساس بالعقوبات املدنية والجزائية املنصوص عليها في التشريع املعمول 

 ملفتا للنظر ينبغي على املشرع الجزائري تداركه.به
 
 تشريعيا

 
 (، وهذا يشكل قصورا

خالصة هذا املطلب يتبين أنه ثمة تقارب في التشريعات الوطنية لألمن النووي في كل من الدول 

ة النووية، وإنشاء هيئات للرقابنشآت الغربية والعربية من حيث إقرار نظام الحماية املادية للمواد وامل

وتنظيم عمليات النقل واالستيراد والتصدير للمواد النووية  ،تشرف على نظام وطني ملحاسبة املواد النووية

وتجريم األفعال التي تستهدف أمن وحماية املواد واملرافق النووية وتقرير لها عقوبات تتناسب  ،واإلشعاعية

رة، وتعدد القوانين في البلد الواحد مع جسامة الفعل، مع وجود اختالف في طرق وإجراءات التنظيم ثا

 .كالتشريع الفرنس ي مثال ثارة أخرى 

كما نجد أن التشريعات النووية الجديدة أصبحت تتبنى الفلسفة ذاتها التي تقوم عليها اتفاقية 

الدول غالبية  الحماية املادية للمواد النووية بصيغتها املعدلة، ذلك أن هذه االتفاقية التي صادقت عليها

 ألي تشريع وطني لألمن النووي أا في ذلك اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي، تعتبران بم
 
 محفزا

 
نموذجا

 باعتبارهما صكين دوليين متكاملين يضعان مبادئ األمن النووي في إطار ملزم.
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 املبحث الثاني: اإلطار املؤسساتي لألمن النووي

هيئات دولية وإقليمية ووطنية تختص بحكم  يتجسد اإلطار املؤسساتي لألمن النووي في وجود

نظام تأسيسها ومجال عملها بتعزيز األمن النووي ودعم أسسه وأهدافه، ووضع برامجه بخطط متكاملة 

وتعاون وتنسيق مشتركين، وعليه سنتناول في هذا املبحث دراسة اإلطار املؤسساتي لألمن النووي على 

(، املطلب الثانير املؤسساتي لألمن النووي على الصعيد اإلقليمي )( ثم اإلطااملطلب األول الصعيد الدولي )

 (.املطلب الثالثواإلطار املؤسساتي لألمن النووي على الصعيد الوطني )

 املطلب األول: اإلطار املؤسساتي الدولي لألمن النووي

دولية من أجل إرساء نظام عالمي فعال ومتكامل لألمن النووي أوجد املجتمع الدولي مؤسسات 

متخصصة تعمل في هذا املجال وتسعى إلى تحقيق أهدافه، ولعل أهم هذه املؤسسات وأبرزها "الوكالة 

األمم ( باعتبارها إحدى الوكاالت الدولية املتخصصة في إطار منظومة TSASالدولية للطاقة الذرية" )

امها وهو: تعزيز النظام التي تقوم بدور محوري ومركزي في تنفيذ أحد الدعائم الرئيسية مله املتحدة

 الفرعالعالمي لألمن النووي. لذلك؛ سنتطرق إلى دراسة النظام القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية )

 (.الفرع الثاني(، ثم نبين دورها وإسهامها في تعزيز ودعم بنيان األمن النووي العالمي )األول 

 طاقة الذريةالفرع األول: النظام القانوني للوكالة الدولية لل

إن دراسة النظام القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب منا تناول ظروف نشأتها 

وتأسيسها، وبيان مقاصدها وأهدافها، التعرف على أجهزتها الرئيسية وتحديد مهامها ومجال عملها، 

ذا على ضوء األحكام والبنود وعالقتها باألمم املتحدة وبالهيئات الدولية األخرى والدول األعضاء فيها، وه

 املقررة في نظامها األساس ي.

   1 أوال: إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                           

  90/11/9141)برنارد باروخ( الذي قدم بتاريخ  تعود فكرة إنشاء الوكالة إلى ممثل الواليات املتحدة األمريكية السيد -1

            ( NANAء وكالة دولية للتنمية الذرية )مشروعا أمام لجنة الطاقة الذرية لألمم املتحدة يتضمن اقتراح بإنشا

تتمتع بسلطات حصرية ملراقبة املخزون العالمي من اليورانيوم والثوريوم، وفرض رقابة مادية صارمة على كافة األنشطة 

لكسر االحتكار      املتعلقة بإنتاج املواد االنشطارية واألبحاث املتصلة بها، لكن االتحاد السوفياتي آنذاك عارض املشروع

: عبد الوهاب لوصيف،" دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدارة امللف النووي ينظراألمريكي للسالح الذري. )

-5195اإليراني"، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 (.92 -94ص ص ، 5190

-Voir aussi : Keyvan Piram, »Les stratégies gouvernementales pour le développement de 

l’énergie nucléaire-pratiques Françaises et Américaines sur le marché des centrales 

nucléaires ", mémoire de Master en relations internationals, Université Paris II Panthéan Assas, 

juin 2008,p.25) .  
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ألقى رئيس الواليات املتحدة األمريكية "دوايت د.آيزنهاور"  ،9120في اليوم الثامن من ديسمبر 

سعي صوب االستخدام السلمي فيه املجتمع الدولي بال يناشد املتحدةخطابا أمام الجمعية العامة لألمم 

والعمل على خفض املخزون االحتياطي لألسلحة النووية، كما دعا في خطابه إلى إنشاء  ،للطاقة الذرية

  2".تسخير الذرة من أجل السالمفي إطار مشروع "  1"وكالة دولية للطاقة الذرية"

ملتحدة قرار باإلجماع رقم أصدرت الجمعية العامة لألمم ا 9124وفي الرابع ديسمبر/ كانون األول 

 Agence Internationale de L’Energie)" الوكالة الدولية للطاقة الذريةيقض ي بإنشاء " 191

Atomique)3  وبموجبه تم الشروع في بدأ املفاوضات، وقامت اللجنة التحضيرية املكونة من ثماني عشرة

تم بحث ومناقشة النظام األساس ي في مؤتمر دولة بإعداد مشروع مسّودة النظام األساس ي لهذه الوكالة، و 

، ووقعت عليه سبعين دولة، 9121أكتوبر  51سبتمبر إلى  51دولي عقد بمقر األمم املتحدة بنيويورك من 

دخل النظام األساس ي  9129يوليو  51ثم تلتها عشر دول خالل تسعين يوما ـ املدة املحددة للتوقيع ـ وفي 

نظمة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية داخل منظومة حيز النفاذ، وأصبحت الوكالة م

األمم املتحدة بعد إيداع وثائق التصديق من ثمان عشرة دولة بينها: الواليات املتحدة األمريكية، اململكة 

 .4السوفياتياالتحاد املتحدة، فرنسا، كندا و 

، وتم 5دولة 21بمشاركة  9129أكتوبر  50إلى  9عقدت الوكالة مؤتمرها العام األول في فيينا من 

وبلغ عدد الدول  ،6أول مدير عام للوكالة ملدة أربع سنوات (Sterling Cole) "ستير لينغ كول "تعيين السيد 

. ويقع مقرها الرئيس ي حاليا في مركز فيينا الدولي 7( دولة عضو91) 5192ديسمبر  09األعضاء فيها إلى غاية 

                                                           

"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتجاهات جديدة ـ الذرة من أجل السلم إدارة املأزق النوويديفيد بي.والر، "  -1

 .4، فيينا، النمسا، ص5119، سبتمبر/ أيلول 9/41، املجلد 9129-5119

 تسخير الذرة من أجل  11"، مجلة الوكالة "معالم بارزة في تاريخ الوكالة، " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -2
 
السالم عاما

 .   1، ص5191"، طبعة خاصة بالذكرى السنوية الستين، أيلول/ سبتمبر والتنمية

3- Voir Le document : A/RES/810(IX). 

الصالح ، 9ممدوح عطية وعبد الفتاح بدوي، السالم الشامل أو الدمار الشامل، نزع أسلحة الدمار الشامل، ط:  -4

 .91 -99ص ص ، 9119للدراسات اإلستراتيجية واإلنتاج اإلعالمي، القاهرة، مصر، 

 .9"، مرجع سابق، ص معالم بارزة في تاريخ الوكالة، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية -5

خرج به  شهد هذا املؤتمر حضور دبلوماسيين وعلماء في الذرة كممثلين عن الدول التي شاركت فيه، ومن بين ما -6

يحدد العالقة بين الوكالة ومنظمة األمم املتحدة. )ينظر: محمود خيري  9129نوفمبر  94التوقيع على اتفاق خاص في 

 (.591بنونة، مرجع سابق، ص 

7- IAEA, Annual Report 2015, Vienna, Austria, 2016, p.5. . 9(/01)NT  
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الة مكاتب تنفيذية وإقليمية من جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو )كندا(، كما ، وترتبط بالوك1بالنمسا

تشرف على مراكز أبحاث ومختبرات علمية في كل من موناكو وزايبرسدوف وفيينا، وتدعم مركز عبد 

متعددة    . وللوكالة إحدى عشرة اتفاقية دولية 2السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي بإيطاليا

طراف بشأن األمان واألمن النوويين واملسؤولية النووية اعتمدت تحت رعايتها، واتفاقات ضمانات نافذة األ 

جهة مانحة في صندوق األمن النووي  91دولة مرتبطة ببرتوكوالت إضافية نافذة، و 959دولة منها  919مع 

 .3الطوعي

 ثانيا: مقاصد الوكالة وأهدافها

ام األساس ي على مقاصد الوكالة التي تهدف على نطاق عالمي للنهوض أشارت املادة الثانية من النظ

باستعمال التكنولوجيا النووية في األغراض السلمية واملأمونة بما يحقق تفعيل وزيادة هذه الطاقة في 

السالم والصحة والرخاء واالزدهار في العالم أجمع، كما تسعى إلى تدعيم نظام دولي لألمان واألمن 

 والتحقق من وفاء الدول بتعهداتها في مجال عدم االنتشار. النوويين، 

 :4ولتحقيق الهدف األول فقد منح النظام األساس ي للوكالة جملة من الصالحيات تتمثل في

 تشجيع وتسهيل البحث العلمي في مجال الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية. -1

 ث الخاصة باستخدام الطاقة النووية وتطويرها.تقديم املواد والخدمات واملعدات والالزمة لألبحا -2

اقة النووية في األغراض السلمية، تشجيع تبادل املعلومات العلمية والفنية املتعلقة باستخدام الط -1

 ودعم تبادل العلماء والخبراء وتدريبهم.

لصحة        وضع معايير للسالمة النووية بالتعاون مع الهيئات والوكاالت املتخصصة بقصد حماية ا -5

 والتقليل ما أمكن من أخطار التعرض لإلشعاع النووي.

                                                           

أب/أغسطس  50وجرى له االفتتاح الرسمي في  9191في عام واكتمل  9190بدأ تشييد مركز فيينا الدولي في عام  -1

مكتب وتسعة قاعات  4211، ويتمتع املركز بوضعية خاصة فال يخضع للتشريعات الوطنية النمساوية، ويوجد به 9191

ذا. موظف من موظفي الخدمة املدنية الدولية، واليزال املقر الرئيس ي للوكالة إلى يومنا ه 0111للمؤتمرات، ويعمل به 

 (، تاريخ مركز فيينا الدولي، املوقع الشبكي:CDO4: مكتب األمم املتحدة بفيينا )ينظر)

https://www.unov.orgLunov/vic_history.html   :99/11/5199، تاريخ االطالع. 

iaea-npt-www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk-على الرابط التالي: ، متاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

factsheet.pdf  :14/11/5199، تاريخ االطالع. 

نشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، ، م5192، التقرير السنوي للوكالة لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .EU(11/)1 :. الوثيقة2، ص 5191

 .9129بند )أ( من النظام األساس ي للوكالة لعام  0املادة  -4

https://www.unov.orglunov/vic_history.html
https://www.unov.orglunov/vic_history.html
http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk-npt-iaea-factsheet.pdf
http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk-npt-iaea-factsheet.pdf
http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk-npt-iaea-factsheet.pdf
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إنشاء أو امتالك املنشآت واآلالت التي تستخدمها في ممارسة وظائفها، إذا كان املتوافر منها غير كاٍف  -2

 .1لذلك

أما الهدف الثاني املتمثل في عدم استخدام الطاقة النووية لألغراض العسكرية؛ فقد خول 

ألساس ي للوكالة لضمان تحقيقه صالحيات واختصاصات قانونية وتنظيمية وفنية من خالل النظام ا

تطبيق نظام الضمانات الذي يجعل الوكالة مسؤولة على ممارسة الرقابة عن األنشطة واملنشآت النووية 

 بما يتماش ى مع أهداف األمم املتحدة و 
 
مبادئها في العالم، وضمان استخدامها في األغراض السلمية حصرا

في خدمة السلم واألمن الدوليين، وطبقا لسياستها الرامية إلى تحقيق نزع شامل للسالح النووي من 

 .2العالم

 ثالثا: األجهزة الرئيسية للوكالة

تباشر الوكالة مهامها ونشاطها طبقا لنظامها األساس ي عن طريق ثالثة أجهزة فرعية رئيسية وهي: 

 ، وجهاز املوظفين.املؤتمر العام، مجلس املحافظين

يعد بمثابة الجمعية العامة للوكالة، حيث يضم جميع الدول األعضاء فيها ويعقد املؤتمر العام:  -1

، بما في ذلك اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء طلب املدير العام أو 3اجتماعات دورية سنوية عادية

 .4مجلس املحافظين أو بأغلبية الدول األعضاء

امليزانية ختصاصاته؛ اإلشراف على إدارة شؤون الوكالة، التصديق على قرارات ومن أهم ا

، انتخاب أعضاء مجلس املحافظين، املوافقة على اتفاقات الوكالة وتقاريرها املقدمة لألمم 5والحسابات

 كام الفقرة، تعيين املدير العام للوكالة وفقا ألح7، إقرار التعديالت املقترحة على النظام األساس ي6املتحدة

 

                                                           

 Darid Fisher,Histry of the International Atomic-   . نقال عن:919محسن حنون غالي، مرجع سابق، ص  -1

Energy Agency the First Forty Years, Printed by the IAEA In Austria, Vienna, 1997,p.57.   

 .9129( من النظام األساس ي للوكالة لعام 5( و )9البند )أ( الفقرة ) 0املادة  -2

منظمة دولية حكومية وغير  99ُيدعى إلى حضور اجتماع املؤتمر العام للوكالة إلى جانب ممثلو الدول األعضاء،  -3

 (.1، مرجع سابق، ص5190راقب. )ينظر: التقرير السنوي للوكالة للطاقة الذرية لعام حكومية بصفة م

 .9129املادة الخامسة )ألف( من النظام األساس ي للوكالة لعام  -4

 .9129من النظام األساس ي للوكالة لعام  2املادة الخامسة )هاء( الفقرة  -5

 .9129ام األساس ي للوكالة لعام من النظ 9و  1و  9املادة الخامسة )هاء( الفقرة  -6

وفقا ألحكام املادة الخامسة  9190و 9110و 9119عرف النظام األساس ي للوكالة منذ تأسيسها تعديالت بشأنه في عام  -7

 (.19)ينظر: سحري نورة، مرجع سابق، ص  .9129من النظام األساس ي لسنة  1هاء فقرة 
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، كما له سلطة البث في أي مسألة يحيلها عليه 1من املادة السابعة من النظام األساس ي( 9111)ف/ألف 

مجلس املحافظين، وعرض مواضيع على املجلس للنظر فيها مع موافاته بتقارير عن أي مسألة تتصل 

لة وسياساتها، ويصدر قرارات . كما يجري مناقشة عامة واسعة النطاق حول برامج الوكا2بوظائف الوكالة

 .3توجه أولويات عملها

باعتباره جهازا تنفيذيا يتولى ممارسة سلطات واسعة في تسيير شؤون الوكالة، مجلس املحافظين:  -2

 
 
وينتخبون على أساس توزيع  هؤالء األعضاء يعين ،4حيث يضم في تشكيلته خمسة وثالثين عضوا

اءات معقدة بالنظر إلى طبيعة القواعد اإلجرائية للنظام األساس ي، انتخابهم وفق إجر  ، تتم طريقة5جغرافي

 إذا قرر 6عرفية جرى العمل بها إضافة إلى قواعد
ّ
. يجتمع املجلس في املواعيد التي يحددها بمقر الوكالة إال

 حول 8برئاسة رئيس ينتخبه أعضاء املكتب الذي يعتمد نظامه الداخلي 7خالف ذلك
 
 سنويا

 
، ويعد تقريرا

على طلب األمم املتحدة  أخرى بناءجانب تقارير  العام إلىشؤون ومشاريع الوكالة يرفعه إلى املؤتمر 

 من اللجان9ومجلس األمن أو إلى أي منظمة ذات صلة بعمل الوكالة
 
، 10، له الحق في إنشاء ما يراه مناسبا

مر العام وفق النظام كما له سلطة االضطالع بوظائف ومهام الوكالة باستثناء ما يختص به املؤت

 .11األساس ي

  

                                                           

 .9129ألساس ي للوكالة لعام من النظام ا 91املادة الخامسة )هاء( فقرة  -1

 .9129( من النظام األساس ي للوكالة لعام 5( و)9املادة الخامسة )واو( فقرة ) -2

 .1، مرجع سابق، ص 5190: التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام ينظر -3

الصدد أصدرت الجمعية العامة لألمم تنتقد الدول النامية تشكيلة املجلس بسبب عدم التمثيل العادل فيه، وفي هذا  -4

 دعت فيه الوكالة الذرية النظر في طلب هذه الدول لتعزيز تمثيلها
 
مع مراعاة  ،املتحدة في دورتها الثانية والثالثين قرارا

راجع: محمد مصطفى يونس، استخدام الطاقة النووية في ي) مبدأ املساواة في توزيع العضوية على أساس جغرافي.

 (.99-91ص ص ، 9111لدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون ا

 .9129( من النظام األساس ي للوكالة لعام 5( و )9املادة السادسة )ألف( فقرة ) -5

 .11محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص -6

 .9129املادة السادسة )زاي( من النظام األساس ي للوكالة لعام  -7

 .9129)حاء( من النظام األساس ي للوكالة لعام  املادة السادسة -8

 .9129املادة السادسة )ياء( من النظام األساس ي للوكالة لعام  -9

 .9129املادة السادسة )طاء( من النظام األساس ي للوكالة  -10

 .9129املادة السادسة )واو( من النظام األساس ي للوكالة  -11
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يرأسه املدير العام للوكالة املعين من قبل مجلس املحافظين بموافقة جهاز املوظفين )األمانة العامة(:  -1

. ويحتل املدير العام مركز املوظف اإلداري األعلى في الوكالة، 1املؤتمر العام ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد

  5419البالغ عددهم  2ين املوظفينوتقع عليه مسؤولية تعي
 
بما فيه موظفي دعم ينتمون إلى  3موظفا فنيا

 املعلومات ذاتدولة من أجل بقاء سير العمل على أعلى كفاءة وفتح قنوات االتصال لتبادل  11أكثر من 

برى ويتألف جهاز املوظفين من ستة أقسام ك ،4الصلة بالتطور النووي العالمي وإبالغها للهيئات األخرى 

 هي:

يتولى ضبط امليزانية واملالية      (:Department of Management)قسم الشؤون اإلدارية  -1/1

 وخدمات املؤتمرات والوثائق والخدمات العامة وتكنولوجيا املعلومات وتسيير املوارد البشرية.

والتنسيق يتولى الدعم  (:Department of Technical Cooperation)قسم التعاون التقني  -1/2

إليصال برامج وخدمات الوكالة إلى الدول األعضاء ألغراض التنمية في إفريقيا وأسيا واملحيط الهادي 

 .5وأوروبا وأمريكا الالتينية، ومتابعة برنامج العمل من أجل عالج السرطان

ووي يتولى متابعة دورة الوقود الن: (Department of Nuclear Energy)قسم الطاقة النووية  -1/1

 وتكنولوجيا النفايات وبرامج القوى النووية القائمة.

(: Department of Nuclear Sciences and Applications)قسم العلوم والتطبيقات النووية  -1/5

مكلف بإدارة مكتب الصحة البشرية ومختبرات البيئة التابعة للوكالة بمشاركة برنامج األمم املتحدة 

نوغرافية الحكومية الدولية، وإدارة الشعبة املشتركة بين املنظمة العاملية لألغذية اإلنمائي واللجنة األوقيا

                                                           

 منذ تأسيسها األسماء اآلتية:تعاقب على منصب املدير العام للوكالة  -1

 .9119إلى  9129ستيرلينغ كول من الواليات املتحدة األمريكية، أول مدير عام للوكالة من عام  -

 .9119إلى  9119سيغفارد إكلوند من السويد، املدير العام الثاني للوكالة من عام  -

 .9119إلى عام  9119هاتر بليكس من السويد، املدير العام الثالث للوكالة من عام  -

 .5111إلى عام  9119محمد البرادعي من مصر، املدير العام الرابع للوكالة من عام  -

  11: مجلة الوكالة "ينظر) إلى يومنا هذا. 5111يوكيا أمانو من اليابان، املدير العام الخامس للوكالة منذ عام  -
 
عاما

 (.2-0 ص "، مرجع سابق، صعامون للوكالةاملديرون التسخير الذرة من أجل السالم والتنمية، " 

 .9129املادة السابعة )ألف( و)باء( من النظام األساس ي للوكالة لعام  -2

3- See: IAEA, Annual Report 2015,Ibid, p.6. 

 .95/15/5199 ، تاريخ االطالع:/:www.iaea.orghttp/للمزيد أكثر: ينظر املوقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية:  -4

 . 91-91، مرجع سابق، ص 5190: التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام ينظر -5

http://www.iaea.org/
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والزراعة )الفاو( والوكالة الستخدام التقنيات النووية في األغذية والزراعة، ومكتب العلوم الفيزيائية 

 .1والكيمائية بما في ذلك مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية

مكلف بمتابعة تطبيق ضمانات (: Department of Safeguards)ت والتحقق قسم الضمانا -1/2

 نافذة مرتبطة مع الوكالة وإدارة املعلومات والخدمات التقنية والعلمية.

يضم ثالث  (:Department of Nuclear Safety and Security)قسم األمان واألمن النوويين  -1/3

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل والنفايات، وشعبة األمن  شعب رئيسية: شعبة أمان املنشآت النووية،

النووي التي تتولى متابعة تنفيذ خطة األمن النووي للوكالة وتطور متطلبات األمن النووي، وتقديم 

 .2املساعدة واملشورة التقنية للدول واستعراض خدمات األقران والخدمات االستشارية األخرى 

: مجاالت عمل الوكا
ً
 لةرابعا

رئيسية تؤيد وتساند  مجاالت ثالثةانطالقا من املادة الثالثة من النظام األساس ي يغطي عمل الوكالة        

 مهامها ودورها للمساهمة في تحقيق السالم والتنمية واألمن في العالم وتتمثل فيما يلي:

دعم األبحاث املفيدة         و  ،وهو املجال الذي يعنى بتعزيز التطبيقات النوويةالعلم والتكنولوجيا:  -1

 ،3والبحث والتطوير ،وغيرها من خالل التعاون التقني ،والزراعة والطاقة والبيئة ،في مجاالت الصحة

 .  4والطاقة والكهرباء

يتضمن عمل الوكالة في هذا املجال التفتيش النووي املتصل بالضمانات وفق الضمانات والتحقق:  -5

الدول بهدف التحقق من أن املواد النووية واألنشطة النووية ال تتعدى اتفاقات قانونية موقعة مع 

                                                           

يشار إليه باسم "املركز الدولي للفيزياء النظرية" ويجري تشغيله كبرنامج مشترك بين اليونسكو والوكالة، وتتولى  -1

  اليونسكو إدارته.   

2 -https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-safety-and-

security/division-of-nuclear-security, consulté le: 16/07/2017. 

  5190خالل عام  -3
 
تم دعم أنشطة الوكالة العلمية والتقنية في ميدان العلوم والتطبيقات النووية من تسعة عشر مركزا

 مع الوكالة، وفي نهاية العام كان هناك 
 
على من املشاريع البحثية املنسقة الفاعلة في مختلف املجاالت انطوت  914متعاونا

 911من العقود البحثية أو التقنية أو على مستوى الدكتوراه، واتفاقات بحثية مع مؤسسات في أكثر من  9221أكثر من 

 (.4، مرجع سابق، ص5190: التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام ينظر) دولة عضو.

، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 9ة، ط:محمد نصر محمد، تدويل االستخدامات السلمية للطاقة النووي -4

 .11  - 12 صص ، 5192مصر، 

https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-safety-and-security/division-of-nuclear-security
https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-safety-and-security/division-of-nuclear-security
https://www.iaea.org/about/organizational-structure/department-of-nuclear-safety-and-security/division-of-nuclear-security
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باإلضافة إلى عملها على  وفق النظام العالمي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، 1األغراض السلمية

 .2دعم ومساعدة جهود املجتمع الدولي من أجل نزع السالح النووي

ة معايير وأنظمة األمان لحماية الناس واملجتمع والبيئة من اآلثار تضع الوكالاألمان واألمن النوويين:  -1

الضارة لإلشعاعات املؤنية، كما تعمل كمنصة عاملية لألمن النووي وتساعد على التقليل إلى الحد األدنى 

ية ، أو خطر تعرض املرافق النوو 3من خطر وقوع املواد النووية وغيرها من املواد املشعة في أيدي اإلرهابيين

لألعمال الكيدية، ويشكل قسم إدارة األمان واألمن النوويين املحور التنظيمي لهذا املجال من عمل 

 الوكالة.

: عالقة الوكالة مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى والدول األعضاء
ً
  خامسا

ن التي تربطها مع منظمة التعاو  4للوكالة الدولية للطاقة الذرية شبكة واسعة ومتشبعة من عالقات       

األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى بما فيها الوكاالت املتخصصة واملنظمات اإلقليمية، إلى جانب 

 ارتباطها بعالقات تنظيمية مع الدول األعضاء يحددها النظام األساس ي للوكالة.

 لألمم املتحدعالقة الوكالة باألمم املتحدة:  -1
 
 ليست الوكالة فرعا

 
ة بل هي منظمة مستقلة استقالال ذاتيا

(AUTONOME( ذات عالقة خاصة باألمم املتحدة وهو ما نصت عليه املادة األولى فقرة )من اتفاق 5 )

وترتبط الوكالة بعالقة وثيقة مع كل من الجمعية العامة ، 91295نوفمبر  94العالقة املبرم بينهما في 

 ه اتفاق العالقة بما يلي:ومجلس األمن، حيث تلتزم وفق ما نص علي

قيام الوكالة برفع تقاريرها السنوية عن أعمالها إلى الجمعية العامة ومجلس األمن بدال من املجلس  -

 االقتصادي واالجتماعي.

بالضمانات، قيام الوكالة بإبالغ الجمعية العامة ومجلس األمن عن مخالفة دولة ما التزاماتها املتعلقة  -

لفرض  6باعتباره الجهة الرئيسية املسؤولة عن صيانة السلم واألمن الدوليين ويتدخل مجلس األمن

                                                           

 .9129( من النظام األساس ي للوكالة لعام جيم( و)باء( و )ألف) 95املادة  -1

 .14محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص -2

 جديدة، حيث  -3
 
من  شمل تعزيز الجهود للحمايةفي السنوات األخيرة اتخذ عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبعادا

وكاالت الطاقة الدولية...أطر "  : محمد مصطفى الخياط،ينظر) خطر اإلرهاب النووي وإقرار التدابير املضادة ملكافحته.

 (.5، ص 5191، أبريل 911، مجلة الكهرباء العربية، العدد العمل وتكامل األداء"

 .51، ص5195-5199، 9جامعة الجزائر ،ت النووية"، رسالة ماجستيرعيزل عبد الرحمان، "النظام القانوني للمؤسسا -4

5- See: IAEA, Agreemene coverning the Relationship Between the United Nation and the 

International Atomic Energy, (INFCIRC/11). Date 30 October 1859. 

 .9129اس ي للوكالة لعام ( من النظام األس4( فقرة )باءاملادة الثالثة ) -6
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التزامات قانونية أوسع من تلك التي تتمتع بها األجهزة التنفيذية للوكالة، وهذا ما حدث مع كل من العراق 

 .1وكوريا الشمالية وإيران

ير أن يطلب من املدير العام ملجلس محافظي الوكالة مخاطبة مجلس األمن مباشرة، كما يحق لألخ -

 للوكالة تزويده باملعلومات.

 .2تعمل الوكالة بالتنسيق مع األمم املتحدة بشكل مستمر وتمثيل متبادل -

 .3تتصرف الوكالة في ميزانيتها باستقالل عن األمم املتحدة مقارنة بالوكاالت واألجهزة الفرعية األخرى  -

 الم والتعاون الدولي من خالل إسهام الوكالة في أعمالكما ينص اتفاق العالقة على تعزيز الس 

اللجان االقتصادية اإلقليمية، واللجان العلمية الخاصة بآثار اإلشعاع الذري، ودعم برنامج األمم املتحدة 

 .4للمساعدة الفنية

عقد  يخول النظام األساس ي ملجلس محافظي الوكالة سلطةعالقة الوكالة باملنظمات الدولية األخرى:  -2

، 5اتفاق أو اتفاقات تنش ئ عالقات مناسبة بينها وبين منظمات أخرى يكون عملها مرتبط بعمل الوكالة

وينص على إجراء مشاورات ما بين املنظمات، وعلى أشكال مختلفة للشراكة والتعاون يطلق عليها اسم 

كاالت املتخصصة األخرى بهدف ربط الوكالة بباقي املنظمات والو  6(agence-inter)" ما بين الوكاالت"

 .7التابعة ملنظومة األمم املتحدة

                                                           

 .091وسام الدين العلكة، مرجع سابق، ص -1

 .541زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2

دراسة قانونية في ضوء  –محمد عبد هللا محمد نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية  -3

 .955، ص 5119لنهضة العربية، مصر، القاهرة، دار ا جامعة-الدوليةالقواعد والوثائق الثبوتية 

4- Anthony H.Cordesman, Iran and Nuclear weapons, center for strategic and international, stadeis, 

washinton, February, 2000, p .47. 

 .9129)ألف( من النظام األساس ي للوكالة لعام  91املادة  -5

 .05عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -6

من بين الوكاالت املتخصصة املرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقود اتفاق تعاون نذكر: املنظمة العاملية  -7

(، املنظمة العاملية للتربية OXT(، منظمة العمل الدولية )OCC(، املنظمة العاملية لألرصاد الجوية )OCRللصحة )

(، املنظمة الدولية للطيران الجوي ـ املدني IAOية لألغذية والزراعة )(، املنظمة الدولCD/RUOوالعلوم والثقافة )

(OAUX( املنظمة البحرية الدولية ،)XCO( منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،)ODCNX ينظر: عيزل( .)               

 . نقال عن:00، ص نفسهعبد الرحمان، مرجع 

 - Sgeel kank sharma, l’AIEA et le système des Nations unies :le dispositif de coopération 

nucléaire, AIEA Bulletin, 3L1995, p.13). 
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وتعمل الوكالة بالتعاون مع مختلف الهيئات اإلقليمية كاملنظمات املتعلقة باملناطق الخالية من 

األسلحة النووية، ومنظمات حكومية إقليمية خارج منظومة األمم املتحدة تنشط في املجال النووي كوكالة 

، والجماعة األوروبية للطاقة الذرية (/PTN)ظمة التعاون والتنمية االقتصادية الطاقة النووية ملن

(/CSACPCوالهيئة العربية للطاقة الذرية ،)كما أبرمت الوكالة اتفاقات مع عدة منظمات إقليمية 1 .

ة ووكالة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتيني ،وجامعة الدول العربية ،اإلفريقياالتحاد كمنظمة 

وقد وفرت ، 2والبحر الكاريبي، وغيرها من منظمات تكون ممثلة في دورات املؤتمر العام بصفة مراقب

 استشاريا لعدة منظمات يساعد على مضاعفة االحتكاك الدولي
 
ويزيد من مشاركة الوكالة  ،الوكالة نظاما

 في املجال النووي.

  لوكالة طبيعة العالقة بينها وبين الدول حدد النظام األساس ي لعالقة الوكالة بالدول األعضاء: -1

 5والتعديالت واالنسحاب 4وتسوية املنازعات 3األعضاء ونظمها في مواده الخاصة باالمتيازات والحصانات

، وهي شبيهة إلى حد ما باألحكام التي وردت في األنظمة األخرى الخاصة بباقي منظمات 6ووقف االمتيازات

 .7األمم املتحدة

  ؛ةتجدر اإلشار 
ّ
أنها أنه بالرغم من الدور الذي تضطلع به الوكالة في مجاالت عملها الرئيسية، إال

بعض املشكالت كعدم كفاية ميزانيتها في تغطية مستلزمات التفتيش املتزايدة، والنقص املسجل في  تواجه

ن ينتهكون عدد املفتشين، وافتقادها ألي وسيلة لفرض عقوبات قانونية فعالة ضد الدول األعضاء الذي

متكامل أو منظومة اتصاالت كاألقمار الصناعية،  استخباراتي، وعدم امتالكها لجهاز 8اتفاق الضمانات

 .9وهذا ما يعني ازدياد عمليات التهريب للمواد واملعدات النووية، واعتمادها على الدول النووية املتقدمة

                                                           

 .090وسام الدين العلكة، مرجع سابق، ص  -1

عادة تدعى سبع منظمات دولية حكومية أخرى لترسل كل سنة ممثلين عنها بصفة مراقب لحضور املؤتمر العام وهي:  2

(، CNOC(، واملكتب الدولي لألوزان واملقاييس )ACATTرجنتينية ملحاسبة ومراقبة املواد النووية )الوكالة البرازيلية األ 

(، واملعهد املشترك لألبحاث النووية؛ P/TN/N/Aوالوكالة الدولية للطاقة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

ئر املشعة في منطقة الشرق األوسط، ومنظمة الدول املصدرة ومنظمة أمريكا الالتينية للطاقة، واملركز اإلقليمي للنظا

 (.01 -02ص ص : عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ينظر) للبترول.

 .9129من النظام األساس ي للوكالة لعام  92املادة  -3

 .9129من النظام األساس ي للوكالة لعام  99املادة  -4

 .9129من النظام األساس ي للوكالة لعام  91املادة  -5

 .9129من النظام األساس ي للوكالة لعام  91املادة  -6

 .515 -519محمود خيري بنونة، مرجع سابق، ص  -7

 .01عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -8

سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لألزمة النووية اإليرانية ثقل سعد العجمي، "  -9

 .991 -991ص ص ، 5112، مجلس البحوث، جامعة الكويت، 51، السنة 5الحقوق، العدد ، مجلة "الحالية
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 ووي العامليالفرع الثاني: دور الوكالة في تعزيز ودعم بنيان األمن الن

تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنصة مركزية للتعاون الدولي من أجل تعزيز بنيان األمن 

وفي ، وقد جرى اإلقرار بهذا الدور املحوري في العديد من قرارات املؤتمر العام للوكالة ،1النووي العالمي

الذي أشاد بقدرة  51902بفيينا في يوليو  عدة محافل دولية أخرى كاملؤتمر الدولي لألمن النووي املنعقد

الوكالة في تعزيز الوعي السياس ي والجوانب التقنية والتنظيمية لألمن النووي، كما أكدت قمة األمن 

على الدور الرائد الذي تضطلع به الوكالة في تنسيق  5194مارس /آذار  52و 54النووي املنعقدة بالهاي في 

 .3ات الصلة باألمن النووياألنشطة واملبادرات الدولية ذ

ويتجلى دور الوكالة بوضوح من خالل وضعها وإعدادها لخطة عمل شاملة لألمن النووي ومتابعة 

 تنفيذها ومراجعتها وتحديثها كل ثالث سنوات، وهي موزعة على أربعة محاور رئيسية:

 املحور األول: تقييم االحتياجات وجمع املعلومات وتحليلها.

 املساهمة في تعزيز إطار عالمي لألمن النووي.املحور الثاني: 

  املحور الثالث: توفير خدمات األمن النووي.

 .4املحور الرابع: التقليل والحد من املخاطر وتحسين األمن النووي املادي

 من 51155وقد تمت املوافقة على أول خطة عمل شاملة وضعتها الوكالة لألمن النووي في مارس            

 اعتمدت ، ثم5119ماية من اإلرهاب النووي التي أطلقت نتيجة ألحداث الحادي عشر سبتمبرأجل الح

 

                                                           

، "الوكالة الدولية في الذكرى السنوية الستين: تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية لصالح البشريةيوكيا أمانو،"  1

 .9عاما عن عمل الوكالة"، مرجع سابق، ص  11تصدير مجلة الوكالة "

قة معلومات أساسية أعدتها األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم راجع: ور ي -2

 .01-51ص  ، مرجع سابق، ص5192انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 

 (، مرجع سابق، نفس الرابط.95، فقرة )5194: بيان قمة الهاي لألمن النووي ينظر -3

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الة الدولية للطاقة الذريةالوك -4

 .9، مرجع سابق، ص 5190- 5191

في مجال األمان واألمن النوويين وفق املحاور  5115توزعت خطة عمل الوكالة التي أقرها مجلس املحافظين في مارس  -5

املادية للمواد واملرافق النووية، تحري النشاطات املسيئة بما في ذلك املواد النووية واإلشعاعية، النظم  التالية: الحماية

املشعة، تقويم  الوطنية الخاصة بإحصاء ومراقبة املواد النووية، اإلجراءات والتدابير األمنية الخاصة باملواد غير النووية 

بة لألعمال املسيئة أو التهديدات املحتملة، االلتزام بتطبيق االتفاقات آمان تعرض املرافق النووية للخطر، االستجا

أمن املواد واملنشآت  " : كمال سكيكر،ينظر) والتوجيهات والتوصيات الدولية، إدارة استعالمات وتنسيق األمن النووي.

 (.594، ص5199وم الهندسية، "، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، كلية العلالنووية ونظم الحماية املادية الخاصة بها
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 .51992و  5190و  51111و  5112أعوام  بينخطط الحقة 

وترد تفاصيل املساعدة التي تقدمها الوكالة للدول األعضاء في إطار تنفيذ خطط األمن النووي 

عن األمن النووي، والتقارير السنوية التي يقدمها مجلس املحافظين  املختلفة في التقارير التي تعدها الوكالة

 .3إلى املؤتمر العام للوكالة طبقا للمادة السادسة من النظام األساس ي

وفي معرض إبراز دور الوكالة وإسهامها في دعم وتعزيز األمن النووي العالمي نتطرق إلى املحاور 

 األساسية عن خطط عملها كما يلي:

 األول: تقييم االحتياجات وجمع املعلومات وتحليلهااملحور 

 ما يلي:   من خاللتقديم الوكالة املساعدة للدول بيتم ذلك 

تقوم الوكالة بمساعدة الدول األعضاء على  (:TCAAIخطط متكاملة لدعم األمن النووي )تبني  -1

دول في ميدان األمن ألمن النووي تتيح الجمع بين مجموعة احتياجات المتكاملة لوضع خطط دعم 

وفي هذا الصدد نّوه اإلعالن الوزاري الصادر خالل  ،4النووي والخطوات املطلوبة للوفاء بهذه االحتياجات

بالدور املهم الذي تضطلع به الخطط املتكاملة في دعم  5190املؤتمر الدولي املعني باألمن النووي في يوليه 

نووي وطنية فعالة ومستدامة، حيث تتيح هذه الجهود للوكالة الجهود التي تبذلها الدول إلنشاء نظم أمن 

لتلبية  ستعدادهاا تضمنو الدول املهتمة،  جمع معلومات عن احتياجات تحسين األمن النووي فيأن ت

 .5في مجال األمن النووي في الوقت املناسب ملساعدتهاهذه الدول   طلبات

                                                           

، وتناولت في تنفيذها 5112( في أيلول/ سبتمبر 5111 -5111وافق مجلس محافظي الوكالة على خطة األمن النووي ) -1

أنشطة املنع والكشف واالستجابة استنادا إلى تقييمات لالحتياجات واملعلومات املتصلة بها، كما نصت على مجموعة من 

أيدي عناصر  لها ساعدت الوكالة الدول في منع وقوع املواد النووية والتكنولوجيات املتصلة بها فياألنشطة التي من خال

 (.09و 51، ص مرجع سابق، 5111سنة ل: حولية نزع السالح لألمم املتحدة، راجعيللمزيد أكثر فاعلة من غير الدول. )

لدولية للطاقة الذرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم : ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة العامة للوكالة اينظر -2

 .01، مرجع سابق، ص 5192انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 

 يقدم إلى املؤتمر العام ياءتنص الفقرة ) -3
 
 سنويا

 
( من املادة السادسة للنظام األساس ي " يعد مجلس املحافظين تقريرا

 اريع أقرتها الوكالة".حول شؤون الوكالة وحول املش

ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار  -4

 .05، مرجع سابق، ص 5192األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 

 .12 ، مرجع سابق، ص5190تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -5
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، فأدى 1لوضع خطط متكاملة لألمن النووي وقد استجابت الوكالة لعدد متزايد من طلبات الدول 

ذلك إلى تحقيق فهم أفضل وأشمل ألولويات األمن النووي على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، كما 

أتاح للوكالة تركيز دعمها على تلبية احتياجات األمن النووي للدول بطريقة منهجية ومستدامة، وتنسيق 

 .2طراف عند االقتضاءاملبادرات الثنائية واملتعددة األ 

 تعاونيا  5190في عام  وضع نظام إلدارة املعلومات املتعلقة باألمن النووي: -2
 
أطلقت الوكالة نظاما

طوعيا يتمثل في منصة قائمة على شبكة الويب مصممة ملساعدة الدول على استعراض حالة بنيتها 

ء نظام فعال لألمن النووي والحفاظ عليه      ومتابعة التقدم الذي تحرزه في إرسا، األساسية لألمن النووي

الغرض منه توفير وسيلة آمنة  3"نظام إدارة املعلومات املتعلقة باألمن النوويواستدامته يعرف باسم " 

للدول والوكالة لتجميع وتحليل املعلومات املتصلة باألمن النووي لكل دولة على حدا من أجل تقديم 

خضع هذا النظام قد و  ،حتياجاتها وأولوياتها الوطنية في مجال األمن النووياملساعدة على تحسين وإدارة ا

 ،للتنقيح والتحقق من سالمة بنيته وتأكيد جدواه وسهولة استعماله من قبل املستخدمين الحقيقيين

أن تصميمه وهيكله  5190وأجمع املشاركين خالل اجتماعات حلقة العمل الرائدة التي نظمتها الوكالة عام 

إجراء استعراض على التفاعل الوثيق بين الوكالة وجهات االتصال املحددة في الدول و ظائفه ساعد وو 

 .4منهجي ومثمر لبنيتها األساسية لألمن النووي وتحسينها

أنشئت الوكالة قاعدة بيانات خاصة (: BNNBتفعيل قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير املشروع ) -1

تشمل معلومات عن جميع األفعال أو الحادثات املنطوية وهي  9112املشروع عام بالحادثات واالتجار غير 

على أي نوع من املواد النووية أو املشعة خارج إطار الرقابة والحماية املشروعين، كما تقتفي آثار الحادثات 

اآلن  تتمتعو  .5االتي تقع عن عمد أو عن غير عمد بما في ذلك األفعال التي تبوء بالفشل أو التي يتم إحباطه

                                                           

قد    بأن برنامج الخطط املتكاملة لدعم األمن النووي 5190يشير التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -1

 في 
 
 واسعا

 
 على الخطط املتكاملة لدعم األمن النووي الخاصة بها، 5190حقق نموا

 
، حيث وافقت سبع دول أعضاء رسميا

في انتظار     لنهائية لخطط جديدة متكاملة لدعم األمن النووي مع الوكالة وهيدولة أخرى الصيغة ا 90كما بلورت 

: راجعياملوافقة عليها، كما عقدت عشر دول أعضاء لديها خطط متكاملة اجتماعات استعراضية مشتركة مع الوكالة. )

 (.12، مرجع سابق، ص 5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة كالة الدولية للطاقة الذريةالو  -2

 .0، مرجع سابق، ص 5190 -5191

 .12، مرجع سابق، ص5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -3

ن، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة ، مجلس املحافظيالوكالة الدولية للطاقة الذرية -4

 .4، مرجع سابق، ص5190 -5191

ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار  -5

 .09، ص ، مرجع سابق5192األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 
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، وأفاد التقرير الصادر عن املدير العام حول تنفيذ خطة عمل 1باملشاركة الطوعية لحوالي مائة دولة

دولة جديدة إلى برنامج قاعدة  91عن انضمام  5190-5191الوكالة بشأن األمن النووي للفترة ما بين 

فترة أبلغت الدول الوكالة عن طريق قاعدة دولة، وفي نفس ال 952البيانات ليصل عدد املشاركين فيها إلى 

حادثة تتعلق بحيازة مواد نووية أو مواد مشعة أخرى دون إذن أو  10حادثة، منها  115البيانات بوقوع 

 .2حادثة أخرى تتعلق بسرقة أو فقدان مواد نووية أو مواد مشعة أخرى  929محاولة بيعها أو تهريبها، و

مشاركا  11حضره  5195ر عقدت الوكالة بمقرها بفيينا اجتماعا في يوليه وفي إطار نشاطها املستم         

دولة من أجل مناقشة وإقرار التغييرات املقترح إدخالها على قاعدة البيانات، وكان من نتيجة  19يمثلون 

هذا االجتماع تحويلها من نظام ورقي موزع إلى نظام مركزي إلكتروني قائم على شبكة الويب يوفر للدول 

 إلى قاعدة البيانات وتحليلها، وبالفعل  دثوااألعضاء إمكانية الوصول إلى املعلومات عن الح
 
املقدمة رسميا

أتاحت البوابة اإللكترونية للمرة األولى لألخصائيين املمارسين في مجال األمن النووي في الدول الوصول 

واالتجار غير  قاعدة بيانات الحادثات املباشر وفي الوقت املناسب إلى املعلومات الحديثة املوجودة في

املشروع، وساهم تحليل املعلومات املتاحة فيها على تحسين فهم احتياجات األمن النووي الوطنية 

 .3واإلقليمية والعاملية

في إطار التعاون والتنسيق الدوليان عقدت الوكالة التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات: تكثيف  -4

" املؤتمر الدولي املعني باألمن النووي: تحسين الجهود العاملية" 51904ينا في يوليه بمقرها الرئيس ي بفي

ممثال على املستوى الوزاري، كما حضره  04منهم  دولة عضو 952مشارك من  9011حضره أكثر من 

منظمة، وخالل أشغال املؤتمر تم اعتماد إعالن وزاري بتوافق اآلراء يحث الوكالة على  59ممثلون عن 

وقيادة عملية تنسيق األنشطة  ،مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إطار األمن النووي على الصعيد العالمي

                                                           

 .99"، مرجع سابق، ص  األعوام األربعون القادمة، " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

، مجلس املحافظين املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

 .4، مرجع سابق، ص5191-5190

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي يةالوكالة الدولية للطاقة الذر  -3

 .1 -2ص ص ، املرجع نفسه، 5191-5190

ستوكهولم قبل ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم مؤتمرات دولية ذات صلة باألمن النووي منها: مؤتمر  -4

، مؤتمر فيينا ألمن 5119ت غير املشروعة للمواد النووية واملشعة سنة بمنع واعتراض والتصدي لالستخداما املتعلق

، مؤتمر 5112، مؤتمر أمن وأمان املصادر املشعة بردو 5112، مؤتمر األمن النووي لندن 5110املصادر املشعة سنة 

الة الدولية ، نبذة عن أنشطة الوكCarlos Nogueira de Oliveira. )ينظر: 5111هيئات الرقابة النووية موسكو 

 (.91، ص 5111للطاقة الذرية املتعلقة باألمن النووي، قسم األمان واألمن النوويين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
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الدولية وتجنب االزدواجية والتداخل في مجال األمن النووي، كما أعلن املؤتمر عن إعداد وصياغة خطة 

 . 51991إلى 5194األمن النووي للفترة من 

 الوكالة على مواصلةاملؤتمر العام بشأن األمن النووي ن وقد شجعت القرارات الصادرة ع

، وفي هذا الصدد الدولية الهيئاتالتعاون مع الدول األعضاء و في زيادة اضطالعها بدور بناء ومنسق 

ناقشة كيفية تحسين التعاون مل اجتماعا مع املنظمات واملبادرات ذات الصلة 5199عقدت الوكالة في ماي 

نب االزدواجية والتداخل في الجهود املبذولة في مجال األمن النووي من خالل تبادل والتنسيق من أجل تج

املعلومات، وشارك في هذا االجتماع إلى جانب الوكالة الكيانات التالية: لجنة مجلس األمن لألمم املتحدة 

عني باملخدرات ، مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، مكتب األمم املتحدة امل9241املنشأة بالقرار 

والجريمة، فرقة العمل املعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب، الشراكة العاملية ملكافحة انتشار 

أسلحة الدمار الشامل التابعة ملجموعة الثماني، املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي، املعهد العالمي 

 2.النوويملضيفة ملؤتمر قمة األمن لألمن النووي، الدولة ا

كما تم تعزيز التعاون والتنسيق الذي تشرف عليه الوكالة أيضا بفضل جهود الفريق العامل 

واستعراض  ،ملناقشة التدريب والتنفيذ 5190املعني بالرصد على الحدود الذي اجتمع مرتين في عام 

أمن املصادر املشعة بكما التقى الفريق العامل املعني األنشطة املشتركة على صعيد الرصد على الحدود، 

، وساعدت 3لتحسين تقديم املساعدة التقنية املتصلة بالحماية والتحكم في املصادر املشعة 5190في عام 

آلية التنسيق التي يوفرها هذان الفريقان العامالن على تجنب االزدواجية في تقديم الدعم واملساعدة 

 للدول.

الهجمات أجل التصدي للتهديد املتزايد من من  متابعة أنشطة املعلومات واألمن الحاسوبي: -2

تحكم وآثارها املحتملة على األمن بما في ذلك البنية التحتية للمعلومات الحرجة وأنظمة ال ،اإللكترونية

، قامت الوكالة بتقديم املساعدة للدول من أجل استحداث نظم حاسوبية ونظم أمن معلومات 4النووي

غ وثائق إرشادية ولوائح تخص أمن الفضاء الحاسوبي ألغراض األمن تكون شاملة ومتينة تمثلت في صو 

النووي، تنظيم دورات تدريبية، واستضافة املزيد من اجتماعات الخبراء التي تعنى بأمن الفضاء 

                                                           

 .10، مرجع سابق، ص5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -1

لعام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة ، مجلس املحافظين، املؤتمر االوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

 .9-1، مرجع سابق، ص 5191-5190

 .10، مرجع سابق، ص 5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -3

 مرجع سابق. (،51، فقرة )5194ينظر: بيان قمة األمن النووي بالهاي  -4
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املؤتمر الدولي بشأن األمن " 5192، وفي هذا اإلطار نظمت الوكالة في يونيو 1اإللكتروني في املنشآت النووية

" بالتعاون مع املنظمة الدولية للشرطة في عالم نووي: مناقشات وتبادل لآلراء بين الخبراء الحاسوبي

الدولي لالتصاالت ومعهد األمم املتحدة لبحوث الجريمة والعدالة واللجنة االتحاد الجنائية )األنتربول( و 

وناقش فيه منظمة،  99دولة و 15مشارك من  911حضره أكثر من  الدولية للتقنيات الكهربائية

املشاركون عدة مواضيع تتعلق بتهديدات األمن الحاسوبي في سياق األمن النووي، تصاميم األمن 

وثقافة  الحاسوبي والنظم الحاسوبية، تنسيق األمن الحاسوبي في نظام أمني نووي، إدارة األمن الحاسوبي

دي النظم واألجهزة  وقدرة األمن الحاسوبي..، وكان املؤتمر محفال عامليا للسلطات املختصة واملشغلين وموّرِّ

 .2األمن الحاسوبي من حيث صلته باألمن النوويألمنية لتقاسم املعلومات ومناقشة ا

عزز من وعي الدول باملخاطر التي تهدد ، إن متابعة تنفيذ أنشطة أمن املعلومات واألمن الحاسوبي

م أو تخزن فيها مواد مشعة، ووعيها بعوامل األنظمة الحاسوبية في املحطات النووية واملرافق التي تستخد

 .3بما في ذلك حماية املعلومات الحساسة ،الخطر املحتملة، وكذلك بمبادئ أمن املعلومات

 املحور الثاني: املساهمة في تعزيز إطار عاملي لألمن النووي

د العالمي، وإصدار األمن النووي على الصعي ترويج إطارمن خل هذا املحور في يشمل عمل الوكالة         

 إرشادات األمن النووي واملنشورات ذات الصلة، ووضع وتطبيق مشاريع البحث والتطوير.

تقوم الوكالة بالترويج إلطار عالمي شامل لألمن النووي من خالل مساهمتها ترويج إطار األمن النووي:  -1

صلة امللزمة منها وغير امللزمة في زيادة الوعي والدعم وتسيير االنضمام إلى الصكوك الدولية ذات ال

التفاقية  5112واصلت الوكالة في الترويج لالنضمام إلى تعديل  5190 -5191وتنفيذها، وخالل فترة 

                                                           

 من  -1
 
 كبيرا

 
        ، فأصدرت املنشور املعنون:5190إلى  5191األنشطة خالل الفترة املمتدة من نفذت الوكالة عددا

من سلسلة األمن النووي(، كما استحدثت الوحدة النمطية املسماة تكامل  99األمن الحاسوبي في املرافق النووية )العدد 

ملادية، وعقدت اجتماعات خبراء شملت ثالثة األمن الحاسوبي الصادرة من الخدمة االستشارية الدولية املعنية بالحماية ا

اجتماعات تقنية وسبع دوارات تدريبية دولية وإقليمية ووطنية من بينها دورة تدريبية عن إجراء تقييمات األمن 

الحاسوبي، وساعدت على إنشاء دورة تطوير منهي إلى جانب إعداد كتاب دراس ي مرتبط بها حول أمن الفضاء الحاسوبي 

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، الوكالة الدولية للطاقة الذريةعاملين في مجال األمن النووي. )ينظر: للمهنيين ال

 (.1، مرجع سابق، ص 5190-5191تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة 

2- IAEA, Annual Report 2015, Op.cit, p. 8. 

ملحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة ، مجلس االوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 (.1، مرجع سابق، ص5190 -5191
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. كما 1دولة إلى التعديل 01الحماية املادية للمواد النووية وإدخاله حيز النفاذ، وقد انضمت في هذه الفترة 

ة قواعد السلوك من خالل تنظيمها في أبو ظبي باإلمارات العربية الوكالة على ازدياد الدعم ملدونعملت 

املحافظة على سبيل  املؤتمر الدولي املعني بأمان املصادر املشعة وأمنها:" 5190املتحدة خالل أكتوبر 

" الذي تزامن انعقاده مع الذكرى السنوية مراقبة عاملية مستمرة على املصادر طوال دورة عمرها

مدونة قواعد السلوك من قبل مجلس املحافظين، وقد أتاح هذا املؤتمر الفرصة لجميع  العاشرة إلقرار 

( 
 
دولة( لتقييم مستوى تنفيذها لألنشطة التي ترمي إلى  991الدول التي قطعت على نفسها التزاما سياسيا

 .2ضمان أمان وأمن املصادر املشعة

من أجل مساعدة الدول الوفاء بالتزاماتها ي: األمن النوو واملنشورات ذات الصلة رشادات اإل إصدار  -2

في إطار األمن النووي تقوم الوكالة بإصدار ونشر إرشادات سلسلة األمن النووي التي يتم صياغتها بمشاركة 

، حيث تعمل هذه اللجنة باستمرار على 3الدول األعضاء عن طريق لجنة إرشادات األمن النووي عفعالة م

الهدف والعناصر األساسية ن توصيات األمن النووي كاملنشور املعنون: "استعراض وإقرار منشورات ع

" وهو منشور رفيع املستوى يندرج ضمن سلسلة أساسيات األمن لنظام األمن النووي الخاص بالدولة

النووي، بما في ذلك منشورات أدلة التنفيذ املختلفة التي تقدم إرشادات بشأن كيفية تنفيذ توصيات 

 فضال عن منشورات التوجيه التقني املرجعية والتدريبية والخدمية. األمن النووي،

قة آلية هامة لعمل ستعد مشاريع البحث والتطوير املن إعداد وتطبيق مشاريع البحث والتطوير: -1

الوكالة في مجال األمن النووي، حيث تضم باحثين من الدول النامية والصناعية لحل مشكالت ذات 

هذه اآللية إشراك مؤسسات الدول األعضاء للمساهمة في جوانب التقدم في  اهتمام مشترك، وتتيح

التخصصات الرئيسية في مجال األمن النووي، مع التركيز على اإلجراءات واألساليب والتقنيات املوثقة من 

 .4خالل ما توفره هذه املشاريع البحثية

تطبيق  " :مشروع بحثي بعنوان نجازهاملشاريع البحثية املنسقة التي عملت الوكالة على إبين ومن 

الكيمياء الشرعية النووية في مجال مكافحة االتجار غير املشروع باملواد النووية واملواد املشعة األخرى" 

 يلخص استنباطاته  الذي بمساهمة مشاركين من سبع دول أعضاء
 
)املنشور  ونتائجهصدر بشأنه منشورا

9901-TNUNOU-XA/Aالتعرف على  في مشروع بحثي منسق بعنوان:" 5190عام  (، كما تم الشروع في

                                                           

-5191، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .1، مرجع سابق، ص5190

 .91، املرجع نفسه، صالذريةالوكالة الدولية للطاقة  -2

3- IAEA , Annual Report 2015,OP.cit, p 86. 

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -4

 .90، مرجع سابق، ص 5191-5190



 

 

 

206 

تكوين مكتبة وطنية للتحاليل  بهدفالبصمات العالية املوثوقية في مجال الكيمياء الشرعية النووية" 

منهجية لتقييم "بوضع مشروع بحثي منسق خاص الجنائية النووية، وفي نفس العام تم االنتهاء من 

نشرت نتائجه في شكل مواد ووثائق عمل حول نظام قد و  ،ظام األمن النووي"املخاطر واإلدارة الحكومية لن

 .1وفي شكل متطلبات لتقييم مخاطر األمن النووي على مستوى الدولة األمن النووي

 املحور الثالث: توفير خدمات األمن النووي

ستشارية ذات الصلة تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توفير العديد من الخدمات اال           

(، والخدمة االستشارية الدولية BNSNباألمن النووي منها الخدمة االستشارية الدولية لألمن النووي )

(، فضال عن سعيها وإسهامها الدؤوب في بناء القدرات وتنمية املوارد BPPSN)املعنية بالحماية املادية 

 البشرية.

الخدمة في تقديم الخبرة       هذه يتمثل هدف (: BNSNي )الخدمة االستشارية الدولية لألمن النوو  -1

وتقويم تحليل ، الخاصة بها ألمن النوويلواإلرشاد للدول عن طريق دراسة واقع حال النظم الوطنية 

. 2وإعداد خطة لتطبيق الحلول املقترحة، املعلومات املتاحة، تحديد االحتياجات العامة وتعيين أولوياتها

والتعرف على ية لألمن النووي بتقييم واستعراض الحالة األساس الدول األعضاء وقد ساعدت الخدمة

ماهية القدرات املتوفرة لديها، وتحديد احتياجاتها الوظيفية وعناصر بنيتها األساسية، واتخاذ قرار بشأن 

ر التحسينات املراد إدخالها بغرض دعم نظم األمن النووي املستدامة في هذه الدول عن املواد غي

جرى تنقيح الخدمة االستشارية لألمن النووي، فأصبح لها في  5191ومنذ ، 3الخاضعة للتحكم الرقابي

الوقت الراهن شكل نمطي تمكن الدول من اختبار وحدات نمطية تتوافق مع احتياجاتها املحددة، حيث 

واألمن النووي في  تتناول هذه الوحدات البنية املؤسسية لألمن النووي، نظم وتدابير الكشف والتصدي،

 .4األحداث العامة الكبرى 

شرعت الوكالة في وضع مبادئ توجيهية جديدة تتعلق ببعثات الخدمة  5192عام في و              

االستشارية الدولية لألمن النووي، بحيث تضمن هذه املبادئ أن تكون البعثات متوافقة ومتكاملة مع 

ماية املادية التي تعمل على تقييم نظام األمن النووي في الدولة، بعثات الخدمة االستشارية املعنية بالح

كما تكون بعثات الخدمة االستشارية لألمن النووي بمثابة استعراض للنظراء وخدمة استشارية لنظام 

                                                           

 .94 -90ص ص ، املرجع نفسه، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .594كمال سكيكر، مرجع سابق، ص  -2

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .94، مرجع سابق، ص 5190 -5191

 .14ص ، مرجع سابق، 5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -4
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األمن النووي الوطني لدولة ما من حيث صلته باملواد النووية واملواد املشعة األخرى الخارجة عن نطاق 

 .1رقابيالتحكم ال

بعثة من بعثات الخدمة االستشارية لألمن النووي  91هذا وقامت الوكالة خالل نفس العام بإيفاد           

وتعزيز ، أسفرت عن تحسين الوعي بمزيد من الخطوات وفهمها من أجل تطوير أو/ 2دولة عضوا 14إلى 

يرها للكشف والتصدي، أو استعدادها األساسية الوطنية لألمن النووي في هذه الدول ونظمها وتداب البنية

 .3للكشف أو التصدي في أماكن معينة أو مواقع إستراتيجية أخرى في سياق حدث عام كبير

تأسست الخدمة االستشارية للحماية  (:BPPSNالخدمة االستشارية الدولية املعنية بالحماية املادية ) -2

ادية ضد سحب املواد النووية واملواد املشعة بهدف إقامة نظام فعال للحماية امل 91194املادية عام 

 .5األخرى أو تخريبها وما يرتبط بها من مرافق وأنشطة توجد فيها مواد خاضعة للرقابة

أربع بعثات للخدمة االستشارية الدولية املعنية بالحماية املادية  5190وقد نفذت الوكالة في عام 

وفي ، وغيرها ة األمريكية واململكة املتحدة وكازاخستان وكوبافي كل من أستراليا وهنغاريا والواليات املتحد

عن الخدمة  5190نفس اإلطار عقدت الوكالة حلقة دراسية دولية في باريس بفرنسا في ديسمبر 

 . 6االستشارية الدولية املعنية بالحماية املادية من أجل تقاسم الخبرات املكتسبة والدروس املستفادة

لوكالة قاعدة بيانات الخدمة االستشارية الدولية املعنية بالحماية املادية  أعدت ا 5192وفي عام  

من الدول  %91بشأن جميع املمارسات الجيدة املكتسبة من تقارير البعثات املوفدة، واتفق أكثر من 

 املضيفة على تقاسم قاعدة البيانات املذكورة مع جميع الدول عبر بوابة إلكترونية للمعلومات املتعلقة

 و دو  40بعثة إلى  11باألمن النووي، كما تم إيفاد 
 
دولة واحدة غير عضو وإلى مختبر البيئة األرضية لة عضوا

، األمر الذي ساهم على نحو فعال بمواصلة العمل في إدخال تحسينات على 7بالنمسا "زايبرسدورف"في 

املواد املادية للمواد النووية و  نظم األمن النووي الوطنية للبلدان املستضيفة بما في ذلك نظم الحماية

واملرافق النووية والنقل النووي، ومضاعفة التعاون الدولي والوعي بين الدول اتجاه الحاجة املشعة األخرى 

                                                           

1 -  IAEA, Annual Report 2015, Op.cit, p.88. 

2 -  Ibid, p.89. 

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .92، مرجع سابق، ص 5190 -5191

 .11مرجع سابق، ص ،ووية"األمن النووي والسالمة النميروسوالف قريقوريك،"  -4

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -5

 .92مرجع سابق، ص ، 5191-5190

 .14، مرجع سابق، ص5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -6

7 -  IAEA, Annual Report 2015, op.cit, p.89. 



 

 

 

208 

إلى تقاسم وتنفيذ املمارسات الجيدة ذات الصلة باألمن النووي على الصعيدين الوطني والدولي، وزيادة 

 .1الوطنية والعاملية الثقة في تقوية نظم األمن النووي

 للدول األعضاء على  بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية: -1
 
 وتعليميا

 
 تدريبيا

 
تقدم الوكالة برنامجا

 ملواجهة التحديات في مجال 
 
 جيدا

 
أساس منتظم قصد ضمان توفير خبراء متخصصين مؤهلين تأهيال

 زيز األمن النووي على نطاق عالمي.األمن النووي، وتكملة للجهود الدولية الرامية إلى تع

تقوم الوكالة بتنظيم دورات تدريبية لفائدة قطاع برنامج الوكالة للتدريب في مجال األمن النووي:  -أ

قدمت الوكالة  5111عريض من العاملين في جميع املستويات الوظيفية الوطنية لألمن النووي، ففي عام 

. ومن بين حلقات العمل 2دولة 951شخص ينتمون إلى  9592من  دورة تدريبية في األمن النووي ألكثر  29

 ما تطلبها الدول حلقات العمل الوطنية بشأن اإلرشادات الواردة في املنشور 
 
التي تشرف عليها وكثيرا

، وقد وصل مجموع هذه 3املعنون "صوغ مفهوم التهديدات املحتاط لها في التصميم واستخدامه وصيانته"

  11نفذت الوكالة  5190. وفي عام 51924إلى غاية  5111لقة منذ عام ح 11الحلقات إلى 
 
 تدريبيا

 
حدثا

شخص، ومن جملة املواضيع التي شملتها  5111تناولت كافة جوانب األمن النووي وشارك فيها أكثر من 

ة األخرى، تلك األحداث التدريبية أمن الفضاء اإللكتروني، الحماية املادية للمواد النووية واملواد املشع

 .5والبنية األساسية لألمن النووي في البلدان املستجدة في مجال القوى النووية

 الشبكة الدولية ملراكز التدريب والدعم في مجالعلى إنشاء " 5195كما ساعدت الوكالة في عام 

التنسيق " التي بفضلها أنشأت الدول األعضاء ستة مراكز وطنية لدعم األمن النووي تعمل باألمن النووي

مع "الشبكة" على تيسير سبل التآزر وتقاسم أفضل املمارسات واملسائل املتصلة بإدارة املعلومات  

 ينتمون إلى 11( 5190واملسائل املستجدة بين هذه املراكز، وتضم الشبكة )إلى غاية 
 
دولة وسبع  01عضوا

 . 6منظمات دولية

                                                           

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي للفترة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .91، مرجع سابق، ص 5191-5190

 .4جويليش وآخرون، مرجع سابق، ص -أ. برونيجر -2

 ر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.من سلسلة األمن النووي الصاد 91: العدد ينظر -3

4- IAEA, Annual Report 2015, op.cit, p.87. 

 .12، مرجع سابق، 5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -5

 .11املرجع نفسه، ص  -6
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بوضع وإعداد برنامج  5191قامت الوكالة في عام  برنامج الوكالة للتعليم في مجال األمن النووي: -ب

من سلسلة األمن النووي يتضمن الخطوط  95تعليمي شامل في مجال األمن النووي ونشره ضمن العدد 

 .1العريضة لبرنامج املاجستير في علوم األمن النووي، وبرنامج الشهادات في مجال األمن النووي

 ،التعاون مع املفوضية األوروبية وعدد من الجامعات في العالمنظمت الوكالة ب 5191وفي مارس         

ورشة عمل بين مجموعة من الخبراء األكاديميين واملهنيين خلصت إلى ضرورة  ،ومؤسسات البحوث وغيرها

الشبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن واإلعالن عن تأسيس " ،إنشاء تعليم مستدام في األمن النووي

( كآلية للشراكة بين الوكالة واملؤسسات التعليمية والبحثية والجهات املعنية لتطوير NNR/N" )النووي

، وتنطوي املساعدة التي تقدمها 2وتشجيع التميز في تعليم األمن النووي ودعمه على الصعيد العالمي

ة، ووضع الوكالة عبر هذه الشبكة إلى الجامعات أو املؤسسات األكاديمية األخرى على إعداد كتب دراسي

أدوات تعليمية قائمة على الكومبيوتر، وأنشطة بحثية وتطويرية مشتركة لتقاسم املعارف العلمية 

واستعراض املناهج الدراسية األكاديمية، عالوة على قيامها بتسهيل التعاون والتنسيق فيما بين املؤسسات 

متعددة من املنهاج الدراس ي الخاص  . وفي هذا اإلطار نفذت املؤسسات املعنية وحدات3التعليمية والبحثية

باألمن النووي الذي وضعته الشبكة بمساعدة الوكالة مستخدمة املواد ذات الصلة املستعرضة من 

 بشأن تعزيز البنية األساسية للتعليم املتصل باألمن 
 
 منسقا

 
النظراء، كما استهلت الوكالة نشاطا بحثيا

ي، وأشرفت على الدورة الدراسية السنوية الثالثة بالتعاون النووي من خالل إعداد برنامج إرشادي/ وقائ

استهدفت املهنيين  5190مع مركز عبد السالم الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي بإيطاليا في أفريل 

 من  49الناشئين الذين وصل عددهم 
 
 من البلدان النامية مهدت لهم اإلحاطة  01مشاركا

 
دولة عضوا

 .4أدوات ومبادئ األمن النوويبأساسيات ومفاهيم و 

  

                                                           

، حزيران/يونيه 5-24ذرية، املجلد ، مجلة الوكالة الدولية للطاقة ال"درجة املاجستير في األمن النوويبيتر ريموود، "  -1

 .92، فيينا، النمسا، ص 5190

 .9جويليش وآخرون، مرجع سابق، ص  -أ.برونيجر -2

أن خمس جامعات أوروبية شرعت في تقديم برنامج أوروبي تجريبي بمستوى  5190ذكر التقرير السنوي للوكالة لعام  -3

امت بإعدادها الشبكة الدولية للتعليم في مجال األمن النووي درجة ماجستير في العلوم مستخدمة مواد وكتب تدريس ق

بمساعدة الوكالة، كما استهلت جامعة شواللونغكوم في تايلندا برنامجا بمستوى درجة ماجستير في العلوم بشأن 

ة للتعليم في الضمانات النووية واألمن النووي مستندة إلى حد كبير باملواد واملنهاج الدراس ي الذي وضعته الشبكة الدولي

 (.11، مرجع سابق، ص 5190: التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام ينظرميدان األمن النووي. )

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -4

 .99، مرجع سابق، ص 5191-5190
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 املحور الرابع: التقليل من املخاطر وتحسين األمن والحماية املادية

يتجلى دور الوكالة عبر هذا املحور الذي ال يقل أهمية عن املحاور الثالثة السابقة في ضرورة 

دي في جميع أنحاء العالم مواصلة الجهود الرامية إلى التقليل والحد من املخاطر وتحسين األمن النووي املا

 يلي:من خالل ما 

تقوم الوكالة بتقديم الدعم واملساعدة إلى الدول لالرتقاء عمليات االرتقاء بوسائل الحماية املادية:  -1

بوسائل ونظم الحماية املادية التقنية الخاصة باملرافق واملحطات النووية للحد من إمكانية تعرضها 

يشير التقرير  ، وفي هذا الصددب املواد النووية واملواد املشعة األخرى ملخاطر التخريب وسرقة أو سح

عن اضطالع الوكالة بعمليات ارتقاء  5190إلى  5191الصادر بشأن تنفيذ خطة األمن النووي للفترة من 

كبيرة نفذت في أربعة مرافق تخص ثالث دول وهي: موقعي مفاعلي بحوث تابعين ملعهد الطاقة الذرية في 

ومحطة القوى النووية األرمينية، وشملت ، ستان، وموقع مفاعل تابع لهيئة الطاقة الذرية في غانازاخاك

عمليات االرتقاء في هذه املواقع تركيب معدات للتحكم في الدخول ونظم خاصة بالكشف والتقييم بما في 

د في موقع مفاعل وتركيب نظام الرصد عن بعركزية، فضال عن الحواجز املادية ذلك محطة اإلنذار امل

 .1بحوث في نيجيريا

وتعد عمليات االرتقاء بنظم الحماية املادية التي تشرف عليها الوكالة إحدى الوسائل التي مكنت 

     كالة موضع التطبيق ووضع توصيات وإرشادات الو ، من الدول إرساء قدرات تقنية وطنية الكثير

ارتكاب أفعال كيدية ضد املرافق واملحطات النووية الذي أفض ى إلى التقليل من مخاطر الفعلي، األمر 

 املنتشرة في العالم.

اإلشعاعات الستعمالها عند  عن كشفللتقوم الوكالة بتوفير معدات  توفير معدات وأجهزة الكشف: -2

نقاط دخول الحدود الوطنية وفي األنشطة الداخلية، وهذا من أجل ضبط وكشف احتماالت االتجار غير 

واد النووية واملواد املشعة األخرى، ونقلها على نحو غير مرخص به خارج نطاق التحكم املشروع للم

 121على سبيل املثال عن إجراءها اختبارات قبول  5190وذكر التقرير السنوي للوكالة لعام  ،الرقابي

 محموال لكشف اإلشعاعات، كما تم تركيب عشرة أجهزة رصد إشعاعي بوابية، باإلضافة إلى
 
إرسال  جهازا

، وهو ما حفز الدول تحمل 2شحنة إلى الدول األعضاء لغرض التبرع بأجهزة الكشف أو إعارتها 01

 املسؤولية بشأن إعداد إستراتيجياتها وبرامجها الوطنية في مجال الكشف النووي وضمان استدامتها.

ية على التصدي بهدف تعزيز القدرات الوطنالتصدي لألحداث الكيدية املتصلة باألمن النووي:  -1

لألحداث العدائية املتصلة باألمن النووي، تقوم الوكالة بمساعدة الدول األعضاء على تقديم الدعم في 

املجاالت اآلتية: إعداد خطط وطنية للتأهب والتصدي في مجال األمن النووي، تقييم قدرات التصدي 

                                                           

 .51، مرجع سابق، ص ة الدولية للطاقة الذريةالوكال -1

 .19، مرجع سابق، ص 5190التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -2
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 وفي هذا الصدد ،التدريب وإجراء التمارين الوطنية وترتيبها وفق أولويات، تنمية املوارد البشرية عن طريق

بالتعاون مع الدول األعضاء  هاعن تنفيذ 5190-5191وكالة بشأن خطة األمن النووي للفترة تقرير الأشار 

 األنشطة التالية:

إقامة دورات تدريبية إقليمية بشأن إدارة أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية والدخول في معرفة الكيمياء  -

 .5195النووية تم عقدها في أستراليا عام الشرعية 

تقديم الدعم لتنفيذ دورة أخصائي األمن النووي للتصدي لهجوم إرهابي محتمل يشن على محطة  -

عقدها في املعهد األوروبي للتدريب واإلرشاد في مجال األمان النووي بالتعاون مع فرنسا عام  نووية، تم

5190. 

واملغرب  ضيرية لتمارين التصدي املتصلة باألمن النووي في كل من إسبانياتقديم الدعم إلى األعمال التح -

وهو أول تمرين يتم في  ،5190( في املغرب لعام ConvEx-0( بما في ذلك تمرين )S/C/Rوالكويت )تمرين 

إطار اتفاقيتي التبليغ املبكر وتقديم املساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ناجم عن حدث 

 .1مس األمن النوويي

إلشعاعية بهدف على منهاج تدريبي بشأن إدارة أماكن وقوع الجرائم ا 5190وضع اللمسات األخيرة في عام  -

لالضطالع بعمليات مأمونة وفعالة تتسم بالكفاءة في أماكن وقوع الجرائم التي  تعزيز قدرات الدول 

كما تم عقد حلقة عمل تجريبية من أجل تستخدم فيها مواد نووية أو إشعاعية أو يشتبه بوجودها، 

تحديد املجاالت التي يقتض ي فيها األمر إدخال مزيد من التحسينات على املنهاج التدريبي املذكور في 

 .51902الجمهورية التشيكية في نوفمبر 

شكلت املفاهيم التي تضمنتها منشورات سلسلة األمن إتباع نهج قائم على إدراك مخاطر التهديدات:  -5

النووي الصادرة عن الوكالة املتعلقة بإتباع النهج القائم على مراعاة التهديد املحتاط له في تصميم 

وتفعيل نظم األمن في املرافق النووية أو تلك التي تستخدم أو تخزن فيها مواد مشعة األساس لحلقات 

صل عددها في الفترة من العمل الوطنية التي تشرف الوكالة على تنظيمها بناء  على طلب الدول، وقد و 

حلقة عمل تناولت التهديد املحتاط له في التصميم مستهدفة فئات ذات  29ما يقارب  5190إلى  5191

صلة كالهيئات الرقابية، ومشغلي املرافق النووية، وأجهزة إنفاذ القانون، ووزارتي الداخلية والخارجية، 

 شطة البحرية، وقوات الرد والتصدي للطوارئ.                                   والهيئات التي تضطلع بمسؤوليات عمليات النقل واألن

                                                           

-5191، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة الوكالة بشأن األمن النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .55، مرجع سابق، ص 5190

 .19-11ص ص ، مرجع سابق، 5190ر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية العام التقري -2
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أنه من بين النتائج امللموسة عن  5190-5191وذكر تقرير الوكالة بشأن خطة األمن النووي للفترة 

 تنظيم حلقات العمل ازدياد عدد الدول التي تستخدم منهجية التهديد املحتاط في عمليات تصميم 

 .1يم ورقابة نظام الحماية املادية بهدف تحسين نظم األمن النووي على املستوى الوطنيوتقي

أعدت الوكالة مسودة إرشادات في إطار سلسلة األمن حصر املواد النووية ومراقبتها في املرافق:  -2

ن عملية النووي بشأن حصر ومراقبة املواد النووية، وفي هذا السياق تقوم بتنظيم تحديث دورات وتماري

دورية تساعد الدول في تنفيذ تدابير األمن في املرافق، وهو األمر الذي ساهم على تعزيز نظم حصر املواد 

 .2النووية ومراقبتها عند تصميمها ألغراض األمن النووي وأتاح كشف مخالفات مرتبطة باملواد النووية

 عدة في األحداث العامة الكبرى:الحماية املادية ألمن النقل واملصادر املشعة وتقديم املسا -3

نظم وطنية ألمن عززت الوكالة دورها في دعم أنشطتها بشأن تفعيل تعزيز الحماية املادية ألمن النقل:  -أ

واإلشعاعية أثناء عملية نقلها، وفي هذا الصدد قامت الوكالة بالشراكة مع أستراليا املواد النووية 

 ألغراض محددة من أجل والواليات املتحدة األمريكية بشراء ثال
 
ثة صناديق آمنة للغاية مصنوعة خصيصا

املصادر املشعة ذات النشاط اإلشعاعي القوي في دولة الفلبين بناء على  نقلاستخدامها في عمليات 

توصيات صادرة عن بعثة تقييم موفدة إلى هذا البلد، كما تم تنظيم دورة تدريبية وطنية استهدفت 

 من أجل تلبية االحتياجات املحددة لهذه الدولةالشركات الناقلة أعدت 
 
 .3خصيصا

الروس ي االتحاد اشتركت الوكالة مع  5110في مارس دعم الحماية املادية ألمن املصادر املشعة:  -ب

والواليات املتحدة األمريكية في رعاية املؤتمر الدولي ألمن املصادر املشعة املنعقد بفيينا، وانتهى إلى وضع 

دابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجابهة التهديدات الناجمة عن عدم كفاية الحراسة عدد من الت

. وفي نفس االتجاه استمرت الوكالة في إعطاء أولوية بالغة لعمليات تقديم 4املتوفرة للمصادر املشعة

اتها ملنع تداولها على نحو املساعدة إلى الدول من أجل زيادة الحماية املادية للمصادر املشعة طوال دورة حي

غير مشروع ومنع ممارسة أنشطة غير مرخص بها، بما في ذلك تقليص مخاطر إمكانية استخدامها في 

اضطلعت الوكالة بعدد من األنشطة باالشتراك  5190و 5191أعمال إرهابية أو مؤذية، وفي الفترة ما بين 

كإيفاد بعثات لتقص ي الحقائق من أجل  مع الدول األعضاء لتأمين مصادر ذات نشاط إشعاعي قوي،

                                                           

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .  50، مرجع سابق، ص 5191-5190

، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي ، مجلس املحافظينالوكالة الدولية للطاقة الذرية -2

 .52، مرجع سابق، ص 5190 -5191

 .51، املرجع نفسه، ص الوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .41، مرجع سابق، ص 5110حولية األمم املتحدة لنزع السالح لسنة  -4
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إجراء تقييمات هندسية للمواقع والحصول على معلومات عن أرصدة املصادر املهملة ذات النشاط 

 يتم فيها استخدام أو 
 
ن يخز تاإلشعاعي القوي، وإجراء عمليات ارتقاء بنظم الحماية املادية في ثالثين موقعا

ات واملراكز الصحية ومحطات التعقيم ومرافق النفايات مصادر ذات نشاط إشعاعي قوي كاملستشفي

 من نظم الرصد عن بعد في املستشفيات ومحطات التشعيع ومرافق  90املشعة، بما في ذلك تركيب 
 
نظاما

، األمر الذي ساهم في وعي الدول بالتهديدات املرتبطة باملصادر املشعة 1التخلص من النفايات املشعة

معارفها وقدراتها بشأن استدامة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين األمن النووي  وضرورة حمايتها، وتعزيز 

 للمصادر املشعة.

تدعم الوكالة التدابير األمنية خالل املناسبات تقديم املساعدة والتدريب في األحداث العامة الكبرى:  -ج

بتقديم املساعدة لفائدة ما يقارب  5190إلى  5191العامة الكبرى، وفي هذا الصدد  قامت في الفترة ما بين 

كل حالة  من خالل وضع خطة عمل مشتركة في 2أربعة عشرة دولة في التحضير ألحداث عامة كبرى عن 

لستة أحداث    5190وشملت املساعدة التي قدمتها خالل عام  ،3بين البلد املضيف والوكالة اعلى حد

التقارير الواردة من  ، تقديمالنكا، كمبوديا، ماليزياسري زمبابوي، عامة كبرى إلى كل من زامبيا، البرازيل، 

وتوفير التدريب  ، 4قاعدة بيانات الحوادث واالتجار غير املشروع، إعارة معدات وأجهزة الكشف اإلشعاعية

 .5املرتبط بها بناء على طلب هذه الدول 

في نشر وتطوير ثقافة األمن   بدعم الدول  باستمرارتقوم الوكالة  ترويج وتطوير ثقافة األمن النووي: -1

األنشطة املتصلة في مرافق دورة الوقود النووي، و  حسينهاة العاملين في املنشآت النووية وتالنووي لفائد

اإلرشادات الواردة في املنشور  علىند الوكالة في ذلك تتسو باملواد املشعة األخرى بما في ذلك أنشطة النقل، 

يذكر التقرير بشأن  في هذا الصددن النووي، ومن سلسلة األم 1العدد " ثقافة األمن النووي املعنون "

ذاتي ة الوكالة الخاصة بإجراء تقييم منهجي اندونيسيا استخدام 5190-5191تنفيذ خطة األمن النووي 

                                                           

 .51، مرجع سابق، ص الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

ينظر: ورقة معلومات أساسية أعدتها األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم  -2

 .05، مرجع سابق، ص 5192انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 

وكالة بشأن األمن النووي ، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الالوكالة الدولية للطاقة الذرية -3

 .59، مرجع سابق، ص5191-5190

تحتفظ الوكالة بمجموعة من املعدات وأجهزة الكشف تدعم بها الدول في تنفيذ تدابير األمن النووي خالل األحداث  -4

ات تشمل: نظم قياس الطيف العالية الدقة، أجهزة املسح اإلشعاعي املحمولة، أجهزة تحديد النويد العامة الكبرى 

، مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ينظراملشعة، أجهزة البحث عن النيوترونات، املكاشف اإلشعاعية الشخصية. )

 (. 59، مرجع سابق، ص5190-5191املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي 

 .11، مرجع سابق، ص 5190 التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام -5
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في نفسها تجربة اللثقافة األمن النووي في ثالثة مواقع من مفاعالت البحوث، كما قامت الوكالة بدعم 

عملها في ترويج ثقافة األمن الوكالة واصلت  كما، 5190عام بلغاريا بودوي للقوى النووية محطة كوزل

النووي عن طريق إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية وحلقات العمل على املستويات الوطنية 

دونيسيا ان، وحلقات عمل إقليمية في وفنلنداتان في الشيلي يواإلقليمية والدولية، منها حلقتا عمل دول

 ن وباكستان وسلوفاكيا وكازاخستانحلقات عمل وطنية في األردوفرنسا واملغرب واليابان، و   غاناوالبيرو و 

نووي الوعي بشأن أهمية وجود ثقافة أمن زيادة ما أتاح إلى ، وهو 51901إلى  5191من   خالل الفترة 

 .نظم األمن النووي في الدول  راسخة من أجل ضمان فعالية واستدامة

يعد صندوق األمن النووي آلية تمويل مالي طوعية تلقي مساهمات الصندوق الطوعي لألمن النووي:  -6

 5115أول خطة لألمن النووي في مارس في  تم إقراره وقد لدعم أنشطة الوكالة في ميدان األمن النووي، 

ألمن النووي بواسطة ل أنشطة الوكالة في ميدان ايتمو يتم و  ،2ملجلس محافظي الوكالة اجتماعخالل 

التبرعات، غير أن الحصة األكبر من التمويل تتم من خالل املساهمات املالية التي تضخ تها العادية و ميزاني

أن الوكالة تلقت  5190يشير التقرير السنوي لعام هذا الصدد وفي  ،3عبر آلية صندوق األمن النووي

 تعهدات 5192عام في كما قبلت  ،4مليون يورو 9,52ـصندوق بمبلغ يقدر بالمساهمات مالية مقدمة إلى 

االتحاد ساهم فيه كل من  مليون يورو 01,4األمن النووي بمبلغ قدره بتقديم مساهمات مالية في صندوق 

السويد والسودان و  وزمبابوي جمهورية كوريا بلجيكا و إندونيسيا وإيطاليا و واستونيا و  الروس ي وإسبانيا

نيوزيلندا والواليات املتحدة النرويج و املتحدة و اململكة اخستان وكندا و كاز و  والصين وفرنسا وفنلندا

 .5يورو 911,941تلقت الوكالة مساهمات عينية بلغت قيمتها كما األمريكية واليابان، 

                                                           

، مجلس املحافظين، املؤتمر العام، تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمن النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -1

 .54، مرجع سابق، ص 5191-5190

لتالي: ، جريدة عمان، متاح على الرابط ا"األمن النووي...الواقع امليداني واألمنيات الطيبة"رشا عبد الوهاب،  -2

 ?p=344260 / 2016.omandaily.om : 12/11/5199، تاريخ االطالع. 

في سياق التأكيد على الدور الحاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز األمن النووي في السنوات القادمة،  -3

ى املزيد من تقديم الدعم عل 5194مارس  52و 54شجع القادة املجتمعون في قمة الهاي لألمن النووي املنعقد في 

السياس ي والتقني واملالي للوكالة بما في ذلك آلية صندوق األمن النووي لضمان توفر لديها املوارد الالزمة للقيام بأنشطتها 

 مرجع سابق(.، 5194( من بيان قمة الهاي لألمن النووي 91املكلفة بها في مجال األمن النووي. )ينظر: الفقرة )

 .19، مرجع سابق، ص5190نوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام التقرير الس -4

5- IAEA, Annual Report 2015, Op.cit, p.89. 
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على املستوى  حوريأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد الجهاز املؤسساتي امل نستنتج ،مما تقدم

توفير إطار موثوق للمجتمع الدولي أجل بناء نظام أمن نووي عالمي و  بدور رئيس ي منالدولي في االضطالع 

وتشجيع الدول على جعل النووية في جميع أنحاء العالم، من شأنه أن يسهم في كفالة أمن املواد واملرافق 

 ال يتجزأ من إدارة برامجها النووية الشاملة، خاصة في ضوء التهديدات الراهنة
 
التي تجعل  األمن جزءا

للحماية من السرقة والتخريب واالتجار غير املشروع واإلرهاب النووي، مسألة  ناجعتطوير نظام عالمي 

 أصبحت تحظى باألولوية في برامج وخطط الوكالة ذات الصلة باألمن النووي.

في  التعاون من أجل  غير أن ذلك ال يمنع وجود هيئات ووكاالت دولية على املستوى اإلقليمي نشأت

واملساهمة في تعزيز وتحسين األمن النووي بين مجموعات من مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية 

 من التنظيم الدولي، وهو األمر الذي س
 
في تطرق إليه نالدول تربطها مصالح وأهداف مشتركة وتشكل جزءا

  املطلب الثاني.

 وياملطلب الثاني: اإلطار املؤسساتي اإلقليمي لألمن النو 

لقد تبنت العديد من الجماعات الدولية اإلقليمية املتخصصة في مجال استخدام الطاقة النووية 

لألغراض السلمية أنظمة جماعية إلجراءات وتدابير الحماية واألمن النووي بهدف تعزيز التحكم الرقابي 

 املواد ألغراضدم تلك والوقوف على سالمة املنشآت التي تستخ ،للمواد النووية واملواد املشعة األخرى 

ستيثاق من كفاية وفاعلية نظم السالمة واألمن النوويين التي تقوم بها سلمية بصورة آمنة ومأمونة، واال 

 .1الدول األعضاء في هذه الهيئات بتطبيقها

 مهما انتلعب ،هيئتين متخصصتينعلى دراسة في هذا املطلب  سنقتصر و 
 
في دعم األمن  دورا

(، والهيئة الفرع األول : الجماعة األوروبية للطاقة الذرية )ماالصعيد اإلقليمي وهالنووي وتحسينه على 

 (.الفرع الثانيالعربية للطاقة الذرية )

 الفرع األول: الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

      في أعقاب الثورة النووية اهتمت الدول األوروبية ببحوث ومشاريع الطاقة النووية لالستفادة منها

 La) 2األوروبي ما يسمى "الجماعة األوروبية للطاقة الذرية"االتحاد في إطار  سستي األغراض السلمية، فأف

communauté Européenne de L’Energie Atomique)  باألوراتوم  اختصاراالتي تعرف

(EURATOM،)  اقة استخدام الطية بهدف تشجيع وتطوير بإدارة املواد النوو  نىهي منظمة إقليمية تعو

 تتطلب دراستها ، وفي سياق ربطها بدعم األمن النووي اإلقليمي3في األغراض السلمية في أوروباالذرية 

 األمن النووي.تعزيز وتحسين في ومهامها وأجهزتها، ثم بيان دورها أهدافها تناول نشأتها و 

                                                           

 .041محمود ماهر محمد ماهر، مرجع سابق، ص -1

 يطلق عليها كذلك اسم "االتحاد األوروبي للطاقة الذرية". -2

 .541ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص -3
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آذار/  52ا في موقعة في روم اتفاقية( بمقتض ى EURATOMتأسست األوراتوم ): إنشاء املنظمة أوال:

، االتحاديةبين الدول الست األعضاء في السوق األوروبية املشتركة: بلجيكا، فرنسا، أملانيا  91291مارس 

يوليو  9ليصل عدد أعضاءها إلى غاية  9121يناير  9، وبدأ نشاطها فعليا في2وهولندا إيطاليا، لوكسنبورغ

قد حافظت املنظمة على و . 3األوروبيالتحاد ا( دولة عضو تمثل مجموع دول 51عشرون )و  ثمانية 5190

تقاسمها من أنها تتكون من نفس األعضاء و  األوروبي على الرغماالتحاد شخصية قانونية مستقلة عن 

 .4تحادنفس مؤسسات اال

وم( إلى تيتمثل الهدف الرئيس ي من إنشاء الجماعة األوروبية للطاقة الذرية )اليورا: أهداف املنظمة ثانيا:

وتطوير صناعة نووية أوروبية، وضمان إمدادات آمنة  ر قانوني أكثر تقدما من أجل تشكيلوضع إطا

كافية من الطاقة النووية ملصلحة جميع الدول األعضاء، بما يكفل على وجه الخصوص أعلى مستويات و 

ت نشاء سوق نووية توفر املعلوماوتعمل األوراتوم على إ .5االنتشارضمانات السالمة واألمن وعدم 

النووية، كما تضع نظام للرقابة املعدات الدول األعضاء باملواد و وتزود الهياكل األساسية واملعارف و 

مع إتباع سياسة موحدة تصبوا إلى تحقيق املقاصد التي نصت ، 6ضمان تنفيذهوتحقيق األمن النووي و 

                                                           

اقترحت الجمعية األوروبية توسيع نشاط ووظائف الجماعة األوروبية للفحم  9121خالل أزمة قناة السويس سنة  -1

( لتغطية مصادر أخرى للطاقة، فتم تشكيل لجنة تحضيرية إلعداد تقرير عن إنشاء سوق أوروبية T/TAوالصلب )

اللذان اختارتهما الدول وهما: إنشاء سوق  قدمت اللجنة مشروعين يتفقان مع الخياران 9121مشتركة، وفي افريل 

 9129مشتركة على نطاق واسع، وإنشاء مجتمع للطاقة الذرية، فتم التوقيع على "معاهدات روما" الشهيرة في مارس

 بإنشاء أول مجموعة اقتصادية أوروبية )إيك( والثانية مجموعة الطاقة الذرية األوروبية املعروفة باسم )وارتوم(.
Voir : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEG/SSuM:xy0024, Vu le :   06/09/2017. 

 .212، ص9191مفيد محمود شهاب، املنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -2

 .941مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3

" تعزيز االتحاد األوروبي ألعلى مستويات األمان النووي: األمر ينظر: ورقة عمل مقدمة من االتحاد األوروبي بعنوان:  -4

دة عام " ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهالتوجيهي املنقح املتعلق باألمان النووي

 ..21NPT/CONF.2015/WP. الوثيقة: 0، ص 5192ماي  99، مؤرخة في 5192

يعتقد البعض أن معاهدة اليوراتوم لم يكن لها في البداية أهداف محددة في مسألة عدم االنتشار، حيث كانت تهدف  -5

 إلى تقاسم جميع املوارد وتنظيم تطوير التكنولوجيات النووية الجديدة وإنشاء س
 
وق نووية للتبادل الحر والتحكم أساسا

: ينظر)االنتشار. في دورة الوقود النووي في املنطقة، ومع ذلك كان الهدف السياس ي األساس ي للمعاهدة يتمثل في منع 

 . نقال عن:11عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 
- Wolfgang Kilp, «La communauté européenne de l’énergie atomique, son droit primaire et son 

droit dérivé », le droit nucléaire international : histoire, évolution, et perspectives, OCDE, 2010, 

pp. 87- 88. 
 .591زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEG/SSuM:xy0024
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 خلق الظروفطاقة الذرية، و االستخدامات السلمية للتطوير املتمثلة في تشجيع و  1اليوراتوم معاهدة عليها

املعيشة لسكان الدول األعضاء، وتقديم املساعدة  العمل على رفع مستوى املناسبة إلنماء صناعة نووية، و 

 .2املنظمات الدولية امللتزمة بالتنمية السلمية للطاقة الذريةوالتعاون مع الدول األخرى و 

 الذرية باملهام التالية:تقوم الجماعة األوروبية للطاقة : : مهام املنظمةثالثا

أو ظمة الدول األعضاء أو األشخاص حيث تدعو املنتطوير البحوث واالستثمار في الطاقة النووية:  -أ

املؤسسات إلى تقديم برامجها الخاصة باألبحاث النووية، وتنشر املفوضية األوروبية بصفة دورية "البرامج 

  ، ة النووية واالستثمارات املطلوبةات وأهداف إنتاج الطاقالنووية اإلرشادية املشتركة" التي تحدد التوصي

 يتيح للمستثمرين معرفة املشاريع قيد التنفيذ.ما وهذا 

الحماية ، و 4إدارة الوقود املستهلك والنفايات املشعة، و 3السالمة النووية وضع معايير موحدة لألمان و  -ب

ا، حيث تحدد املفوضية األوروبية املستويات ضمان تطبيقهمن أجل الصحة العامة والعمال و  اإلشعاعية
                                                           

عاهدة املعدلة مادة موزعة على ستة أبواب تسبقها ديباجة، ومنذ التوقيع على امل 504تضم معاهدة اليوراتوم  -1

مادة، حيث  999انخفض عدد املواد إلى  5119ملعاهدة االتحاد األوروبي واملعاهدة املنشئة للحماية األوروبية في ديسمبر 

األول املهام املوكلة إلى الجماعة، والباب الثاني األحكام املتعلقة بالتقدم املحرز في ميدان الطاقة النووية  تضمن الباب

نشر املعارف، الحماية الصحية، االستثمار، املشاريع املشتركة، نظام األمن، نظام امللكية، السوق )تطوير البحوث، 

أما الباب الثالث فهو مخصص ملؤسسات الجماعة واألحكام املالية العامة،  ؛ة املشتركة، والعالقات الخارجية(النووي

س والسادس لألحكام العامة واألحكام االنتقالية، كما ويتناول الباب الرابع ترتيبات مالية محددة، أما البابان الخام

، والقطاعات الصناعية 4تضمنت املعاهدة خمسة مرفقات تتعلق بمجاالت البحوث للطاقة النووية املشار إليها في املادة 

بقوائم السلع من املعاهدة  41، والفوائد التي يمكن منحها للمشاريع املشتركة عمال باملادة 49املشار إليها في املادة 

املتعلق بالسوق النووية املشتركة وبرنامج البحث والتدريب األولي املشار إليهما في  1واملنتجات املشمولة بأحكام الفصل 

من املعاهدة. وتم إلحاق باملعاهدة برتوكوالن األول يتعلق بتطبيق املعاهدة على أجزاء غير أوروبية من مملكة  592املادة 

 خص النظام األساس ي ملحكمة العدل التابعة للجماعة األوروبية للطاقة الذرية.هولندا، والثاني ي

 Voir :content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024-lex.europa.eu/legal-https://eur   ,Vu : le 10/09/2017. 
2- Voir : L’article 1 de la convention de la communauté européenne de l’énergie nucléaire. 

 5194تموز/ يوليه  1( الصادر في Euratom 2014/ 19في هذا الصدد اعتمد املجلس األوروبي األمر التوجيهي الجديد ) -3

ووية مستندا إلى خمسة أمور رئيسية وهي: تعزيز الذي وضع بموجبه إطار الجماعة بشأن األمان النووي للمنشآت الن

القواعد املتعلقة بدور استقاللية السلطات التنظيمية الوطنية، إدخال العمل بأهداف أمان عالية املستوى على كامل 

نطاق االتحاد ملنع  وقوع  الحوادث وتحاش ي التسربات اإلشعاعية، وضع نظام أوروبي إلجراء استعراضات أقران بشأن 

ائل أمان محددة كل ست سنوات، زيادة متطلبات الشفافية بشأن مسائل األمان النووي وإعالم الجمهور وإشراكه، مس

تعزيز االتحاد "  : ورقة عمل مقدمة من االتحاد األوروبي بعنوان:للمزيد أكثر ينظرتشجيع تبني ثقافة أمان نووي فعالة. )

 (.9 -4ص ص "، مرجع سابق، التوجيهي املنقح املتعلق باألمان النووياألوروبي ألعلى مستويات األمان النووي: األمر 

الذي بموجبه تم  5199تموز/ يوليه  91( الصادر في Euratom/91/5199اعتمد املجلس األوروبي األمر التوجيهي ) -4

 أن ا
 
لجماعة األوروبية للطاقة إنشاء إطار الجماعة لإلدارة املسؤولة واملأمونة للوقود املستهلك والنفايات املشعة، علما

 الذرية طرف في االتفاقية املشتركة إلدارة الوقود املستهلك وألمان إدارة النفايات املشعة، وطرف في اتفاقية األمان النووي.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024
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املنظمة عن طريق اللجنة بأي اإلشعاعية، كما تلتزم الدول بإبالغ وى املسموح بها في حالة الطوارئ القص

أن يؤثر هذا املشروع على  املرجحللتخلص من النفايات املشعة، مع طلب املوافقة عندما يكون من خطة 

 .1أراض ي الدول األعضاء األخرى 

الوقود النووي، حيث األوروبي بالخامات و االتحاد في  العادل لجميع الدول األعضاءاإلمداد املنظم و  -ج

الخاصة على أساس مبدأ  االنشطاريةاملصادر اليوراتوم بضمان توريد املعادن واملواد النووية و تقوم 

منذ العام و  ي هذا الصددفباستمرار ووضع سياسة إمداد مشتركة، واملساواة في الحصول على املوارد 

بيع راء و إبرامها مثل: شمسؤولة عن اإلذن بعقود التوريد و كانت وكالة اإلمداد باألورومات  9111

 .2البلوتونيومو  ،وريومثالليورانيوم املستنفذ أو املخصب، و االيورانيوم الطبيعي، و 

لعسكرية، حيث تقوم هيئة ضمان عدم تحويل املواد النووية املدنية إلى أغراض أخرى كاألغراض ا -د

األوروبي االتحاد فحص أمني في إقليم دول ش بأعمال تفتيش موقعي ومراقبة و مفت 011مكونة من 

 على جميع االطالعتكون لهذه الهيئة الحرية في و  ،قة الذريةمع مفتش ي الوكالة الدولية للطا باالشتراك

نين املعيّ  املفتشينعلى  االعتراضز للدول األعضاء ال يجو و  ،املعلومات الواردة من الدول األعضاءالبيانات و 

على عمليات التفتيش يمكن للمفوضية األوروبية أن  اعتراضفي حالة وجود أو تأخير عمليات التفتيش. و

ملعاهدة  االمتثالتعرض األمر على محكمة العدل األوروبية، أو يمكنها أن تفرض عقوبات من أجل إنفاذ 

 .3الذرية األوروبي للطاقةاالتحاد 

إنشاء مشاريع ذات االندماج النووي و عن طريق  االستثماراتمنافذ واسعة لتجميع خلق أسواق و  -هـ

األوروبية املشتركة في مجال مبادرة توروس  من األمثلة على ذلكالصناعة النووية األوروبية، و أهمية في 

 االندماجاملشاركة في مفاعل فدا(، و لالندماج األوروبي )إالتنمية  اتفاقشركة االندماج النووي )جت(، و 

 .4الدولي )إيتر( الذي يتجاوز اإلطار األوروبي

حيث تنص  ،السلمية للطاقة النووية االستخداماتالدخول في عالقات دولية لتبني إحراز تقدم في  -و

ة مع تعاون املنظممن برتوكول الحصانات على  91املادة وم و من معاهدة اليورات 519إلى  11املواد من 

 لطاقة النوويةا وكالةلوكالة الدولية للطاقة الذرية، و اولية األخرى كاألمم املتحدة، و املنظمات الدالدول و 

متبادلة اتفاقات أو معاهدات شراكة متميزة و ، إذ يمكنها أن تعقد 5ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
                                                           

1- https://www.connaissancedesenergiies.org/Fiche-pedagagique/euratom, Vu le: 17/09/2017. 

2- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024,vu le : 20/09/2017 .  

 .541ر، مرجع سابق، صستيف توليو شمالبرغ -3

4 -https://www.connaissancdesenergies.org/Fich-pedagogique/euratom, Vu le: 20/09/2017. 

نووية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية في تتشابه اليوراتوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة ال -5

 األهداف، رغم أن كل من هذه الهيئات تعمل في مجاالت جغرافية متباينة.

https://www.connaissancedesenergiies.org/Fiche-pedagagique/euratom
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024
https://www.connaissancdesenergies.org/Fich-pedagogique/euratom
https://www.connaissancdesenergies.org/Fich-pedagogique/euratom
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بأعمال املواد النووية، أو أن تقوم دات و لدول األعضاء لتداول املعلومات واملعتتعلق بمجال تعاقد ا

  كتوفير األمن املشتر مشتركة في مجال األبحاث والتعليم والتدريب، والتعاون والتنسيق في النشاط النووي و 

 .1بما فيه األمن النووي

 أجهزة املنظمة   رابعا:

اللجنة، البرملان  املجلس، األوروبي تتمثل فياالتحاد تتقاسم منظمة اليوراتوم أجهزة مشتركة مع 

وهي:  بأجهزة خاصة انفرادها، مع االقتصادية واالجتماعيةاللجنة وروبي، محكمة العدل األوروبية، و األ 

 .الضماناتوكالة التوريد، ومكتب مراقبة األمن و 

 وتتمثل في:األجهزة املشتركة:  -أ

و جهاز سياس ي يتألف من وزراء هو األوروبي(، االتحاد )مجلس  باسميطلق عليه  : 2(Conseil) املجلس -9أ/

يمثلون الدول األعضاء في اإلتحاد، يتولى رئاسته بشكل دوري كل عضو من أعضاءه ملدة ستة أشهر 

القرارات بموجب  اتخاذسلطاته في اختصاصاته و يمارس املجلس ، و 3حسب الترتيب األبجدي للدول 

جاالت رئيسية هي: برامج تدخل في عشرة مي، و 4مع اللجنة وبالتنسيق الشروط املنصوص عليها في املعاهدة

األمن، تحديد اعتماد لوائح السالمة و التعليم، صياغة القواعد اإلجرائية للجنة التحكيم، البحوث و 

التوريد، والسوق  أسعار املنتجات، التغييرات املمكنة لقواعداألساسية في املشاريع املشتركة و املعايير 

 .5امليزانيةاملشتركة و 

حسب الكفاءة ملدة أربع سنوات،  اختيارهممن خمسة أعضاء يتم هي جهاز دائم يتكون نة: اللج -5أ/

ا اقتراح من بين األنشطة التي تضطلع بهو  .6تامة لتحقيق أهداف املنظمة باستقالليةيمارسون وظائفهم 

ألساسية ير اإعداد املعاي، السالمة النوويةن الحماية من اإلشعاع، واألمن و تنفيذ قوانين املنظمة بشأو 

                                                           

تيزي  ،، جامعة مولود معمري عسكرية والسلمية"، رسالة ماجستيرزايدي وردية، "استخدام الطاقة الذرية لألغراض ال -1

 .942 -944ص ص ، 5195وزو، 

خلط بينه وبين )املجلس األوروبي( الذي يضم اجتماع رفيع املستوى لرؤساء الدول والحكومات األعضاء ينبغي عدم ال -2

مرات كل عام التخاذ  أو أربعفي االتحاد األوروبي، إضافة إلى رئيس ورئيس املفوضية األوروبية، ويعقد اجتماعاته ثالث 

: جون بيندر راجعي، وال يعد من األجهزة اإلدارية لإلتحاد. )اداالتحالقرارات السياسية واالقتصادية الهامة، ورسم سياسة 

، ترجمة: خالد غريب، ط: 
 
، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 9وسايمون أشروود، االتحاد األوروبي مقدمة قصيرة جدا

 (.45 - 49ص ص ، 5192القاهرة، مصر، 

3-  Article 116 du traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique. 

4- Article 115 du traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique. 

5- https://FR.wikipedia.org/wiki/communaut%C3%A9enrop%C3%A9enne-de-L%27%C3%A9nergie-

atomique, Vu le : 18/09/2017. 
6- Article 126 du traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/communaut%C3%A9enrop%C3%A9enne-de-L%27%C3%A9nergie-atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/communaut%C3%A9enrop%C3%A9enne-de-L%27%C3%A9nergie-atomique
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بة النشاط املتعلقة بمراق بالتزاماتهاالتأكد من وفاء الدول األعضاء ، العمالللحماية الصحية للسكان و 

ي اعتمدت بعد على تطبيق املستويات املسموح بها من النشاط اإلشعاعي التاإلشعاعي في البيئة، السهر 

د، مع وضع نظام لتبادل املعلومات في مستويات مماثلة في حالة حادث جدي حادثة تشرنوبيل، واعتماد

 .1حالة وقوع حادث نووي

 عن أفاق ومستقبل معاهدة اليوراتوم، و  5119في مارس و
 
كانت النتائج أجرت اللجنة تقييما

االستخدام السلمي للمواد مراقبة ميادين البحث والحماية الصحية و إيجابية إلى حد كبير السيما في 

ركيز على لص التقييم إلى أنه ينبغي أن يستمر تطبيق معاهدة اليوراتوم في التضمان أمنها، كما خالنووية و 

ضمان ير الصناعة النووية، و ينبغي أن تواصل املنظمة مساهمتها في تطو سالمة املواد النووية وأمنها، و 

 .2األمن النوويينايير عالية الحماية من اإلشعاع والسالمة و ملع االمتثال

ا السنوي التي تقدم أمامه تقريره اللجنةيمارس صالحياته الرقابية على عمل ي: البرملان األوروب -0أ/

يصادق ح و ئاو لاليشارك في وضع القوانين و ، كما 3في جلسة علنية هتتم مناقشتو أنشطتها ملختلف مهامها و 

ا في ذلك بم صالحيات واسعة فيما يتعلق بامليزانية املشتركة لإلتحاد األوروبي لهالدولية، و  االتفاقاتعلى 

 .4نظمةاملتمويل مشاريع الطاقة النووية التي تشرف عليها ميزانية برامج البحوث و 

 اختيارهتتألف من كل قاض يتم يتمتع باستقاللية تامة، هي جهاز قضائي محكمة العدل األوروبية:  -4أ/

لقى الشكاوى ت هامهامن مو  ،5الخبرة القانونيةحاد األوروبي يشهد له بالكفاءة و إلتتابعة لمن كل دولة 

ون املقدمة املنظمة، كما تبث في الطعت التي تنشأ بين الدول األعضاء و نظر في املنازعاالو والفصل فيها، 

 .6العقوبات التي توقعها اللجنةأمامها ضد الجزاءات و 

دة يعين أعضاؤها من قبل املجلس مل استشاري هي لجنة ذات طابع : واالجتماعية االقتصاديةاللجنة  -2أ/

اآلراء من خالل لجنة فرعية مختصة بنشاط منظمة االستشارة و أربع سنوات قابلة للتجديد، تقدم 

 اليوراتوم في املسائل املنصوص عليها في املعاهدة.

                                                           

 .19عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

2- https://eur-Lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT?uri=LEGLSSUM:xy0024,vu le:21/09/2017.  

3- Article 113 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique. 

مرجع ق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي"، "االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حمهداوي عبد القادر، -4

  .941سابق، ص

 حسن نافعة، "  -5
 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،  9"، ط:االتحاد األوروبي والدروس املستفادة عربيا

 .592، ص 5114

 .11عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT?uri=LEGLSSUM:xy0024
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تتحمل الجماعة األوروبية للطاقة الذرية تنفيذ مهامها املنصوص عليها األجهزة الخاصة باألوراتوم:  -ب

تتمثل فيما األوروبي، و  لالتحادة املشتركة في املعاهدة بواسطة أجهزة خاصة بها تعمل بالتنسيق مع األجهز 

 يلي:

دير من التصاالستيراد و هي الجهة الوحيدة املكلفة بمتابعة عمليات وكالة التوريدات واإلمدادات:  -9ب/

تمتلك وكالة ، و 1الخاصة االنشطاريةاملواد في املنظمة باملواد النووية و  أجل ضمان إمداد الدول األعضاء

، وزة الدول األعضاءكافة املواد النووية املستخدمة في األغراض غير العسكرية املوجودة بحاسميا التوريد 

األوروبي، االتحاد تنتج أو تستورد داخل منطقة كافة مشتريات املواد النووية التي  استعراضلها الحق في و 

العقود املتعلقة بمعالجة أو تحويل أو تشكيل الخامات ميع عمليات نقل املواد النووية و إبالغها بجيتم  كما

في حالة رفض الوكالة على عقد ما أمكن إحالة و ،الخاصة االنشطاريةأو املواد النووية األولية أو املواد 

كما  ،وضية األوروبية )اللجنة( التي يجوز لها أن تطعن فيه أمام محكمة العدل األوروبيةقرارها إلى املف

 في التفاوض بشأن 
 
 مهما

 
 .2تنفيذها فيما يتعلق بتوريد الوقود النووياالتفاقات الدولية و تلعب دورا

ت التابع إلشراف على نظام الضماناهذه املديرية اى تتول الضمانات النووية:مديرية األمن و  -5ب/

       املنشآتكافة  علىة يللمنظمة ومراقبة األمن املادي للمواد النووية من خالل عمليات فحص محاسب

م على املحاسبة ملنظمة األوراتو ويشمل نظام املراقبة املادية و ، املرافق النووية التابعة للدول األعضاءو 

حفظ السجالت تطلب عمليات الحصر حيث ت عمليات التفتيش املوقعي،عنصرين هما: عملية الحصر و 

حفظ سجالت املنتجة، و الخاصة املستخدمة أو  االنشطاريةاملواد بالخامات واملواد املصدرية و  الخاصة

لها، زم الدول األعضاء بإبالغ املفوضية األوروبية )اللجنة( بنوعية املفاعالت التتتل، و نقلها شغِّ
ُ
        ي ت

د واملخططات العامة أنواع الوقو مستويات الطاقة الحرارية و لرئيسية، و املنشآت النووية واستخداماتها او 

مخزوناتها من املواد النووية  نبتقديم تفاصيل دقيقة ع زمتلتكما أنها للمنشآت والعمليات التقنية، 

 قبلالتفتيش من الزدواجية الرقابة و ال تتعرض الدول األعضاء شأن التفتيش وحتى ب، و 3عمليات نقلهاو 

عقد اتفاقية  9192عام روبية للطاقة الذرية، فقد تم في الجماعة األو ة الدولية للطاقة الذرية و الوكال

تطلبات ملتلبية  4بينهمااملشتركة الرقابة يق إجراءات التفتيش و تنس العمل على متعددة األطراف من أجل

ئزة لألسلحة النووية املتمثلة في إخضاع الدول األطراف في املعاهدة غير الحا االنتشار معاهدة عدم 

 .5للضمانات الشاملة

                                                           

1- https://eur-Lex-europa.eu/legal-contentLFRLTXT/?uri=LEGLSSUM:xy0024, Vu le : 16/09/217. 

 .555ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص  -2

 .541ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص  -3

 .NN/TNST/ 492عالمية ينظر: الوثيقة اإل  -4

 .521 -541ص ص ستيف توليو و توماس شمالبرغر، مرجع سابق،  -5

https://eur-lex-europa.eu/legal-contentLFRLTXT/?uri=LEGLSSUM:xy0024


 

 

 

222 

 دور منظمة اليوراتوم في دعم األمن النووي خامسا:

ّ السنين تركز 
بشكل متزايد على قضايا األمن  اهتماماتهاأصبحت منظمة اليوراتوم على مرِّ

على الرغم النووي،  االنتشار عدم تخزين النفايات املشعة، و وية، و املواد النو السالمة النووية للمنشآت و و 

   هذا في ظل التوجه املوحد على الصعيد الدولي اسا في هذه املجاالت، و من أن الدول األعضاء مؤهلة أس

املية ذات الصلة بمسائل األمان واألمن املبادرات العخالل إبرام سلسلة من املعاهدات واالتفاقيات و من 

 .1االنتشارمبادرة أمن األمان النووي، و  كاالتفاقية الدولية للحماية املادية، واتفاقياتالنوويين، 

وزراء تعاون الوثيق الذي صادق عليه وفي هذا السياق؛ تقوم منظمة اليوراتوم بمتابعة برنامج ال

يقوم ية للطاقة الذرية حول ضبط حركة ونقل املواد املشعة، و األوروبي مع الوكالة الدولاالتحاد مجلس 

على تعزيز األمن والحماية املادية والسيطرة     دولية للطاقة الذرية برنامج التعاون في مساعدة الوكالة ال

          تنفيذ الصكوك االتجار غير املشروع بهذه املواد ومنعها، و الكشف عن عمليات على املواد املشعة، و 

 .2التحقق من املواد املشعةلدولية املتعلقة باألمن النووي و ا واالتفاقيات

شأن السالمة واألمن، والتخلص من عة األوروبية للطاقة الذرية بكما تركزت جهود الجما

كانت في طليعة تلك الجهود برنامج املساعدة الفنية البلوتونيوم، وتوظيف العلماء واملهندسين النوويين، و 

السوفياتي عقب حادثة االتحاد  املقدمة لدول  (، فضال عن املساعداتCATNRلرابطة الدول املستقلة )

العاملية ضد حركات املشتركة للدول األعضاء. وتحت مظلة الشراكة التي كانت موضعا من التو تشرنوبيل 

األوروبي بتخصيص مبلغ مليار االتحاد إشراف بقامت اليوراتوم  الدمار الشاملوأسلحة مواد انتشار أمن 

كما تم  ،عام السالمة النووية بشكلواقتطاع نصف هذا املبلغ لألمن و  5195- 5115يورو في الفترة من 

النووية الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية و إطالق مبادرات كمراكز التميز األوروبي لتجنب املخاطر 

(TCSN)3. 

االتحاد وتقوم املنظمة بدور منسق وفعال في ثالثة أنواع رئيسية من مشاريع املساعدة التي وضعها 

البحر األبيض املتوسط، وعدد الدول في  منظمةو  بي لفائدة دول جنوب شرق أوروبا ومنظمة القوقاز األورو 

الشرق األوسط ملنع اإلرهاب النووي، حيث شملت هذه إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق أسيا و 

                                                           

1- https://eur-Lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGLSSUM:xy004 ,vu le :18/09/2017.  

 .10سحري نورة، مرجع سابق، ص  -2

"، مركز بيروت لدراسات الشرق كيف تفهم سياسة االتحاد األوروبي ملكافحة االنتشار النووي محمد هشام إسماعيل،" -3

 .59/11/5199يخ االطالع: ، تار   https://www.beirutme.com/?p=24292األوسط، متاح على الرابط التالي: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGLSSUM:xy004
https://www.beirutme.com/?p=24292
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االتجار غير تدابير ضد  رافق بالنسبة للمصادر املشعة، واتخاذاملتحسين الحماية املادية للمواد و املشاريع 

 .1واد املشعة األخرى املاملشروع باملواد النووية و 

الجماعة األوروبية للطاقة الذرية أكثر من عشرون إجراء لدعم  اعتمدت 5110عام الومنذ 

األوروبي االتحاد تحت إشراف تساهم النوويان، حيث  االنتشار منع ملنظمات الدولية في مجال األمن و ا

األمر الة الدولية للطاقة الذرية، لصندوق األمن النووي التابع للوكمليون يورو كدعم مالي  51بأكثر من 

 فق النووية وحماية ومراقبة املصادر املشعة، واتخاذار الدعم في توفير الحماية املادية للممكن هذا  الذي

املساعدة التشريعية لغرض تنفيذ االتجار غير املشروع باملواد النووية واإلشعاعية، و تدابير ملكافحة 

ن فضال عن تقديم املنظمة من خالل آلية التعاو  ،ية للطاقة الذريةالبرتوكول اإلضافي للوكالة الدول

األوروبي لتحسين االتحاد مليون يورو إلى بلدان خارج  254 نحو 5190و 5119للسالمة النووية ما بين 

 .2األمن والسالمة النوويين

   Organisation Arabe L’Energie Atomiqueالفرع الثاني: الهيئة العربية للطاقة الذرية  

في نطاق جامعة  في إطار العمل العربي املشترك تم إنشاء مؤسسة متخصصة للطاقة الذرية تعمل

وية إلى تطوير وتنسيق العمل املشترك في مجال االستخدام السلمي للطاقة النو  الدول العربية، تسعى

ا نتفاعه بالتكنولوجيرفع مستواه االقتصادي واالجتماعي من خالل تسهيل ابهدف تنمية املجتمع العربي و 

وكغيرها من الهيئات اإلقليمية  ي والتقني العالمي في هذا املجال،التقدم العلمالنووية، ومواكبة 

وخصصت له  ،( بمجال األمان واألمن النوويينOA/Aاهتمت الهيئة العربية للطاقة الذرية )  املتخصصة

 منها بأهميته واع
 
 في نشاطها الدؤوب إدراكا

 
 كبيرا

 
تباره ضرورة حياتية لضمان االستخدام السليم حيزا

 .3واآلمن لبرامج القوى النووية التي تتبناها الدول العربية

الرئيسية، عملها، وأجهزتها لذلك؛ سنتطرق في دراسة هذه الهيئة إلى نشأتها وأهدافها، ومجاالت 

 دعم األمن النووي في الدول العربية.يز و في تعز  ودورها

  

                                                           

 .919، ص مرجع سابق ،5111حولية األمم املتحدة لنزع السالح لسنة  -1

 مرجع سابق.محمد هشام إسماعيل،  -2

       ،"، مرجع سابقالهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية"ضو سعد مصباح،  -3

 . 5ص 
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تم تأسيس الهيئة العربية للطاقة الذرية كبديل عن املجلس العلمي املشترك : يئةأوال: إنشاء اله

في استخدام  اتفاقية التعاون العربيإلى املادة الثانية والخمسين من  استنادا 1الستخدام الطاقة النووية

عربية رقم تطبيقا لقرار مجلس جامعة الدول الو  ،9114ام في األغراض السلمية املوقعة عالطاقة الذرية 

، حيث تم تعديل االتفاقية املشار إليها 9115مارس  51السبعين بتاريخ املتخذ في الدورة السابعة و  4941

تكون لها الشخصية القانونية املستقلة  2باستحداث الهيئة كجهاز متخصص ُيعنى بشؤون الطاقة الذرية

 .3لتحقيق أغراضها

قية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، وفي  اتفاى صدقت عشر دول عربية عل 9111وفي العام 

في مارس من نفس العام دعا مجلس ي للهيئة بمقرها الدائم بتونس، وبدأ العمل الفعل 9111فبراير  92

 باعتب 4الجامعة العربية إلى ضرورة انضمام جميع الدول العربية للهيئة
 
ارها منظمة علمية لها ودعمها ماديا

 .5قليمي العربيطابعها اإلخصوصيتها و 

العام من إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية كمنظمة إقليمية  الهدف: ثانيا: مقاصد الهيئة وأهدافها

 متكامال للتعاون والتنسيق في مجال استخدام الطاقة النوو  ،متخصصة
 
 عاما

 
ية هو جعلها بمثابة إطارا

قيق رفاه الشعوب العربية، ومسايرة التطور على توحيد الجهود املشتركة لتحلألغراض السلمية، والعمل 

                                                           

عادية الثالثة واألربعون لجامعة الدول العربية تمت املوافقة على االتفاقية املنشئة للمجلس العلمي خالل الدورة ال -1

التي  59/10/9112املؤرخ في  5195العربي املشترك الستخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية بموجب القرار رقم 

ق، األردن، السودان، ليبيا، السعودية، لبنان وعمان، عشر دول عند بدء التوقيع وهي: مصر، سوريا، العرا انضم إليها

بإحالل محله "الهيئة العربية للطاقة  9115وقد باشر املجلس مهامه واستمر في العمل إلى غاية تعديل االتفاقية سنة 

. وأيضا: 010، ص9191: عائشة راتب وصالح الدين عامر، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، راجعيالذرية". )

 (.912 -914ص ص بشار مهدي األسدي، مرجع سابق، 

: وقائع املؤتمر العربي الثالث لالستخدام السلمي للطاقة النووية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، ينظر -2

 .10، ص 9114

 .9115مارس  51سلمية املعدلة في املادة األولى من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض ال -3

 وهم: األردن، البحرين، تونس السعودية،  -4
 
يبلغ عدد الدول األعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية أربعة عشر عضوا

الدول  مفتوحة لكافةلبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن، والهيئة  الكويت،السودان، سورية، العراق، فلسطين، 

: املوقع الرسمي للهيئة ينظر)لها. نضمام إليها طبقا ملا نصت عليه املادة الثالثة والعشرون من اتفاقية املنشئة العربية لال 

 (.11/11/5199، تاريخ االطالع:   https://www.aaea.org.tnالعربية للطاقة الذرية على الرابط التالي: 

"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم العربيحمد، "محمد حسن م -5

 .29، ص 5110، أبو ظبي، 11اإلستراتيجية، العدد 

https://www.aaea.org.tn/
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، وهي 1وتطبيقاتها السلميةالتقني والعلمي واملساهمة فيه من خالل العلوم والبحوث والتكنولوجيا النووية 

 اآلتية: وبلوغ األهدافبذلك تسعى على وجه الخصوص إلى تحقيق 

طاقة النووية في الدول ه في مجال الالنهوض بير إمكانات البحث العلمي والتقني، و املساعدة على توف -أ

 الهيئات فيها.األعضاء وذلك بالتعاون مع املؤسسات و 

السلمي للطاقة النووية  االستخدامالتنسيق بين أنشطتها في مجاالت توحيد جهود الدول العربية و  -ب

 
 
املراكز و كامل بين هذه األنشطة، وهذا من خالل إنشاء املعاهد صناعة وصوال إلى التة و نيوتقبحثا

تسعى لهذا الغرض ة ذات العالقة بالطاقة الذرية، و التطبيقيتخصصة إلجراء البحوث األساسية و امل

 بالبدء بإنشاء مركز عربي للبحث في العلوم الذرية.

املطلوبة ذات العالقة  االختصاصاتتدريب القوى البشرية املؤهلة العاملة في املساهمة في إعداد و  -ج

 بالعلوم النووية.

لذرية الالزمة للصناعة الخامات اي تقررها الهيئة لتوفير املواد و تنفيذها بالطرق التإعداد الخطط و  -د

 تطبيقاتها السلمية.النووية و 

    الحماية املادية، بالوقاية من اإلشعاعات املؤينة وبأمان املنشآت الذرية و وضع التعليمات الخاصة  -هـ

تقديم املساعدة الفنية للدول العربية في و  وضع نظام طوارئ نوويوين جهاز عربي للتنظيم النووي، و تكو 

 حاالت الحوادث النووية.

وسائل متقدمة  نشر املعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث، وتبادل املنشورات والوثائق، واعتماد -و

 .2لغرضالعمل على إنشاء مركز متخصص للتوثيق العلمي لهذا امي وتوثيقه، و في اإلعالم العل

 ثالثا: مجاالت عمل الهيئة

في املجاالت  تعمل الهيئة كمنظمة علمية تعنى بتطوير برامج االستخدامات السلمية للطاقة الذرية

 اآلتية:

يمياء، وعلوم الحياة والجيولوجيا، وعلم الكعلوم املرتبطة بالطاقة النووية و األبحاث األساسية في ال -أ

 غيرها.املعادن والهندسة و 

 .ف عن الخامات واملواد النووية واستخالصهاكشال -ب

                                                           

 .919بشار مهدي األسدي، مرجع سابق، ص -1

          اض السلمية املعدلة فياملادة الثانية فقرة )ب( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغر  -2

 .9115مارس  51
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 ممارسة النشاط العلميت متكاملة لدورة الوقود النووي و العلمية لبناء حلقااكتساب املقدرة التقنية و  -ج

 املقدرة التقنية للصناعة النووية اكتسابتمكين الدول األعضاء من والعملي والصناعي الالزم لها، و 

 تطبيقاتها السلمية.و 

 غيرها.الصناعة و نتاج النظائر املشعة واستخدامها في الزراعة والطب و إ -د

باستخدام الطاقة من املجاالت الصناعية األخرى ذات الصلة ها غير توليد الكهرباء وتحلية املياه و  -هـ

 الذرية.

 .1أية مجاالت أخرى تراها الهيئة مناسبةو  -و

 رابعا: الهيكل التنظيمي

 الرئيسية اآلتية:تتشكل الهيئة من األجهزة 

، يضم كافة الوزراء املسؤولين أو من لهم سلطة الوزير عن 2هو أعلى سلطة في الهيئة املؤتمر العام: -أ

 ،4، يعقد دورته العادية السنوية خالل شهر يوليو من كل عام3شؤون الطاقة النووية في الدول األعضاء

 .6نائبا للرئيس في دورته العادية ملدة عام كاملله و  ، ويتولى تعيين رئيسا5يتخذ قراراته باألغلبية البسيطة

 االتفاقيةهو السلطة التنفيذية للهيئة يضم مندوب واحد عن كل دولة عضو في املجلس التنفيذي:  -ب

يعقد ، و 8نائب للرئيس ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ينتخب رئيسا له و 7 ملدة ثالث سنوات متتالية

له الحق في عقد دورات أخرى حسب ما دير العام، و ي السنة بدعوة من املاملجلس دورتين عاديتين ف

حيث رات التي يقرها املؤتمر العام، القرافي متابعة تنفيذ السياسات و  ، وتتحدد مهمته9تقتضيه الضرورة

 يقوم على وجه الخصوص بما بلي:

                                                           

 املادة الثالثة من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة. -1

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.  9املادة العاشرة فقرة ) -2

 املعدلة.( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية 5ادة العاشرة فقرة )امل -3

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.0املادة العاشرة فقرة ) -4

 بي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.  ( من اتفاقية التعاون العر 1املادة العاشرة فقرة ) -5

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.  4املادة العاشرة فقرة ) -6

 ض السلمية املعدلة.  ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغرا9املادة الحادي عشر فقرة ) -7

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.  5املادة الحادي عشر فقرة ) -8

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.  2املادة الحادي عشر فقرة ) -9



 

 

 

227 

إعداد امليزانية السنوية  ات،نصب املدير العام بثلثي األصو الترشيح ملوضع النظام الداخلي للمجلس،  -

متابعة واالستثمارية للهيئة و إعداد الخطط العلمية  ،تقديمها إلى املؤتمر العاموالحسابات الختامية و 

يتعارض  ال  بماأخرى الدول من جهة املنظمات الدولية و و  بين الهيئة من جهة االتفاقيات إقرار تنفيذها،

ت الوقاية ومعايير السالمة وإجراءات الترخيص وغيرها من يماإقرار تعل ،مع صالحيات املؤتمر العام

 والفنيةالتقنية في املسائل  إلبداء الرأيستشارية المية ع جنةلتشكيل ، قواعد عامةتنظيمات وإرشادات و 

إنشاء لجان أخرى يراها املجلس حول برامج عمل الهيئة،  االستشارةتقديم و املتعلقة بالطاقة النووية 

الوثائق، إقرار القواعد الخاصة بتسجيل اعد النشر العلمي وتبادل املعلومات و وضع قو  ،ضرورية

الدول األعضاء وفقا ألحكام  انتفاعشروط استغاللها و طريقة واالختراعات واملكافأة عليها و  االكتشافات

 .1االتفاقية

يتم تعيينه تنفيذي، و باقتراح من املجلس ال اختيارهيرأس الهيئة مدير عام متفرغ يجري املدير العام:  -ج

سؤوال عن تسيير أعمال يكون م، و 2بقرار من املؤتمر العام ملدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 إلى املجلس الت يقدماملجلس التنفيذي، ؤتمر العام و متابعة تنفيذ قرارات املالهيئة و 
 
 سنويا

 
نفيذي تقريرا

ؤتمر العام من أجل املرفعه إلى من قبل الهيئة ملناقشته و ملنجزة النشاطات ايستعرض من خالله األعمال و 

 .3إقراره

باليمن الذي جمع رؤساء مجالس إدارات الهيئات  5119نوفمبر  91املنعقد في  االجتماعوخالل 

للهيئة  التابعة لحكومات الدول العربية للطاقة الذرية، تم إقرار تعديالت تتعلق بإعادة التنظيم الهيكلي 

قسم  -سم الطاقة النووية ا باستحداث خمسة أقسام جديدة تتبع اإلدارة العامة وهي: قجزئيا، وهذ

التوثيق قسم  -نيات النووية واإلشعاعيةقسم التق -قسم علوم الحياة والبيئة -األمان واألمن النوويين

 .4العلمي

مجال السالمة هام الرقابة في بم لالضطالع( النووييناألمن قسم األمان و أتي أهمية استحداث )وت

ومساعدتها في  التنسيق بين الدول األعضاءبالعمل على  ، حيث يختص هذا القسم 5واألمن النوويين

 املصادر املشعة،أمن املنشآت النووية و مان و األ واملحيط من آثار األشعة ، وتأسيس معايير حماية البشر 

                                                           

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.4ادي عشر فقرة )املادة الح -1

 ( من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية املعدلة.9املادة الثانية عشر فقرة ) -2

 لتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغراض السلمية.( من اتفاقية ا1( و)0املادة الثانية عشر فقرتين ) -3

       : البيان الختامي الجتماع رؤساء مجالس إدارات الهيئات العربية للطاقة الذرية املنعقد بصنعاء باليمن فيينظر -4

 .5119نوفمبر  91

 .092أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، مرجع سابق، ص  -5
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إدارة النفايات املشعة، وتدريب وتنمية و  والنقل اآلمن للمواد النووية، ووضع األطر التشريعية والرقابية

 تطبيق الصكوك، وتقديم الخبرة واملشورة للدول األعضاء في البشرية العاملة في هذه املجاالتالكوادر 

 .1املعاهدات الدولية ذات الصلة باألمان واألمن النوويينو 

   األمن النووي الهيئة العربية للطاقة الذرية في تعزيز ودعمدور  :خامسا

 تصاعد االهتمام العربي باالستخدامات السلمية للطاقة الذ
 
رية في السنوات األخيرة تصاعدا

 
 
، األمر الذي أدى 3"النهضة النووية العربية؛ مما جعل املختصين يجمعون على أنها سنوات "2ملحوظا

ة متخصصة بالهيئة العربية للطاقة الذرية إلى بذل ومضاعفة جهودها، وإبراز دورها كمؤسسة إقليمي

للقيام بمجال دعم وتعزيز األمان واألمن النوويين في املنطقة العربية بالتعاون مع املنظمات الدولية 

األوروبي االتحاد  ، املعهد الكوري لألمان النووي،4واإلقليمية ذات العالقة كالوكالة الدولية للطاقة الذرية

 مريكية، اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع وغيرها.هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية األ  للطاقة الذرية،

عربية الالزمة لتخطيط قدرة نووية ملظاهر الرئيسية االهيئة في فهم أفضل وعمل دور لقد تجلى 

تأسيس والقوى النووية، والتأكيد على  تشمل تقييم شامل لالستخدام اآلمن واملأمون لبرامج التقنيات

عبر وضعها لعون واملساعدة للدول العربية لألمن النووي من خالل تقديم ا عناصر البنية التحتية الوطنية

، وأنشطتها املتعددة 5151وتنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية لغاية 

 وإنجازاتها املحققة ذات العالقة باألمان واألمن النوويين.

                                                           

 ي للهيئة العربية للطاقة الذرية، اإلدارة العامة، اإلدارات واألقسام، متاح على الرابط التالي:ينظر: املوقع الرسم -1

https://www.aaea.org.tn/?page_id=890   :15/91/5199، تاريخ االطالع. 

د نحو تنويع مصادر الطاقة، فأعلنت دول الخليج العربي كاإلمارات انجذبت الدول العربية لالتجاه العالمي الجدي -2

العربية املتحدة والسعودية ودول من شمال إفريقيا املغرب والجزائر عزمها عن إنشاء وبناء محطات نووية لتوليد 

الدولية للطاقة الذرية الكهرباء وتحلية مياه البحر ضمن إستراتيجيتها وبرامجها النووية، وأبلغت دول عربية أخرى الوكالة 

مستقبل الطاقة النووية في : عبد املجيد املحجوب وضو مصباح، " راجعياعتزامها عن إنشاء محطات ملفاعالت نووية. )

 5194كانون األول/ ديسمبر  50إلى  59"، مؤتمر الطاقة العربي العاشر "الطاقة والتعاون العربي"، الفترة من الدول العربية

 (.1رات  العربية املتحدة، ص بأبو ظبي، اإلما

 .0، ص 5191، 0، العدد 55نشرة الذرة والتنمية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، املجلد  -3

 11ينظر: كلمة الدكتور عبد املجيد املحجوب املدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في افتتاح أعمال الدورة  -4

 لية للطاقة الذرية، متاح على الرابط التالي: للمؤتمر العام للوكالة الدو 

2016.pdfhttps://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea  50/11/5199 : االطالع، تاريخ. 

 

https://www.aaea.org.tn/?page_id=890
https://www.aaea.org.tn/?page_id=890
https://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea2016.pdf
https://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea2016.pdf
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أقر مجلس  :2020خدامات السلمية للطاقة الذرية لغاية تنفيذ اإلستراتيجية العربية لالستوضع و  -1

اعتماد "اإلستراتيجية العربية  5111مارس  01الجامعة العربية خالل مؤتمر القمة املنعقد بالدوحة في 

والثاني  499" بموجب قرارين هامين األول رقم 5151لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 

القرارين الطلب من الجهات املختصة في الدول العربية وضع خطط وبرامج  ، وتم في هذين4951رقم 

 .2العربية للطاقة الذريةيئة تفصيلية ملا ورد في هذه اإلستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع اله

كبار املسؤولين عن الطاقة الذرية مع  اتعقدت الهيئة اجتماع وعقب اعتماد القرارات املذكورة

ل العربية لوضع الخطط التنفيذية التفصيلية ملشاريع اإلستراتيجية العربية والخبراء في الدو 

صياغة مشاريع مشتركة ممكنة التنفيذ تعكس االحتياجات  تلالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتم

ة الرئيسية املهم األمان واألمن النوويين أحد املحاور  وكان محور  ،3الفعلية للدول العربية حسب األولوية

 والضرورية في تنفيذ هذه املشاريع والذي يشمل املجاالت اآلتية:

 .تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية في الدول العربية 

 .تعزيز القدرات الوطنية والعربية لالستعداد واالستجابة للطوارئ النووية واإلشعاعية 

 .شبكات الرصد اإلشعاعي واإلنذار املبكر 

 .تعزيز القدرات الوطنية والعربية إلدارة النفايات املشّعة 

 4إدخال العلوم النووية في املؤسسات التعليمية. 

محدثة بذلك حركة ملموسة  5191وقد شرعت الهيئة في تنفيذ هذه اإلستراتيجية منذ بداية 

ودعم البنى التحتية  لالستخدام املتعدد للطاقة الذرية في ميادين التنمية املختلفة انعكس على تعزيز 

                                                           

الهيئة العربية للطاقة  "،ووية في التنمية الصناعية في الدول العربيةدور التكنولوجيا الن" صالح الدين التكريتي،  -1

 .12/11/5199تاريخ االطالع:  ، File:///C:/users/annotec5121/Documents/pdfالذرية، متاح على الرابط التالي: 

 سابق، مرجعربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية، مرجع الهيئة العضو سعد مصباح،  -2

 .5سابق، ص

التي أقرها املؤتمر العام للهيئة  5151تضمنت اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية لغاية  -3

 توزعت  19/11/5191بتاريخ العربية الذرية في دورته العادية الثانية والعشرون في تونس 
 
           أربعة عشر مشروعا

ثالث محاور رئيسية هي: األمان واألمن النوويان وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، الزراعة والصحة والبيئة، الصناعة  على

، ملخص 5151عام : اإلستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى الراجعي ستزادةلال ) والخامات.

 (.5111منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس،  نشرة الذرة، تنفيذي،

   مرجع سابق، "، "الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية ضو سعد مصباح، -4

 .1  -5 ص ص

file:///C:/users/annotec5121/Documents/pdf
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رة النفايات املشعة، العربية السيما في مجال االستعداد واالستجابة للحوادث، وإدا النووية للدول للبرامج 

 .1املنشآت النوويةووضع األطر التشريعية والرقابية، وأمن املصادر املشعة و 

  أنشطة وإنجازات الهيئة في مجال األمن النووي: -2

 في 5191إلى  5191شهدت الفترة من 
 
 واضحا

 
في مجال األمن النووي وإنجازاتها  هيئةال نشاط تطورا

 منها:

تماعات الخبراء من واإلقامات العلمية واج ،تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والزياراتقيام الهيئة ب -أ

املوارد تطوير ملؤتمرات العلمية من أجل وا ،وورشات العمل والحلقات الدراسية الدورات،تنظيم خالل 

البشرية وجعلها قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة في مجال االستخدام اآلمن والسليم للطاقة 

الدولية كجامعة الدول شاركت الهيئة مع عدد من املنظمات اإلقليمية و  سبيل املثال ىفعل، 2النووية

، بما في ذلك أربعة 9241رار مجلس األمن ولجنة األمم املتحدة املعنية بتنفيذ ق األوروبياالتحاد العربية و 

وأفريقية في ورشة العمل اإلقليمية التي أشرفت على تنظيمها هيئة الرقابة النووية دولة عربية  ةعشر 

ألمن النووي لالخطط املتكاملة دعم واإلشعاعية املصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 

وكانت املحاور الرئيسية التي تناولتها  ،5192أفريل  91إلى  91الفترة من  يفي الدول العربية بالقاهرة ف

وتعزيز التعاون بين الدول العربية،  ،التعريف بماهية الخطط املتكاملة لدعم األمن النوويبالورشة تتعلق 

 والتحديات التي تواجه منظومة األمن النووي على املستوى اإلقليمي، ومناقشة آليات مواجهة تلك

وأبرزت دورها في تعزيز منظومات األمن النووي الوطنية في  ،شاركت الهيئة في هذا النقاشو  ،التحديات

 .3مة اإلقليمية لألمن النوويو أقص ى استفادة ممكنة لتدعيم املنظ تحقيقالدول العربية من أجل 

ركز الوطني تعاون مع املنظمت الهيئة دورة تدريبية محلية في مجال الرقابة الحدودية بال كما

أفريل  91إلى  2ريتانيا خالل الفترة من من اإلشعاع واألمن والسالمة النوويين في نواكشوط بمو للحماية 

 من مختلف االختصاصات في األمن الوطني وأمن  55، وشارك في هذه الدورة 5192
 
 املطاراتمتدربا

لدفاع والداخلية والعاملين في والحدود والدرك والجمارك والهندسة العسكرية واملفتشين من وزارة ا

                                                           

األنشطة والبرامج ذات العالقة بتطبيقات االستخدامات السلمية  : تقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية حول "راجعي -1

، مرفقات البند الخامس من مشروع جدول األعمال، الجزء الثاني، للطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر"

العامة، إدارة     األمانة ،91/11/5194االجتماع الثالثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء املنعقد في 

 .1الطاقة، ص 

"، مرجع سابق، ص الهيئة العربية للطاقة الذرية و دورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربيةضو سعد مصباح، "  -2

0. 

لسابع نشرة الذرة والتنمية، عدد خاص عن املؤتمر العربي الثاني عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، املجلد ا -3

 .41 -41ص ص ، 5192والعشرون، العدد الثاني، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 
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السلطة الوطنية، وقد تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظرية والخبرة العربية في مجال 

املراقبة الحدودية، باإلضافة إلى التدريب حول التعامل مع املصدر املشع من خالل اإلشعاعات املؤينة 

معها واملعدات الالزمة للرصد وقاية اإلشعاعية والتعامل ن الأساسيات ع ،وتأثيرها على اإلنسان والبيئة

باملواد املشعة، أسس النقل اآلمن للمواد املشعة،  تجار غير املشروعاإلرهاب النووي، اال ،اإلشعاعي

 .1من الحدودأو تشريعات النووية الدولية والوطنية، مبادئ املراقبة الحدودية ال

للعلوم نايف العربية ية حول األمن النووي التي نظمتها جامعة شاركت الهيئة في الندوة العلم كما

بمدينة الدوحة )قطر(، وركزت  5192ماي  5إلى  9وزارة الداخلية القطرية خالل الفترة من األمنية و 

من واقع األ واضيع اآلتية: الدولية في مجال األمن النووي من خالل املندوة على إبراز الجهود العربية و ال

االتجار غير مكافحة  ، الحماية املادية للمواد واملرافق النووية،تحدياتهاملنطقة العربية و  النووي في

الصحية واالجتماعية املشروع باملواد النووية، تقييم التهديدات النووية واإلشعاعية، اآلثار البيئية و 

 .2األمن النووي منظومةالدولية في تعزيز ب العربية و التجار ، للحوادث النووية

التنسيق بين الدول العربية في مجال العمل و  ة من خاللتوحيد التشريعات النوويمساهمة الهيئة في  –ب 

أسلوب اجتماعات تتضمن نظم الضمانات النووية و املعاهدات الدولية عن طريق عقد عدة و  الصكوك

املرافق النووية، كما د و اتفاقية الحماية املادية للموااألسلحة النووية،  انتشار تطبيقها، معاهدة الحد من 

اإلشعاعية بما لوطنية لتنظيم األنشطة النووية و تقوم بمساعدة الدول العربية على تطوير التشريعات ا

ضعت و كما املنفصلة،  أو عدد من التشريعاتمع خطة كل دولة في حرية إصدارها تشريع متكامل  يتناسب

 .3شعة" كقانون نموذجي موحدأمان املصادر املالوقاية من األشعة و  "قانون  الهيئة

    االستجابةدة للطوارئ في حاالت الحوادث الخطيرة من أجل حخطة مو  نموذجقامت الهيئة بوضع  -ج 

إلمكانية تأثر األنشطة النووية بأحداث األمن النووي املرتبطة بنقل أو قليل من التأثيرات اإلشعاعية، و التو 

قد تم توزيعها على حدوث تلوث إشعاعي بفعل كيدي، و و ، أيب، أو فقدان أو سرقة مصادر مشعةتخر 

اإلنذار املبكر في شبكات الرصد اإلشعاعي و و  وطنية،خطط الطوارئ ال استعراضالدول األعضاء، مع 

 .4العون من أجل التدريب على تنفيذهاملواءمتها مع الخطة النموذجية، وتقديم املساعدة و الدول العربية 

                                                           

نشرة الذرة والتنمية، عدد خاص عن املؤتمر العربي الثاني عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مرجع سابق،  -1

 .21 -22ص ص 

، 5191الثاني، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس،  نشرة الذرة والتنمية، املجلد الثامن والعشرون، العدد -2

 .20 -25ص ص 

"، مرجع سابق،        الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربيةضو سعد مصباح، "  -3

 .4 -0 ص ص

 .2مرجع سابق، ص "،يز األمن النووي في الدول العربيةالهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعز ضو سعد مصباح، "  -4
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بهدف  5191النور" في جانفي  " (ANNCS) بكة العربية للهيئات الرقابيةالشقامت الهيئة بإنشاء  -د

البنية التحتية لألطر الرقابية واملؤسساتية للدول العربية في مجال الرقابة النووية واإلشعاعية،  تعزيز

فضل املمارسات والدروس حيث تعمل هذه الشبكة كمنتدى لتبادل الخبرات والتجارب واملشاركة في أ

ادة، وبذل التعاون والتنسيق بينها وبين الشبكات الرقابية العربية واإلقليمية والدولية من أجل املستف

ثمنت الوكالة الدولية  أيندوليا، بها تم االعتراف قد و ضمان التآزر وتجنب التداخل والتكرار في الجهود، 

 مسالرقابية  لطاقة الذرية والشبكاتل
 
 من روافد النظام العالمي املماثلة تأسيسها باعتبارها رافدا

 
اهما

 مهما ألنشطتها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملعهد ، 1لألمان واألمن النوويين
 
وتتلقى الشبكة دعما

 .2األوروبياالتحاد وهيئة الرقابة النووية األمريكية و ألمان النووي، الكوري ل

العلوم املعرفة في املجال النووي، ونشر و  في نشر الوعي حثيثةتساهم الهيئة في تعزيز الجهود ال -ه

إعداد الدراسات الخاصة في عدة مجاالت تتعلق باالستخدامات السلمية للطاقة والتقانات النووية، و 

كما تقوم  ،3النوويينللطاقة الذرية املتعلقة باألمان واألمن بترجمة وثائق الوكالة الدولية  هاقيامو النووية، 

دة محاور من كل سنتين يتناول عخدامات السلمية للطاقة الذرية" العربي لالست الهيئة بتنظيم "املؤتمر 

 .4األمن النوويانبينها محور األمان و 

في مجال دعم األمن  الذي تقوم به الهيئة العربية للطاقة الذريةالهام مما تقدم يتبين الدور 

بين الدول األعضاء بشأن وتنسيق التعاون  النووي الذي استحدثت له قسم خاص يعمل على تطوير

والتشاور والتبادل في املعلومات مع نظيراتها من  تقنيات الحماية املادية وممارستها، وتفعيل جهات االتصال

 بم الهيئات والوكاالت اإلقليمية والدولية بشأن املسائل ذات الصلة باألمن النووي،
 
 مؤسسيا

 
ا يبوؤها مركزا

 
 
 وفعاال

 
 كاتفاقية ،الدولية االتفاقياتتنفيذ بتطبيق و  االلتزام، مع العمل على يعلى الصعيد اإلقليمقويا

في حاالت الطوارئ  املساعدة واتفاقية ،التبليغ املبكر دية للمواد واملرافق النووية، واتفاقيةالحماية املا

  .النووية
                                                           

للمؤتمر العام للوكالة الدولية  11ينظر: كلمة األستاذ الدكتور عبد املجيد املحجوب خالل افتتاح أعمال الدورة  -1

 للطاقة الذرية، مرجع سابق.

"، مرجع سابق،        وي في الدول العربيةالهيئة العربية الطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النو ضو سعد مصباح، " -2

 .2صو  5ص 

 .909-901ص ص محسن حنون غالي، مرجع سابق،  -3

في هذا الصدد عقدت الهيئة العربية للطاقة الذرية "املؤتمر الحادي عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية"  -4

الخرطوم     وهيئة الطاقة الذرية السودانية في مدينة بتنظيم مشترك مع وزارة العلوم واالتصاالت في جمهورية السودان 

وتحسين املواد،  التحاليل،، وتناول املؤتمر عدة محاور أهمها: 5195كانون األول/ ديسمبر  59إلى  50خالل الفترة من 

ص  ،ابقسرجع م: محسن حنون غالي، راجعيالدراسات البيئية، تطبيقات النظائر املشعة، األمان واألمن النووّيان. )

951.) 
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 املطلب الثالث: اإلطار املؤسساتي الوطني لألمن النووي

رة تبني الدول سياسات تنبه الرأي العام العالمي إلى ضرو   5119بربعد أحداث الحادي عشر سبتم

أمنية في مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية، تقوم على أساس توفير أنظمة وطنية فعالة إجراءات و 

وك واالتفاقيات املتعلقة باألمن لألمن النووي تتماش ى مع االتجاه الدولي الذي أملته مختلف الصك

 الجنوبيةكوريا و فرنسا و األمريكية الواليات املتحدة و  الهندو مت معظم دول العالم كالصين فقا النووي،

وغيرها من الدول بإنشاء هيئات  ،2املغربو   اإلمارات العربية املتحدةو  األردنو  1مصرو أستراليا و  فنلنداو 

شراف على وضع اإل اتي الوطني لألمن النووي مهمتها ووكاالت حكومية مستقلة تجسد اإلطار املؤسس

، وتفعيل التدابير الوطنيةدعم وتعزيز منظومة األمن النووي الخطط املناسبة في مجال و السياسات 

املواد املشعة األخرى، وبسط نظام الحماية املادية للمواد واملنشآت حركة املواد النووية و قابية على الر 

األمن ملشروع والتخريب، وهذا من أجل ضمان تأمينها من أحداث السرقة والتهريب واالتجار غير او ووية الن

الخاصة والتهديدات التي من شأنها أن تؤدي إلى اختراق منظومة األمن النووي القومي للدول ضد املخاطر 

 بها.

(، وهيئات الفرع األول على الهيئة الوطنية لألمن النووي األمريكية ) سنقتصر وفي هذا املطلب 

 ( كنموذجين.الثاني الفرعاألمن النووي في الجزائر )

  

                                                           

 هيئة الرقابةاملتعلق بتنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية في مصر تم إنشاء " 5191لسنة  9بصدور القانون رقم  -1

النووية واإلشعاعية" باملوازاة مع استمرار الهيئات الوطنية األخرى في مباشرة اختصاصاتها "كهيئة الطاقة الذرية" والهيئة 

لسنة  911 و"هيئة املواد النووية" املنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 9129لسنة  511املنشأة بالقانون رقم 

، كما تم إنشاء املركزي املصري لدعم األمن النووي وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مختلف الجهات الوطنية 9199

ملدنية للدولة عن أضرار التلوث اإلشعاعي : محمد ربيع فتح الباب، املسؤولية اينظر) املختصة وتقديم الدعم الفني.

 (.  011 - 019ص ص ، 5191النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  مقارنة، دار والنووي دراسة 

وكالة للسالمة واألمن النووي واإلشعاعي  5194سبتمبر  91الصادر في  945 - 95أنشأ املغرب بموجب القانون رقم  2

ها القيام باملهام املتعلقة باألمن والسالمة والضمانات، ومنح الرخص والتصاريح          كسلطة عامة وطنية توكل ل

والتفتيش واملراقبة، وإرساء ثقافة األمن والسالمة على مستوى املنشآت واألنشطة املرخصة، فضال عن وضعها لنظام 

املتعلق باألمن  945 - 95يليهم من قانون رقم  وما 991/995/990: املواد راجعتوطني محاسبي للمواد النووية ومراقبتها. )

شوال  52في  941والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية الصادر بظهير شريف رقم 

م(، 5194سبتمبر  99) ه9402ذو القعدة  92، 1511م(، الجريدة الرسمية املغربية، العدد 5194أغسطس  55ه)9402

 (.1109ص 



 

 

 

234 

 الفرع األول: الهيئة الوطنية لألمن النووي األمريكية

ألفراد بممارسة النشاط يسمح بالترخيص ل 9141لم يكن قانون الطاقة الذرية األمريكية لسنة 

 United Statesقصر ممارسة هذا النشاط على الحكومة فقط، فتم إنشاء لجنة الطاقة الذرية )و  النووي

Atomic Energy Commission اختصارا( املعروفة ( بـA/U إلدارة البرامج الحكومية والسيطرة على )

 .1التكنولوجيا النووية وقت السلمتطوير العلوم و 

 لالنتقادات التي وجهت
 
قانون إعادة  9194لهذه اللجنة أصدر الكونغرس األمريكي عام  ونظرا

وكالتين جديدتين بدل اللجنة  استحدثالذي   Energy Reorganization Act (ERA)تنظيم الطاقة 

مان النووي األ التي لها مهام  2(Nuclear Regulatory commission)وهما: لجنة التنظيم النووي 

 Energy Research and Development) وإدارة البحوث وتطوير الطاقة والتطبيقات السلمية،

Administration)  3بحوث الطاقة األمريكيةتتولى تطوير   قةطاللوزارة  9199التي أصبحت في عام. 

 National Nuclear)يس اإلدارة الوطنية لألمن النووي الكونغرس تأسقرر  5111وفي عام         

Security Administration) 4كهيئة يشرف عليها وكيل وزارة الطاقة األمريكية لشؤون األمن النووي. 

                                                           

1- Niehoff Richard, « Organization and Administration of the United States Atomic Energy 

Commission », Public Administration Review vol.8, No.2, pp.91-102. 

ر يناي 91، وقد بدأت نشاطها رسميا في 9194( كوكالة مستقلة عام DSUتم إنشاء لجنة التنظيم النووي األمريكية ) -2

لإلشراف والرقابة على األنشطة املدنية املتعلقة بالطاقة والسالمة النووية من خالل ثالثة مجاالت رئيسية وهي:  9192

املفاعالت النووية لتوليد الكهرباء ومفاعالت البحوث واالختبار، استخدام املواد النووية في التطبيقات الطبية والصناعية 

ووية وتخزينها ومعالجتها، ويدير مهامها مجلس يتألف من خمسة أعضاء معينين من واألكاديمية، إدارة النفايات الن

الرئيس بعد موافقة مجلس الشيوخ ويختار الرئيس أحد أعضائها يتولى رئاستها، وتضم اللجنة أربعة مكاتب وهي: مكتب 

النووي، مكتب التنفيذ. )ينظر:  أمان املواد النووية والضمانات، مكتب تنظيم املفاعالت النووية، مكتب بحوث التنظيم

"، ترجمة: بهاء الدين والصناعية والعسكرية الطبيعية النشاط اإلشعاعي البيئي من املصادرمريل إيزنبد وتوماس جسل، " 

 (.15، ص 5119حسين معروف، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 

And See : 

-J.samuel Walker, Ashort  wistory of Nuclear Regulation, 1946-1990, Jaunary 1993,Nurglbr- 

0175, p.4ets. 

-Jim Lieberman-Lea, Joe Gray ,charly Hanghney, Robert Pierson, Overview of the Nuclear 

Regulatory Commission and its Regulatory Process For the Nuclear Fuel cycle for light water 

Reactors, Talisman international, LLc, Washington, D-C 20007,February 25,2011, pp.12-15). 

 .240 -245ص ص عالء حسين على و أحمد عوده محمد، مرجع سابق،  -3

 املوسوعة الحرة، اإلدارة الوطنية لألمن النووي، متاح على الرابط التالي: -ويكيبيديا -4

Administration&prev=search-Nuclear-https://en.wikipedia.org/wiki/National ،  11/11/5199 : الطالعاتاريخ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National-Nuclear-Administration&prev=search
https://en.wikipedia.org/wiki/National-Nuclear-Administration&prev=search
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التي أدت إلى تسريب أسرار  9111م عا wen Ho Leeسس في أعقاب فضيحة تج : إنشاء الهيئة أوال:

 05زارة الطاقة من خالل الباب ، أقر الكونغرس إعادة تنظيم كبيرة لو 1صينللالواليات املتحدة األمريكية 

، حيث تم إنشاء وكالة 2(L.I.911-12) 5111ة املالية قانون الترخيص الوطني للدفاع عن السن   من 

( تتولى مسؤولية NNAR) "هي "اإلدارة الوطنية لألمن النوويوزارة الطاقة و  شبه مستقلة داخل جديدة

األمن في البالد، ومتابعة قضايا وشؤون  حماية األمن الوطني من خالل إدارة وسالمة أمن األسلحة النووية

وارئ وبرامج منع االنتشار النووي، وبرامج املفاعالت البحرية، كما أنها تستجيب لحاالت الطالنووي، 

 . 3واإلشعاعية في الواليات املتحدة وفي الخارجالنووية 

 تسعى الهيئة إلى تحقيق األهداف اآلتية:: أهداف الهيئة ثانيا:

إلى زون األسلحة النووية دون اللجوء أداء مخصيانة وتطوير مستويات السالمة واألمن، وموثوقية و  -1

 اختبارات نووية.

منع عزيز السالمة النووية الدولية، و تالعالمي ألسلحة الدمار الشامل، و من الخطر  العمل على الحد -2

 النووي.االنتشار 

 املوثوق لها.ضمان التشغيل لحة النووية بشكل آمن ومأمون و تزويد البحرية األمريكية باألس -1

 .4التطوير، وتنفيذ تكنولوجيات وأنظمة منع انتشار األسلحة النوويةدعم البحث و  -4

 

                                                           

ي، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي بالتحقيق في حصول الصين على خطط لجهاز نووي علم 9111في عام  -1

تهم ون هو لي 
ُ
بسرقة أسرار نووية من مختبر لوس أالموس الوطني لصالح جمهورية الصين  (Wen Ho Lee)حيث أ

الشعبية، وقبل ذلك أعلن مسؤولون اتحاديون بما في ذلك وزير الطاقة آنذاك بيل ريتشارد دسون أن "ون هو لي" 

ارة الطاقة لسوء التسيير في قضيته، لكن كل التهم كمشتبه به، وقد عقد مجلس الشيوخ جلسات استماع للتحقق مع وز 

ال يمكن  أن   املوجهة ضد "ون هو لي" أسقطت في النهاية ألن التحقيق أثبت أن الخطط التي حصل عليها الصينيين 21الـ 

مليون دوالر كتسوية ضد الجهات  9,1يكون مصدرها  "ون هو لي"، ما جعل هذا األخير يتقدم بدعوى ويحصل على 

 على الرابط: متاح ، وزارة الطاقة األمريكية،املوسوعة-ويكيبيدياحكومية ووكاالت األنباء. )ينظر: ال

 https://ar.wikipedia.org/wiki  ، :95/91/5199تاريخ االطالع.) 

2- Voir:  Center for Homeland Defense and Security, “Department of Energy National Nuclear 

Security Administration Lmplementation  Plan: An Assessment”, sur site:                        
https://www.hsdl.org/?abstract&did=440074, consulté le: 18/10/2017. 

 املختبر الوطني شمال غرب املحيط الهادي )بنل(، متاح على "،قطاع إدارة األمن النووي الوطني "ديفيد كوستو رسكي،  -3

االطالع:  تاريخ ،ev=searchhttps://www.pnnl.gov/nationalsecurity/program/nnsa/&prالرابط التالي: 

91/91/5199. 

 متاح على نفس الرابط.ويكيبيديا، املوسوعة الحرة، اإلدارة الوطنية لألمن النووي،  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.hsdl.org/?abstract&did=440074
https://www.pnnl.gov/nationalsecurity/program/nnsa/&prev=search
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 ( القيام باملهام اآلتية:DDRAالهيئة الوطنية لألمن النووي ) الهيئة: تتولىعمل هام و م ثالثا:

تتمثل إحدى املهام الرئيسية للهيئة الحفاظ على السالمة وأمن وفعالية تعزيز وحماية برامج الدفاع:  -1

توفر كما  ،تفجراتإجراء تجارب على املمخزونات األسلحة النووية في الواليات املتحدة األمريكية دون 

اآلمن ضمان النقل  1الهيئة بالتعاون مع الوكالء االتحاديون التابعون للهيئة الوطنية للنقل النووي

 إلى جنب لتدعم األمن النووي القومي. 
 
 واملأمون لألسلحة النووية، واملكونات واملواد النووية الخاصة جنبا

الوكاالت الفيدرالية مل الهيئة مع الشركاء الدوليين و تعالكشف عن املواد النووية للحد من االنتشار:  -2

ن املواد النووية واإلشعاعية، وكذلك لكشف عالقيام باالقطاع الخاص ألمريكية واملختبرات الوطنية و ا

ضمان ع االنتشار و هذا من أجل منتكنولوجية أسلحة الدمار الشامل وتأمينها والتخلص منها، و 

 يمكن التحقق منها. التي التقليل من املواد النوويةة، و االستخدامات النووية السلمي

املسؤولة عن توفير محطات الدفع النووي الفعالة عسكريا الهيئة الجهة تعد توفير املفاعالت البحرية:  -1

ت الدعم الالزم لتشغيل ناقال برنامج الدفاع النووي البحري، وهي بذلك تقوم بالتصميم والتطوير و  في إطار 

 الغواصات النووية.البحرية األمريكية و الطائرات 

تضطلع الهيئة بمسؤولية وضع وتنفيذ البرامج األمنية تنفيذ برامج األمن النووي الدفاعي: وضع و  -5

النووية، بما في ذلك األمن املادي وأمن املوظفين، وقوات الحماية، ومراقبة املواد النووية واملساءلة،  

 .2ة وبرامج األمن التقنيوتصنيف وحماية املعلومات الحساس

جابة لحاالت تضطلع الهيئة بمسؤولية االستاالستجابة لحاالت الطوارئ النووية واإلشعاعية:  -2

النووية، واالحتفاظ بالخبراء في املختبرات الوطنية بمستوى عاٍل لالستعداد لنشر الطوارئ اإلشعاعية و 

شعاعية في جميع أنحاء العالم، اإل دث النووية و على االستجابة للحواوتوزيع املوارد البشرية القادرة 

املواد اإلشعاعية في ة النووية اآلمنة، وإدارة انتشار تقديم األجهز عن املواد اإلشعاعية وتحديدها و والبحث 

 حالة وقوع حادث طبيعي أو إرهابي.

العملية والتوصيات توفر الهيئة الخبرة الفنية واألدوات الحد من االنتشار ومكافحة اإلرهاب النووي:  -3

املستنيرة تقنيا لتعزيز أهداف مكافحة اإلرهاب النووي واالنتشار النووي في الواليات املتحدة األمريكية، 

ة التي تسبب مخاوف االنتشار، فهي مسؤولة عن فهم أجهزة التهديد النووي واألسلحة النووية األجنبي

                                                           

( التابع لوزارة الطاقة األمريكية الجهة املسؤولة عن ضمان النقل اآلمن لألسلحة PRCيعد مكتب إدارة النقل اآلمن ) -1

وتطوير وضمان اإلدارة التشغيلية لنظام النقل اآلمن للمواد النووية الخاصة، وينسق املكتب واملكونات واملواد النووية 

 مهامه مع إدارة األمن النووي لنقل كميات ملواد نووية إستراتيجية أو كبيرة.

Voir : Département de L’Energie des L États-Unis, sur site :                                         
https://fr.wikipedia.org/wiki/Département-de-L’Energie-des-‘Etats-unis ,Consulté le: 19/10/2017. 

 مرجع سابق.اإلدارة الوطنية لألمن النووي،  -2
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ومكافحة حوارات دولية حول األمن النووي  ةمتابعتنظيم و في  تنخرط الهيئةاألهداف ولتحقيق هذه 

كشف وهزيمة ية، وإجراء بحوث علمية لتوصيف و العامل اإلرهاب النووي من خالل قمم األمن النووي

 .ممارسات أمن املعلومات النوويةالتهديد النووي، وتعزيز سياسة و  أجهزة

اقة لشؤون األمن النووي، ويتولى يشرف على الهيئة وكيل وزارة الط: الهيكل التنظيمي للهيئة رابعا:

تسييرها مدير اإلدارة الوطنية لألمن النووي الذي يتابع تنفيذ مهامها عبر عدة مديريات فرعية منها: مديرية 

برامج الدفاع التي تتفرع إلى قسم الدفاع عن برامج األسلحة النووية وقسم املفاعالت البحرية، مديرية 

ة والبنية التحتية والعمليات، مديرية األمن النووي الدفاعي، مديرية عمليات الطوارئ، مديرية السالم

  مكافحة اإلرهاب واالنتشار النوويين، ومديرية الشؤون الخارجية.

وتدير الهيئة عدة مرافق ومختبرات وطنية منها: مرفق كانساس سيتي لألمن القومي، مختبر لورانس 

وقع األمن القومي في نيفادا، مختبرات سانديا الوطنية، ليفرمور الوطني، مختبر لوس أملوس الوطني، م

  1ومختبر نهر سافانا.

لألمن األمريكية ساعدت الهيئة الوطنية : دور ونشاط الهيئة في دعم وتحسين األمن النووي خامسا:

براميل  90طن من اليورانيوم املخصب في  049النووي بالتعاون مع روسيا وغيرها من الوكاالت على نقل 

هذه العملية  تمتكلغ( من بودابست )املجر( إلى سيبريا، و  91,911رطل ) 99111قية من اإلشعاع تزن وا

لضمان التخلص اآلمن من اليورانيوم املشع الذي يخصب بدرجة كبيرة ويصنف األسلحة،  5111في عام 

ن استخدامه كما جرى تحويل املفاعل الهنغاري الستخدام اليورانيوم املنخفض التخصيب الذي ال يمك

الدعم الفني والتقني لبعض الدول كاألردن الهيئة وقدمت  ،ن أي هدف إرهابي محتملمفي سالح وتأمينه 

أجهزة رصد إشعاعي محمولة  بتزويدها التي استفادت من املساعدة التقنية والتجهيزات الالزمة تمثلت

االتجار غير املشروع باملواد  وبوابات فحص إلكترونية في مراكز حدودية من أجل كشف واعتراض أعمال

النووية وغيرها من املواد اإلشعاعية، كما أشرفت على تدريب العاملين األردنيين في املراكز الحدودية عن 

 . 2كيفية استخدام هذه األجهزة واملعدات، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الالزمة بها

الوطني شمال غرب املحيط الهادي       وتتعاون الهيئة وتنسق نشاطها بشكل وثيق مع املختبر 

والتطوير، النووي العالمي من خالل البحث )نبل( الذي يقدم حلوال قائمة على العلم لتعزيز أهداف األمن 

وتنفيذ تكنولوجيات وأنظمة منع انتشار األسلحة النووية، حيث استفادت الهيئة من  ،ودعم السياسات

نيد، ودورة الوقود النووي، والضمانات النووية، ومراقبة تطوير أساس ي قوي في علوم فصل األكتي
                                                           

 مرجع سابق.اإلدارة الوطنية لألمن النووي،  -1

 ، متاح على الرابط التالي:"معدات أمريكية للكشف عن املصادر املشعة على حدود اململكةوكالة رم لألنباء، " -2

https://www.rumonline.net/print.php?id=50153 ،49/41/5141 : االطالع تاريخ. 
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الصادرات، وتكنولوجيا منع االنتشار النووي، والوقود واملواد النووية، وتتماش ى هذه القدرات بشكل كبير 

 .1واألمن النووي مع أهداف وأولويات الهيئة في تحديد األسلحة ونزع السالح، ومنع االنتشار

تضمنت  5199خطة إدارة املخزونات وخطط اإلدارة لسنة  هيئةنشرت ال 5191وفي مارس 

األدوات التي تطور وتحافظ على القدرات و  تفاصيل الخطة املؤسسية للهيئة الخاصة بالبرامج واملنظمات

بقاعدة ، علما أن الهيئة تحتفظ 2األمن النوويينية الالزمة للحفاظ على السالمة و العلمية، والبنية التحت

ألف شخص يقومون بتصميم وصيانة األسلحة النووية  59وي على معلومات شخصية عن تحت بيانات

 .3للحكومة األمريكية

بتحديث  5191وفي مجال منع التهديدات النووية ومكافحتها والتصدي لها، قامت الهيئة في مارس 

(، وسلمت تقريرا 5159-5199الخطة اإلستراتيجية ملنع التهديدات العاملية ومكافحتها واالستجابة لها )

التهديدات  الرد واالستجابة: خطة إستراتيجية للحد من"الوقاية و بشأن ذلك إلى الكونغرس بعنوان: 

"، وتضمن التقرير معلومات مستكملة ألنشطة 2021السنة املالية  -2013السنة املالية النووية العاملية،

النووي في جميع أنحاء العالم،  واإلرهابالتخطيط والبرامج املتعلقة بمنع تهديدات االنتشار النووي 

 .4مواجهتها واالستجابة لها، والنهوض باألمن النووي العالميو 

دعم مشروع األمن النووي لتحديث البنية التحتية للمرافق واملنشآت النووية تقوم الهيئة بكما         

    ة النووية تم تشييدها سلحاملتهالكة، بحيث أن معظم املختبرات ومنشآت اإلنتاج ومجمعات تخزين األ 

عقود )منها ما يعود تاريخ إنشائها إلى إدارة إيزنهاور وأخرى إلى فترة مشروع مانهاتن(، وتتطلب قبل ستة 

سالمة املوظفين الحكوميين املكلفين بهذه  ضمانلاملباني القديمة عمليات تصليح وتجديد دائمة 

رصة لتوسيع بنية تحتية موثوقة تتيح الفتحديث و  ،استدامة القدرات الضروريةوتأمين ، 5ةاألسلح

 تقليل املخاطر.القدرات املستقبلية و 

                                                           

 مرجع سابق.ديفيد كوستو رسكي،  -1

 "، متاح على الرابط التالي:، سنة في االستعراض5191( املعنون " DDAR: تقرير الهيئة الوطنية لألمن النووي )ينظر -2

review-year-gov/content/2016https://nnas.energy.  59/91/5199 : االطالع، تاريخ. 

 مرجع سابق.اإلدارة الوطنية لألمن النووي،  -3

4 - See: Report to Congress March 2016, « Prevent, Counter, and Respond-A strategic Plan to 

Reduce Global Nuclear Threats, FY 2017- FY 2021 »,National Nuclear Security Administration, 

united states Department of Energy, Washington, DC 20585. 

ثالثة  تسلل 5195يخش ى خبراء أمنيون من أن تكون األسلحة نفسها في خطر وقد أثبت الواقع أنهم على حق، ففي  -5

وهو  أمريكا، دة من أكثر منشآت األسلحة النووية أمنا فينشطاء مناوئين لألسلحة النووية، بينهم راهبة ثمانينية إلى واح

" في أوك  ريدج بوالية تينيس ي، وفي ثغرة أمنية محرجة أمض ى النشطاء املتسللون ساعتين 95مجمع األمن الوطني "واي 

  === لعسكري،داخل املنشأة رسموا خاللها رسومات وشعارات معادية على مباني تقوم بمعالجة اليورانيوم لالستعمال ا

https://nnas.energy.gov/content/2016-year-review
https://nnas.energy.gov/content/2016-year-review
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والتعامل  ،اإلشعاعية واالستجابة لهارئ النووية و وتعد الهيئة رائدة في التحضير ومواجهة الطوا

 ات من التوصيالخبرة الفنية واألدوات العلمية و توفير ب تقوم معها بنجاح في جميع أنحاء العالم، حيث

نجحت  5191واإلرهاب النووي، ففي عام  الناحية التقنية للنهوض بأهداف األمن النووي ملكافحة االنتشار 

في  في تقديم جهود تجريبية لبناء قدرات تنبؤية لتقديم أجهزة تهديد نووي آمنة مبتكرة ألنشطة االستغاثة

وفّرت قدرات للكشف عن اإلشعاع إلى أكثر حاالت التعطيل تلبية ملتطلبات وزارة الدفاع التشيغلية، كما 

، ة املصادردولة، وقدمت املساعدة في حوادث التعرض املفرط لإلشعاع وعمليات استعاد 91من 

الخبرة التشغيلية والتقنية للهيئة الوطنية لألمن القومي لدعم الخدمة السرية األمريكية، استعانتها بو 

باألمن الوطني لضمان السالمة يد من املناسبات الخاصة وملكتب التحقيقات الفيدرالي من خالل العد

ام يق، و 5191لعام بواشنطن بما في ذلك قمة األمن النووي  واألمن من التهديدات النووية واإلشعاعية

بتحديث استمرارية خطط العمليات الوطنية للهيئة الوطنية للتأمينات  لها مكتب مديرية الطوارئ التابع

التأهب والجاهزية، لضمان  5191هذه التحديثات خالل عملية التمرين لعام  صحة النووية، والتحقق من

املخاطر الناجمة عن وقوع وتنسيق قدرات االستجابة األساسية في حاالت الطوارئ وفي جميع أحداث 

كما تضطلع الهيئة بدور رائد في مجال األدلة الجنائية التقنية وقدرات اإلسناد، ففي عام  ؛حدث كارثي

ومسؤولين  جمعت خمسة تدريبات وطنية في الطب الشرعي بين وكاالت فيدرالية أمريكية متعددة 5191

حكوميين ومحليين لضمان استجابة سلسة ومنسقة، بحيث يمكن معرفة اإلسناد )أي تحديد أصل املواد 

 في حالة وقوع حادث
 
 .1النووية( فورا

 في قمة واشنطن ل هذا
 
 هاما

 
، بحيث كانت مسؤولة 5191ألمن النووي لعام وقد لعبت الهيئة دورا

لة عن تطوير وتنفيذ العديد من االلتزامات األمريكية والدولية املرتبطة بعملية القمة، مثل عملية إزا

وخارج الواليات  اإلشعاعية ذات األولوية داخلصيب والبلوتونيوم وتأمين املصادر اليورانيوم عال التخ

كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب  921أكدت التخلص أكثر من  أو  حيث قامت بإزالة، املتحدة

،  بما في ذلك إزالة أكثر من  01والبلوتونيوم املنفصل من عشرة بلدان يكفي لتضيع 
 
 نوويا

 
 211سالحا

كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم املنفصل من مرافق التجميع السريع الحرج في 

خالية من اليورانيوم عالي  2وغاناألرجنتين وأندونيسيا وبولندا تيجة لعمل الهيئة أصبحت االيابان، ون
                                                           

: )ينظروقد أثار هذا الحادث انتقادات شديدة من الكونغرس، وتعهدت وزارة الطاقة باتخاذ إجراءات الرد على ذلك. == 

على  5199مارس  51" مقال منشور في موقع جريدة االتحاد يوم النووي األمريكي... بنية تحتية متهالكةروبيي جرامر، " 

 .11/91/5199، تاريخ االطالع:  https://www.alittihad.ae/print.php?id=16683&y=2017الرابط التالي: 

 .(، املرجع نفسهNNRAتقرير الهيئة الوطنية لألمن النووي ) -1

 5199النووي الوطنية األمريكية خالل عام  بدعم من الصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغانا، قامت إدارة األمن -2

بسحب آخر كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من غانا، وبذلك تصبح غانا الدولة الثانية والثالثين التي ستكون 

 من الجهود الجارية من جانب الهيئة
 
 =====الوطنية  خالية من اليورانيوم عالي التخصيب، وتعتبر هذه العملية جزءا

https://www.alittihad.ae/print.php?id=16683&y=2017
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مصدر مشع مهمل وغير مرغوب فيه من داخل الواليات  9111أكثر من  ةاستعادب كما قامتالتخصيب، 

هو أول ير الطاقة األمريكي قمة الذهب، و استضاف وز  5191في يناير ملتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وا

الوطنية والدولية التي ستكون ضرورية ملعالجة حادث نووي لتدابير اجتماع على مستوى الوزراء لتحديد ا

أو إشعاعي، وتركزت النقاشات على القرارات الوطنية والتنسيق الدولي خالل حدث يحاكي اإلرهاب 

م وزير الطاقة ونائب مدير انض 5191وفي مارس  بلدا ومنظمة دولية. 41النووي، وشارك في ذلك أكثر من 

الهيئة إلى جانب شخصيات دولية أخرى، لالحتفال باالفتتاح الرسمي ملركز االمتياز املعني باألمن النووي في 

تعزيز ، و االمتيازتدريب الضروريين ملركز بهذه املناسبة شاركت الهيئة في تقديم الدعم الفني والو ، 1الصين

 .5191مع التزامات قمة األمن النووي بواشنطن األمن النووي العالمي بما يتماش ى 

تعمل الهيئة على تعزيز القدرة املحلية والعاملية من في مجال تنفيذ التزامات مراقبة الصادرات و

للمواد  قدرة الحكومة األمريكية والشركاء األجانب على منع عمليات النقل غير املشروع دعمخالل برامج ت

باملشاركة امل، ومن أجل ذلك قامت يا ذات الصلة بأسلحة الدمار الشالنووية واملعدات والتكنولوج

تعراض تقني لطلبات اس 1111ما يقارب عن  بإجراءوالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإلحصائيات الوطنية 

األمريكية، وطلبات الحصول على سلع مزدوجة االستخدام، وقدمت ما يقارب عن ترخيص التصدير 

تعزيز نظم مراقبة الصادرات ل أما بالنسبة ،لوكاالت الحظر واإلنفاذ األمريكيةتحليل تقني ودعم  0111

بلدا،  01ل مراقبة الصادرات في دورة تدريبية وورشات عمل في مجا 19أجرت فقد لدى الشركاء األجانب، 

 .2دورة تدريب محلية 99توفير و 

  

                                                           

: كريس غالفورد، " ينظرالنووي ووزارة الطاقة للتقليل إلى أدنى حد ممكن من اليورانيوم عالي التخصيب. )لألمن  ==

 9"، النشرة اإلخبارية سبرن الجديدة بتاريخ إدارة األمن النووي األمريكي تسحب آخر املواد النووية املعروفة من غانا

security-nuclear-us-https://homelandrepnews.com/stories/23996- ، متاح على الرابط التالي:5199سبتمبر 

kn-last-pulls-administration،  :59/91/5199تاريخ االطالع.) 

الباسيفيك تم تشييده بتمويل مباشر من الحكومتين الصينية واألمريكية  -اهو أكبر مركز لألمن النووي في منطقة آسي -1

، يتولى املركز مهمة تنفيذ التبادالت الدولية وتعزيز التعاون 5191بموجب اتفاق موقع خالل قمة األمن النووي بواشنطن 

، باإلضافة إلى التدريب التعليمي، الفني في جميع جوانب األمن النووي، وعرض التكنولوجيا املتقدمة واالختبار والتحليل

تديره الصين فيما تتولى الواليات املتحدة مسؤولية تقديم تجهيزات األمن  "بكين"في  "فانغشان"ويقع املركز في منطقة 

"، متاح على الرابط التالي:   مركز األمن النووي الصيني يبدأ العملالنووي.)ينظر: وكالة أنباء شينخوا نت، "

htm-03/19/C_135203359-https://arabic.news.cn/2016  :09/91/5199، تاريخ االطالع.) 

 .(، مرجع سابقDDRAتقرير الهيئة الوطنية لألمن النووي ) -2

https://homelandrepnews.com/stories/23996-us-nuclear-security-administration-pulls-last-kn
https://homelandrepnews.com/stories/23996-us-nuclear-security-administration-pulls-last-kn
https://homelandrepnews.com/stories/23996-us-nuclear-security-administration-pulls-last-kn
https://arabic.news.cn/2016-03/19/C_135203359-htm
https://arabic.news.cn/2016-03/19/C_135203359-htm
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 الفرع الثاني: هيئات األمن النووي في الجزائر

ات العمومية في الجزائر بموضوع األمن النووي على شقين مترابطين، األول توزع اهتمام السلط

اإلقليمية املتعلقة بمجاالت ملبادرات الدولية و يتعلق بتنسيق التعاون الدولي عبر االنضمام للصكوك وا

رافق املؤسساتية للحماية املادية للمواد واملبتطوير املنظومة القانونية و  األمن النووي، والثاني يتعلق

 وفي هذا السياق تم إرساء ودعم اإلطار الهيكلي واملؤسس ي لألمن النووي في الجزائر بإنشاء ،1النووية

 الدعم في مجال األمن النووي تتمثل فيما يلي:التكوين و اإلداري و هيئات تتكفل بالجانب التنظيمي و 

 (COMENAأوال: محافظة الطاقة الذرية )

          املؤرخ في 401-11ة الذرية بموجب املرسوم الرئاس ي رقم املحافظة الوطنية للطاقتأسست 

املتضمن إنشائها  5119سبتمبر  91املؤرخ في  591-19املعدل باملرسوم الرئاس ي رقم  9111ديسمبر  9

ع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية تعد املحافظة مؤسسة عمومية وطنية ذات طابو  .2عملهاوسيرها و 

طاقة النووية في الجزائر، وهي السلمي لل االستخدامتتكفل بالتنظيم القانوني ملسائل  ،3املالي واالستقالل

 املناجم.تابعة لوزارة الطاقة و 

، تتولى املحافظة 4014-11فضال عن املهام املحددة في املادة الرابعة من املرسوم  مهام املحافظة: -1

الهيئات املرتبطة سيق مع عدد من املؤسسات و ن بالتناألمن النووييصفتها سلطة مختصة بمهام األمان و ب

 بها، بما يلي:

 سحبها.عملة ملصادر اإلشعاعات املؤينة وتعديلها وتعليقها و تسليم الرخص للنشاطات املست -

 الجرد للمواد النووية.إعداد ومسك سجالت املحاسبة و  -

                                                           

 .11مرجع سابق، ص  "،األمن النووي في إستراتيجيات الدفاع الوطنيمهداوي عبد القادر، " -1

املتضمن  9111املوافق أول ديسمبر سنة  9499رجب عام  51املؤرخ في  401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  9املادة  -2

 إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.

 . 9111ديسمبر  9املؤرخ في  401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  5املادة  -3

إعداد  فيما يلي: 401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  4املسندة ملحافظة الطاقة الذرية وفق املادة تتمثل أهم املهام  -4

تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وترقية استعمال الطاقة النووية  -إستراتيجية وطنية في ميدان الطاقة النووية

إعداد برامج البحث  -ووية واستكشافها واستغاللهادفع عمليات التنقيب عن املواد الن -وتطبيقها في مختلف القطاعات

إعداد مقاييس السالمة  -ضمان شروط تخزين النفايات املشعة وتسييرها ومراقبتها -والتطوير في ميدان الطاقة الذرية

الثنائي تنظيم التعاون  -النووية والتقنية واألمنية لضمان حماية األشخاص واألمالك والبيئة من آثار اإلشعاعات املؤينة

ضمان االتصال مع املؤسسات املعنية بتطبيق التعهدات  -واملتعدد األطراف مع الهياكل املعنية في مجال الطاقة النووية

 الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق باالتفاقيات اإلقليمية والدولية في مجال الطاقة النووية ومتابعتها وتقييمها.
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 .بها مصادر إشعاعية أو مواد نوويةالتفتيش في املنشآت التي الرقابة و  -

 اإلشعاعات املؤينة. من املعدة من قبل مستعملي مصادراأل املصادقة على أجهزة األمان و  -

في املواضيع املرتبطة باألمان واألمن النوويين، وتسيير حاالت الطوارئ  مساعدة السلطات املختصة -

 النووية.اإلشعاعية و 

 .1لة للمصادر املؤينةالنشاطات املستعم البرنامج التقديري ملنح الرخص وتفتيش إعداد -

األمن النووي الذي يحدد تدابير  5194يوليو  1ي املؤرخ ف 912-94قد خول املرسوم الرئاس ي رقم و        

املشعة، محافظة الطاقة آت النووية واملواد النووية وأمن املصادر املطبقة على الحماية املادية للمنش

األجهزة املحجوزة أو املصادرة املواد النووية واملشعة و  احترام تطبيق أحكامه، ووضع كلالذرية السهر على 

كما أناط للمحافظة أن تصدق على كل تغيير في نظام الحماية ، 2طبقا للتشريع املعمول به تحت رقابتها

شروط األمن و  عند الحاجة في تحديد مستوى ، كما تتدخل 3املادية بعد استطالع رأي مصالح األمن املعنية

ناعية أجهزة القياس الصنقولة كأجهزة التصوير باألشعة و املصادر امللى املصادر املشعة الثابتة و قة عاملطب

 .4ذلك من خالل إعداد مدونة قواعد السلوكالتي تتطلب تدابير خاصة، و 

 تتشكل محافظة الطاقة الذرية من املحافظ ومجلس اإلدارة ومجلس التنسيق. هياكل املحافظة: -2

تنفيذ السياسة الوطنية تعيينه بموجب رئاس ي، يتولى اإلشراف على املحافظة و يتم املحافظ:  -أ

ذرية وتنميتها، ويساعده في إنجاز مهامه واملخططات التي يقررها مجلس اإلدارة في مجال ترقية الطاقة ال

 .5مديرو الدراساتكل من األمين العام و 

 يمثلون مختلفمجلس اإلدارة:  -ب
 
      يعملون تحت سلطة الوزارات  يتألف من خمسة عشر عضوا

وضع السياسة العامة في مجال  يتولى املجلس. 6فترة تعيينهم ثالث سنوات تنقض يرئيس املجلس، و 

حماية من اإلشعاع وحماية النووية، ووضع تدابير السالمة واألمن النوويين، والام الطاقة استخد

                                                           

رقم املعدل واملتمم للمرسوم الرئاس ي  5119سبتمبر  91املؤرخ في  591 -19الرئاس ي رقم  مكرر من املرسوم 4املادة  -1

 املتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 9111ديسمبر  9املؤرخ في  11-401

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912-94من املرسوم الرئاس ي رقم  40و 45 اناملادت -2

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912-94ن املرسوم الرئاس ي رقم م 00املادة  -3

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 – 94من املرسوم الرئاس ي رقم  09املادة  -4

 .9111ديسمبر  9املؤرخ في  401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  91و 92و 94املواد  -5

 .9111سمبر دي 9املؤرخ في  401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  1املادة  -6



 

 

 

243 

السلطة خرى طويلة األجل طبقا لتوجيهات سنوية وأواملمتلكات والبيئة، كما يتابع تنفيذ برامج األشخاص 

 .1الوصية

لبرنامج الوطني لتطوير تحت سلطة املحافظ للتنسيق في تطبيق ا يعمل هو جهاز مجلس التنسيق:  -ج

املسائل املرتبطة تقديم الرأي في  التقنيات النووية، السهر على تنسيق البرامج ومشاريع البحث والتنمية،

 . 2ملساهمة في االستكشاف ومتابعة التطور العلمي والتكنولوجي على الصعيد الدوليا بالطاقة الذرية،

 في إنجاز برامج البحث و املحافظة بمراكز ووحدات بحث تلعب دور د وتزو 
 
 هاما

 
الدراسات، ا

 تم إنشاء أربع مراكز للبحث النوويفي هذا اإلطار و ،3وتحقيق التنمية في ميدان الطاقة والتقنيات النووية

البحث النووي بالجزائر العاصمة، مركز البحث النووي بدرارية، مركز البحث النووي  هي: مركز 

 .4بتمنغاست، مركز البحث النووي ببرين

وتسهم هذه املراكز في تنفيذ برامج البحث النووي في ميادين الفيزياء والتقنيات والتطبيقات 

مفاعالت النووية، وتجهيز ومراقبة املنشآت النووية، وتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود لل النووية،

 .5، وإدارة ومعالجة النفايات املشعةلنظائر املشعة، واألمان النووي والبيئةوتقنيات إنتاج ا

 ثانيا: لجنة األمن النووي

املحدد لتدابير األمن  5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94تم إنشاؤها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

، يرأسها وزير 6املطبقة على الحماية املادية للمنشآت النووية واملواد النووية وأمن املصادر املشعة النووي

 .7تحدد تشكيلة اللجنة عن طريق التنظيمتالطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له. و 

تتولى  ات لألمن النووي، وبهذه الصفة؛تكلف اللجنة بإعداد وتحسين البرنامج املشترك بين القطاع

 على الخصوص تنفيذ املهام اآلتية:

  

                                                           

 .9111ديسمبر  9املؤرخ في  401 -11من املرسوم الرئاس ي رقم  99املادة  -1

 .9111ديسمبر  9املؤرخ في  401 – 11من املرسوم الرئاس ي رقم  51املادة  -2

 .910نصاح فازية، مرجع سابق، ص -3

مراكز البحث النووي، املعدل       املتضمن إنشاء  9111أبريل  92املؤرخ في  11-11راجع: املرسوم الرئاس ي رقم ي -4

 .5192مارس  91املؤرخ في  11 – 92واملتمم بمرسوم رئاس ي رقم 

مهداوي عبد القادر، "االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي"، مرجع  -5

 .990 -995ص ص سابق، 

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 -94من املرسوم الرئاس ي رقم  01املادة  -6

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 – 94من املرسوم الرئاس ي رقم  41املادة  -7



 

 

 

244 

 تحديد وتقييم التهديد املرجعي والخطر في مجال األمن النووي والسهر على تحيينها. -9

جهزة التي األ  وحائزو  ،اقتراح تدابير األمن التي من املقرر أن يضعها مستغلو املنشآت النووية واملواد -2

معنوي معني في مراحل إيداع املواد النووية واملواد  شخص طبيعي أو  ل، وكتحتوي على مصادر مشعة

 .1املشعة واستعمالها ونقلها

 الثا: املعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النوويةث

 باعتباره هيئة 5199يونيو  15املؤرخ في  599-99هذا املعهد بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  ئأنش 

وصيانة واستغالل املفاعالت  ،ة في الهندسة النوويةعلمية تعمل على توفير دورات تكوينية متخصص

. ونص 2والتجهيزات النووية، واألمن اإلشعاعي والنووي، وفي مجالي التقنيات النووية وكذا الفيزياء الطبية

تمتع بالشخصية املعنوية ياملرسوم املذكور على أن املعهد مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص 

   العاصمة قة واملناجم، ويتواجد مقره بالجزائر موضوع تحت وصاية وزارة الطا ، وهو 3واالستقالل املالي

وسنتطرق إلى مهامه وتنظيمه الهيكلي ودوره في مجال دعم األمن  .4على مستوى محافظة الطاقة الذرية

 النووي كما يلي:

السيما في املجاالت يتولى املعهد مهام تنظيم التكوين املتخصص في الهندسة النووية،  مهام املعهد: -1

 اآلتية:

بصورة رئيسية النشاط املرتبط ين نشاط محافظة الطاقة الذرية، و التكوين املتخصص في مختلف مياد -أ

 بالهندسة النووية.

 ،املعالجة ،االستغالل االستكشاف، تنقيب،التكوين املتخصص للمستخدمين املوجهين لنشاط ال -ب

 ألولية النووية.التثمين، والتسيير والتخزين للمواد ا

التكوين املتخصص في ميادين األمان النووي واألمن النووي واألمان من اإلشعاع، والفيزياء الطبية  -ج

 وكذا التنظيم املرتبط بذلك. ،وتسيير النفايات ،والراديولوجية، وأمان نقل املواد املشعة

                                                           

 .5194يوليو  1املؤرخ في  912 – 94من املرسوم الرئاس ي رقم  49املادة  -1

     املنعقد يوم اإلثنينالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، بيان اجتماع مجلس الوزراء  -2

، تاريخ االطالع: 2011PDF-05-https://www.riassa.dz/CM%2002: . متاح على الرابط التالي52، ص 5199مايو  15

91/91/5199. 

املتضمن إنشاء املعهد الجزائري للتكوين في  5199يونيو  5املؤرخ في  599-99من املرسوم الرئاس ي رقم  5املادة  -3

 الهندسة النووية.

 .5199يونيو  5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  0املادة  -4

 

https://www.riassa.dz/CM%2002-05-2011PDF
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وكذا مشغلي  ،كز البحث النوويالتكوين املتواصل وتحسين املستوى وتجديد املعارف ملستخدمي مرا -د

 جهة، ين محافظة الطاقة الذرية من وعمال صيانة املنشآت النووية، كما يضمن املعهد تبادل الشراكة ب

 .1واملؤسسات العلمية الوطنية والدولية وكذا هيئات الصناعة من جهة أخرى 

ويزود بمجلس علمي ، عام عهد مجلس إدارة ويسيره مديريدير املالتنظيم الهيكلي للمعهد:  -2

 .2وبيداغوجي

يترأسه محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، ويتشكل من مختلف الوزارات الفاعلة في مجلس اإلدارة:  -أ

 .3تنفيذ سياسة األمن النووي إلى جانب رئيس املجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد

يات املرتبطة بمهام املعهد يتداول املجلس في مخططات التكوين وإبرام الصفقات والعقود واالتفاق

 .4مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات املختصة

وضمان التسيير  ،مسؤول عن السير العام للمعهد ، وهو يعين بموجب مرسوم رئاس ياملدير العام:  -ب

 عن نشاط املعهد مرفقا باملوازنة 
 
وحسابات الحسن لهياكله املختلفة، وُيعد في نهاية كل سنة تقريرا

 .5االستغالل ويرسلها إلى مجلس اإلدارة

 ذوي رتبة البيداغوجي: املجلس العلمي و  -ج
 
يتألف املجلس العلمي والبيداغوجي من ثالثة عشرة عضوا

عداد اإل ، ويختص املجلس ب6علمية أو بيداغوجية من مديري بحث أو أساتذة بحث أو أساتذة محاضرين

لقة بالتكوين املتخصص في الهندسة النووية، واألنظمة واملناهج والبث في املخططات والبرامج املتع

 .7ُيعد النظام الداخلي للمعهدكما البيداغوجية والعلمية، وكل مسألة ذات طابع علمي أو بيداغوجي، 

يساهم املعهد في تكوين الكوادر البشرية التي تتوفر  :دور املعهد في مجال دعم منظومة األمن النووي -1

ت علمية من أجل تعزيز منظومة األمن النووي في الجزائر، وتوفير الفنيين واملتخصصين في على مؤهال 

اإلشعاعية، وتقديم األبحاث املتعلقة بأمان التصرف في النفايات ماية ميادين الهندسة النووية والح

ا وهذ ،ؤسساتيالنووية والوقود املستهلك، واملساعدة على استكمال الجهود إلرساء اإلطار التشريعي وامل

                                                           

 .5199يونيو  5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  2املادة  -1

 .5199 يونيو 5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  1املادة  -2

 .5199يونيو  5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  1املادة  -3

 .5199يونيو  5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  91املادة  -4

 .5199يونيو 5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  92املادة  -5

 .5199يونيو  5ؤرخ في امل 599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  91املادة  -6

 .5199يوينو  5املؤرخ في  599 -99من املرسوم الرئاس ي رقم  91املادة  -7
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مة وإقا ،كافة املسائل املتعلقة باالستخدام السلمي للطاقة النووية وأمنهابوضع قانون نووي شامل ينظم 

مصر واإلمارات ، كاألردن ،النووي في الجزائر على غرار بعض الدول العربيةهيئة وطنية مستقلة لألمن 

خيار النووي إلنتاج الطاقة الكهربائية النووية سيما وأن الجزائر تعتزم اللجوء إلى ال ،1العربية املتحدة

كما تسعى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة  ،51522ضمن البرنامج النووي الوطني املمتد إلى غاية آفاق 

وتوسيع مهامه  ،الذرية إلى استكمال املخطط الوطني املدمج لدعم األمن النووي من خالل تطوير املعهد

 .3على املستوى اإلقليمي، وإنشاء مركز امتياز للتكوين والدعم في مجال األمن النوويليقوم بدوره الالزم 

: مركز التكوين والدعم في مجال األمن النووي
ً
 رابعا

من الخطر النووي، سواء القادم من الخارج عبر الحدود، أو من إمكانية  هدف تعزيز األمنب

 يحمل إ
 
 استعمال بقايا الجماعات اإلرهابية سالحا

 
، تم إنشاء مركز للتكوين و شعاعا

 
الدعم في مجال نوويا

وصاية الوزير  يوضع تحت 5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95األمن النووي بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 

 .4ريكون مقره بمدينة الجزائاملكلف بالطاقة، ويلحق بمحافظة الطاقة الذرية، و 

ومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املركز مؤسسة عم أهداف ومهام املركز: -1

، الغرض من إنشاءه هو اإلسهام في تكوين منهي األمن النووي لتطوير موارد بشرية مؤهلة على 5املالي

، وتقديم 6إستمراريتهاة أمن نووية موثوقة وناجعة وضمان الصعيدين الوطني والدولي لتأمين تسيير منظوم

 لتقني للسلطات املختصة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية لألمن النووي.الدعم العلمي وا

  

                                                           

مهداوي عبد القادر، "االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي"، مرجع  -1

 .992سابق، ص 

 .91حسن الشريف، مرجع سابق، ص -2

       ، متاح على 5194سبتمبر  54، مقال منشور بتاريخ الجزائر ملتزمة بتعزيز منظومتها النووية""، جريدة الخبر -3

 .15/91/5199، تاريخ االطالع:  #/https://www.elkhabar.com/Press/article/64582الرابط التالي: 

فبراير سنة  51املوافق  9400ربيع الثاني عام  4املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  4و 0و 9املواد : ينظر -4

 9، الصادرة في 95املتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال األمن النووي وتنظيمه وسيره. )ج.ر.ج.ج، العدد  5195

 (.01، ص 5195فبراير سنة  51هـ املوافق  9400ربيع الثاني عام 

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  5املادة  -5

الرئيس بوتفليقة يعلن عن إنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم األمن النووي في البوابة الجزائرية للطاقات املتجددة، "  -6

 ، https://portail.cder.dz/ar/spip.bhp?article1073 ، نقال عن وكالة األنباء الجزائرية، متاح على الرابط التالي:"الجزائر

 .09/91/5199تاريخ االطالع: 

  

https://www.elkhabar.com/Press/article/64582/
https://portail.cder.dz/ar/spip.bhp?article1073
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 ويتولى املركز على وجه الخصوص تنفيذ املهام اآلتية:

وتجديد املعارف للمستخدمين املكلفين باألمن العام       ،ضمان التكوين املتخصص وتحسين املستوى  -أ

وحماية املنشآت النووية من أجل الوقاية من كل  ،ة املدنيةوالحماي ،والرقابة عند الحدود الجمركية

 استعمال عدواني للمواد النووية وغيرها من املواد املشعة.

والوقاية من اإلرهاب النووي            ،ضمان التكوين املتخصص في مجال علم أدلة اإلجرام النووي -ب

 ية وغيرها من املواد املشعة.واإلشعاعي، ومكافحة االتجار غير املشروع باملواد النوو 

 التكوين املوجه إلى القطاعات األخرى املستعملة للمصادر املشعة. ضمان زيادة على ذلك؛ -ج

لتطوير اركة في هذه الرعاية والسيما رعاية نشاطات البحث والتنمية في مجال األمن النووي، أو املش -د

 ختصة في هذا املجال.ودعم برامج ضمان الجودة التي تبادر بها السلطات امل

وتنفيذ إعداد وتثمين الكفاءات الوطنية الكفيلة بمساعدة السلطات العمومية في املساهمة في تطوير  -و

 املخططات الوطنية والقطاعية في مجال األمن النووي.

خدمة سياسة وقائية معززة ضد أعمال اإلرهاب النووي لاملساهمة في تحليل الخطر النووي واإلشعاعي  -ه

 واإلشعاعي، وأي عمل عدواني يستهدف املواد النووية أو غيرها من املواد املشعة.

 املشاركة في ترقية ثقافة األمن النووي. -ل

املساهمة في تعزيز التنسيق الضروري بين مجموع األطراف الفاعلة في سياسة األمن النووي على  -ن

 .1الصعيد الوطني

، 2وبيداغوجي ويزود بمجلس علمي ،كز مجلس إدارة ويسيره مدير عاماملر يدير التنظيم الهيكلي للمركز: -2

 .3يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير املكلف بالطاقةو 

رئيسا، وممثلين عن كل من وزراء الطاقة   يتشكل من محافظ الطاقة الذرية أو ممثلهمجلس اإلدارة:  -أ

بما في ذلك ممثل عن  ،املالية والنقل والصحة والبحث العلميالداخلية والعدل والخارجية و والدفاع و 

رئيس املجلس العلمي والبيداغوجي للمركز، ويمكن رة الدفاع الوطني و وزاب دائرة االستعالم واألمن

 .4مهامه ي كفاءة من أجل مساعدته فيو للمجلس أن يستعين بأي شخص ذ

                                                           

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  2املادة  -1

 .5195فبراير  51ؤرخ في امل 19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  9املادة  -2

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  1املادة  -3

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  1املادة  -4
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زير الوص ي بعد تعيين أعضائه من السلطات وتحدد التشكيلة االسمية ملجلس اإلدارة بقرار من الو 

 .1التي ينتمون إليها، ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

التكوين يسهر على تنفيذ برامج  2يتولى تسيير املركز مدير عام يعين بمرسوم رئاس ياملدير العام:  -ب

ع إعداد تقرير سنوي ومداوالت مجلس اإلدارة، ومتابعة السير الحسن ملختلف هياكل املركز ونشاطاته، م

 .3بذلك مرفقا بالحصيلة والنتائج يقدمه إلى مجلس اإلدارة

يضم في تشكيلته ممثلين عن السلك التعليمي ملختلف مراكز البحث البيداغوجي: ملجلس العلمي و ا -ج

درسة واملمعاهد علوم األدلة اإلجرامية، و  ،ومدارس الشرطة والدرك والجمارك ،ومؤسسات التعليم العالي

 .4، بما في ذلك املعهد الدبلوماس ي والعالقات الدوليةالعسكرية املتعددة التقنيات

ات العلمية والبحث والنشاط ،ويتولى املجلس تحديد املضمون البيداغوجي لبرامج التكوين

 .5البحث لتطوير املركزله عالقة بمجال التكوين و ويقترح كل تدبير يراه ضروريا والتنمية، 

يعد إنشاء املركز الوطني للتكوين والدعم في مجال  أهميته في مجال دعم األمن النووي:دور املركز و  -4

 مع التزاماتها الدوليةووي من أهم املرافق املؤسساتية األمن الن
 
صة بعد خا ،التي وضعتها الجزائر تماشيا

تفاقية الحماية كا ،واالتفاقيات الرئيسية ذات الصلة بمجال األمن النوويتصديقها على معظم الصكوك 

ووي أو املادية للمواد النووية وصيغتها املعدلة، واالتفاقية بشأن تقديم املساعدة في حالة وقوع حادث ن

عن وقوع حادث نووي أو إشعاعي، واالنضمام إلى قرار مجلس األمن التبليغ املبكر طارئ إشعاعي، واتفاقية 

 .6اب النووياإلرهأعمال ، واالتفاقية الدولية لقمع 9241الدولي 

ويكتس ي املركز أهمية بالغة ملا له من دور في تعزيز أمن البالد وتحصينها من أي خطر نووي، خاصة 

على رأسها الجماعات اإلرهابية التي تنشط على جريمة املنظمة العابرة للحدود، و بعد تطور نشاط ال

وصول إلى أسلحة متطورة بسبب الحدود في إطار شبكات دولية على غرار تنظيم القاعدة، وتمكنها من ال

النزاعات املسلحة في بعض دول الجوار على غرار ليبيا التي أدت حالة االنفالت األمني فيها إلى وصول 

                                                           

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  95املادة  -1

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95ئاس ي رقم من املرسوم الر  91املادة  -2

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  99املادة  -3

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  91املادة  -4

 .5195فبراير  51املؤرخ في  19 -95من املرسوم الرئاس ي رقم  91املادة  -5

ي عبد القادر، "االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي"، مرجع مهداو  6

 .991 -992ص ص سابق، 
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السالح في أيدي مافيا وعصابات االتجار بالسالح، مما يجعل وصولها إلى املواد املشعة واستعمالها في 

 .1اعتداءات إرهابية ليس بمهمة مستحيلة

 منذوقد 
 
يساهم بالتنسيق مع مختلف  5195 أصبح مركز التكوين ودعم األمن النووي عمليا

    كالداخلية والنقل والجمارك واملديرية العامة لألمن الوطني في تكوين  ،الوزارات والقطاعات املعنية

لدعم  ذريةلوكالة الدولية للطاقة الا شبكة مراكز  أنشطة ، كما يساهم في2ضباط في مجال األمن النووي

األمن النووي طني للتعاون ودعم ، وتعزيز القدرات الوطنية بشكل واسع في إطار املخطط الو األمن النووي

 .51993 - 5195املتفق عليه مع الوكالة للفترة املمتدة من 

 كما يعّول على املركز أن يكون له ُبعد جهوي وإقليمي منوط باإلسهام في تكوين مهنيين في األمن

 .4من بلدان القارة اإلفريقية والعالم العربيالنووي 

  

                                                           

 "، متاح على الرابط التالي:الجزائر تنش ئ أول مركز للحماية من االعتداءات النوويةموقع جزايرس، " -1

https://www.djazairess.com/elayem/122305  :24/41/5141، تاريخ االطالع. 

بمساعدة  91/99/5195يذكر في هذا الصدد أنه على هامش ملتقى حول األمن النووي املنعقد بالجزائر العاصمة يوم  -2

اقة الذرية، تم تنظيم دورة تكوينية نموذجية في مجال املنظمة الدولية للشرطة الجنائية )األنتربول( والوكالة الدولية للط

 من املديرية العامة لألمن الوطني 41األمن النووي تحت إشراف خبراء أجانب لفائدة 
 
والحماية املدنية ووزارة النقل  إطارا

األمن النووي شرطة على تكوين في مجال  والجمارك الجزائرية، وقد أعلن املدير العام لألمن الوطني على حصول ضباط

في إجراء احترازي ملواجهة ظاهرة تهريب املواد املشعة التي تتوالها منظمات إجرامية دولية، وتندرج هذه العملية في إطار 

الجهود التي تبذلها الجزائر على مستوى مختلف القطاعات التي تسهر على ضمان األمن النووي من أجل ترقية وتطوير 

"، مقال بمساعدة األنتربول والوكالة الدولية للطاقة الذرية"  جال. )ينظر: موقع جزايرس،القدرات الوطنية في هذا امل

   ، متاح على الرابط التالي:99/99/5195منشور في جريدة النصر الجزائرية بتاريخ 

https://www.djazaiess.com/annasr/4225692/91/5199ريخ االطالع: ، تا.) 

"، نقال عن    مدلس ي يدعو بفيينا إلى تطابق أكبر في جهود الدول للحفاظ على السلم واألمن الدوليينجزايرس، "  موقع -3

 ، متاح على الرابط التالي:                          15/19/5190وكالة األنباء الجزائرية، منشور يوم 

https://www.diazairess.com/aps/311357  :09/91/5199، تاريخ االطالع. 

 .البوابة الجزائرية للطاقات املتجددة، مرجع سابق -4

https://www.djazairess.com/elayem/122305
https://www.djazairess.com/elayem/122305
https://www.djazaiess.com/annasr/42256
https://www.diazairess.com/aps/311357
https://www.diazairess.com/aps/311357


 

 

 

250 

 خالصة الفصل:

 ما يلي: إلى نخلص من خالل دراسة اإلطار القانوني واملؤسساتي لألمن النووي

مع جملة من الحقوق  ،إن اإلطار القانوني لألمن النووي واسع وشامل ذو بنية قانونية مترابطة ومركبة -1

 ريعات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية.وااللتزامات سواء تعلق األمر بالتش

والتي  ،بهاة واإلقليمية واملبادئ املعترف األساس القانوني لألمن النووي يشمل اآلليات واألدوات الدولي -2

 يتم تنفيذها من قبل السلطات الوطنية للدول.

    طبيق البنيةوفي تطوير وت ،توجد ثغرات في نطاق املعاهدات الدولية ومدونات قواعد السلوك -1

األساسية املعيارية لألمن النووي، فاملنشآت النووية لألغراض العسكرية ال تغطيها هذه املعاهدات، كما 

بل هي مجرد صكوك تحفيزية تحتوي على نصوص  ؛تتضمن قواعد آمرة أو فرض جزاءات ال  أن أغلبها

 لتحفيز الدول على تنفيذها.

نووي عناصر مشابهة إلى حد كبير، وإن اختلفت القيمة النسبية تكتسب التشريعات الوطنية لألمن ال -5

 لكل عنصر منها حسب حجم البرنامج النووي لكل دولة.

 على الصعيد العالمي في تعزيز اإلطار املؤسس ي لألمن  -2
 
 مركزيا

 
تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا

للدول التي تعمل على تقوية لسلطات الوطنية ت اإلقليمية واالنووي، فضال عن دور الهيئات والوكاال 

وتنفيذ اإلطار التشريعي والتنظيمي لألمن النووي،  ،بما في ذلك املرافق النووية ،ودعم رقابة املواد النووية

لكن ذلك يظل مرهونا بتكثيف مجال التعاون والتنسيق الدولي بين هذه املؤسسات ملواجهة التهديدات 

 ةر غير املشروع في املواد النوويواالتجا النووي، كاالنتشار  ،من النووي العالميلتي تحيق باأل اواملخاطر 

  اإلرهاب النووي.و  ،واإلشعاعية
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الدولي  في النهج واملوقف مراجعة التفكير االنتباه، و  1002حادي عشر سبتمبر جددت أحداث ال

معالجتها، تركز النقاش حول تقييم املخاطر والتهديدات والبحث عن املتبع بشأن األمن النووي، حيث 

 للتقنيات النووية على نحو قد يؤدي إلى استخدامبعدما شهد العالم خاصة 
ً
 واسعا

ً
من  انتشار املزيدا

 .1سقوطها في األيدي الخطأهذه املواد إلى السوق السوداء، و وصول املواد النووية واإلشعاعية، و 

اهل يصعب تج ،رغم عدم وقوع حادث إرهابي نووي كبيراألمني الدولي املعقد، و في ظل الوضع و

املنظمات اإلجرامية الحصول على مواد حساسة صالحة الجماعات اإلرهابية، و  لة في سعياملخاطر املتمث

في هذا الصدد صرح و أو القيام بأعمال أخرى خطيرة، املزدوج، أو تخريب املنشآت النووية، ستخدامل ل

في مقال نشرته مجلة  لذريةالدكتور "محمد البرادعي" املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة ا

رت املشهد األمني الدولي، و  ظواهر  ثلث... : )بمايلي فاينانشل تايمز  مستوى األمن النووي في  تعرض رفعغيَّ

 تتمثل في: العالم و 

 ظهور السوق السوداء للمواد النووية.أوال: 

التي يمكن  النشطاريةاة إنتاج املواد نالجهود املصممة من قبل دول إضافية للحصول على ثقاثانيا: 

 في األسلحة النووية. هااستخدام

 .2(الرغبة الواضحة لدى الجماعات اإلرهابية في الحصول على أسلحة الدمار الشاملثالثا: 

عامل  املخاطر التي تعيق قيام نظام أمن نووي فعال يؤثر علىوعليه؛ وأمام هذه املحاذير و 

 لتحليلها و ثاني ماألمن الدوليين، سيكون الباب الو  ستقرار اال 
ً
خلل   معالجتها من ن هذه الرسالة محورا

(، الفصل األول النووي غير املشروع ) االتجار و  نتشار اال التعرض إلى مسألة األمن النووي في مواجهة خطر 

 (.الفصل الثانيثم تناول األمن النووي في مواجهة تهديد اإلرهاب النووي )

 

                                                           

"، متاح تعليق، تحقيق األمن النووي يتطلب تظافر جهود جميع الدول ملكافحة اإلرهاب النوويوكالة أنباء شينخوا، "  -1

 .21/00/2110، تاريخ االطلع: html-arabic.people.com.cn/n3/2016/0331/c31664.9038510على الرابط التالي: 

"، مجلة بل ويجب عليه بناء إطار أقوى لألمن العالمي  -يستطيع العالم –سباق نستطيع أن نربحه "محمد البرادعي،  -2

 .13، فيينا، ص1002، آذار/ مارس  1 – 60(، العدد AIAIالوكالة الدولية للطاقة الذرية )

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU3-7Rv-DfAhX1DmMBHbRgD_EQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Farabic.people.com.cn%2Fn3%2F2016%2F0331%2Fc31664-9038510.html&usg=AOvVaw1lTCp3m3u56yPRm5KVcWQf
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سلحة النووية األ املواد و الم اليوم؛ واملتمثلة في الرئيسية التي يواجهها العاملخاطر و  تتميز التحديات

زاد حجم  معقدة، ألنه كلمابأنها متشابكة و  ،آفة اإلرهابفضل عن  ،املتزايد لها نتشاراال املوجودة، و 

اعتبرت مشكلة  لذلك ،هااستخدامأو إساءة ها انتشار أو كلما زاد تسربها  ،ية املتوفرةاملواد النوو و  املحزونات

النووي واحدة من أعقد القضايا التي يشهدها الواقع الدولي املعاصر، حيث ارتبطت هذه املشكلة  نتشار اال 

 االتحاد -وال تزال في األساس بمنع دول خارج القوى النووية الخمس )الواليات املتحدة األمريكية

ذلك جوهر معاهدة عدم  أسلحة نووية، وكان امتلكفرنسا( من  -الصين -بريطانيا -السوفياتي السابق

 2601( لعام TPNاألسلحة النووية ) انتشار 
ً
، وتغيرت 1، بيد أن الخارطة النووية الدولية ازدادت تعقيدا

النووية العاملية ضئيل،  تهديد الحرب معالم البيئة األمنية إلى حد كبير منذ نهاية الحرب الباردة، وأصبح

لكن املخاطر من أي هجوم نووي محتمل تزداد بسبب ظهور فواعل دولية جديدة تتمثل فيما يطلق عليه 

"، حيث أن تعرض كميات ضخمة من املواد النووية في أنحاء مختلفة من بالجهات غير التابعة للدول "

وفر املعدات والتكنولوجيا الحساسة في السوق النووية عليها، وت االستيلءالعالم لخطر السرقة أو 

السوداء، أضحى ُيشكل مصدر تهديد كبيرين للسلم واألمن الدوليين، وهو األمر الذي يبعث على القلق 

 نتشاراال مسألة  هذا الفصل بمعالجةفي  بدأنلذلك املتنامي، ويشكل تهديدا يقوض األمن النووي للدول، 

يرة في السنوات األخ تحتل القضية األهم التي باتت هباعتبار  ؛(املبحث األول )ووي مخاطره على األمن النو 

غير املشروع في املواد  االتجارتطرق إلى مشكلة نثم  املمارسات الدولية،و واملحافل الصدارة في املناقشات 

 اتانعكاسمن نها عما يترتب و  ،ألمن النووي للدول لالناشئة التهديدات إحدى كاإلشعاعية النووية و 

تلك ، تسعى بين الدول داخلية وخارجية  خطيرة، خاصة في ظل الوضع الراهن املعقد الذي يشهد توترات

ستغلله في الحصول على املواد ال الجهات غير التابعة للدول وعلى رأسها الجماعات اإلرهابية املتطرفة 

املبحث )والسلم الدوليين  ستقرار ال أسلحة الدمار الشامل لزعزعة ا واألسلحة النووية وغيرها من مواد

 (.الثاني

 

  

                                                           

املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية،  أشرف عبد الغفار عبد القادر، "االنتشار النووي"، سلسلة مفاهيم، -1

 .0، ص 1001القاهرة، مصر، أوت 
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 النووي نشاا  اال خطر املبحث األول: األمن النووي في مواجهة 

املجتمع الدولي  اهتمام ،متداخلةالنووي وما تطرحه من مسائل شائكة و  نتشار اال استأثرت قضية 

يفتح  اهيم املرتبطة بها بشكلاملفامليين، حيث تشترك فيها الحدود و األمن العالرتباطها الوثيق بالسلم و 

 أمام العديد من التأويلت والتفسيرات املعقدة، السيما و الباب وا
ً
أن مطلب الحصول على طاقة سعا

 
ً
 من منظور بل و  ؛نووية ألغراض سلمية أضحى ملحا

ً
فضل ، 1حظر األسلحة النووية ذاتها يةاتفاقمشروعا

عدم و  نتشار اال العسكرية تتركز حول مسألتي نووية املدنية أو البرامج الب املتصلةأن معظم السياسات  لىع

 .نتشاراال 

ملناقشات أسئلة في صلب ا عدة ، تطرحنتشاراال و من النووي العلقة بين األ بالتالي أصبحت و 

ال يتجزأ من جزء  باعتبارهااملخاطر التي تهدد منظومة األمن النووي للدول الراهنة حول التحديات و 

تمتنع عن هذا الخيار؟ النووي أو  نتشار اال متى تتجه الدول نحو خيار ملاذا و  أهمها:و لعاملية منظومة األمن ا

ما تأثير ذلك على منظومة األمن و  2 ؟العسكريةلقوى النووية املدنية و ا انتشار هي العلقات املحتملة بين  ما

 ؟الدوليو  الوطنيين النووي على الصعيد

تم  ،(املطلب األول )النووي  نتشار اال والتعمق في مفهوم تفرض البحث غيرها؛ هذه األسئلة و 

 حتواءإل إبراز الجهود الدولية و (، املطلب الثانيعلى األمن النووي ) نتشار اال مخاطر تداعيات و التطرق إلى 

 (.املطلب الثالث) األمن النووي على نتشار اال خطر 

 النووي نشاا  اال املطلب األول: مفهوم 

ا فيما يتصل بالعلقة بين جوانبه ووي مفهوم يتسم بالتعقيد، السيمالن نتشار اال الزال ظل و 

برامج الطاقة النووية املدنية( القدرات النووية ) امتلكالعلقة بين السياسية والقانونية والفنية، و 

 بالطاقة النووية خلل السنوات هتماماال هذا التعقيد مع عودة  ازدادقد ، و 3األسلحة النووية امتلكو 

في إنتاج  املتوقعهما: النمو و  رابطتينمر الذي أفرز ظاهرتين متمن العالم، األ  عدة دول يلة املاضية في القل

املتوقع  نتشاراال و مسبقة إلنتاج الطاقة النووية،  الطاقة النووية من قبل الدول التي تمتلك منشآت

                                                           

رانية محمد طاهر، السلح النووي بين مبادئ الشرعية الدولية وحتميات القوة )دراسة مقارنة للسياسات النووية  -1

 .3-2 ، ص1026توزيع، القاهرة، مصر، ، دار املكتب العربي للمعارف للنشر وال2لكل من إيران وكوريا الشمالية(، ط: 

بعنوان:  6"، تقرير موجز رقم املسألة النووية في الشرق األوسط: السياق واملعضلت والتناقضاتمهران كامروا،"  -2

 الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون،"املسألة النووية في الشرق األوسط"، مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية 

 .2، ص 1021ر، قط

، نهضة 0، املوسوعة السياسية للشباب 2محمد عبد السلم، االنتشار النووي أخطر مفاهيم العلقات الدولية، ط  -3

 .22، ص 1003مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، يوليو 
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قد و  ،1نادي الطاقة النووية"ل املنشآت ذات الصلة في الدول املنضمة حديثا "ملحطات الطاقة النووية و 

 غير املشروع فيها. االتجار و النووية أو تهريبها  املواد انتشار أدى ذلك كله إلى خلق مشكلت عديدة في مجال 

     العديد من التساؤالت بشأنه إذ تثار  كبيرة،أهمية  نتشار اال تكتسب عملية ضبط مفهوم  لذلك

 اتستخداماال التكنولوجيا و  انتشار األسلحة النووية أم  انتشار ؟ هل هو نتشاراال بالذي يقصد ما  قبيل:من 

 املدنية يعنيالدول للقدرات النووية في إطار برامج الطاقة النووية  امتلكهل و السلمية للطاقة النووية؟ 

 ؟للسلح النووي هاامتلك

مفهوم هذا املطلب تطور في  ستعرضن، نتشارلل شاملة صورة واضحة و  إعطاءبغرض وعليه، و 

  اإلشكاليات التي يثيرها (، و الفرع الثاني) النووي نتشار اال (، ثم تعريف الفرع األول النووي ) نتشار اال 

 (.الفرع الثالثالنووي ) نتشار اال مفهوم 

 النووي نشاا  اال الفرع األول: تطو  مفهوم 

بمرحلتين  م الذي َمرَّ تطور املفهو  ضاستعر إ رأينا من الضروري  ،نتشاراال مفهوم  تعريفقبل 

 غاية نهاية الحرب العاملية الثانية إلىمع بدأ ي ذي" البالعصر النووي األول األولى يطلق عليها " ،رئيسيتين

لباردة بدأ ما بعد الحرب اي ذي" البالعصر النووي الثانينهاية الحرب الباردة، أما الثانية يطلق عليها "

 العشرين.وصوال إلى القرن الحادي و 

 خالل العصر النووي األول  نشاا  اال وم أوال: تطو  مفه

 23 النووي إلى قيام الواليات املتحدة األمريكية بإجراء أول تفجير نووي في نتشار اال تعود بداية 

نكازاكي في أوت و  2القنبلة الذرية ضد اليابان على مدينتي هيروشيما استخدامها إلى ؤ م لجو ث، 2662يوليو 

الذرية على هيروشيما من نوعية اللحظات التاريخية الفاصلة التي يمكن  لم يكن إلقاء القنبلة، و 26623

                                                           

 .2سابق، ص مرجعكامروا، مهران  -1

خاصة القنبلة الذرية من طائرة حربية أقلعت صوب       ، ألقت قوات أمريكية2662في فجر اليوم السادس من أوت  -2

مدينة هيروشيما اليابانية، ونتج عنها وميض خاطف غطى الفضاء بأكمله، وانتشرت في السماء أشعة رهيبة وصلت 

نفجار إلى حرارتها داخل الطائرة، وتل ذلك ظهور سحابة سوداء، وتحول من كانوا في املدينة على مسافة ميل من اال 

هم متناثرة ومتفحمة في الطرق، أما من كانوا في مركز اإلنفجار فإن أغلبهم   تبخرت ثحترقت أجسادهم وبقيت جثاشباح أ

أجسادهم ولم يبق لهم أثر، أما العربات ووسائل النقل فقد تحولت إلى هياكل سوداء يجلس فيها هياكل بشرية متفحمة، 

 قتيل، فضل عن الخسائر   املادية واملعنوية. 10000أما البالغين بـ طفل،  12000وقدرت عدد الوفيات من األطفال بـ 

، متاح على الرابط التالي: السلح النووي في ضوء القانون الدولي: نورة الحفيان، ينظر)

https://platform.almanhal.com/Files/2/7361920/02/1021خ االطلع: ، تاري.)   

بعد يومين من إلقاء القنبلة النووية على مدينة هيروشيما، قررت اإلدارة األمريكية استخدام القنبلة الثانية على         -3

بالقائها، وقد أحدثت خسائر جسيمة أكثر من القنبلة       2662مدينة نكازاكي اليابانية، فحدد اليوم التاسع من أوت 

 قتيل بينهم أسرى من الحلفاء، كما تهدمت البنى التحتية للمدينة بالكامل. 60000، حيث راح ضحيتها حوالي األولى

        (.نفسه رجعامل)ينظر: نورة الحفيان، 

https://platform.almanhal.com/Files/2/73619
https://platform.almanhal.com/Files/2/73619
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إستيعابها إال بالنظر إليها من منظور مستقبلي، إذ وصف الرئيس األمريكي "هاري ترومان" ذلك الحدث 

 .1" تسخير لقوة الكون األساسية وقتها للعالم املشدوه بأنه: "

ي وزنا أكبر لضخامة اآلثار التدميرية للسلح النووي أكثر من منذ تلك اللحظة أصبحت الدول تولو         

ه، السيما مع تضخم حجم الترسانات النووية، حيث تشير اإلحصاءات أن عدد استخدامت احتماال 

ألف رأس نووي منتشر حول العالم في  20الرؤوس الحربية وصلت مع نهاية الحرب الباردة إلى حوالي 

كذلك في أعالي البحار، أي فة غير املالكة للسلح النووي، و عض الدول الحليبفي وأراض ي الدول النووية، 

 .2في كل مكان

في البداية إلى حل في التخلص منها، لكن  اتجاهملواجهة املشكلة التي أثارتها األسلحة النووية، ساد و         

يته كل من الواليات الدول الكبرى فيما أصطلح عليه فيما بعد "بالنادي النووي" الذي يضم في عضو 

، فرنسا والصين، ، اململكة املتحدة(حاليا يةاالتحادروسيا ) السوفياتي سابقا االتحاد، املتحدة األمريكية

يستند  عسكري -إستراتيجينوعية األسلحة النووية في إطار توجه وتطوير حجم و  امتلك اتجاهإندفعت في 

 .3ية نوويةعلى سياسة الردع التي تهدف إلى منع نشوب حرب عامل

ع السلح إلى مفهوم من مفاوضات نز  2620تحولت املفاوضات التي جرت في إطار األمم املتحدة عام و        

 و 
ً
 أقل طموحا

ً
بحلول منتصف الستينات الهيكل  واتضح ،ح النوويهو ضبط التسل، و أكثر تعقيدا

 للسلوك الدو  النووي نتشاراال التعاهدي للحفاظ على عدم 
ً
 2601عام  تفاقحيث تم االلي، بوصفه معيارا

 لألغراض الطاقة النووية  استخدامإتاحة التعاون من أجل األسلحة النووية، و  انتشار على معاهدة منع 

باق لكن على الرغم من أهمية هذه املعاهدة، إال أنها سمحت لس، 4تحقيق نزع السلح النوويو  السلمية،

استئثارها الدول النووية الخمس التي جعلت املعاهدة  توقف، خاصة بينالتسلح أن يمض ي في طريقه بل 

  .6هو ما كّرس الطابع التمييزي للمعاهدة، و 5مشروعة يةاحتكار طبيعة للسلح النووي ذو 

                                                           

، ترجمة: محمد فتحي خضر، ط: -1
ً
، مؤسسة هنداوي 2جوزيف إم سيراكوسا، األسلحة النووية: مقدمة قصيرة جدا

 .20، ص 1022قاهرة، مصر، للتعليم والثقافة، ال

 .0محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -2

 .0 -2ص ص رجع نفسه، املمحمد عبد السلم،  -3

 .21أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص  -4

صنفين من الدول وهما: الدول النووية    2610ميزت املادة الثانية من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لعام  -5

السوفياتي  االتحاد-األمريكيةالخمس التي إمتلكت السلح النووي قبل التصديق على املعاهدة وهي: الواليات املتحدة 

، حيث أن امتلكها لهذا السلح يكون شرعيا، أما الدول التي سعت إلى امتلكه بعد الصين-فرنسا-بريطانيا-السابق

 (.12 -16ص ص : رانية محمد طاهر، مرجع سابق، راجعيية. )سريان املعاهدة يعتبر مخالفا للشرعية الدول

 .26أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص  -6
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النووي مرتبطان في مدلولهما، فأحدهما يتعلق  نتشار اال عدم و  نتشار اال هو أن  املهم في كل ذلك

خلل  نتشار اال هذا ما جعل مفهوم و  ،1تلك األسلحة امتلكبمنع  اآلخر يرتبطاألسلحة النووية، و  امتلكب

 امتلكهذا العصر يرتبط بشكله التقليدي في األساس بمنع دول خارج القوى الدولية النووية الخمس من 

 .2أسلحة نووية

: تطو  مفهوم 
ً
 خالل العصر النووي الثاني نشاا  اال ثانيا

قد فرض العاملية، و  االستراتيجيةووي في كانة السلح الننتهاء الحرب الباردة طرأ تعديل على ماب

عتقاد عام ا، إذ ساد 3سبل مواجهتهالنووي و  نتشار اال ة تعريف مفهوم هذا املعطى الجديد في العالم إعاد

تطوير الترسانات النووية، بل لم يعد هناك قواعد عسكرية يتم فيها نشر  ستمرار بأنه لم ُيعد ثمة مبرر ال 

 .4البحارعبر السفن في أراض ي الدول الحليفة للدول النووية أو  في ووية سواءاألسلحة الن

 بدأ يتشكل وفقا ألجندة دولية مبنية على مفاهيم 
ً
 جديدا

ً
 نوويا

ً
، هو أن عصرا

ً
لكن ما حدث فعليا

النووي مظاهر جديدة أشد  نتشار اال تخذت مشكلة ا، حيث 5سينارويوهات تختلف عن سابقتهاوأطراف و 

 جمهوريات مستقلة،لسوفياتي إلى ا االتحادبفعل عوامل متعددة أبرزها تفكك ثر تعقيدأ، أكورة و خط

بيلروسيا عام ثت ترسانته النووية مثل أكرانيا وكزاخستان و ور ظهور دول نووية جديدة بشكل مؤقت و 

تان بإجراء باكسثم قيام كل من الهند و  ،2661بإزالة أسلحتها النووية عام قيام جنوب إفريقيا و ، 26626

جارة إتساع نطاق التالسيطرة على الترسنات النووية و  ، إضافة إلى مشكلة2661تفجيرات نووية عام 

                                                           

 .3محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  1

 .26محمد عبد السلم، مرجع نفسه، ص -2

، 10لة الدفاع اللبناني، العدد "، مجوالعوملةغسان العزي، "السلح النووي بعد الحرب الباردة: نحو مزيد من االنتشار  -3

 .213، ص 2661تشرين األول، 

 .10 -26ص ص أشرف عبد الغفار، مرجع سابق،  -4

، 2 العدد"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، الطبيعة اللتماثلية للتهديدات األمنية الجديدةأدمام شهرزاد، "  -5

 .66، ص1021

نقل جميع الرؤوس النووية الناسفة التي على أراضيها إلى روسيا وفقا  شرعت بيلروسيا وكزاخستان وأكرانيا في -6

بلشبونة، كما أنها انضمت إلى معاهدة منع  2661لبرتوكول معاهدة خفض األسلحة االستراتيجية املوقع عليه في ماي 

أماكنها  قائمة فيانتشار األسلحة النووية بوصفها دوال غير نووية، لكن توجد قذائف ورؤوس ناسفة كثيرة ال تزال 

ويستغرق إزالتها عدة سنوات، وإذا فضلت هذه الجمهوريات التحول إلى قوى نووية منتهكة تعهداتها في معاهدتي خفض 

لتتلءم مع أغراضها،     األسلحة االستراتيجية ومنع انتشار األسلحة النووية، فيمكنها االستيلء على األسلحة وتعديلها

فكك األسلحة تم يصعب إحكام السيطرة على املادة القابلة للنشطار.) وعوضا عن ذلك
ُ
: راندال راجعيللمزيد أكثر فقد ت

مقدمة في وسائل منع االنتشار، ترجمة: سيد  - فرسبوج وآخرون، منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية

 (.213، القاهرة، ص 2661ة املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، ، الجمعي2رمضان هدارة، الطبعة العربية: 
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 2661 -2662، كما تفجرت مرة واحدة خلل سنوات النووية التكنولوجياتاملعدات و السرية في املواد و 

، كوريا الشماليةدى العراق و امج النووية السرية لكتشاف عدد من البر امشكلت نووية جديدة إرتبطت ب

 .26611( عام TPN) نتشاراال تمرد هذه األخيرة باإلنسحاب من معاهدة عدم و 

األسلحة  انتشارت حدوث موجة جديدة من احتماال إلى تصاعد املتسارعة أدت هذه التطورات و 

مة جريمة املنظظهور فاعلون جدد كجماعات الواد واملعدات واألجهزة النووية، و النووية بما في ذلك امل

غير املشروع، بحيث وجدت نوعيات جديدة من املواد املشعة  االتجار و  نتشار اال التي تنشط في مجال 

لم تعد وسائل النقل تقتصر على أنظمة التسليح الرئيسية، بل أصبح يتم تداولها، و  ستخداماال مزدوجة 

ة في الحصول على املعرفة ة نسبيأصبحت ثمة سهولتسهيلت بسيطة لنقلها، و  استخداممن املمكن 

إتفقت يات النووية التي أقرتها الدول و التكنولوجة، كما أن ضوابط تصدير املعدات و الخبرات التقنيو 

بالطاقة النووية  هتمام، فضل عن العودة إلى اال 2قابلة إلختراقها أو اإللتفاف حولها على نطاق واسع ،عليها

إزدادت التساؤالت حول مدى إمكانية فرض تحكم رقابي عد مناطق مختلفة من العالم، و املدنية في 

 لخدمة أغراض عسكرية
ً
 .3وسيطرة فاعلة للحيلولة دون إستغلل التقنية النووية املدنية سرا

قد  نتشاراال يشير إلى أن عملية  اتجاهأدت إلى بروز واملستجدات املتقدمة، إّن كل هذه التطورات 

 .4إلى التعايش مع نتائجه نتشار اال أن مفهومه تحول من منع انفلتت، و 

 النووي نشاا  اال الفرع الثاني: تعريف 

 نتشار اال د به منذ التوقيع على معاهدة حظر النووي ظل يقص نتشار اال على الرغم من أن مفهوم 

 أن حقل الدراسات العلمية في مجال 5األسلحة النووية انتشار هو  2601لعام 
ّ
  ركزت على  نتشار اال ، إال

القدرات النووية املدنية على نطاق واسع من  انتشار " بفعل القد ة املزدوجةة املفهوم ليشمل "توسيع دائر 

 .)ثانيا(، ثم تعريفه بمعناه الواسع(أوال)النووي بمعناه الضيق نتشار اال تعريف  علىسنقف  عليهو  .6العالم

  

                                                           

 .6 -1ص ص محمد عبد السلم، مرجع سابق،  -1

 .61 -63ص ص محمد عبد السلم، مرجع نفسه،  -2

 .12أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص -3

 .63محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص -4

. متاح 1، ص 01"، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد الدولية في سياسات االنتشار النووي األبعادكريم مصلوح، "  -5

 .21/02/1021، تاريخ االطلع: platform.almanhal.com./files/2/44386 على الرابط التالي:

 .11 -11ص ص محمد عبد السلم، مرجع سابق،  -6
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 بمعناه الضيق نشاا  اال أوال: تعريف 

أخرى  "العملية التي بموجبها تمتلك دولة بعد ى بأنه:النووي وفقا لهذا املعن نتشار اال عرف يُ 

سلحة النووية التي تمتلكها دولة األ  استخدامبتحصل على حق القرار منظومات اإلطلق النووي أو 

 امتلكدولة ب "العملية التي تقوم بموجبها جهة معينة سواء دولة أو جهة داخلهوأو بتعريف آخر  .1"أخرى 

 ،2اإلشعاعي"لتنتج كمية من الدمار املادي أو  للنشطار مادة قابلة  استعمالبأو التهديد  استعمالأو 

التكنولوجيا العسكرية  انتشار حالة خاصة من حاالت هو  (Nuclear prdiferation) النووي نتشار اال ف

هذه الحالة خصوصيتها بفعل  اكتسبتقد ، و 3التي تكسب الدول القدرة على إنتاج األسلحة النووية

ات لدراسفي امستقل  علمي التدميرية الهائلة لألسلحة النووية على نحو أدى إلى تشكل مجالالقدرة 

 منمركب  فإن املصطلح ؛وبهذا املعنى .4نتشاراال تحليل هذا النوع من و بحث ل االستراتيجيةالعسكرية و 

 :نتشارلل نوعين 

ث يتصل هذا النمط بمسار حي: (Horizontal nuclear proliferation) النووي األفقي نشاا  اال  -أ

يقابل هذا املفهوم القدرة على إنتاجه أو حيازته، و  زيادة عدد الدول التي تملك السلح النووي أو و  انتشار 

 .5"نزع السالح النووي مصطلح "

   حجم تطوير ويقصد به زيادة و : (Vertical nuclear proliferation)النووي الرأس ي  نشاا  اال  -ب

 يقابل هذا املفهوم، و 6لنووية التي تملكها الدول النووية بالفعل، أو توزيعها خارج أراضيهانوعية األسلحة او 

 

                                                           

 .02، ص 1003أسامة للنشر والنوزيع، عمان، األردن، ، دار 2سامي عوض، معجم املصطلحات العسكرية، ط:  -1

مجموعة مؤلفين "، كتاب األمن النووي، حظر االنتشار النووي: األبعاد التاريخية والسياسيةكارلتون ستويبر، "  2

ودار      ، األكاديميون للنشر والتوزيع  2أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز  الدراسات والبحوث، الرياض، ط :

 .26، ص م 1026ه ـ 2612الحامد للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن، 

 .26محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -3

شكلت حالة االنتشار النووي العسكري حقل دراس ي مستقل ُيعنى بدراسة وتحليل هذا النوع من االنتشار، األمر الذي  -4

-Non)ياوية، كما أصبحت هناك جماعة علمية تعرف باسم لم يحدث بالنسبة لألسلحة التقليدية أو الكيم

Proliferators) .26: محمد عبد السلم، مرجع نفسه، ص راجعي (تقدم تحليلت وتقديرات ملشكلة االنتشار.) 

يقصد بمصطلح "نزع السلح النووي " نهج يقوم على الحد من األسلحة النووية بهدف إبعاد أو على األقل التقليل       -5

 أو جزئيا من قدراتها النووية العسكرية.)
ً
: ستيف      راجعيمن مخاطر احتمال نشوب نزاع مسلح بتجريد األطراف كامل

 (.1مرجع سابق، ص توليو وتوماس شمالبرغر،

للبحث عن  (Scott saganاألسلحة النووية في العالم: منظور نماذج )سكوت ساجان  انتشار صليحة محمدي،"  -6

، جانفي 2لة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد العاشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة "، مجالقنبلة

 . 111، ص 1023
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 .1"نشاا اال عدم »مصطلح 

 نتشار اال من عملية مكون رئيس ي  باعتبارهيلحظ على الرغم من أهمية املفهوم الرأس ي )العمودي( و 

 أنه عادة ما يتم TPNالنووية )األسلحة  انتشار النووي التي تتعامل معها معاهدة عدم 
ّ
مفهوم  اختزال(، إال

املستهدف منعه النووي املقصود و  نتشار اال نخلص إلى القول أن  وعليه .2في معناه األفقي فقط نتشار اال 

 .3القدرات النووية انتشار ليس و  ،األسلحة النووية انتشار هو  ؛ضيقوفقا ملعناه ال

 سعاو لبمعناه ا نشاا  اال ثانيا: تعريف 

يتمثل في ، مواٍز مساٍو في أهميته انتشار ب هتماماال أدى التركيز على األسلحة النووية إلى تقليص قد ل

األمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة تعريف املفهوم ة التكنولوجية الصناعية النووية، البني انتشار تصاعد 

املرتبط  نتشاراال ذلك  ؛لهالنووي وفقا للمعنى املوسع  نتشار اال بأصبح يقصد و  ،4نتشارلل التقليدي 

 .5السلميو  طاقة النووية بنوعيها العسكري ال امتلكأو محاولة  بامتلك

في عدد الدول الحائزة  املستمر  االتساعبأنه: "إلى تعريفه الدكتورة رانية محمد طاهر  وتذهب

   لتطبيقات السلمية اإلمكانات التي تساعدها على إنتاج طاقة نووية سواء لللخبرات واملهارات والوسائل و 

      محققة على مستقبل السلم  ا، مع ما قد يحمله ذلك من أخطار أو لألغراض العسكرية، أو لكليهما معً 

 .6واألمن الدوليين"

هو القدرات  ،من باب مختلفنوع آخر و  اتجاهفي  نتشار اال لول يصبح مد ؛من هذا التعريف نطلقاوا       

مع الوقت تأثيرات ال تقل أهمية في كثير من جوانبها عن تأثيرات األسلحة النووية السلمية التي ستفرز 

                                                           

األفقي   يعد "عدم االنتشار" أحد املبادئ العامة املستحدثة في القانون الدولي، ويقصد به التوفيق العاجل للنتشار  -1

الجوانب اإلصطلحية : علن حرشاوي والعيد جباري، " ينظرواع األسلحة النووية. )والعمودي أي النوعي والكمي لجميع أن

  "، متاح على الرابط التالي:ملبدأ حظر انتشار األسلحة النووية في القانون الدولي

File:///c:users/annotec5121/Dowloads/Fd694d6bddc4d48d45aOec47%20(3).pdf ، االطلع:  تاريخ

20/02/1021.) 

 .1أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2

 .10محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -3

 .11، ص سابقمحمد عبد السلم، مرجع  -4

تملة لتطور سياسات انتشار الطاقة النووية: رؤية إستراتيجية في السيناريوهات املستقبلية املح"عادل محمد أحمد،  -5

 .30، مجلة دراسات القسم الثاني، ملف العدد، ص "منطقة الشرق األوسط

 .2رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -6
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على املواد  العسكري بحق الدول في الحصول  نتشار لل املدني املوازي   نتشار اال بهذا يرتبط ، و 1النووية

بحوث إجراء الواملواد الخام، واملعدات، واملنشآت النووية، والحصول على املعلومات، و  للنشطار القابلة 

بما يتفق مع نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة  ،املعدات النوويةباملواد و  االتجار حرية ، و اللزمة

الحصول على مساعدات غير مشروطة يرات النووية لألغراض السلمية، و الذرية، فضل عن إجراء التفج

وسائل  امتلكالنووي، و  الدول في إنتاج الوقود إلى جانب حقللطاقة الذرية، من الوكالة الدولية 

مع أحكام معاهدة منع األسلحة النووية  هذا ما يتماش ى. و 2ا اليتيح إنتاج األسلحة النوويةمالتخصيب ب

األصيل  تشجعه في إطار حق الدول ، بل تساعد عليه و 3النووي املدني نتشار اال تحظر ال التي  2601لعام 

 .4توظيفها لألغراض السلمية، و يا النوويةالتكنولوج استخدامو  امتلكغير القابل للتصرف في 

ات السلمية للطاقة ستخداماال الرغم من كون  إنه على :ضوء ما سبق، نخلص إلى القول  في

مفاعلت دة املعالجة، و بناء محطات إلعا، و القدرات النووية انتشار النووية ساهمت بشكل كبير في ظاهرة 

جعل الخبراء يؤكدون أن العالم يمر  اء املعمورة، وهذا مانووي في معظم أرجلتوليد الوقود ال إنتاج سريعة

 أن الدالالت و 5بمخاض "نهضة نووية عاملية جديدة"
ّ
األبعاد العسكرية ظلت دائما مسيطرة على ، إال

 بمعناه الضيق. نتشار اال تعريف مفهوم 

  

                                                           

 ،ماجستير عجابي رابح، "النظام القانوني الدولي المتلك الطاقة النووية و استخدامها في مجال السلمي"، رسالة -1

 .60، ص1020 -1006 ،جامعة الجزائر

"، املجلة املحددات القانونية والسياسية لحق الدولة في االستخدام السلمي للطاقة النوويةهاني عبادي املغلس، "  -2

 .223، ص1001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 23العربية للعلوم السياسية، العدد 

املقصود "باألغراض السلمية"، األمر الذي أدى إلى إثارة  2601دد اتفاقية حظر انتشار األسلحة النووية لعام لم تح -3

جدل قانوني أفرز عن رأيين متباينين، األول يرى أن االستخدام السلمي للطاقة النووية هو االستخدام املدني للمواد 

جه السلم والتنمية، ووفقا لهذا الرأي فإن استخدام الطاقة النووية واملعدات واملعلومات واملنشآت النووية بما يخدم أو 

 غير سلمي  في تشغيل البوارج الحربية أو إضاءة منشآت عسكرية بكهرباء تم توليدها بالطاقة النووية، يعتبر
ً
استخداما

ليشمل تلك النشاطات العسكرية للطاقة النووية، أما الرأي الثاني يذهب إلى ضرورة توسيع مدلول "االستخدام السلمي" 

 على منع تضييع واستخدام غير النووية، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن مقصد معاهدة حظر االنتشار 
ً
كان منصبا

: هاني عبادي راجعيفي أغراض عسكرية دفاعية. ) األسلحة النووية، وليس حظر اإلستفادة من تطبيقات الطاقة النووية

 (.220ملغلس، مرجع سابق، ص ا

 .63عجابي رابح، مرجع سابق، ص -4

 .2مهران كامروا، مرجع سابق، ص -5
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 النووي نشاا  اال الفرع الثالث: إشكاليات يثيرها مفهوم 

يمكن طرح ن التعقيد، و اإلشكاليات املرتبطة به املزيد مبعض  ار نتشاال لقد أضفت على مفهوم 

 أهمها كما يلي:

  الخلط بينهماالقد ة النووية واألسلحة النووية و  امتالكةقة بي  أوال: إشكالية العال

متلك ذاته أية إشكالية، فالدولة التي تمتلك قدرات نووية ت دال يثير مفهوم القدرة النووية في ح

إضافة إلى مفاعلت تعمل في إطار  التطبيق،اكز البحث و مر و  ،والكوادر العلمية ،وية األساسيةاملعارف النو 

قوى تعمل ألغراض توليد الطاقة  أو مفاعلت ،التطبيقات املدنيةكمفاعلت البحث و  ،برنامج نووي

تقع هذه و  ،1يةبنية نووية تعمل لألغراض السلم امتلكبتحلية املياه، فالقدرة النووية ترتبط باألساس و 

للدولة بصفة عامة، لكن عند تطورها إلى حد  االقتصاديةقدرة التكنولوجية و القدرة ضمن عناصر ال

عليه "املواد  معين يمكن أن تمثل قاعدة لبناء قوة عسكرية نووية، خاصة في ظل وجود ما يصطلح

التي توجد ، و ملدني والعسكري املزدوج ا ستخداماال املواد النووية ذات واملعدات الحساسة" أو املعدات و 

 على و  ،م تفصيلية ال نهاية لها تحددهاقوائ
ً
، كما توجد تجمعات متعددة األطراف فيها االتجار تفرض قيودا

 .2النووية املعداتلى إمداد الدول األخرى باملواد و كنادي لندن للموردين" تضع قواعد للسيطرة ع "

القدرات  انتشارو  متلكال  االستراتيجيةعاد معظم الدراسات التي تهتم بتحليل األب ذهبتو 

 امتلكنحو  تجاهواال ،القدرات النووية انتشار ين يحكمان العلقة بين يإلى أنه ثمة طرحين رئيس ،النووية

 :3همااألسلحة النووية و 

ة األسلح انتشار لوجيا النووية لألغراض السلمية و يقول بوجود علقة مباشرة بين التكنو الطرح األول:  -1

البرامج النووية العسكرية، ضح بين املشاريع نووية السلمية و النووية في العالم، حيث هناك إرتباط وا

 على ن
ً
 .4األسلحة النووية انتشار املواد بما ييهئ فس املنشآت والتكنولوجيا و فكل الجانبين يعتمدان تقريبا

املحتمل من األسلحة النووية، و  انتشار ل يسه القدرات النووية انتشار على الرغم من أن الطرح الثاني:  -2

 أنه نتشار اال أن يعجل املناخ العام لهذا 
ّ
ين القدرة ليس بالضرورة هناك علقة مباشرة ب وتيرة اإلنتاج، إال

يتفاوت   دولية ، مالية و اقتصاديةأمنية، سياسية، ، حيث ثمة عوامل تكنولوجية، عسكرية، 5القوةو 

                                                           

 .11أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص -1

 .10محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص -2

 .116صليحة محمدي، مرجع سابق، ص -3

 .11أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص -4

 .11 -12ص ص حمد عبد السلم، مرجع سابق، م -5



 

 

 

262 

ال األسلحة النووية، و  امتلكالقدرات النووية و  امتلكقة بين في العل وزنها من حالة إلى أخرى تتدخل

 .1توجد قاعدة محددة لتأثيراتها

ذلك أن ب إلى حد كبير، وصائ ل الطرح الثاني مقبو  ، أننتشاراال ويرى الباحثون في دراسات 

 عناصر القدرة النووية السلمية ال يعني أن الدولة املالكة يمكنها بمجهود  امتلك
ً
معين أن تنتج سلحا

 
ً
التي تمكن الدولة  2، بل هناك متطلبات إضافية البد من توافرها إلستكمال "دورة الوقود النووي" نوويا

 112 - اليورانيوم، و 116 –هي البلوتونيوم ، و من حيازة املواد النووية إلنتاج وصنع السلح النووي

طرحت عدة معايير لتصنيف دول العالم على  ؛اقفي هذا السي، و3باملائة على األقل 60املخصب بدرجة 

لنووية" الذي على أساسه يتم القوة التي تمتلكها، أهمها نموذج "سلم القدرات ا -أساس مستوى القدرة 

هي: الدول و قد أدى ذلك إلى وجود ثلث تصنيفات ي تسير في الطريق النووي، و للدول الت قياس ذلك

 .4ل غير النوويةالدو ، دول العتبة النووية، النووية

 أن ، 5أسلحة نووية امتلكبالضرورة القدرة النووية ال يعني  امتلكأن  ؛يمكن القول مما سبق 
ّ
إال

 إلى املؤشرات الخاصة ب امتلكتزايد عدد الدول القادرة على 
ً
التكنولوجيا  انتشار أسلحة نووية إستنادا

أبعاد  مستقلة ذاتقدرات النووية" كمشكلة خاصة و ال انتشار بمشكلة " هتمامأدى إلى تصاعد اال  ،النووية

لها تأثيرات على األمن و  ،6األسلحة النووية انتشار ت حتماال إستراتيجية تتجاوز مجرد داللتها بالنسبة ال 

 The)أفرز ذلك ظهور نقاشات جديدة تتعلق بما يسميه البعض بإشكالية  "الخطر النووي"  قدالنووي، و 

Nuclear Danger)، ل في تزايد خطر التسرب النووي نتيجة إزدياد عدد املحطات الجديدة للطاقة املتمث

اد النووية أو تهريب املو ختلفة كسرقة و أصبح يطرح مشكلت م الذيو  ،النووية في كافة أرجاء العالم

 ستخداماال سيم مؤكد بين فيها، كما أدت تلك النقاشات إلى عدم وجود أي تق االتجار عليها و  االستيلء

                                                           

 .66رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص -1

النووي" بالتعقيد بشكل يصعب الجزم بإمكانية تجاوز "الخط العسكري النووي" من عدمه،  الوقودتتسم "دورة  -2

لنووي بفعل مشكلة السيما إذا تم إدخال عنصر السرية التي تفرضها الدول على نشاطاتها التي تسير في الطريق ا

: محمد عبد السلم، مرجع راجعيللمزيد أكثر التكنولوجيا النووية الحساسة واملواد واملعدات املزدوجة االستخدام. )

 (.11-10صص سابق، 

 .20 -66ص ص رانية محمد طاهر، مرجع سابق،  -3

 .22 -20 ص رانية محمد طاهر، مرجع نفسه، ص -4

 .160صليحة محمدي، مرجع سابق، ص  -5

 .12أشرف عبد الغفار عبد القادر، مرجع سابق، ص  -6
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  العسكري لتلك التكنولوجيا على الرغم من الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دني و امل

 .1هذا العمل لتنظيم

 في املرحلة الحالية نشاا  اال ثانيا: إشكالية التعامل مع مفهوم 

جة أن لدر  ،األسلحة النووية انتشار إدراك دولي قوي ملخاطر  سيطر منذ بداية العصر النووي األول 

إلى ضرورة تأمين دعا  ،2660أول قرار إتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها األولى عام 

في ظل السلوكيات املثيرة للدول التي تمتلك ، و2الطاقة النووية في األغراض السلمية وحدها استخدام

كيفية التعامل مع  ه قراءة حول لدي اتجاهكل ين أساسين و اتجاهالراهنة، تبلور قدرات نووية في املرحلة 

 هما:و التطورات الدولية في العالم النووي من واقع التفاعلت و  نتشار اال مشكلة  التي تطرحها املتغيرات

    لحة النووية نتاج األسإأن القدرة على  تجاهيرى هذا االالواسع لألسلحة النووية:  نشاا اال  اتجاه -1

البرامج النووية لبعض الدول خاصة تلك الدول التي تنعتها  من الصعب إيقافت بالفعل، و انتشر قد 

 انتشار كل ماهو متاح للتعامل مع مشكلت "بالدول املارقة" أو املتمردة، و اإلدارات األمريكية املتعاقبة 

: كيف نتعايش مع مطروحا هو أن ما أصبحوليس إيقافه أو إنهاؤه، و  نتشار اال حة النووية، هو إبطاء األسل

ريا الشمالية ثم إيران تقدمتا في كو ، فالهند وباكستان إمتلكتا تلك األسلحة، و 3ألسلحة النووية ؟ا انتشار 

، الجماعات اإلرهابيةقذرة( قد تصبح متاحة للتنظيمات و ، بل إن القنابل اإلشعاعية )التجاههذا اال

أن ر أواملتوسط، و أسلحة نووية في املديين القصي امتلكتجه نحو تدول األخرى سوف الهناك عدد من و 

 السلح النووي سوف ينتشر عبر مناطق مختلفة من العالم خلل الفترة القادمة بفعل عدة عوامل أهمها:

هي التكنولوجيا التي تتيح للدول تطوير أو تطورة أو املكملة أو املزدوجة، و التكنولوجيا النووية امل انتشار  -أ

كقدرات إعادة املعالجة، أو التصميم الهندس ي، أو البنية أسلحة  امتلك اتجاهتحويل قدراتها النووية ب

 .4الصناعية، مع إمكانية الحصول عليها بأشكال غير قانونية

ألطراف أو األسلحة النووية على مستوى التعهدات الثنائية أو املتعددة ا انتشارتصدع نظم منع  -ب

 جذريا،ً  ياتتفاقاال
ً
تعقيد  وتنامي نظام العوملة، األمر الذي ساهم فيالدولية بفعل تغير املشهد الدولي تغيرا

 لألغراض السلميةاملواد النووية و  استخدامن بقاء املهام التي تضم
ً
، مما 5البنية التحتية النووية قاصرا

                                                           

رانية فلفل، الطبعة األولى باللغة العربية، مؤسسة  ترجمة:ستيف توماس، إقتصاد الطاقة النووية: آخر املستجدات،  -1

 .2، ص1022 هينرش بل األملانية، مكتب الشرق األوسط العربي رام هللا، تشرين الثاني

 .61م، مرجع سابق، ص محمد عبد السل  -2

 .66 -61ص ص ، نفسهمحمد عبد السلم، مرجع  -3

 .62محمد عبد السلم، مرجع نفسه، ص  -4

  –"الضمانات النووية في أزمنة التحدي وان سوبارك وجان هيلرمان،  -5
ً

خبراء في الضمانات والتحقق يعرضون تقويما

 .21، فيينا، ص1003، مارس/ آذار 1/61، العدد ، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذريةللمشهد العالمي"
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إلى تبني أطر أخرى  ،بمفهومه التقليدي نتشاراال تذهب إلى التحرك من عدم  تجاهاالجعل تحليلت هذا 

تهدف إلى منع الدول املشكوك في نواياها و ، نتشاراال مرحلة ما بعد  علىة، تركز بمفاهيم وسياسات جديد

أو مواجهة  ،هذا بالضغط على الدول التي تزودها بالتكنولوجيا النوويةقدرات نووية سلمية، و  امتلكمن 

عسكري التدخل ال استخدامك ،حادة انتشار بأساليب إكراه عنيفة في املناطق التي تشهد حاالت  نتشار اال 

إلى التعامل مع نتائجه العملية كبناء نظم دفاعية  نتشار اال لقصف املنشأت النووية، أو تجاوز منع 

 .1في املناطق التي يشهدها بالفعل بإجراءات بناء الثقة نتشار اال صاروخية متطورة، أو إدارة عملية 

القدرات النووية بدرجات  ر انتشاأن  تجاهيرى هذا االاألسلحة النووية:  انشاا  التحكم في  اتجاه -2

 انتشار السيطرة على  اتجاههو و  ،العكس ي تجاهختلفة تدفع إلى االأدى إلى ظهور تفاعلت مة تمتفاو 

األسلحة النووية على املستوى الدولي، ذلك أن القوى الدولية الرئيسية في العالم خاصة الواليات املتحدة 

، وخوض معركة بهدف ضمان األسلحة النووية انتشار ملنع ية األمريكية تعمل على تأكيد قوة النظم الدول

محاولة  تطوير ، و 2662( في عام TPN)نتشاراال اللنهائي ملعاهدة عدم  ها كما حدث بشأن التمديداستقرار 

نظم للرقابة اإلكراهية على القدرات النووية باإلستناد إلى قرارات مجلس األمن الدولي كنظام التفتيش 

بشكل ملزم على الدول  1002لعام محاولة فرض البرتوكول اإلضافي ، و الحالة العراقيةالخاص املطبق في 

 .2نتشاراال األعضاء في معاهدة عدم 

إلى قيام  ،التكنولوجية شديدة الحساسية الواسع للتكنولوجيا النووية، ومنها نتشار اال أدى  كما

مع األسلحة النووية، وقد توازى ذاك  شار انتة على الدول الكبرى بطرح مبادرات دولية أو إقليمية للسيطر 

الشروع في مفاوضات يام إحدى الدول طواعية بتفكيك مالديها من أسلحة نووية، و كق ،تطورات هامة

نووية كما حدث في الشرق األوسط متعددة األطراف تركز على إقامة مناطق خالية من األسلحة ال

األسلحة النووية بدأت  انتشارية ذات العلقة بمنع الدولاألطراف ، فضل على أن املنظمات و 3إفريقياو 

نحو الحظر الشامل للتجارب  تجاهتحاول صياغة ترتيبات خاصة لإلقتراب من القدرات النووية، كاال

بعدم السماح لدول جديدة بدخول مجال إنتاج الوقود  تفاقالنووية أو السيطرة على املواد النووية، أو اال

محاولة إبرام صفقات مع ث بين الدول الثماني الصناعية، و اليورانيوم كما حدالنووي عبر برامج تخصيب 

املواد ظ ببرامج خاصة إلنتاج املعدات أو الدول التي تمتلك قدرات نووية متقدمة لدفعها على اإلحتفا

                                                           

 .60محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -1

 .61، ص نفسهرجع املمحمد عبد السلم،  -2

 .66رجع نفسه، ص املمحمد عبد السلم،  -3
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املعدات ق التجارية السوداء للمواد و محاولة السيطرة مع التعاملت التي تشهدها السو و الحساسة، 

 .1ويةالنو 

التحكم  اتجاهإلى غلبة من خلل ما سبق، يمكن القول أن املشهد الدولي في املرحلة الراهنة يشير 

 إلى الحاالت األس انتشارفي 
ً
التي يمكن رصدها، لكن ثمة عوامل مختلفة تؤكد أن لحة النووية إستنادا

غير مستقر في ظل تزايد  يزال أن السيطرة عليها ال النووية ال تزال قائمة، و  األسلحة انتشار ت احتماال 

الدليل على ذلك فإن مجموعة من الدول قد مضت في في العالم، و الواسع للقدرات النووية نتشار اال 

 2نباكستا، مثلما هو الحال بالنسبة إلسرائيل والهند و نشاطاتها النووية وأنتجت بالفعل أسلحة نووية

ه توقعات متزايدة للطاقة الوقت الذي تسجل فيففي  ،من جهة أخرى ، و 3هذا من جهة اليةمكوريا الشو 

التكنولوجيا النووية يزداد  انتشاراملزيد من الدول للقدرات الصناعية، فإن التحكم في  امتلكالنووية و 

إلثراء ومعالجة الوقود املستهلك، ، السيما تكنولوجيا العمليات النووية الحساسة مثل: عمليات اصعوبة

إنتاج أيضا في  هااستخداميمكن من البرامج النووية السلمية، و ي جزء هذه األنشطة بطبيعتها هو 

أن الدول التي تمتلك هذه عالج لتصنيع األسلحة النووية، و البلوتونيوم املاليورانيوم شديد اإلثراء و 

 .4األسلحة النووية امتلكالعمليات أصبحت على بعد خطوات قليلة من القدرة على 

ضوء التطورات الراهنة ال يمكن التنبوء بوضع املستقبل النووي  ؛ وفيلكعلى الرغم من ذو          

ي يرافقه املواد النووية الحساسة الذ انتشار تفرزه من أن إشاعة التكنولوجيا النووية وما  الدولي، ذلك

ة كالييوحي بأن إش ،األفراد في الحياة الدولية في إطار نظام العوملة املتناميتزايد أهمية الجماعات و 

 في املستقبل املنظور، و  ستصبح أكثر  نتشاراال التعامل مع مفهوم 
ً
ديد قد تخضع ملتغيرات من نوع جتعقيدا

 وراء مستوى معقول من الفوض ى النوويةال تسعى الدول للتكيف معه، و 
ً
ذلك ، 5إنما تسعى لتكييفه سعيا

الدول في في رغبة بعض النووية، والواسع للتكنولوجيا  نتشار اال في  أن عناصر القلق السائدة اليوم تتمثل

املواد  انتشار لتوسع في إنتاج الطاقة النووية، وبين املخاوف الخاصة بالربط بين احيازة السلح النووي، و 

                                                           

 .200، صسابقمحمد عبد السلم، مرجع  -1

العتبارات عديدة  2660تجارب النووية لعام رفضت كل من الهند وباكستان االنضمام إلى معاهدة الحظر الشامل لل -2

 مصالح الدول املالكة لألسلحة النووية، وتكرس الوضع النووي القائم الذي يقسم العالم إلى فئتين: 
ّ
منها، أنها ال تخدم إال

 فئة تملك السلح وفئة أخرى ال تملكه، وقد ساهمت هذه السياسة التمييزية في إصرار الهند وباكستان على حيازة

 في ماي 
ً
 نوويا

ً
 (.220: غسان العزي، مرجع سابق، ص راجعي) .2661السلح النووي، وقيامها بإجراء إحدى عشر تفجيرا

 .202 -200ص ص ، سابقمحمد عبد السلم، مرجع  -3

 .10"، مرجع سابق، ص الصورة املتغيرة للطاقة النوويةمحمد البرادعي، " -4

 .21كريم مصلوح، مرجع سابق، ص  -5
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إستحواذ جماعات غير مرتبطة  احتمالأيضا في و  ،1كذلك في شبكات املشتريات النووية السريةالنووية، و 

 .2اإلشعاعيةامية على املواد النووية و كالجماعات اإلرهابية واإلجر  بالدول 

 على األمن النووي نشاا  اال مخاطر املطلب الثاني: تداعيات و 

   تداعياتالمتداخلة بصورة وثيقة، ذلك أن تظل مترابطة و  نتشار اال وعدم إن قضايا األمن النووي 

في كافة نووي ألمن الا ؤثر علىالتي ت التهديداتتعد أحد أبرز  ،معناه الواسعب نتشاراال خاطر التي يمثلها املو 

العوامل التي ركز في هذا املطلب على األسباب و سن من ثمةو ، الوطنية واإلقليمية والدوليةمستوياته 

على األمن    النووي  اتهانعكاس ومخاطر(، ثم نبين مظاهر الفرع األول ) نتشاراال ساهمت في تصاعد 

 (.الفرع الثاني)

 النووي نشاا  اال الفرع األول: عوامل تصاعد 

   ثمة عوامل التي يواجهها املجتمع الدولي، و  النووي أحد التحديات األمنية املباشرة نتشار اال يمثل         

ل إلى يم هذه العوامسيمكن تقصاعده في عدة مناطق من العالم، و ساعدت على تأسباب مختلفة أدت و و 

(، أوالالنووي العسكري ) نتشار اال اعد ، قسم يتعلق بعوامل تصنتشاراال نوع قسمين بحسب طبيعة و 

  (.ثانياالنووي املدني ) نتشار اال وقسم يتعلق بعوامل تصاعد 

 النووي العسكري  نشاا  اال أوال: عوامل تصاعد 

يتعاظم هذا التهديد النابع من أكبر تهديد حقيقي للسلم واألمن الدوليين، و  3السلح النووي يشكل

أخرى، حيث وجهات إلى دول  هانتشار  احتمالو لدى دول جديدة  هتشار انإلى ظاهرة  ،4وجود السلح ذاته

                                                           

 .22وان سوبارك وجان هيلرمان، مرجع سابق، ص  -1

"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "اتجاهات إعادة دراسة النهضة النوويةلين وانج وكرستوفرجا.هانسن، "  -جون  -2

 .11، ص 1003، سبتمبر/ أيلول 2/66"، العدد 1003-2623الذرة من أجل السلم  –جديدة 

عليه ملصطلح "السلح النووي" خاصة على صعيد االتفاقيات الدولية، ومع ذلك عرفته  ال يوجد تعريف محدد ومتفق -3

بأنه: " كل جهاز قادر على إطلق طاقة نووية دون  2603معاهدة تحريم األسلحة النووية في أمريكا اللتينية لسنة 

 للستخدام العسكري"، وه
ً
القنابل الذرية،  و على ثلثة أنواع:السيطرة عليها، ويكون له من الخصائص ما يجعله مناسبا

 (.مرجع سابق: نورة الحفيان، ينظروالقنابل الهدروجينية، والقنابل النيترونية. )

 في الحرب العاملية الثانية، 2662أستخدم السلح النووي مرتين فقط خلل ضرب مدينتي هيروشيما ونكازاكي عام  -4

لعواقب، بل كان من خلل اإلستفادة من ثغرة تعمدت الدول النووية الكبرى ولم يكن ذلك من فراغ أو سوء تقدير ل

القانون الدولي، وهو عدم وجود نص إلى يومنا هذا يحظر صراحة استخدام السلح النووي أثناء النزاعات  إبقائها في

جامعة لة ماجستير، : شعاشعية لخضر، موقف القانون الدولي اإلنساني من األسلحة النووية، رساينظراملسلحة. )

 (.62، ص 1000، البليدة
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ي إمكان وقوعه ف، و 1أصبح من املمكن الحصول على التكنولوجيا النووية عن طريق التعاون بين الدول 

األسلحة  انتشارلى تصاعد إهم العوامل الدافعة أل سنتطرق بناء عليه ، و أيدي جماعات عدائية أو إرهابية

 ما يلي:في العالمالنووية في 

يرتبط هذا العامل بالحقبة التي تزامنت  السوفياتي السابق: االتحادالحصول على أسلحة نووية من  -1

ين األسلحة عوامل قلق خطيرة بشأن تأم ألول مرةو السوفياتي السابق، بحيث برزت  االتحادمع تفكك 

لدولي التي يقرها القانون الدولي بشكل بحكم حالة التوارث اوالسرقة أو البيع، و  ،النووية من التهريب

ل الجمهوريات املستقلة على ى ذلك إلى حصو دفقد أ ،مؤقت على جزء من ترسانة القوة السوفياتية

 2661ه في ماي املوقع علي االستراتيجيةبموجب برتوكول معاهدة خفض األسلحة ، و 2نوويةأسلحة 

من الجمهوريات السوفياتية املستقلة إلى روسيا  نقل جميع الرؤوس الناسفة النوويةبلشبونة، تم سحب و 

ده لم يحل أن هذا اإلجراء وح إذ مع ذلك ظل الوضع السياس ي في روسيا ذاتها غير مستقر،و ية، االتحاد

ئمة في أماكنها، يرة ال تزال قارؤوس ناسفة كثاملشكلة املتعلقة بأمن األسلحة، بحيث كانت هناك قذائف و 

إذا فضلت تلك الجمهوريات أثناء املدة التي حددتها معاهدة خفض األسلحة ، و ل وإزالتها يستغرق مدة أطو 

على األسلحة وتعديلها لتتلءم مع أغراضها، وقد  االستيلءفيمكنها التحول إلى قوى نووية،  االستراتيجية

 .3تفشل تلك الدول في إحكام السيطرة على املادة القابلة لإلنشطارتفكك األسلحة و 

ن الدول التي سعت لإلستفادة من حالة التفكك التي أصابت جمهوريات آسيا الوسطى عقب مو          

ذكرت بعض التقارير الغربية أن إيران ران للحصول على السلح النووي، و هي إي ،السوفياتي االتحادإنهيار 

بإسم )مخزن يما في موقع معروف الس ،كانت تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم تكفي لصنع قنبلة نووية

زاخستان ملنع إبرام أي صفقات نووية مع اتدخلت بسرعة اإلدارة األمريكية لدى حكومة كأوبلينكس ي(، و 

كغم من اليوراتيوم املخصب من  000قامت الواليات املتحدة األمريكية بنقل حوالي  ، كماإيران

 .4اديةاملاملساعدات تقديم كازاخستان إلى قاعدة السلح الجوي األمريكي مقابل 

ألول مرة في املجال  هااستخدامكان إكتشاف الذرة و  التهديد العسكري:زيادة الشسلح النووي و  -2

العسكري أثر بالغ على العلقات الدولية، حيث تمكنت الواليات املتحدة األمريكية من بعث رسالة قوية 

م الالعقيدة التي ستوجه الع هي سمات التفوق العسكري مفادها أن التقدم التكنولوجي و  ،يللمجتمع الدول

                                                           

 .211، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، ص 2سعد حقي توفيق، االسترتيجية النووية بعد الحرب الباردة، ط:  -1

 .113صليحة محمدي، مرجع سابق، ص  2

 .213راندال فورسبرج وآخرون، مرجع سابق، ص  -3

 .216سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -4
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سياسة و  ،خلل عامل سباق التسلح النووي قد تحقق ذلك بالفعل منا بعد الحرب العاملية الثانية، و م

 .1الّردع النووي التي طبعت الحرب الباردة

الدولية من حيث  الباحثين على إعتبار فترة الحرب الباردة من أخطر الفترات معظم جمعيُ و          

، فقد أوشك العالم على خوض حرب عاملية نووية بسبب سباق التسلح النووي نتشاراال األمن و  تهديدات

القرى النووية الخمس سعي عدد من الدول الجديدة خارج عدما تبين خطورة األسلحة النووية، و الرهيب ب

 
ً
 واقعا

ً
 مع تجاوز حدود العتبة النوويةو  ،لحيازتها، وأصبح ذلك أمرا

ً
 متناميا

ً
فتح الباب لحلقات و  ،تهديدا

  على وجه التحديد الهند درت الدخول في سباق تسلح نووي، و جديدة، السيما مع دول آسيا التي با انتشار 

( من منظور TPN)الدول النووية ملشروعية حيازة السلح النووي بنص معاهدة  احتكار باكستان لكسر و 

 .2التهديد العسكري اإلعتبارات األمنية و 

 في القواعد  11ل تزال هناك ف ،حرب الباردةرغم إنتهاء الو 
ً
ألف رأس نووي على األقل منتصبا

 حاليا، و العسكري
ً
ألف رأس  11وسيا أكثر من ر دى الواليات املتحدة األمريكية و لة للدول املسلحة نوويا

 مجتمعة ما يعادل ألف رأسإسرائيل اململكة املتحدة والصين والهند وباكستان و منها، ولدى فرنسا و 

 لإلطلق، و ال يزال نصف مجموع الرؤوس النووية تقنووي، و 
ً
 جاهزا

ً
 منتشرا

ً
من الواليات املتحدة لكل ريبا

هي جاهزة لإلطلق في الة إستنفار قصوى بدرجة الخطر، و سلح في ح 1000روسيا أكثر من األمريكية و 

 .3حال الشعور بوجود هجوم

شعور  الحائزة لألسلحة النووية  ينتاب الدول غير  لنووية:إزدواجية املعايير في التعامل مع األسلحة ا -3

لتزام بنظام عدم لما تمارس عليها الدول املالكة للسلح النووي أساليب الضغط لي عندغضب حقيقو 

إلى املادتين تم النظر به، حيث غالبا ما ي لللتزام، في حين ال تبدي تلك الدول إستعداد من جانبها نتشاراال 

 ستخداماال باللتان تحددان الحقوق والواجبات فيما يتعلق  نتشار اال سادسة من معاهدة عدم الالرابعة و 

الحائزة على  الدول  صالحل ي ز يتمي اتجاهفي  على أنهما تصبان ،نزع األسلحةالسلمي للطاقة النووية و 

ر إلى األدوار التي تلعبها حتى التوزيع الحالي للقوة في املجتمع الدولي يبدو أكثر تبعية بالنظاألسلحة النووية، و 

يشكل دافعا  هذا مادة األمريكية في الوقت الراهن، و على رأسها الواليات املتح، و القوى النووية الكبرى 

 نتشار اال املوقف السلبي ملعاهدة عدم ، بفعل 4العسكري النووي  نتشار اال ت زيادة احتماال  فيقويا سببا و 

                                                           

"، مجلة اإلجتهاد للدراسات القانونية مبدأ سيادة الدول ومدى تأثره بنظام الضمانات النوويةمهداوي عبد القادر، " -1

 .02، ص1021، معهد الحقوق، املركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي 01واالقتصادية، العدد 

"، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، لنووي الراهنةتحليل البعد الرمزي في سلبيات االنتشار ا" إمام بن عمار،  -2

 .116، ص 1023، جانفي 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 20العدد 

 .6غاريت إيفانز وآخرون، مرجع سابق، ص -3

 .2مهاران كامروا، مرجع سابق، ص  -4
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األفقي، بمعنى أن الدول النووية مسموح لها أن  نتشاراال بالنووي الرأس ي وتسمح  نتشار اال تمنع التي 

هذا هو طابع ولوجيا إلى الدول غير النووية، و دون أن تنقل تلك التكن ،تتبادل الخبرات النووية فيما بينها

 .1اإلزدواجية الفاضح في املعايير بشأن التعامل مع قضية األسلحة النووية

الخبراء الدوليون أن النظام ختصون و يجمع امل :نشاا اال ملنع  فعالية النظام الدولي ةقصو  وتآكل -4

تصدع بفعل عدم يعاني من حالة عجز و يواجه تحديات قوية ومشكلت متعددة، بل و  نتشار اال نع الدولي مل

 ما يلي:في ذلكيمكن رصد أهم مظاهر و  ،نتشاراال ملئمته للتعامل مع األبعاد املستجدة ملشكلة 

خاصة فيما يتعلق  ،النووي نتشار اال عاجز عن إستيعاب ظاهرة  نتشار اال لى ملنع أصبح النظام الدو  -أ

فككت  إفريقيا التيجنوب مثل  فل يوجد نظم دولية للتعامل مع حالة ،ع النوويةقبترسنات األمر الوا

 حالة يه أو وجود قدرات نووية متقدمة كما  ،لكنها ال تزال تمتلك القدرة على إعادة إنتاجها  أسلحتها

، كما ال يسمح اإلطار القانوني لنظام 3، أو حالة كوريا الشمالية2إسرائيلكاليابان، أو مع حالة معقدة 

 .4الباكستنية -بإستيعاب الحالة الهندية  نتشار اال عدم 

 بخلق  نتشار اال ال يهتم نظام منع  -ب
ً
تحجيم دوافع السعي تساهم في محاصرة و  " بيئة أمنية" كثيرا

السياس ي لنظام  ما يتعلق ذلك من مستويات ملشكلت األمن، كما أن البعد، و األسلحة النووية لكمتال 

بعد فني يمنع املتطلبات التكنولوجية الحيوية  بالرغم من وجود ،الحالي منعدم إلى حد كبير نتشار اال عدم 

                                                           

سة في ظل املعايير اإلزدوجية التي تشهدها الشرعية درا -الشرعية الدولية واالستخدامات النوويةشعاشعية لخضر، "  -1

 ،https://platform.almanhal.com/Files/2/37840 "،متاح على الرابط التالي:الدولية في مواجهة الطاقة النووية

 .06/01/1021تاريخ االطلع: 

لتوقيع على معاهدة حظر االنتشار التي لم تمنع األعضاء فيها من السعي إلى امتلك األسلحة النووية، ترفض إسرائيل ا -2

كما ترفض إسرائيل التعامل مع نظام التفتيش والرقابة الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصفه بأنه نظام 

 (.210: سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ينظرغير محكم. )

ال تعترف كوريا الشمالية بخبراء التفتيش التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترفض التعامل معهم بحكم  -3

، وتعكف على بذل جهود حثيثة حول 2661إعلنها قرارها باالنسحاب من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية في مارس 

( تجارب ناجحة للسلح النووي، األولى في 0جراء ستة )التخصيب وتطوير تكنولوجيا الصواريخ، وقد إستطاعت إ

، 1020، والرابعة والخامسة على التوالي في سبتمبر ويناير1021، والثالثة في فبراير1006، والثانية في ماي 1000أكتوبر

وية ، متحدية بذلك العقوبات األممية والضغط الدولي، كما تسعى إلى تطوير أسلحة نو 1023والسادسة في سبتمبر 

-161 ص : إمام بن عمار، مرجع سابق، صينظروتجارب لصواريخ باليستية قد يصل مداها إلى األراض ي األمريكية. )

161.) 

 .01محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -4

https://platform.almanhal.com/Files/2/37840
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ال يمنع ذلك من ي املقابل ف أو إخضاع تلك املتطلبات إلى نظام الضمانات، لكن ،عن "دولة نووية محتملة"

 .1حصول دولة معنية على قدرات التسلح النووي إذا قررت أن مصلحتها العليا السياسية تقتض ي ذلك

جوهر النظام  باعتبارها( TPN) نتشاراال معاهدة حظر نظام ضمانات التحقق الذي تستند إليه عاني ي -ج

إلى ذاتها فتقر املعاهدة ت، كما 2حاالت متعددة مشاكل حقيقية تجعله غير فعال في نتشاراال الدولي ملنع 

أو عدم اإلمتثال لإللتزامات من قبل دولة طرف في  ،ات املنهجيةنتهاكآلية داخلية للنظر في املزاعم عن اال 

الذي  الدولية للطاقة الذرية حيث يتم بحث مثل هذه الحاالت من قبل مجلس محافظي الوكالة ،املعاهدة

 .3األمن الدوليين إلى مجلس األمن لألمم املتحدةالتي تؤثر في السلم و  يل الحاالتيمكن أن يح

 ،ماأو العقاب في حالة إختراق دولة  على آليات لإلمتثال نتشار اال الدولي لعدم  ال يتضمن النظامكما  -د

ري الدقة حال توجد وسيلة لتضوابط التحكم في صادرات املواد واملعدات واملرافق النووية، و معايير و 

، ، كما أن ظهور مجموعة جديدة من املوردين زاد األمر تع2662 الكاملة في تعاملتها كحالة العراق
ً
قيدا

تتضمن ال  التي نتشار اال على ذلك كيف يمكن الحد من فرص قيام أي دولة طرف في معاهدة عدم و 

 تمنع التجارة النووية بالتحديد، من تطوير أي
ً
، هذا من 4؟آخر برنامج نووي عسكري، في مكان نصوصا

اإلعتقاد املسيطر لدى بعضها و  املصدرة للتكنولوجيا النووية فإن مبالغة الدول  ،من جهة أخرى و  ،جهة

أضحى من و ، ال قيود صارمة على الصادرات، أدى إلى إدخلقة مباشرة بين القدرات النوويةبوجود ع

بذلك ية للطاقة النووية، ليفقد ات السلمستخداماال على دول كثيرة من العالم الثالث تطوير عسير ال

 5مبررات وجوده بالنسبة لتلك الدول أهم أسسه و  نتشار اال الدولي ملنع النظام 
ُ
فرض على ، في مقابل لم ت

تصدير املواد ، وتركت لها حرية إستيراد و الصناعة النووية أية قيودالدول األكثر تقدما في التجارة و 

دون أي إلتزامات و عتبار، ام الضمانات بعين اال خد نظأ دون واملعدات النووية املتقدمة والحساسة 

 الهشاشة.يتصف بعدم املصداقية و  ،ام تمييزي نظ نتشار اال ، مما جعل نظام عدم 6دولية

يعد نزع السلح النووي أحد األهداف  فال الجهود األممية في عملية نزع السالح النووي:تعثر و  -5

دخولها حيز تحقق منذ التوقيع على املعاهدة و الذي لم ي يئشهو ال، و نتشاراال لرئيسية ملعاهدة عدم ا

إجراءات لوقف سباق التسلح  تخاذالدول األعضاء بأن تدخل في مفاوضات عاجلة ال مطالبتهارغم  ،النفاذ

                                                           

 .01 -01ص ص ، نفسهمحمد عبد السلم، مرجع  -1

 .01محمد عبد السلم، مرجع نفسه، ص  -2

"، مجلة الوكالة الدولية أدوار جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية  -ن السيف النوويدفجورج موراليس بدرازا، "  -3

 .23-20 ص ، ص1001، أذار/ مارس 66 -1للطاقة الذرية، العدد 

 . 23، صسابقجورج مواليس بدرازا، مرجع  -4

 .06محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -5

 .101سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -6
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للسلح تحت رقابة دولية  إبرام معاهدة النزع الكامل، و 1نزع السلح النوويعملية في وقت مبكر بما يشمل 

لتعزيز الثقة فيما  ،وسائل إيصالهاو  ، كما طالبت بتدمير جميع املخزون من األسلحة النوويةفعالةحازمة و 

عتراف الجمعية اهذا ب، و لم يتحقق إلى غاية اليوم ذلك تسهيل وقف إنتاج األسلحة، غير أنبين الدول، و 

سألة نزع نتائج للمفاوضات بشأن مأي الذي سجل غياب  1021ديسمبر   I/60/01العامة في قرارها 

 .2السلح النووي في إطار األمم املتحدة

عقد ثلثة مؤتمرات مراجعة األول في عام ، تم 2662عام في لمعاهدة اللنهائي لد امل إقرارمنذ و 

ثلثة عشرة خطوة عملية لنزع السلح من دون تحديد برنامج زمني معين تلتزم  اتخاذالذي نص على  1000

بعده مؤتمر املراجعة الذي فشل لعدم تحقيق ما تقدم، و  1002عام ؤتمر به الدول النووية، تم تبعه م

الذي إعتمد خطوات جادة إلنشاء منطقة الشرق األوسط خالية من السلح النووي، علما  1020لعام 

إلى معاهدة بالرغم أن الجمعية العامة لألمم املتحدة  بشأنهاالوحيدة التي لم يتم التوصل  أنها املنطقة

، لكن لم تفلح الجهود األممية في 2636نشاء هذه املنطقة خلل دوراتها املتعاقبة منذ عام طالبت بإ

هذا عكس ل الواليات املتحدة األمريكية، و املدعوم من قبو تحقيق ذلك بسبب موقف إسرائيل الرافض 

لدول معاهدة بانكوك من العالم كمعاهدة أنتراتيكا، و  املعاهدات األخرى التي شملت مناطق مختلفة

راروتونغا لدول املحيط الهادي، معاهدة تيلكو لدول أمريكا اللتينية، و معاهدة تلجنوب شرق آسيا، و 

 .3معاهدة بليندابا لدول إفريقياو 

 انتشار كذلك في  تاألسباب الرئيسية التي ساهممن أهم العوامل و  زيادة التعاو  النووي بي  الدول: -6

أساليب لي في مجال نقل وتصدير التكنولوجيا النووية، وتتمثل مظاهر و هو التعاون الدو  ،األسلحة النووية

الدول األخرى باملواد النووية  قيام الدول النووية بتزويدنية، و تقالفي تبادل الخبرات الفنية و التعاون هذا 

                                                           

لت معاهدة عدم االنتشار مادة واحدة فقط من بين موادها تدعو كل الدول الحائزة للسلح النووي البدء في شم -1

مفاوضات بحسن نية للوصول صوب الهدف النهائي لنزع السلح النووي، لكنها لم تحدد متى ينبغي بدء تلك املفاوضات 

كما لم توضح كيفية  اإلنتاج،نووية ونظم اإليصال ومرافق وال متى يجب أن تنتهي، وال متى يتم تدمير جميع األسلحة ال

 (.20: جورج موراليس بدرازا، مرجع سابق، ص ينظر) اف على هذه العملية وبمعرفة من؟اإلشر 

 رؤى من-"، مقاالت وتحاليل، املنتدى النوويمسألة املدى اللنهائي ملعاهدة حظر االنتشار النوويمحمد منير زهران، " -2

 . متاح على الرابط التالي:2، ص1026الشرق األوسط، يوليو 

File:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf ،  20/01/1021 : االطلعتاريخ. 

نتيجة مفاوضات شاقة دارت بين الوفدين األمريكي واملصري حول  بشق األنفس 1020نجح مؤتمر املراجعة لعام  -3

إعتماد خطوات إلنشاء منطقة الشرق األوسط خالية من السلح النووي بالنص على أن يعقد مؤتمر يخصص لهذا 

ان، : محمد منير زهر ينظر، ويكلف األمين العام لألمم املتحدة التحضير واإلعداد له. )1021الغرض قبل نهاية العام 

 (.1رجع نفسه، ص امل

 

file:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf
file:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf
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نقل ائل أيضا التعاون فيما يتعلق بوس، و اللزمة في مجال الطاقة النووية املفاعلتواملنشآت و  ،واملعدات

يات اتفاقالصواريخ، حيث تلجأ الدول النووية الكبرى إلى إبرام األسلحة النووية كالطائرات والغواصات و 

أو سياس ي للتموقع ضمن   ( بهدف تجاري TPN) نتشاراال عدم  معاهدةإقليمية مع دول خارج ثنائية أو 

ي بين الدول في املواد الحساسة من أبرز النماذج عن حاالت التعاون النوو و  ،1أحلف تساند توجهاتها

 نذكر ما يلي:

 االتحادزود  :1561إلى  1551العراق ما بي  لصي  و لالسوفياتي السابق  االتحادمساعدات  -أ

كذلك وان" ملصنع إعادة البلوتونيوم، و املكون الرئيس ي ألجزاء "جيوتشيالسوفياتي الصين بالتصاميم و 

لكن  ،هو منشأ لتخصيب اليورانيوم، ومصنع النتشو و لبلوتونيومتصاميم رئيسية األجزاء إلعادة معالجة ا

 2600وفي عام  .2ن تقديم نموذج لصناعة قنبلة ذريةالسوفياتي تراجع عن وعده مع بكين بشأ االتحاد

 
ّ
سلمت موسكو بغداد اليورانيوم على إثره هائي لبناء مفاعل نووي تجريبي، و ع العراق على برتوكول نوق

تطور  2606في سنة وخبراء عراقيين إلدارته، راء، كما قدمت مساعدات لتأهيل وتدريب ثاملخصب عالي اإل

 .3السوفياتي االتحادنتيجة املساعدات املكثفة من قبل  املفاعل النووي العراقي بصورة كبيرة

قامت فرنسا ما بين  مصر:كل من إسرائيل واليابا  وباكستا  و لية الفرنسية املساعدات النوو  -ب

وي إلعادة معالجة تشييد مفاعل ديمونة النو بناء و  بمساعدة إسرائيل على 2602إلى  2626سنوات 

بفضل هذه املساعدة إستطاعت إسرائيل ، و 2620قة رسميا على ذلك في عام تم املوافالبلوتونيوم، و 

مصنع يد بتشي 2636إلى  2632كما قامت فرنسا خلل فترة  .4الصوارخ بالرؤوس النوويةالطائرات و تزويد 

( إلعادة املعالجة Pinstech)( وChasmaساعدت باكستان على بناء مصانع )مقياس تجريبي لليابان، و 

إلى  2610كما تلقت مصر مساعدة من فرنسا خلل سنتي  .26125إلى  2636خلل الفترة املمتدة من 

 .6النفاياتمركز إلدارة خنة إلعادة معالجة البلوتونيوم و ببناء إثنين من الخليا السا 2611

بتطوير القدرات  2610إلى  2612قامت الصين في الفترة من  :وإيرا  باكستا لمساعدات الصي   -ج

اإلثراء يكفي لصنع  اليورانيوم عاليجهيزها بتصميم األسلحة النووية و النووية الباكستانية عن طريق ت

العناصر املكونة    ئرية كجزء منقطعة مغنطيسية دا 2000قامت تزويدها بــــ  2662في عام سلح نووي، و

                                                           

 .10 -16ص ص زرقين عبد القادر، مرجع سابق،  -1

 .12محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2

، مجلة كلية "(2612-2603الدور الفرنس ي في تطوير برنامج العراق النووي )"حيدر عبد الجليل عبد الحسين الحربية،  -3

 .116، ص 1021، جامعة بابل، أيلول 21التربية األساسية، العدد 

 .12زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -4

 .11محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -5

 .11رجع نفسه، ص املمحمد نصر محمد،  -6
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كما زودت الصين إيران بمادة  ،في أجهزة الطرد املركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم ستخداملل 

(Galutrons )ة فصل النظائر طريق استخدامكعنصر رئيس ي يدخل في تخصيب اليورانيوم ب

 .26621و 2616و 2613و 2616الكهرومغناطيسية وهذا خلل سنوات 

األجهزة و    قامت باكستان بتزويد ليبيا بالتصاميم  :2111إلى  1551ليبيا ما بي  لاعدات باكستا  مس -د

املكونة الرئيسية ألجهزة الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم، كما نقلت إليها املعلومات التقنية في تصميم 

 السلح النووي.

يعد هذا العامل كذلك أحد  :السوداء وتجا ة السوق  صعوبة التحكم في التكنولوجيا النووية -1

،  ألسلحة النووية على صعيداملرتبط با نتشار اال العوامل املهمة في تصاعد 
ً
عالمي والتي تزايدت كما ونوعا

( قنبلة نووية، 10210ما يزيد عن ) 1022الدولية أن العالم كان يحوي في مطلع العام  ارير حيث تشير التق

من املواد النووية املتخلفة عن تشغيل املرافق النووية، وتفكيك األسلحة  وأن توافر مخزون هائل ومتزايد

اآلخر في تزايد مستمر، ذلك أن تقديرات املخزون العالمي املعروف من املواد الصالحة إلنتاج  النووية هو

، وبذلك أصبحت املواد 611-طن من البلوتونيوم 120و 112-طن من اليوارنيوم  220األسلحة وصلت إلى 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان من نتائج 2النووية تمثل مشكلة حادة يصعب السيطرة عليها

 ستخداماملساعدات املقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجيع الدول على وضع برامج وطنية لل 

املجتمع الدولي، سريع للتكنولوجيات النووية، وهو ما زاد من مخاوف  انتشار السلمي للطاقة النووية إلى 

ها، األمر انتشار و  ةيمكن أن ينتج مواد تستخدم في صناعة األسلحة النووي نتشار اال ذلك أن هذا النوع من 

الذي جعل الخاصية املزدوجة للطاقة النووية تتعقد في صورها، وخطورتها تزداد مع صعوبة التحكم في 

 .3التكنولوجية النووية

 2662السوفياتي عام  االتحادتفكك  نتيجةلتكنولوجيا النووية غير املسبوق ل نتشار اال ناهيك عن 

بما في ذلك املعدات واألجهزة النووية  ،املواد الحساسة كالبلوتونيوم واليورانيوم انتشار الذي أدى إلى 

يسمى تجارة السوق النووية السوداء في العالم على يد  وظهور ما ،اللزمة ملمارسة النشاطات النووية

لم الباكستاني "عبد القادر خان"، حيث ساهمت هذه الشبكة بشكل كبير في تقديم املساعدة شبكة العا

لك األهم من ذو  ،4للعديد من الدول مثل: كوريا الشمالية، وإيران، وليبيا في برامجهم ونشاطاتهم النووية
                                                           

سعت باكستان إلى إقامة تعاون دفاعي مع الواليات املتحدة األمريكية في حال قيام الهند بأي هجوم عليها، كما إشترت  -1

أثار حفيظة لوتونيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هذا املشروع من فرنسا مصنع ملعالجة الب

الواليات املتحدة األمريكية وكندا، وتم ممارسة الضغط على فرنسا وباكستان إللغاء اتفاقية التعاون الثنائي املتضمنة 

 (.12مرجع سابق، ص اكتساب التقنية النووية للمعالجة. )راجع: زرقين عبد القادر، 

 .11محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص 2

 .110وسام الدين العلكة، مرجع سابق، ص  3

 .16زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
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ارنة بما كانت الفعلي للسلح النووي قد تراجعت مق ستخداماال القيود املفروضة على ضوابط و الهو أن 

 .1عليه في السابق

 ،السياس ي ستقرارلحروب وعدم اال تعد ا :السياس ي ستقرا  اال عدم الدول الفاشلة والحروب و  -1 

لحة النووية، فالجرائم األس انتشار من أهم األسباب التي تسهم في  ،2الدولة الفاشلةو  ،األمني واالنفلت

 لتهديدات أخرى قد تصل إلى أسلحة الدمار الشاملتصبح  ،واألهلية االنفصاليةالحروب و  ،املنظمة
ً
 ،مهدا

فصائل التمرد ، و عصابات الجريمة املنظمة، و إنما الجماعات اإلرهابيةفواعلها ليست هي الدول لوحدها، و 

في هذا . و3أذرع عسكرية )مليشيات عسكرية( قد تصل إلى حيازة أسلحة نووية امتلكالتي أصبح بإمكانها 

 اليوم تشكلأن الدولة الفاشلة "، 1001األمن القومي األمريكي لسنة ستراتيجية ا" قة الصدد أشارت وثي

 خطير 
ً
 تهديدا

ً
 لألسلحة الكيم، و 4خلل توفير أرض خصبة لإلرهابيينمن أكثر من غيرها  ا

ً
يائية إعتبارها معبرا

 النووية.والبيولوجية و 

 بعد أحداث و 
ً
 أصبحت مخاطر فشل الدول م نأي ،1002سبتمبر  22قد تغيرت النظرة جذريا

ً
حورا

أكدت  ،إعتبرت الواليات املتحدة األمريكية أن الهجمات اإلرهابية املنفذة ضدهااملجتمع الدولي، و  هتمامال 

 ،متعدد األبعاد" لها تأثير مترامي األطراف و لةة السيادة املسؤو سمن "ممار  بوضوح أن الدول غير املتمكنة

 .5شر أسلحة الدمار الشامل التي تعد األسلحة النووية أحد ضروبهاأو في ن ،يتمثل إما في اإلرهاب

صندوق عن مجلة السياسة الخارجية و  1020في أحص ى التقرير السنوي الصادر  ولإلشارة فقد

، سوريا، العراق، السودان، هي: الصومالو  ،سياس ي استقرار م دعم السلم سبعة دول عربية تشهد عد

 في دول الجنوبحسب ذ، و 6مصرو  اليمن ،لبنان
ً
، ات التقرير فإن قابلية الدولة لإلنهيار تبدو أكثر تميزا

                                                           

 ي: متاح على الرابط التال "،أي مستقبل لألمن النووي"  عبد الجليل زيد املرهون، -1

: 03/02/2018. , Consulté le www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/4/16/  

الدولة الفاشلة هي ما ينتج عن فقدان الحكومة املركزية لسيطرتها على أقاليمها، أو فقدان الدولة لحقها السيادي في  -2

قوتها بشكل شرعي، مما يعرضها إلضطربات ويخلق داخلها حركات عصيان مدني، أو أن تكون عاجزة  احتكار واستخدام

عن تقديم الخدمات العامة، أما على الصعيد الخارجي فهي تلك الدول املقيدة سيادتها تلقائيا جراء تعرضها لعقوبات 

 (.63: أدمام شهرزاد، مرجع سابق، ص ظريناقتصادية أو سياسية، أو تواجد قوات عسكرية أجنبية على إقليمها. )

 .63-60 ص ، صنفسه رزاد، مرجعشهأدمام  -3

، "رؤى متنافسة للنظام العالمي –القوى العظمى واالستقرار اإلستراتيجي في القرن الحادي والعشرون "جيردي هيرد،  4

 .221، ص 1021مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 .63، مرجع سابق، ص أدمام شهرزاد -5

 .61رجع نفسه، املأدمام شهرزاد،  -6

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/4/16/أي-مستقبل-للأمن-النووي
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بما شهد يالشرق األوسط التي كإفريقيا )ليبيا ومالي مثل(، وبعض الدول األسياوية، وأمريكا اللتينية، و 

 يسمى 
ً
 سياسيا

ً
 .1ربيعا

 النووي املدني نشاا  اال ثانيا: عوامل تصاعد 

تبني خيار أدت إلى تعزيز و  ،القليلة املاضيةعلى مدار السنوات لقد تضافرت عوامل متعددة 

 في عدةاملحطات النووية املدنية بشكل كبير  انتشار و  ،ج عنه زيادة التوسع في القدراتنت، و الطاقة النووية

 ما يلي:فييمكن إبراز أهمها ، و مناطق مختلفة من دول العالم

حيث تشير اإلحصاءات  ،أزمة طاقة العالم املعاصر يشهد أصبح مخاوف أمن الطاةقة في العالم:أزمة و  -1

إلى الطاقة  حتياجاتهاال  %20التقارير الدولية أن الطاقة النووية تزود دول العالم حاليا ما يربو عن و 

در مصا، والباقي  من الفحم و من الغاز الطبيعي %20من طاقة البترول، و %63املحركة، بينما تحصل على 

القدرات  امتلكالرياح، ما يعني أن أحد األهداف الرئيسية من واملتجددة من الشمس و  الطاقة النظيفة

النووية حاليا هي تغطية إحتياجات الطاقة الكهربائية املتزايدة، ذلك أن نضوب املصادر التقليدية للطاقة 

 .2أصبح يشكل معضلة معقدة بحكم إستنفاذ املوارد

بترولية خلل فترة السبعينات من القرن املاض ي إلى ظهور كما أدت اإلختلالت في اإلمدادات ال

 للتوسع النووي في بعض الدول املتقدمة بعض مخاوف بشأن أمن الطاقة
ً
 رئيسيا

ً
، مما جعل ذلك سببا

 أمر مهم ملواجهة ،مصادر الطاقة لدولة مارى البعض أن تنوع موردي الطاقة و يو  ،3اليابانو كفرنسا 

بينما يرى آخرون مخاوف أمن الطاقة تكمن في عدم  ،للوقود األحفوريالتقلبات في أسعار السوق 

يذهب الكثير من و  ،4الغاز الطبيعيلسياسية مع كبار منتجي البترول و مل في العلقات اتاملح ستقرار اال 

فجوة بين اإلعتماد على ال املؤهل لسد التأكيد على أن طاقة الوقود النووي هو وحده البديلبالخبراء 

 .5الطاقات املتجددة األخرى  استخدامبين التوصل إلى ، و التقليدي )األحفوري(الوقود 

                                                           

 .60 -16ص ص ، 1022، اآلن ناشرون وموزعون، األردن، 2أيوب أبودية، سقوط الحجاب عن الطاقة النووية، ط: -1

 .11رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -2

حتياجات امن  %10أما اليابان تعتمد على  من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، %31تولد فرنسا  -3

 (.2: عبد املجيد محجوب وضو مصباح، مرجع سابق، صينظرالكهرباء عن طريق التوليد النووي. )

 .26 -21"،  مرجع سابق، ص الصورة املتغيرة للطاقة النوويةمحمد البرادعي، "  -4

مخاطر االستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق االستراتيجية الوطنية للحماية من حمد بن محمد آل خليفة،"  -5

"، ورقة علمية مقدمة خلل امللتقى العلمي"االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي في مملكة البحرين

، 1026البحرين، ، كلية العلوم االستراتيجية، املنامة، مملكة 1026مارس  10إلى  21األمن البيئي" املنعقد في الفترة من 

 .20ص 
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ايا الطاقة بعد إعادة إكتشاف مز التوسع في القد ات النووية املدنية في العالم: و  هتماماال زيادة  -2

نهضة نووية عاملية" في العقدين  " ذات جدوى، أصبح العالم يشهدالنووية كطاقة آمنة ونظيفة و 

تولدت لدى الكثير رغبة حيث ، 10221مارس في فوكوشيما دايتش ي رين، خاصة قبيل وقوع حادثة األخي

تحضير و  ،تحلية مياه البحردم في توليد الطاقة الكهربائية، و برامج نووية مدنية تستخ امتلكملحة في 

 توسيعإلى ذلك أدى ف ،املجاالت األخرى املشعة التطبيقية في مجال الطب والزراعة والصناعة و النظائر 

تصب  االقتصاديةو ملية السياسية والبيئية ات العاتجاهت االأصبحو  زيادتها،نطاق عدد القدرات النووية و 

التي ، و جميعها في صالح هذا التوسع الذي يتجاوز حجم قاعدة مفاعلت القوى النووية املنتشرة في العالم

عشرون دولة في الوقت الحالي محطات الكهرباء، كما أضحت تمتلك من إحتياجات طاقة  %20تنتج 

 .2جديدة سواء تحت اإلنشاء أو التطويرطاقة نووية 

 ، وهذامواقعها في عدة دول من العالماملفاعلت النووية العاملة و توزيع يبين الشكل أدناه و 

ال، 660التي وصلت إلى  3102حسب آخر إحصائيات 
ّ
حيث تتصدر الواليات املتحدة  مفاعل شغ

القائمة اليوم، ثم تليها كوريا وبريطانيا وكندا اليابان على رأس قائمة املفاعلت وفرنسا و  ،3األمريكية

فهي إسبانيا  1و 6تملك مفاعلت نووية ما بين  السويد، أما الدول التيوالصين و وأكرانيا الهند وأملانيا و 

 أو فهيهنغاريا، أما باقي الدول سلوفاكيا وسويسرا وفلندا و والتشيك و بلجيكا و 
ً
               .4ثنينا تمتلك مفاعل

  

                                                           

 .2مهران كامروا، مرجع سابق، ص -1

 .11لين وانج  وكرستوفرجا.هانسن، مرجع سابق، ص  –جون  -2

(، حيث تبنت من TAP"االستراتيجية القومية للطاقة النووية" ) 1002أعلنت الواليات املتحدة األمريكية في عام  -3

نووية جديدة، ونشر تكنولوجيا مفاعلت الجيل الرابع املتقدم خللها سياسة جديدة في االنطلق نحو تطوير قوى 

 ومقاومة للنتشار.
ً
التوجهات النووية ،" أميرة الراشد الغامدي :ينظر) باعتباره من املفاعلت األكثر اقتصادا وأمانا

ة واالقتصادية رؤية تحليلية للجدوى األمنية والسياسي –املستقبلية في منطقة الشرق األوسط الفرض والتحديات 

في  "، بحث مقدم للملتقى العلمي "إستراتيجية األمن النوويللبرامج النووية العربية واملخاطر والتهديدات املصاحبة لها

 (.26 – 21صص  ،1020 -هـ 2612تونس، ، 26/22/1020إلى  23الدول العربية"، املنظم من 

 .10أيوب أبودية، مرجع سابق، ص -4
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 .31021عام  اعتبارا من النوويةالطاقة ملفاعلت  الوضع العالمي يمثل الشكلهذا 

 

دول تملك مفاعلت نووية وفي طور بناء مفاعلت      

 .أخرى 

دول تملك مفاعلت نووية وتنوي بناء مفاعلت     

 .أخرى 

 .فاعلت نووية، لكنها في طور بنائهادول ال تمتلك م    

 

خطط لبنادول ال ت    
ُ
ء   ملك مفاعلت نووية، وت

  .مفاعلت جديدة

هي في حالة دول تملك مفاعلت نووية، و     

 .استقرار

فكر في     
ُ
     دول تمتلك مفاعلت نووية، لكنها ت

 .التخلص منها

جرم وتحرم بناء     
ُ
قانون وسياسة الدولة ت

 .املفاعلت النووية

 دول ال تمتلك ال مفاعلت نووية، وال تبنيها     

فكر     
ُ
 .فيها وال ت

مفاعل من بين  20هناك  إذفإن الوضع يختلف،  ،قيد اإلنشاءالتي هي ملفاعلت النووية أما عن ا           

معظم التوسعات الحديثة لبناء املفاعلت النووية وقع تتم، و  يجري إنشاؤها في الدول الناميةمفاعل  10

فالصين مثل لديها أربعة مفاعلت ، 2روسياالصين و ة في قارة آسيا كالهند و في الدول الصناعية الصاعد

تخطط لتوسع يصل إلى خمسة أضعاف قدرة التوليد لديها على ميغاوات، و  2000ت اإلنشاء بقدرة تح

 القادمة، كما تخطط لبناء 
ً
 بحلول عام  11مدار الخمسة عشر عاما

ً
 نوويا

ً
في إطار  هذا، و 1010مفاعل

ديها سبعة أما الهند فل ،3ءكهرباال الغاز في توليدد على النفط و اإلعتمامن تقليل الإلى  خطة شاملة ترمي

                                                           

 .21/02/1021تاريخ االطلع:  ،tps://ar.wikipedia.org/wiki/ht ح على الرابط التالي: هذا الشكل متا -1

 .11أيوب أبودية، مرجع سابق، ص  -2

 .21ص  ،أميرة الراشد الغامدي، مرجع سابقأميرة الراشد الغامدي،  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Nuclear_power_station.svg
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، 1011 تخطط لزيادة تصل إلى سبعة أضعاف في قدرة التوليد النووي بحلول مفاعلت تحت اإلنشاء، و 

 . 1التوليد لديهات كوريا الجنوبية للتوسع في قدرا كما تخطط كل من اليابان وباكستان، و 

، كما تخطط أندونيسيا لبناء 1022في إنشاء أول محطة نووية في  شروعكما قررت الفيتنام ال

عتزامها بناء محطتين كبيرتين ات تيلندا أبدتميغاواط في جزيرة جاوا الوسطى، و  2000مفاعلين بقدرة 

ماليزيا تشمل خيارات  ، كما أن هناك دراسة شاملة عن سياسة الطاقة في1022للطاقة النووية عام 

منطقة في بالطاقة النووية على دول آسيا وحسب، بل هناك دول  هتمامتجدد اال  وال يقتصر نووية، 

تركيا تتخذ خطوات ، و اإلمارات العربية املتحدةردن، واململكة العربية السعودية، و كاأل  2الشرق األوسط

 جادة في برامج الطاقة النووية، وهناك دول أخرى كثيرة ترغب بالتوسع في برامجها النووية القائمة

 .3بلغاريا، كازاخستان وجنوب إفريقيا ،كاألرجنتين

بناء بالطاقة النووية و  هتماملدول لل من أهم العوامل التي تدفع ا التكلفة: انخفاضعامل أداء ةقوي و  -4

هو سجل األداء القوي الذي يشهد على أنها تكنولوجيا ناضجة ذات خبرة تشغيلية  ،املحطات النووية

 في تسيير و شهد العقدين األ قد ، و 4ألكثر من نصف قرن 
ً
 كبيرا

ً
 ،إدارة محطات الطاقة النوويةخيرين تحسنا

تدارك األخطاء التي أدت إلى وقوعها، كما أن التصاميم ل النووية في أكرانيا و بتشيرنو  خاصة بعد كارثة

دها على إعتما، و األمان بنسبة كبيرة، عززت عوامل األداء و الحديثة للمفاعلت النووية من الجيل الثالث

، فضل عن تكاليف 5توظيفها في النظام األمني للمفاعلو  ،ل األنظمة الطبيعية كالجاذبية وغيرهاستغلا

فقط مقارنة بتكلفة محطات الوقود األحفوري  %12الصيانة الذي يشكل فيها الوقود حوالي و    التشغيل 

فة الكهرباء املولدة بالطاقة النووية إذا نظرنا إلى تكل، و %11الفحم بـ و  %62الذي يشكل فيها الوقود بـ 

ن ع، ما يعني أن تكلفة املدخلت للوقود النووي تمثل نسبة أقل 6األرخص من بين املصادر األخرى  نجدها
                                                           

 .21محمد البرادعي، "الصورة املتغيرة للطاقة النووية"، مرجع سابق، ص  -1

ملتزايد واملتسارع على عيها لتوليد الطاقة النووية املدنية رغبتها في تلبية الطلب ابررت دول منطقة الشرق األوسط س -2

وحماية الصادرات النفطية، ودعم النمو اإلقتصادي، وتوفير أمن طاقة أكبر، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع  الكهرباء،

مستقبل : كارول نخلة، " ينظرشكل كبير.)مصادر الطاقة األساسية والبسيطة لديها والتي تعتمد على النفط والغاز ب

، متاح 1020كانون الثاني/ يناير 11"، مركز كارنيغي للشرق األوسط، الطاقة النووية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 (.20/01/1021اريخ االطلع: ت، pub-1/28/armec.org/2016/0-http://carnegie-62623على الرابط التالي: 

 .21"، مرجع سابق، ص الصورة املتغيرة للطاقة النوويةمحمد البرادعي، "  -3

 .26، ص نفسهرجع املمحمد البرادعي،  -4

 على حادث الـ ) 10الطاقة النووية والحوادث النووية بمناسبة مرور "عبد هللا بن صالح الخليوي،  -5
ً

( في NMAعاما

 ، متاح على الرابط التالي:21100، العدد 2610جمادى األول  01، الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، األحد "أمريكا

om/2009/20090503/rj11.htmjazirah.c-www.al  :21/01/1021، تاريخ االطلع. 

 .6عبد املجيد املحجوب وضو مصباح، مرجع سابق، ص  -6

http://carnegie-mec.org/2016/01/28/ar-pub-62623
http://www.al-jazirah.com/2009/20090503/rj11.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090503/rj11.htm
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. 1الفحم ملحطات الطاقة الكهربائيةتكلفة املدخلت للغاز الطبيعي، و  نمالتكلفة النهائية إلنتاج الطاقة 

 .2ذات أرصدة إستراتيجية، ومتاح في دول منتجة متعددة و بكميات قليلة كما أن وقود اليورانيوم يستغل

الغاز لتوليد الطاقة إلى اإلعتماد على الفحم و  استمرار لى تشير إالتي بالرغم من توقعات الخبراء و 

 أن الطاقة النووية ستظل وال تزال املنافس القوي للفحم و 1010غاية 
ّ
في ، و3الغاز بسبب قلة تكلفتها، إال

ذا السياق تذهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن التقديرات الدقيقة للتكاليف غير ثابتة على مدى ه

الضرائب التي ستؤثر على كل من الفحم و  الكربون  انبعاثاتبدون حساب تكلفة  ،الثلثين السنة القادمة

 .4الغاز الطبيعي أكثر من الطاقة النوويةو 

تعتبر الطاقة النووية بديل عن الوقود األحفوري بسبب  الكربو : انبعاثاتتزايد املخاوف البيئية و  -5

لتي تسبب إرتفاع درجات الحرارة، بما في ذلك الغازات ا، و طاقة الكربون  استخداماملخاوف الناجمة عن 

 .5ظاهرة اإلحتباس الحراري ل املسببة

الكربون التي يخلفها  بعاثاتانعالمي متصاعد بتأثيرات  اهتمامفي السنوات األخيرة أصبح هناك و

ما يفيد أن دول القمة سوف  1003( لعام 1Gالوقود األحفوري، حيث صدر عن قمة مجموعة الثماني )

قليل منها بالت ، وهذاالكربون  انبعاثاتالكبرى املتسببة في االقتصاديات تعمل في إطار عالمي على مشاركة 

لعاملية إلى النصف بحلول ا نبعاثاتهذه اال  إنقاص سوف تتبنى دول القمة هدففي املستقبل العاجل، و 

 من الحل املطلوبانبعاثاتالطاقة النووية بمعدالت ، ويرى البعض أن 1020
ً
 ،6ها املنخفضة تعد جزءا

بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في املستقبل ملساعدة العالم في الحصول على طاقة نظيفة دون 

 اإلضرار باملحيط البيئي.

يدية التي تعمل بالغاز الطبيعي الكربون التي تنتجها املحطات التقل انبعاثات ؤكد جل الخبراء أنوي

 أفضل ومتج ،الفحمو 
ً
طن  انبعاثاتقدرت تكلفة التخلص من ما هذا إذا ، و جديعل الطاقة النووية خيارا

الغاز بنسبة ن الفحم و تكلفة التوليد الناتج عواحد من ثاني أكسيد الكربون بعشرة دوالرات، فإنه يرفع 

                                                           

، شركة دوكاب، اإلمارات العربية 00مجلة حديث الكابلت، العدد  الطاقة النووية: هل هي بديل جيد؟هيرلين ميهتا،  -1

 .21، ص 1022املتحدة، سبتمبر

"، امللتقى العلمي "االستخدام السلمي للطاقة النووية التحديات البيئية واألمنية للمحطات النوويةر، " أحمد سعد عم -2

، كلية العلوم االستراتيجية، املنامة، مملكة 10/01/1026إلى  21وأثره على األمن البيئي"، املنظم خلل الفترة من 

 .21، ص1026البحرين، 

 .11ن، مرجع سابق، ص جون لين وانج وكرستوفر جا.هانس -3

 .26 -21هيرلين ميهتا، مرجع سابق، ص  -4

 .3حمد بن محمد آل خليفة، مرجع سابق، ص -5

 .26"، مرجع سابق، ص الصورة املتغيرة للطاقة النوويةمحمد البرادعي، "  -6
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وفقا لتقرير صادر عن معهد الطاقة النووي األمريكي ، و 1الوقود النوويمقارنة بتكلفة  % 22إلى  3%

(TEN)،  ن مليون طن م 2,2فقد ساعدت املحطات النووية في حماية الهواء الجّوي في أمريكا سنويا من

 . 2مليون طن من الكربون  206، ولكربون مليون طن من أكسيد ا 1,6ثاني أكسيد الكربون، و انبعاثات

أنه ليس من السهل تقليص  ،التغيرات املناخيةت التي تهتم بالتحديات البيئية و الدراسا ذهبوت

ؤيد التوسع في إنتاج ي األمر الذي، سريعة على مستوى العالمبمعدالت أكبر و  الكربون املتزايدة انبعاثات

 .3الطاقة النووية خلل السنوات القادمة

لتحسين متطلبات شكلت حادثة فوكوشيما اليابانية فرصة  تحسي  النظام الدولي لألما  النووي: -6

جعات جوهرية اإلشعاعية، حيث أجريت مراة للطوارئ النووية و ستجابأمان املفاعلت واإلستعداد واال 

 سريكما أصبح العالم يشهد ت ،التهديدات املحتملةعلى أنظمة السلمة، وتقدير املخاطر و 
ً
 في طورا

ً
عا

دورة الوقود ، و التخلص من النفايات املشعةلول اإلبتكارية في مجال األمان، و الحالتقنيات النووية و 

ملواد املشعة ذات التأثير تصريف اشعة بنجاح خلل منشآت التخزين، و النووي، كما تم إدارة النفايات امل

 على تحسي ، األمر الذي4املتوسطو  العالي
ً
مان النووي الذي كان ولي لأل الدتقوية النظام ن و إنعكس إيجابا

 املحطات النووية عبر دول مختلفة من العالم. انتشار دور كبير في له  تأثير و 

الوكالة قامت  ،"النظام العاملي لألما  النوويالتدابير املهمة التي تهدف إلى تعزيز "في إطار و

بإنشاء شبكات عاملية تقوم باملراجعة بمعرفة  ،النوويينالعالمي للمشغلين  االتحادالدولية للطاقة الذرية و 

التوسع في ضمن إطار إستراتيجيات  5كذلك تبادل معلومات التشغيل لتحسين أداء األمان النووي، و خبراء

 األمان العاملية.بمعايير  االلتزامة للدول من أجل برامج الطاقة النووي

 على األمن النووي اتهانعكاسو  نشاا اال الفرع الثاني: مظاهر خطر 

النووية    السيطرة على املوادظهور تفاعلت متفرقة تتصل بمخاطر إلى  نتشار اال لقد أدت مشكلة 

 The Nuclear" ت إلى خلق ما يسمى بالخطر النوويأد هذه املشكلة في العالم، ذلك أن تداعيات

Danger" تهريب املواد   مشكلت، و محطات الطاقة سيئة التصميم أو سيئة اإلدارة تشغيل الناجم عن

السياس ي أو  ستقرار ات املحتملة لعدم اال نعكاسفيها، إضافة إلى اال االتجار ، و عليها االستيلء، و النووية

املرافق و الداخلية فيما يتصل باملساس باملنشآت بفعل الصراعات املسلحة الدولية و  ،اإلقليمي عبر العالم

                                                           

 .11جون لين وانج وكرستوفر جا.هانسن، مرجع سابق، ص  -1

 .22أحمد سعد عمر، مرجع سابق، ص  -2

 .11 جون لين وانج وكرستوف جا.هانسن، مرجع سابق، ص -3

 .1عبد املجيد محجوب وضو مصباح، مرجع سابق، ص  -4

 .26"، مرجع سابق، ص الصورة املتغيرة للطاقة النوويةمحمد البرادعي، "  -5
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 إضافية  ،1النووية
ً
 ،أسلحة نووية" امتلكاوز "خطرا مخاطر تتج تشكل نتشارلل كل ذلك يطرح أبعادا

 .للدول  األمن النووي على مباشرة تداعياتيكون لها تأثيرات و و 

 ،املدنيه العسكري و يبنوع نتشار اال يشكله  الخطر الذيتناول مظاهر التهديد و سن ؛لذلك         

 ما يلي:يفعلى األمن النووي اته انعكاسو 

 على األمن النووياته انعكاسو العسكري  اا  نشاال  مخاطر أوال:

 حقيقيافي حد ذاته إن مجرد وجود األسلحة النووية بصرف النظر عمن يمتلكها يشكل 
ً
       خطرا

، وفي هذا السياق 
ً
 واضحا

ً
 ذكر محمد البرادعي املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريةوتهديدا

 من الدول كان يفترض  2630في عام  " :أنه
ً
 قليل نسبيا

ً
هي التي تعرف كيف تحصل على  ،أن عددا

 وفقا لبعض التقديرات لديهم هذه املعرفة،  60إلى  12اآلن بعد أن أصبح من و  ،األسلحة النووية
ً
بلدا

 إلى درجة ال تبعث على اإلرتياح نتشار اال يصبح هامش األمن في إطار نظام عدم 
ً
 جدا

ً
 .2"الحالي ضيقا

 األسلحة النووية على األمن النووي فيما يلي: انتشار مظاهر خطر  تتمثل ،طلقمن هذا املنو 

في  3املنتشرةغير يقدر إجمالي األسلحة املنتشرة و  مخاطر نابعة من األسلحة النووية املوجودة فعليا: -1

  13000العالم بـ 
ً
ل من توجد في كمن مخزون األسلحة النووية  %60، حيث أنه حوالي 4سلح نووي تقريبا

األمريكية تمتلك ثاني  أكبر ترسانة نووية في  أن الواليات املتحدة 1021تشير إحصائيات أمريكا وروسيا، و 

الوريث الشرعي ملخزون األسلحة النووية العائد من  باعتبارهارأس نووي، أما روسيا  3300العالم  بحوالي 

رأس  1300و ،يجي موضوع في الخدمةرأس نووي حربي إسترات 2100السوفياتي السابق تمتلك  االتحاد

لذرة األمريكية تمتلك بريطانيا حسب تقديرات مجلة علماء اإلحتياط، و تكتيكي مازال في اإستراتيجي و 

، إضافة إلى وجود 200فرنسا حوالي و 
ً
 نوويا

ً
كوريا و  باكستانالسلح النووي في كل من الهند و  رأسا

 بالبلوتونيوم 10علن عن وجود ال تية، فضل عن إسرائيل التي تنفي و الشمال
ً
 مجهزا

ً
 نوويا

ً
رأس  200و ،رأسا

                                                           

 .16محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -1

 .12ميليسا غيليس، مرجع سابق، ص  -2

             تشرة هي التي تكون في الخدمة الفعلية وجاهزة لإلطلق، أما األسلحة غير املنتشرة فقد تكون األسلحة املن -3

، CDMW   : اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشاملينظرقيد التخزين أو الصيانة أو تكون خاملة، ولكنها غير مفككة. )

الوحدة  مركز دراساتوجية والكيميائية، املجلد األول، ترجمة: أسلحة الرعب إخلء العالم من األسلحة النووية والبيول

 (.61، ص 1003العربية، بيروت، كانون األول/ ديسمبر

4- SIPRI Yearbook2006: Armaments, Disarmament and International Security (New York; 

oxford: oxford university press, 2006), appendix 13A, p.p.639-668. 
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بما فيهم املراقبين من  ،مجهز باليورانيوم املخصب وفق تأكيدات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 .1السلمو  نتشار اال مات املختصة في قضايا املنظ

املتعمد،  هااستخداموال بمخاطر هذه األسلحة تتعلق أ انتشار إّن مظاهر التهديدات التي تنبع من 

 من  1000أن هناك ما يربو عن  الدولي السلمألبحاث كهولم و حيث تفيد التقارير وفقا ملعهد ست
ً
تقريبا

كما تبرز  ،2ة لإلطلق خلل دقائقيجاهز ة على درجة عالية من اإلستعداد والالرؤوس النووية الحربي

 قدو  ،غير مشروع استخدام، أو سرقة، أو ات مغلوطةأو إستخبار  ،أو حسابات خاطئة ،مخاطر إضافية

أو سرقتها من ترسانات  ،مخاطر أخرى جراء نقل مقصود ملعلومات تتعلق بالتصميمات الحساسة تترتب

 وجود الفعلي لهذه األسلحة.الهذا ما يجعل األمن النووي مهدد بخطر واضح عن ، و 3الدول 

يترتب على  أطراف أخرى:وي إلى دول إضافية أو السالح النو  انشاا  احتمالمخاطر متعلقة ب -2

      الدولي، دات على األمن النووي اإلقليمي و العالمي لألسلحة النووية سلسلة واسعة من التهدي نتشار اال 

ل على قد تتطلع دول للحصو د الدول الحائزة لهذه األسلحة، و املخاطر مع زيادة عدهديدات و تتزايد هذه التو 

إما مباشرة من دولة إلى دولة  نتشار اال يتم هذا لنووية والتكنولوجيا املرتبطة بها، و تصميمات األسلحة ا

ووية على مثلما إستطاعت شبكة "عبد القدير خان" الن، 4شبكات إعداد سريةعن طريق أو أخرى، 

إيران و  ا األسلحة النووية إلى كل من باكستانبإدخال تكنولوجي ،غير مركزيةو  منظومات آمنة استعمال

قد طرحت عدة تساؤالت عن النشاطات التي قامت بها هذه الشبكة من قبيل: و  ،5كوريا الشماليةوليبيا و 

ما هي الدول األخرى أو الجهات كوريا الشمالية؟ و دمتها الشبكة إليران و ما حجم املساعدة الحقيقية التي ق

 6 وية؟لدول التي تكون قد حصلت على نسخ من تصاميم األسلحة النو لغير التابعة 

النووية املوجودة العمودي الذي يؤدي إلى توسيع أو تحسين قدرات األسلحة  نتشار اال أما عن 

       فعالية على إصابة أهدافها، فقد تطرح شكوكا أخرى حول القدراتدقة و  تصبح أكثر لإلرتقاء بها، و 

                                                           

، متاح 02/01/1023"، موقع شباب مصر، مخاطر السلح النووي مخاطر التسليح الحديثمصطفى محمد غريب، " -1

 .01/01/1021تاريخ االطلع:  ، www.shbabmisr.com/mt~133434:على الرابط التالي

 .10ليس، مرجع سابق، صيميليسا غ -2

 .61، مرجع سابق، ص CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -3

 .66-61 ص ، صنفسه، مرجع CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -4

قامت شبكة "عبد القدير خان" بإمداد إيران بمجموعة من أجهزة طرد مركزي وتصميمات فنية على درجة عالية من  -5

آلة طرد مركزي، فضل         16عن قيامه بإمداد كوريا الشمالية ما يقارب  1006في عام  التقنية، كما اعترف "خان"

عن تصميمات ورسومات وبيانات تقنية، وقائمة بجهات العرض التي مكنتها من شراء عناصر إضافية من املواد النووية 

 (.11: رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص راجعيالحساسة من تلك الجهات. )

 .11رانية محمد طاهر، مرجع نفسه، ص  -6

http://www.shbabmisr.com/mt~133434
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تتعالى فيه الدعوات لتكثيف  ، ذلك أنه في الوقت الذي1النوايا العسكرية للدول املنتجة لألسلحة النوويةو 

النووي بدل  نتشار اال كبح إجراءات موازية لوقف و  اتخاذ، و املزيد من تدابير األمن النووي الحازمة

ستثمارات كبيرة إلنتاج األسلحة النووية السيما في الدول النووية الكبرى ال  يجري التخطيط ،االستثمار

التقارير الدولية عن تخطيط اإلدارة األمريكية لزيادة  د أفادتوفي الصدباقي الدول النووية األخرى، و 

مليار دوالر لبرامج  200خصيص تاملجمع الرئيس ي لألسلحة، و  على 1010مليار دوالر إلى غاية  10فاق بـ ناإل 

نفس األمر ينطبق على روسيا و  األمريكية، وسائل اإليصال ملواجهة التهديدات األمنية للواليات املتحدة

 .2وية األخرى الدول النو و 

     تمكن أطراف غير مدرجة في عداد الدول من الحصول على أسلحة نووية  احتمالكما أن 

غير املقصود لهذه األسلحة، املقصود و  ستخداماال ت مخاطر احتماال يؤدي إلى تزايد  ،بها مواد مرتبطةو 

ة ما يمكن أن تكون مصادر زياد تؤدي إلىذلك أن زيادة عدد الدول التي تمارس صنع األسلحة النووية قد 

حتى إن لم تنقل ، و قد تكون دوال أو جماعات إرهابية لتوريد وسائل اإلنتاج أو األسلحة إلى أطراف أخرى 

 ملشترين أو مهربين أجانب يمارسون أعمالهم فقد  ،الدول ملكية هذه السلع عن قصد
ً
تصبح أهدافا

ا أسلحة نووية، توفرت فرص أفضل لتأييد املعايير ، فكلما قّل عدد الدول التي لديه3بأساليب غير مشروعة

ها أو وقوعها في أيدي غير مخولين لهذا انتشار الحيلولة دون هذه األسلحة، و  استخدامضادة في الدولية امل

 .4الحق

ال قد  ن صنع األسلحة النوويةإ ع سالح نووي:صنمخاطر متعلقة بالحصول على الخبرة لتصميم و  -3

مكابس تطلب تصميمات اإلنفجارات مخارط و ، فقد تهاامتلكللدولة التي تسعى إلى رة يمثل عقبات كبي

قد يوجد موردون و  ،مكونات أخرى عدسات املادة املتفجرة و ات لصنع تجاهيتساوى ضغطها في جميع اال

يع القليل من املعدات اللزمة للتجموسبل متعددة إلستيرادها، و  ستخداماال ذه األصناف املزدوجة له كثر 

 .5رللتحكم فيه بسهولة عن طريق قوانين التصديوالخبرة النهائي للسلح ما يحتاج إلى التخصص 

فائدة كبيرة لبرنامج صنع  ،برامج البحوث النووية املدنية الخبرة مناكتساب  ترتب عني قد كما

ق واقعيا تطوير املدنية تطاب النووي النووية، فالتكنولوجيا املستخدمة في تطوير دورة الوقوداألسلحة 

                                                           

 .66، مرجع سابق، ص CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -1
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قد تشمل الخبرة نووية، و التكنولوجيا املستخدمة إلنتاج املواد القابلة لإلنشطار اللزمة لصنع األسلحة ال

الدراية بالعمليات الكيميائية املتعلقة بصنع واملعرفة و  ،على التعامل مع املواد املشعة املقدرةاملكتسبة 

م نظم التحكو ، و نووية محددة، وتصميم املفاعلتصائص كيميائية أخ باملواد التي لهاو الوقود، 

ال كافية هي ضرورية و يل املفاعلت فقط، وال الخبرة ليست خاصة بتشغ ورغم أن ،تشغيلهاو اإللكترونية 

 أنها من شأنهاإلنتاج سلح نووي
ّ
 ،للعمل في مجال تصميم صنع األسلحة النووية تمهيداتكون  أن ، إال

دورة الوقود املرتبطة به، يمكن وم عليها توليد الكهرباء نوويا و ساسية التي يقأضف إلى ذلك أن البنية األ 

، حتى و قاعدة خلفية لعناصر برنامج أسلكذلك أن يكون 
ً
لو تم ذلك في دولة حة نووية يتم تنفيذه سرا

 .1تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سوفياتي ال االتحادالنوويين الذين كانوا ب عشرات العلماء أفادت بأنتقارير  بالرغم أنه ثمةو 

مع ذلك ال و ، ون في الشرق األوسطآخرين يتواجد ت، باإلضافة إلى عشرايعملون في إيرانأصبحوا السابق 

خبراء لتنفيذ و  مصممين لجلبولة نامية سعت توجد حتى اآلن أدلة قاطعة تؤكد أية محاولة من قبل د

 ستخدامفإن الحصول على الخبرة إلنتاج مواد صالحة لل  ؛أي حال علىو  ،2برامج لصنع األسلحة النووية

 .للدول  هدد األمن النووييقد  ذيال العسكري  نتشار ل املحتملة ل خاطراملفي األسلحة النووية، هو أحد 

 من حوادث  شهد سرةقة السالح النووي:مخاطر متعلقة بتهريب و  -4
ً
 كبيرا

َ
منتصف التسعينات فيضا

السنوات الثلثة اللحقة من نهاية الحرب الباردة إرتفعت  خلل ففي، 3سلح النوويالتهريب الدولي لل

أكثر من ، و 2662حادث تهريب في عام  26وقع دولية، فعلى سبيل املثال  مخاوف بة الحوادث بشكل أثار نس

 2661إلى  2660 الفترة من إلى أكثر من سبع مرات ما بيندائرة الحوادث إتسعت ، و 2661حادث عام  10

عام  266إلى  رتفاعلإل يعود ل 2666حادث عام  60العدد إلى  تراجع، ثم 2661حادث عام  220تصل إلى ل

 .26634حادث فقط عام  10صبح ، وي2660عام  02قل إلى يثم  ،2662

 حتى و إن السلح املهرب من 
ً
 جسيما

ً
ر تفجيره، ذلك أن قيام أي عذلو تشأنه أن يشكل خطرا

بمعلومات قيمة مستقاة من مصدرها األصلي عن تصميمه  همأن يمد تفكيكه يمكنأشخاص مدربين على 

مادام األمر كذلك، في سلح آخر، و  هاستخدامح ال واد في السل تلك امل ستثمار مكوناته، كما يمكن إومواده و 
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يكون قد  ،األسلحة النووية استخداملها إلى دولة أخرى ال يجوز مهرب  ناسفنووي  فإن نقل أي رأس

 في 
ً
 من النووي بين الدول.هدد األ من شأنه أن ي 1قلق خطيرتنامي سببا

غراض في أنتاجها إل  مواد انشطاريةفارق بين سرقة  ثمةأنه  نويه،أما عن السرقة فينبغي الت

 أل عسكرية، و 
ً
تدرج مة صار كفل لها حراسة مشددة و ين األولى سرقة مواد نووية ألغراض مدنية، نظرا

املصانع أو  ةحراس إذا تم إسناد خاصة سرقتها يحدث لكن هذا ال يمنع أنرية، الحراسة العسك تحت

بعض ل أن تكون هناك حراسات عسكريةأو  ،شركات األمن املدنية مسؤليةالبرامج العسكرية تحت 

التي تنتج ضخمة المقارنة باملصانع  ،حراسة مكثفةتشديد ستدعي تال التي  ،توسطذات الحجم املاملصانع 

 .2سرقتهامما يسهل عملية  ،املوادهذه هائلة من بيرة و كميات ك

روسيا تحتفظان بأكبر مخزون لألسلحة الواليات املتحدة األمريكية و تشير التقارير الدولية أن و 

رقة، إال أن الكثير من األسلحة النووية في روسيا محمية حماية كافية من السومع أن النووية في العالم، 

السوفياتي  االتحاد فترةبعض األسلحة النووية التكتيكية التي تعود إلى ، بل البعض األخر ليس كذلك

ون الروس إلى أنه ثمة أسباب تجعل ييرجع املحللون العسكر و  ،3سابقا معرضة بشكل خاص للسرقة

على وجه ا منه ،سرقة بعض من أسلحتها النووية املوجودة بمرافق التخزين املنتشرةلروسيا جاذبة 

مرافق األسلحة النووية إذا ما قورنت للمنشآت ومخازن و واألمنية لحماية املادية ضعف االخصوص 

ر، رغم قيامها بتفكيك كل أنظمة كما تواجه كازاخستان في الوقت الحاض .4بالحماية األمنية األمريكية

 من فياتي سابقا، عددالسو  االتحاد نعاملوروثة جزء من ترسانتها النووية و  مرافق األسلحة النوويةو 
ً
ا

الناتجة عن ريب نتيجة املشاكل هالتطر السرقة و ، السيما مخاالتحديات املتعلقة باألمن النووياملخاطر و 

 .5التي لم تحل بعداألسلحة النووية لإلتحاد السوفياتي  امجبر 

إن الصعوبة األكبر التي  :هااستخدامعلى أسلحة نووية أو  اإل هابيي مخاطر متعلقة بفرص حصول  -5

هي الحصول على مواد إنشطارية تستخدم  ،أسلحة نووية امتلكاإلرهابيون الراغبون في تطوير و  ايواجهه
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يتميز بالعديد من  الذيقنية الحصول على السلح النووي الرغم من أن تب، و 1األسلحةصنع هذه في 

  ليست بالسهولة التي تمكن الجماعات اإلرهابية من حيازتها ،التفاصيل التكنولوجية
ً
 يتطلب ذلكملا  نظرا

ال التي و  ،اإلمكانات الفنية، والدعم املالي، و االنشطاريةكالحصول على بعض املواد  ،من أمور معقدة

وسائل السلح النووي يحتاج إلى كون على  ، فضل ايجادهاالجماعات بمفردها أن تقوم بهذه  تستطيع

في ذلك جماعات الجريمة املنظمة  بما ة الجماعات املسلحةتنامي ظاهر  ظلأنه في غير ، 2إيصال خاصة

وقوع األسلحة  احتمالوتؤدي إلى  تزداد نتشارمخاوف القلق لل ، فإن مخاطر و التي تبحث عن الربح املادي

 .3هااستخدام في أو إكراهاتدي الجماعات اإلرهابية التي ال تشعر بضغوط أي فيالنووية 

 ، هو صول على األسلحة النوويةلحل املتطرفة الجماعاتهذه من ضمن الفرص التي تساعد و 

 الشبكة العنكبوتية  تتيحهاالتكنولوجيا النووية من خلل املعلومات التي لمعارف والخبرة و ل اكتسابها

بؤر التوتر كذلك إستغلل في هجماتهم اإلرهابية، و  هاستخدامال األكثر جذبا  باعتبارها ،)األنترنت(العاملية 

ما فضل عمنشآت نووية، سيما في الدول التي توجد بها مرافق و ال  ،مالحروب حول العالو  مناطق الصراع و 

إما من  مواد األسلحةلجوء إلى سرقة األسلحة النووية و ، أو ال4نشاطات السوق النووية السوداءتوفره 

، حيث قد يهاجم اإلرهابيون املنشآت النووية العسكرية أو آخرها من مكان إلى نقل عندأماكن تخزينها أو 

تقع حيث اآلثار التخريبية املمكنة، و هذا ما يشكل أخطر تهديد من و  ،5النقل اتد النووية أثناء عملياملوا

من هذا القبيل على عاتق الدول الحائزة لألسلحة النووية التي  إرهابي عملوقوع مسؤولية الحيلولة دون 

اللزمة ا في ذلك كافة التدابير بم وصارمة من األمن والحماية املادية،يتعين عليها األخذ بمعايير عالية 

 ملواجهة هذه املخاطر.

إمكانية  ،على أسلحة نوويةمن خللها ن الحصول يالتي يمكن لإلرهابي الطرق من بين فإن  أيضاو 

ديولوجية أو مالية، أن توفر إيقد تكون مستعدة ألسباب  بلدانوجود نخب عسكرية أو علمية في بعض ال

بأن العلماء النوويين  دولية تفيد إن كان ثمة تقارير ، و 6نظمات إرهابيةأسلحة أو مواد خبرة نووية مل
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على حد ما هو معلوم، لم يحصل اإلرهابيون على وا مع أعضاء من تنظيم القاعدة، و جتمعاالباكستانيين 

 .1مواد نووية من ترسانات األسلحة النووية املوجودة

 املدني على األمن النووي نشاا  اال  طرمخاثانيا: 

غرافي في الج هاانتشار النووية املدنية و  الطاقة زيادة محطات فية قلق دولي بشأن التوسع الكبير ثم

 في تقييم املخاطر على املزايا الناجم عن هذا التوسع سواء عدة مناطق من العالم، و 
ً
 كبيرا

ً
هناك جدال

أو  ،إعادة معالجة البلوتونيومالطاقة في تخصيب اليورانيوم أو  انتشار بالنسبة إلى العدد اإلجمالي ملحطات 

كما تطرح مخاوف جدية بشأن ، 2زيادة عدد مفاعلت التخصيب النوويةدورة الوقود النووي، أو  اكتمال

إستغلل و ، اعتداءأو التهريب أو تأمين املرافق النووية من أي  االستيلءأمن املواد النووية من السرقة أو 

 املدني ككل.نقاط الضعف األمنية في القطاع النووي 

تأثيرها على األمن القدرات النووية املدنية، و  انتشار املخاطر املترتبة عن  استعراضيمكن عليه و 

 النووي كما يلي:

 ج نووينامتأسيس بر ب املسائل املتعلقة تتمثل أحد أبرز  إعادة املعالجة:مخاطر متعلقة بالتخصيب و  -1

العسكري كاليورانيوم املخصب  ستخدامالقابلة لل تدفق املواد الحساسة  في مخاطر أي دولةفي  مدني

نشاط  م فيمن بلد إلى آخر طبقا للجهة التي ستتحك نتشار اال تختلف درجة خطورة ووقود البلوتونيوم، و 

 نوعية الضمانات التقنيةيتم من خللها ضبط هذا التحكم، و الكيفية التي سدورة الوقود النووي، و 

 .3هاب االلتزاماملؤسسية التي سيتم و 

 االقتصاديةتخصيبه ال يقتصر على املصلحة لجزء األكبر من الوقود النووي، و يعتبر اليورانيوم او 

تفضل ، و للدولة، بل قد يتعدى ليصل تأثيره على األمن الدولي، حيث تقرر بعض الدول عدم الشراء

على تعمل كاملة للوقود القدرة ال كون إلى عود ي أهمهاتطوير قدراتها النووية بتخصيب اليورانيوم ألسباب 

إمكانية فضل عن  ئية،ؤدي إلى خفض التكاليف املتوقعة إلنتاج الطاقة الكهرباتو  توفير إمدادات مستقرة،
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 حاالت تخصيب محليا فيالتقديم خدمات تخصيب اليورانيوم إلى دول أخرى للتغطية الجزئية لتكاليف 

 .1الطلب عليها داخل البلد انخفاض

 األمريتعلق  إنمامباشرة، و  انتشار حد ذاتها مخاطر لنووية ال تشكل في االطاقة إن محطات 

تتمثل التقنية التي تسهل املستهلك في النهاية، و  إعادة معالجة الوقودبتخصيب اليورانيوم في البداية و 

ه بعد أن كانت نسبت 112 -اليورانيوم في املئة من نظير 6و 1مستويات وقود املفاعل ما بين التخصيب إلى 

تخصيب في هذه التقنية بسهولة  استخدامفي املئة في اليورانيوم الطبيعي، حيث يمكن  0,32ال تتعدى 

ونتيجة  ،2(112 - من نظير اليورانيوم %60)أي حوالي  اليورانيوم إلى املستوى املخصص لصنع السلح

الخمس التي تعتبر أكثر  الدول النووية في ذلك بما املستخدمينخصيب، فإن املوردين و تالمخاوف ملخاطر و 

 امتلكيعملون على منع الدول األخرى من  ،الوكالة الدولية للطاقة الذريةو  ،التخصيبا للقدرة على امتلك

لعل أبرز مثال على ذلك هو البرنامج النووي اإليراني الذي تم بشأنه ، و 3القدرة على تخصيب اليورانيوم

، الواليات املتحدة األمريكية) 2+2مجموعة بين إيران و  1022فيينا في يوليو موقع ب اتفاقإلى التوصل 

تضمن خطة عمل مشتركة من أجل وضع  (األوروبي االتحادفرنسا زائد و  ،روسيا ،الصين ،بريطانيا ،أملانيا

من اليورانيوم منخفض  إيران تقليل مخزون، و %1,30حد لتخصيب اليورانيوم عند حدود عتبة 

هو  تفاقالهدف من هذا اال، و 4قادمةل السنوات الخمسة عشر الكيلوغرام خل 100التخصيب إلى 

  .5الدولياإلقليمي و على الصعيدين النوويين األمن قيق السلم و تح

 آخر من مخاطر 
ً
فصل نظير  تعنيهي ، و على األمن النووي نتشار اال كما تشكل إعادة املعالجة خطرا

في تصنيع األسلحة عندما تتجاوز نسبة  112 -ومه مثل اليورانياستعمالالذي يمكن   116 -البلوتونيوم

خليط   إعادة معالجته على شكل مع اليورانيوم و  112البلوتونيوم مزج  ، حيث يتمفي املئة 61التركيز 

يرى ، و 6الحقا في مفاعلت التوليد السريعة ستخداموقود للمفاعل، أو تجميعه لل ك( MOMاألوكسيدين )

                                                           

 .10محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص -1

 .11"، مجلة البيئة العربية: الطاقة املستدامة، ص خيار الطاقة النووية"وعدنان شهاب الدين،  روغنر  هاتر هولغر  -2

 .30محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -3

 "، متاح على الرابط التالي: 2+2: النص الكامل للتفاق النووي بين إيران ومجموعة "ينظر -4

 1-5-opinions/item/4379-and-http://kassioun.org/reports  :10/01/1021، تاريخ االطلع. 

عن قراره بانسحاب أحادي الجانب للواليات املتحدة األمريكية  1021ماي  1بيد أن الرئيس "دونالد ترامب" أعلن في  -5

إليراني، وإعادة فرض عقوبات على طهران، بحجة أن االتفاق ال يتطرق لبرنامج الصواريخ الباليستية من االتفاق النووي ا

واشنطن تنسحب من االتفاق : موقع سكاي نيوز عربية، " ينظرإليران، كما ال يمنعها نهائيا من تطوير أسلحة نووية. )

 متاح على الرابط التالي:  "،النووي.. وعقوبات قاسية على إيران

  https://www.skynewsarabia.com/world/1045971: 21/06/2018. , Consulté le   

 .16وعدنان شهاب الدين، مرجع سابق، ص  روغنر  هانز هولغر  -6

http://kassioun.org/reports-and-opinions/item/4379-5-1
https://www.skynewsarabia.com/world/1045971
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الحقيقي في دورة  نتشار اال تخزينه هو مصدر خطر و  116عالجة البلوتونيوم إعادة م الكثير من الخبراء أن

النووية املدنية في أي لبية على األمن النووي في املحطات ات سانعكاس تترتب عنه الذي، و الوقود النووي

 لو كانت خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.دولة حتى و 

ملوجودة في أّن كمية املواد النووية ا واد النووية عن طريق السرةقة:مخاطر متعلقة بالحصول على امل -2

ي هائلة، و
ّ
د خاضعة لقدر في العديد من الدول تكون هذه املواالعالم واملنتشرة في القطاع العسكري واملدن

الصرامة جراءات األمنية ليست بنفس الشدة و اإل ملئم من الحماية والسيطرة والتحكم، لكن املمارسات و 

سرقة مواد نووية من بعض حاالت إختلس و  نتيجة لذلك ظهرت تقارير منتظمة عن دول أخرى، و في 

قلق دائم بشكل خاص بسبب فقدان السوفياتي مصدر  االتحادتقلة عن الدول املس اعتبرتقد ، و املرافق

 أنه كانت هناك تقارير مماثلة من دول أخ
ّ
، 1رى حول العالمكميات من املواد النووية املوجودة فيها، إال

كيلوغرام من عنصر البلوتونيوم شديد  210وردت تقارير تفيد عن إختفاء كمية تعادل  2601ففي عام 

كما   ،مدينة بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكيةفي املعدات النووية اإلثراء من محطة أبوللو للمواد و 

هابي كاذب" من سرقة كمية أخرى من هجوم إر "أثناء تدريبهم على تمكنت بعض الفرق العسكرية 

جنوب كارولينا بأمريكا، تكساس، ومحطة نهر سافانا في البلوتونيوم من محطة بانتكس النووية بوالية 

 .2اإلنذار املبكر ضد سرقة املواد النوويةي كشف عن خلل وضعف في نظم األمن و األمر الذ

نتيجة السوفياتي السابق  االتحادماية في الحبعض اإلختراقات في أنظمة األمن و في املقابل ظهرت و

ضعف نظام الحماية الذي أصبح من الطراز القديم، كما ال تستطيع روسيا اليوم أن تتحكم في تلك املواد 

موقع متواجد في أكثر  1000إلى  2200النووية، ألن هذه املواد موزعة على مساحات واسعة يقدر عددها 

لهذه املواد  سرقةتم رصد حاالت سطو و ، فعلى سبيل املثال 3ي السابقالسوفيات االتحادمن دولة من دول 

نشأت سوق تجارة سوداء تتعامل مع هذه املواد، كما أحص ى ، و روسياو  أوكرانيافي دول كازاخستان و 

في عام و، 4حادثة لسرقة مواد نووية 300أكثر من  2666إلى  2662البوليس األملاني خلل الفترة من 

                                                           

 .10غافين كاميرون، مرجع سابق، ص  -1

البشري... والتكنولوجيات الخطرة، عرض: محمد زكي عويس، سلسلة  الخطأ-املميتة للويد جيف دوماس، الغطرسة -2

 .12-16ص ص ، 1002كراسات "عروض"، املكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر،

)إن يلي: ما  1003" في شهر سبتمبر 1003تأمين القنبلة جاء في تقرير صدر عن مركز بلفر لجامعة هارفرد بعنوان: "  -3

 منذ منتصف التسعينات كنتيجة لبرامج تم تمويلها بمساعداتاألم
ً
أمريكية ودولية،  ن النووي في روسيا تحسن كثيرا

وانتشار الفساد في روسيا ولكن املخاطر الزالت قائمة بسبب سوء تمويل برامج األمن، وضعف تشريعات األمن النووي، 

"، زدوجية األمريكيةالحقل النووي... واال  : محمد السيد سعيد،ينظر) ابق(.وغيرها من جمهوريات االتحاد سوفياتي الس

، متاح على الرابط التالي: 1023ديسمبر  26جريدة االتحاد اإلمارتية، 

8www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=3320،  :01/01/1021تاريخ االطلع.) 

 .12للويد جيف دوماس، مرجع سابق، ص  -4

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=33208
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=33208
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ت البوليس السري الجورجية من إعتقال مجموعة أقدمت على سرقة كمية كبيرة من تمكنت قوا 1000

 .1املواد النووية )اليورانيوم عالي التخصيب(

إّن معظم حوادث السرقة حتى اآلن تتعلق بكميات أكبر من مواد نووية غير صالحة لصنع 

املحاسبة ليست وائم الجرد و معايير وضع ق كون  إلىبالنظر أن الخطر قائم  األسلحة، لكن من الواضح

األمنية التي تختلف من دولة إلى أخرى، دابير ، فضل عن ضعف الت2عالية بنفس الدرجة في جميع الدول 

 حول العالم ال يكاد يحرسها سوى أطقم حرس صغيرةحمفاعل ب 260ذلك أنه ثمة 
ً
، كما 3ثيا منتشرا

أنه أصبح من السهل  : "2663ويتش" في عام صرح مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية "جون د

يمكن تهريب هذه املواد عبر الحدود الشاسعة ت مض ى، و الحصول على املواد النووية أكثر من أي وق

 .4املفتوحة بين الدول"

    تعد مفاعلت الطاقة النووية  املناآت النووية:لقة بان هجوم أو تخريب املرافق و مخاطر متع -3

للعمليات الهجومية أو  معرضة ،إعادة معالجة الوقود املستهلكو  ،التخصيب والتخزينمرافق  غيرها منو 

 تهاألن الحماية التي تتمتع بها املواقع املدنية أقل بكثير من نظير شآت العسكرية، أكثر من املن التخريبية

ال تشمل و  ،6لها إمكانية إحداث تلوث إشعاعي كبير في املناطق املجاورة مع، 5املخصصة للمواقع العسكرية

للمواد النووية  انتشار السيناريوهات النظرية الطائرات اإلنتحارية أو هجمات الشاحنات املفخخة إلحداث 

وجود مجموعة تتوفر  احتمال، بل تشمل أيضا وحسب من املرافق عن طريق تفجير قنابل أو مواد متفجرة

يعرض أنظمة السلمة فيها إلى يب تسر  تعمد في إحداثت، و دراية بتصميم منشأة نوويةلديها معرفة و 

رهابية اإل جموعات املقد تعرضت املرافق النووية لتهديدات و  .7االحتواءالخطر كتلك املتعلقة بالتبريد أو 

 من هذا االبدوافع مختلفة، كما شكلت الجماعات املناهضة لألسلحة 
ً
هاجمت حيث ، تجاهالنووية جزءا

                                                           

 محمد السيد سعيد، مرجع سابق، نفس الرابط. -1

 .236 -231ص ص سعد حقي توفيق، مرجع سابق،  -2

 محمد السيد سعيد، مرجع سابق، نفس الرابط. -3

 .12للويد جيف دوماس، مرجع سابق، ص  -4

 مرجع سابق، نفس الرابط. أي مستقبل لألمن النووي"، "رهون، زيد امل الجليلعبد  -5

إن تفجير رأس نووي متوسط يؤدي إلى تلوث طويل األمد ملساحة تبلغ عدة كيلومترات مربعة باملواد املشعة، بينما  -6

يلومترات يترتب عن تدمير مفاعل للطاقة النووية أو مستودع للوقود النووي املستهلك عن تلويث عدة مئات من الك

ترات ماملربعة، أما تدمير مفاعل تخصيب اليورانيوم فيتسبب في تلويث إشعاعي لبقعة تبلغ مساحتها عدة آالف من الكيلو 

 (.مرجع نفسه زيد املرهون، الجليل: عبد ينظراملربعة. )

 .236سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -7
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ن البدأ في اإلنتاج، إال أتشغيلها و إستهدفت منشآت قبل أن يتم و  يةإلنفصالية مرافق نوو منظمة الباسك ا

 .1القلق تتعلق بتهديدات اإلنفصاليين الشيشان ضد املرافق النووية الروسيةاألمور األكثر إثارة للمخاوف و 

مصانع إنتاج الوقود كاملرافق النووية األخرى د محطات القوى النووية و تفاوت درجة صمو وت

 عمال التخريبالهجمات وألبحوث، أمام مفاعلت او  ،، والتصرف في النفاياتعادة املعالجةإواإلثراء، و 

متخصصة أن عددا من  عدة دراساتتشير ، و من مرفق إلى آخر، و أخرى العنف الشديدة من دولة إلى و 

بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية اإلثراء والبلوتونيوم في كل من روسيا و  مستودعات اليورانيوم عالي

 .2الحماية ملقاومة أي تهديد بشن هجمات فعليةليست على درجة كافية من األمن و  الدول األخرى،

تاج اليورانيوم يعد إن عن طريق تحويل األناطة: اناطا يةمخاطر متعلقة بالحصول على مواد  -4

في صنع أسلحة نووية،  طرف يرغب واجهها أييالصعبة التي املسائل فصل البلوتونيوم من عالي اإلثراء و 

عمليات أي  عدم وجودمن  لتحققواإلى إستحداث نظام دولي للضمانات يدعو الذي  السبب هذا هوو 

 .3أو تحويلها االنشطاريةسّرِّية إلنتاج هذه املواد 

لتي خارج أما الدول ا ،نظام الضمانات النووية نتشار اال معاهدة حظر  إطار  قد تنتهك الدول فيو 

إنتاجها أو يازة املواد القابلة لإلنشطار أو فهي غير ملزمة بمنع ح ،باكستانئيل والهند و املعاهدة كإسرا

التدابير الوقائية التي تفرضها لنووية لنظام التفتيش والتحقق، بما في ذلك ا هابيعها، كما ال تخضع مرافق

سلحة النووية التي بها وحدات ء العدد القليل من الدول املالكة لأل استثناب، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية

خاضعة لنظام الضمانات، يتطلب الحصول على البلوتونيوم ألغراض الإلعادة معالجة البلوتونيوم غير 

إلعادة املعالجة، تم  ةصنع األسلحة تحويله من إحدى الوحدات الرئيسية أو من وحدات فرعية صغير 

أو تحويله من وحدات خاضعة للتدابير الوقائية  نقله بعد ذلك بطريقة غير مشروعة إلى البلد املستهدف،

 باملخاطر، و 4داخل البلد بعد إستلمها بلوتونيوم معزول
ً
التي تهدد األمن  هذا من شأنه أن يكون محفوفا

 .النووي

اإلعتماد العالمي  زيادةأن يتوقع على نطاق واسع  يتمتل في ،لقلقلآخر يدعو  اسببأنه ثمة كما 

 يرتفعإرتفاع أسعار الوقود األحفوري )النفط والغاز(، و املدنية في العقود القادمة مع على القدرات النووية 

بما أن إعادة املعالجة ء، و مما قد يؤدي إلى بناء املزيد من منشآت اإلثرا ،الطلب على وقود اليورانيوم معه

التوسع  في ملحة جةأفضل بكثير لوقود اليورانيوم األصلي، ستبرز حا استخدامللوقود املستهلك ستسمح ب

إثراء  دة عدد منشآتزيا في كون أكثر  مخاوف سيولدهذا ما منشآت إعادة املعالجة، و زيادة بناء ل

                                                           

 .10غافين كاميرون، مرجع سابق، ص  -1

 "، مرجع سابق، نفس الرابط. " أي مستقبل لألمن النووي، زيد املرهون  الجليلعبد  -2

 .10، مرجع سابق، ص CDMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -3
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 هااستخدامالخطر من سوء  يتفاقمبالتالي ، و االنشطاريةإعادة معالجته سيزيد في تدفق املواد اليورانيوم و 

 من البرامج و تم إكتشاف  أنه ددفي هذا الصيجدر الذكر ، و 1ن أغراضها السلميةم تحويلهاو 
ً
األنشطة عددا

 تم رصد عددكما  (،TPN)نتشاراال النووية املدنية في بعض الدول ال تتفق مع معاهدة حظر 
ً
من محاوالت  ا

 .2سلميةغير  أغراض نشطتها إلىأتحويل ، و الحصول على مواد نووية بطرق غير مشروعة

بيعة املرافق النووية كهدف حيوي، أو إمكانية تتصل بط مخاطر  هيو  :أو حربية مخاطر عسكرية -5

على  عتداءت جادة لل احتماال تطرح  ة، ذلك أنه قدعسكرياملدنية في حرب القدرات النووية  استخدام

ت احتماال التواترات الحادة، كما تطرح أيضا أو بين الدول حالة الحرب مرافق نووية مدنية في  وأمفاعلت 

قد تكون املرافق النووية ف ،3شعة ألغراض عدائية في حاالت التوتر املسلحإلقاء النفايات النووية امل

 استخداممستوى "رهينة" من جانب الدول األضعف في مواجهة تهديدات لينتج عنها مخاطر تقترب إلى 

"الحرب اإلشعاعية"، وهي و "ة اإلشعاعيةاألسلح"مفاهيم مثل:  عدة هو ما يطرحو  ،األسلحة النووية

 للقدرات النوويةانتشار دات تقوض األمن النووي في األقاليم التي تشهد تهديمخاطر و 
ً
علما أن  ، 4املدنية ا

ا ملبادئ انتهاك أي هجوم مسلح أو تهديد بالهجوم على املرافق النووية املوضوعة ألغراض سلمية، يشكل

 لطاقة الذرية.النظام األساس ي للوكالة الدولية لوالقانون الدولي، بما في ذلك  ،األمم املتحدة

أحد التحديات التي  يأصبحت مخاطر األمن النووي السيبران مخاطر متعلقة بهجمات سيبرانية نووية: -6

لكترونية ضد الوكاالت الوطني، فتصاعد الهجمات اإلفي السياق الخاص باألمن الدولي و تأتي في املقدمة 

حماية متطورة للبنية  حاجة املاسة إلىيؤكد ال ،الشركات العاملية في جميع أنحاء العالمالحكومية و 

 لحساسية ، و املوارد الخاصة باملعلوماتاألساسية و 
ً
هذا ما ينطبق على قطاع الطاقة النووية نظرا

الهجمات ف، تكامل أنظمة تكنولوجيا املعلوماتاألخطار املحتملة على ، و املعلومات املتعلقة باملواد النووية

ر الحكومات الخارجية املعادية أو الجهات غير التابعة للدول )الكيانات غير يتم تنفيذها عبالتي اإللكترونية 

أو  الخبرات املطلوبة لتصنيعوالتقنيات و  ،دي إلى تسرب املعلومات الحساسةالدولية( يمكن أن تؤ 

، وهو مايجعل معايير األمن النووي املوجودة تتراجع دائما أمام املخاطر 5املواد النووية استخدام

 يدات اإللكترونية املتطورة بشكل دائم.والتهد

                                                           

 .10، مرجع سابق، ص CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -1

 ، متاح على الرابط التالي:1يد الغامدي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان بن سع -2

http://repository.nauss.edu.sa/bitream/handle/123456789/59846/ 21/01/1021 : االطلع، تاريخ.  

 .10 -12محمد عبد السلم، مرجع سابق، ص  -3

 .12رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -4

 .11دروين أبين، مرجع سابق، ص  -5

http://repository.nauss.edu.sa/bitream/handle/123456789/59846/
http://repository.nauss.edu.sa/bitream/handle/123456789/59846/
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مفاعل  ذكرت أنه من بين عشرون ( TNN" )األمريكية  في دراسة أعدتها "مبادرة التهديد النوويو

 حول العالم قد يقع ضحية لهجمات سيبرانية
ً
ليست في  مدمرة، كما أن املنشآت النووية في العالم  نوويا

من بين الدول التي تقف أمام خطر في كوارث عاملية، و  تتسببمأمن من هجمات القراصنة التي قد 

نتين، الصين، إسرائيل، املكسيك األرج -حسب الدراسة -القرصنة اإللكترونية النووية حاليا أو مستقبل 

هجمات  ة مناسبة أماماستجابلة فشلت في توفير دو  10خلصت الدراسة إلى أن و  ،وكوريا الشمالية

منشآتها النووية  تطال قد ي لقرصنة إلكترونية محكمةصدالتعلها عاجزة عن فتراضية، مما يجا سيبرانية

 .1الحساسة

، أن أشهر الحاالت املعروفة التي شهدت تعرض مفاعلت نووية لهجمات سيبرانية تجدر اإلشارة

س فيها فيرو استخدامحيث تم  نطنز" اإليراني، التي وجهت ضد أجهزة الطرد املركزي في مفاعل " تلكهي 

 .2(Stuxnetمتطور حمل إسم )

 على األمن النووي نشاا  اال مخاطر من  للحداملطلب الثالث: الجهود الدولية 

     املدنية في مناطق متعددة من العالم، واسع للقدرات النووية العسكرية و الر و الكبي نتشار اال بعد 

  على التحكم فيها، خاصة مع أو عدم القدرة  ستخداماال قلق املجتمع الدولي من سوء وتزايد مخاوف و 

منه دراكا إالناشئة وفي مقدمتها اإلرهاب، و تعاظم التهديدات ، و االنشطاريةون العالمي للمواد تزايد املخز 

األمن الدوليين، يشكله ذلك من مساس كبير للسلم و  ماو  ،اقب الخطيرة التي قد تنجم عنهاالعو ثار و لآل

طر التدابير الوقائية بغرض تفادي زيادة مخامن الترتيبات و إلى تبني مجموعة  تجهت الجهود الدوليةا

الفرع املقاربات )(، وإطلق عدد من املبادرات و الفرع األول الوسائل املناسبة )، مع إيجاد اآلليات و نتشاراال 

 لمي.النووي العا   األمن حتواء تداعياتها على وا ،ن املخاطر األمنية املرتبطة به( الهادفة إلى الحد مالثاني

  

                                                           

 ، متاح على الرابط التالي:1020يناير  23"، مفاعل ديمونة اإلسرائيلي عرضة لهجمات سيبرانية مدمرةإرم نيوز، " -1

 https://www.eremnews.com/news/world/416861 ،  13/01/1021 : االطلعتاريخ. 

د إستطاعت وكالتا ( هو جزء من برنامج ذاتي االستنساخ ينتشر من كومبيوتر إلى آخر، وقStuxnetفيروس ستكسنت ) -2

كان الهجوم دقيقا  االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية تصميمه من أجل إختراق وتعطيل املنشآت النووية اإليرانية، وقد

أجهزة الكومبيوتر في املنشآت  إلى درجة تحديد عدد أجهزة الطرد املركزي، وقد إحتاج تفعيل هذا الهجوم مجرد تشغيل

الطرد املركزي بمهارة فائقة، حيث عمل على  يرانية، وبمجرد أن تسلل الفيروس أخفى وجوده وإستطاع تعطيل أجهزةاإل 

: بيتر سينجر واآلن فريدمان، " راجعيإلى انهيارها. ) تغيير الضغط وجعل سرعة الدورات داخل األجهزة متفاوتة مما أد

؟"، عرض محمود محمد السيد، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة ألمن السيبرانيكيف سيواجه العالم تحديات ا

تاريخ االطلع:  ،www.siyassa.org.eg/News/4925.aspx  ، متاح على الرابط التالي:16/06/1026األهرام، مؤرخ في 

26/01/1021. 

https://www.eremnews.com/news/world/416861
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixje-_nY3eAhXKy4UKHWAyDS4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.siyassa.org.eg%2FNews%2F4925.aspx&usg=AOvVaw35mx6Pi959lG2J40vWdd6p


 

 

 

294 

 النووي نشاا  اال الدولية لكبح التدابير الفرع األول: اآلليات و 

التقليل من ن اآلليات القانونية واملؤسساتية لضبط و قام املجتمع الدولي بإقرار شبكة متعددة م  

، السيما بعد التغيرات التي استمرارالذي ال يكف عن التصاعد ب نتشار اال املخاطر النووية الناجمة عن 

اتها على البيئة األمنية انعكاسو  ،1002أحداث الحادي عشر سبتمبر  املشهد الدولي ملرحلة ما بعدأفرزها 

 تتمثل هذه اآلليات فيما يلي:ة، و النووية العاملي

  نشاا اال للحد من خطر  أوال: اآلليات القانونية الدولية

   القانونية األكثر األداة باعتبارهاالترتيبات القانونية الدولية في املعاهدات تتجسد اآلليات و 

 في مجال من
ً
في بعده  نتشار اال حظر العضوي بين األمن النووي و  االرتباطبحكم و  ،1نتشاراال  عشيوعا

الثنائية بما ال يسع املجال و الدولية واإلقليمية  ياتتفاقاال العديد من القانوني الدولي، فقد تم إبرام

اإلقلييمية ذات العلقة بحظر الدولية و  ياتتفاقاالمعظم  دراسةلعرضها بالكامل، مع امللحظة أنه تمت 

ر على ذكر قتصسن لذلكمن األطروحة،  ضمن "اإلطار القانوني لألمن النووي" في الباب األول  نتشار اال 

تأمين املواد النووية تخفيض األسلحة، و و ، نتشاراال طرافها تعمل على كبح قانونية ملزمة أل  كأدواتأهمها 

 .النووي العالميلحماية األمن 

األسلحة النووية للمراقبة تتمثل املواد و لعل أبرز الصكوك العاملية التي تخضع لها  املعاهدات العاملية: -1

فأما  ،2661معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام ، و 2601( لسنة TNA)نتشاراال اهدة عدم في مع

التي تحظى بقبول  أهم املعاهداتية اليوم من أكثر و تظل إلى غااألسلحة النووية  انتشار معاهدة عدم عن 

 فيواسع و 
ً
 فريدا

ً
 ألساس اللزما ئالتعاون الدوليين، كما تيهتوفير إطار قانوني يعزز الثقة و  تؤدي دورا

املرافق النووية و  والتكنولوجيا ،املواد واملعدات استخدامتهدف إلى كفالة و ، للتعاون ونقل التكنولوجيا

 .2النووي نتشار اال في زيادة  بصورة ال تسهم

تفرض على الدول النووية و  ،تخلي عن تطوير األسلحة النوويةاملعاهدة الدول غير النووية بال تلزم

ية إلى دول تسعى إلى تنفيذ برامج و التحرك نحو نزع هذه األسلحة، كما تسمح بنقل التكنولوجيا النو 

                                                           

 .61طاقة الذرية، مرجع سابق، ص النجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي و  -1

، معالجة "مسائل فيينا": 1022مؤتمر األطراف في معاهدة عدم االنتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  -2

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ اإلمتثال والتحقق؛ الرقابة على الصادرات؛ التعاون في مجال استخدام الطاقة  

األسلحة النووية،   في األغراض السلمية؛ واألمان النووي، واألمن النووي، واالنسحاب من معاهدة عدم انتشار النووية 

ورقة عمل مقدمة من أستراليا وإيرلندا والدانمارك والسويد وفنلندا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا 

 (.CP/106O.W5T0/TPN.6. الوثيقة: )2، نيويور، ص1022ماي  11أبريل  13)مجموعة فيينا للدول العشرة(، 
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أن بطء التقدم  إال  ،تحظى بتأثير دولي إلزامياهدة ، ورغم أن املع1الطاقة النووية ألغراض غير عسكرية

عدد من ميع دول العالم عليها، و عدم توقيع جات بنزع السلح النووي، و االلتزاماملحرز على صعيد تنفيذ 

لذلك جاء ، 2سلطات التنفيذ لديهاأثر بشكل واضح في تقوية هيكلة و  التحديات املرتبطة بعدم اإلمتثال،

وتبني ليقرر تمديدها إلى أجل غير مسمى بعد تقوية عمليات املراجعة السابقة،  2662 مؤتمر املراجعة لعام

لتحرك بعزم نحو التنفيذ الكامل والتطبيق الفعال غت بهدف ايالقرارات التي صعدد من املبادئ و 

يات عملو  ،اغة الخاصة بنزع األسلحة النوويةقام املشاركون بتقوية الصي 1000في مؤتمر عام ألحكامها، و

صياع العالمي ألحكام املعاهدة، وضبط مسائل السلمة ناال لذرية، و التفتيش للوكالة الدولية للطاقة ا

 .3األمن النوويينو 

 ،لتزامها باملعاهدة في جميع جوانبهااجددت الدول األطراف تأكيد  1020في مؤتمر املراجعة لعام و

لثلث ات الواردة في الركائز اااللتزاميذ بهدف تنف ،4اإجراءً  06عتماد خطة عمل شاملة تتضمن امع 

األغراض الطاقة النووية في  استخدامالنووي، و  نتشار اال للمعاهدة وهي: نزع السلح النووي وعدم 

، مع بذل املزيد من الجهود للنهوض بنزع السلح في إطار تحقيق الهدف النهائي لجعل العالم خاٍل 5السلمية

 من األسلحة النووية.

 آللية ،2660ة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام أما معاهد
ً
 هاما

ً
نزع  فهي تشكل عنصرا

 منه
ً
ا لتحقيق السلح النووي، حيث جاءت كأول معاهدة شاملة تحظر كافة أنواع التجارب النووية سعيا

لجميع و  األفقي لألسلحة النووية كخطوة أولى نحو اإلزالة التامة لهذه األسلحة،العمودي و  نتشاراال خفض 

التجارب النووية التي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا النووية السيما املتعلقة بتطوير أنواع جديدة من 
                                                           

.متاح على الرابط 2، وزارة الخارجية األمريكية، ص1020فبراير  11"، ما بعد املعاهدات القائمة"ربيكا جونسون،  -1

، html-http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/03/2010031717054oebyessedo1729983e.02التالي: 

 .20/01/1021تاريخ االطلع: 

 .1-2صص ، مرجع سابق، 1022املعاهدة عام  ستعراضمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ال  -2

 . 1ربيكا جونسون، مرجع سابق، ص -3

باملصادفة على عدد من اإلجراءات تضمنت ما يلي:املشاركة  1020قامت اللجنة التحضيرية ملؤتمر املراجعة لعام  -4

تقوية اإلجراءات الوقائية ضد االنتشار من ضمنها تحسين عمليات  –الشاملة في معاهدة منع انتشار األسلحة النووية 

وضع ضمانات لحق االستعماالت السلمية للطاقة النووية طلما توافقت البرامج مع شروط منع  -رافق النوويةتفتيش امل

دعم املفاوضات حول إنشاء مناطق  –التزامات بتحسين سلمة وأمن البرامج النووية للدول ونقل املواد  –االنتشار 

اإلجراءات اللزمة ملعالجة االنسحاب من  –وسط إضافية خالية من األسلحة النووية السيما في منطقة الشرق األ 

 (.1 -1ص ص ، سابقرجع م: ربيكا جونسون، أكثر ينظر لتفصيلاملعاهدة. )

تعزيز ، " 2622اللجنة التحضيرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  -5

"، ورقة عمل مقدمة من إسبانيا واملغرب وهولندا، البعد الجديد لعدم االنتشارالشراكات الدولية ملنع اإلرهاب النووي: 

 (.CP/NN.PW/106O.W5T0/TPN.66)  . الوثيقة:2، جنيف، ص 1021ماي  1 -أبريل 11الدورة الثانية، 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/03/2010031717054oebyessedo1729983e-02.html
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في أن دخولها حيز النفاذ سيسهم في إزالة  يكمنملعاهدة لهذه اكما أن امليزة األساسية  ،1األسلحة النووية

 وجود لفرق بين تفجيرات عسكرية ، حيث ال نتشاراال يز التي تتضمنها معاهدة عدم يإحدى أوجه التم

)الهند، باكستان تشكل أداة قانونية للدول النووية غير املعلنة  الحظر الشامل أخرى سلمية، فمعاهدةو 

زيادة األسلحة النووية في و  انتشار نووية، وهو ما يمنع من بعدم إجراء تجارب  االلتزاممن أجل  2إسرائيل(و 

  .3املستقبل

املرافق النووية ية الحماية املادية للمواد و اتفاقاملذكورين، توجد  دوليينالباإلضافة إلى الصكين 

املنشآت النووية بضمان الحماية املادية للمواد و  التي تلزم الدول األطراف 1002بصيغتها املعدلة لعام 

ء وتنفيذ ع القيام بإنشاالنقل بما في ذلك النقل الدولي، ملألغراض السلمية أثناء التخزين و املستخدمة 

تكثيف و  ،الخاضعة لواليتها القضائية املرافق النوويةية املادية الفعلية على املواد و صون نظام للحماو 

استعادتها، تدابير سريعة لتحديد أماكن املواد النووية املسروقة أو املهّربة و  اتخاذالتعاون بين الدول بشأن 

املرافق كافحة الجرائم املتصلة باملواد و مومنع و لتخريب، إشعاعية تترتب عن ا تخفيف من أية عواقبلاو 

 .4النووية في جميع أنحاء العالم

 2260قرار مجلس األمن  ،نتشاراال في سياق كبح كما يلحق ضمن الصكوك القانونية الدولية 

الجهات الفاعلة من غير الدول، النووي و  نتشار اال في الربط بين  ( الذي ُيظهر مدى الوعي الدولي1006)

أسلحة الدمار  انتشار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة بمكافحة طائلة يلزم هذا القرار تحت حيث 

نقلها بما في ذلك املواد املرتبطة بها، أو تصديرها أو الشامل، ومنها األسلحة  النووية وصناعتها أوسرقتها أو 

إجراءات معينة للحماية املادية يقصد و  تدابير  اتخاذ، و 5ستخداماال تحويلها أو تكنولوجيا البرامج املزدوجة 

 .6بخاصة ألغراض إرهابيةإليها و منها منع الجهات من غير الدول الوصول 

                                                           

رق وانعكاساته على منطقة الش 1002أيلول  22إشكالية نزع السلح النووي بعد أحداث  عمار حميد ياسين، " -1

 .120" حولية املنتدى، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، ص األوسط

تعترض دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ عقبات سياسية تتمثل في موقف الهند وباكستان  -2

ْبدِّ كل من إيران و مصر إس
ُ
تعدادهما للمصادقة على في تعمد التأخير للتوقيع عليها وعدم كوريا الشمالية، كما لم ت

 املعاهدة في القريب العاجل، وال إسرائيل تنوي ذلك.

(Voir : Bernard Sitt , Le traité d’interdiction Compléte des essais nucléaires :un chef d’œuvre 

diplomatique en péril ?,A.F.R.I.Volume II,Bryluant, Bruxelles.2001,p.727(. 

 .61 -61ص ص عوينات، القانون الدولي النووي و الطاقة الذرية، مرجع سابق،  نجيب بن عمر  -3

 .21 – 22ص ص ، مرجع سابق، 1001حولية األمم املتحدة لنزع السلح لسنة  -4

5- Paul Herault , L’Applicatio de le Résolution 1540du conseil de sécurité des nations 

unies :Bilans et Enjeux, Fondation pour la Recherche stratégique, paris,2009.p.p.2-28. 

 .2 -6ص ص ، مرجع سابق، CTOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجريمة  -6
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من جانب آخر تم إبرام معاهدات ذات طابع إقليمي ترتبط بحظر النشاط  :املعاهدات اإلةقليمية -2

ردة من أي طابع عسكري أو العسكري النووي في مناطق معنية سواء من خلل إقامة مناطق أو بيئات مج

التهديدات الناشئة عن املخاطر الجارية وط و هذا لتقليص الضغ، و 1مناطق خالية من األسلحة النووية

 النووي في هذه املناطق أو أجزاء أخرى من العالم. نتشار للل 

مناطق خالية من  أولى املعاهدات التي تقض ي ببقاء 2626 لعام "األنتاراكتيكا"تعد معاهدة و 

قد وضعت بعض ، و درجة في املناطق القطبية 00هذه املناطق تقع جنوب خط العرض ألسلحة النووية، و ا

 2603الخارجي عام  الدول الكبرى يدها على جزر في تلك املناطق ، ثم جاءت بعدها معاهدة الفضاء

 ،سلحة نوويةأمواد أو  أية مكونات تحمل معدات لفضاء الخارجي خاليا منأحكام ببقاء اتضمنت مبادئ و 

، أو إجراء تجارب فيها ألي نوع وحظر إنشاء قواعد عسكرية أو منشآت أو تحصينات على األجرام السماوية

 اغيرهو  وضع األسلحة النووية  حظر  ثم معاهدة ،2آخر من أسلحة الدمار الشامل

 .26323 من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار واملحيطات وفي باطن أرضها لعام

 21شتركت فيها او  ،ة النووية في أمريكا اللتينيةريم األسلححجاءت معاهدة ت 2603فبراير في و

، ثم أعقبتها معاهدة جنوب املحيط 4دولة من دول أمريكا اللتينية بقرار من الجمعية العامة لألمم املتحدة

 2662بانكوك لعام معاهدة ، ثم 2612النووية )معاهدة راروتونغا( لعام  الهادئ الخالية من األسلحة

جنوب شرق أسيا منطقة خالية من األسلحة النووية، ثم معاهدة جعل إفريقيا منطقة خالية من لجعل 

معاهدة سيميباالتينسك لجعل منطقة آسيا الوسطى و  ،)معاهدة بيلندابا( 2660األسلحة النووية لعام 

دمت بها كل من مصر وإيران في إطار ادرة التي تقاملب فضل عن ،10005خالية من األسلحة النووية لعام 

 أصدرت الجمعية العامة فيالشرق األوسط خالية من األسلحة النووية، حيث منطقة األمم املتحدة لجعل 

                                                           

 .121عمار حميد ياسين، مرجع سابق، ص  -1

ستخدام الفضاء الخارجي بما ينظر: املادة الرابعة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف وا -2

 .2603في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى لعام 

على معاهدة حظر وضع  2630ديسمبر  3الصادر في  1000وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار -3

رض، وقد عرضت للتوقيع في األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار واملحيطات وفي باطن األ 

: جمال مهدي، مرجع راجعي ) .2632فيفري  21، ودخلت حيز النفاذ في 2630فيفري  22في  وموسكو وواشنطنلندن 

 (. 222سابق، ص 

، 2632أكتوبر  ،، السنة السابعة10"، مجلة السياسة الدولية، العدد املناطق املنزوعة السلحمحمود خيري بنونة، "  -4

 .10ص 

"، أعمال الوضع الحالي ومستقبل الخيار النووي في الوطن العربي وآفاق ذلك في إطار التقدم العلميحمود بركات، " م -5

، مركز دراسات 2الندوة الفكرية "الخيار النووي في الشرق األوسط"، مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط، ط 

 .166، ص 1002الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر
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الذي دعا جميع األطراف املعنية في املنطقة عن عزمها على  1101العشرون القرار رقم رتها التاسعة و دو 

 .1نتشاراال اإلنضمام إلى معاهدة عدم ، و أسلحة نووية حيازةساس متبادل باإلمتناع عن إنتاج و أ

 ياتتفاقاالالتي أوجدت مناطق خالية من األسلحة النووية بما في ذلك  ياتتفاقاالإّن هذه 

آليات إرساء وعي تام للمجتمع الدولي في وضع و املتعلقة باملجاالت املشتركة لإلنسانية، تعبر بالفعل عن 

علها دعامة يج مماالعالم،  في هذه املناطق وغيرها من مناطق أخرى في نتشار اال مخاطر للحد من  قانونية

من شأنه أن إقليمي و  الذي يقوم على إجماع دولي نتشار اال تعضد نظام حظر تشريعية دولية تكرس و 

ينعكس على األمن النووي العالمي ، و نتشاراال تهديدات واملخاطر الناشئة عن تقليص اليساهم في 

 باإليجاب.

الدول للحد من األسلحة النووية املبرمة بين  الثنائية ياتتفاقاالهناك عدد من  الثنائية: ياتتفاةقاال -3

الواليات املتحدة الروس ي و  االتحاداملوقعة بين  ياتتفاقاالتعد ا، و منع القدرات اللزمة إلنتاجهو  ،هاانتشار و 

أضخم الدولتين اللتين تمتلكان أكبر و  ماعتبارهاب ،على الصعيد الثنائي ياتتفاقاالاألمريكية أهم هذه 

 فينة بباقي الدول النووية األخرى و ترسانتين نوويتين في العالم مقار 
ً
 :2تتمثل أساسا

وقعة في ( املاألولىستا ت الحد منها املعروفة بإسم )و  االستراتيجيةتخفيض األسلحة الهجومية ية اتفاق -أ

إجراء خفض مرحلي في القوة  يتم ، حيث بموجبها2666ديسمبر  2أصبحت نافذة في و  2662يوليو  12

 عددية إلطلق متداد فترة سبع سنوات، و اين على الهجومية للطرف االستراتيجيةالنووية 
ً
هي تضع حدودا

اليستية التي القذائف الب، و ة العابرة للقاراتياملنشورة في القذائف الباليست االستراتيجيةاألسلحة النووية 

 .3القاذفات الثقيلةت و تطلق من الغواصا

عتراف ببيلروسيا ال موجبه وقع اتم التوقيع على برتوكول للمعاهدة في لشبونة ب 2661ماي  11في و

تحاد السوفياتي السابق من األسلحة النووية لأوكرانيا التي تملك ثلث املخزون الكلي لوكزاخستان و 

السوفياتي على إزالة جميع األسلحة الهجومية  حاداالتلتزامات ادول وريثة تضطلع ب باعتبارها االستراتيجية

 مع برنامج التخفيض الذي تفرضه املعاهدة االستراتيجية
ً
 .4تماشيا

التي تم ( ستا ت الثانيةالحد منها )و  االستراتيجيةمية ية املزيد من تخفيض األسلحة الهجو اتفاق -ب

بين  االستراتيجيةكمي لألسلحة في و ، حيث تم وضع تحديد كي2661ي جانف 1التوقيع عليها بموسكو في 

                                                           

في الشرق األوسط"، مرجع سابق،  "، أعمال الندوة الفكرية "الخيار النوويكلمة اإلفتتاح األولىبد املجيد،" عصمت ع -1

 .10 -26ص ص 

 .61ص  سابق،نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي و الطاقة الذرية، مرجع  -2

 .060ن الدولي، مرجع سابق، ص معهد ستوكوهولم ألبحلث السلم الدولي، التسلح ونزع السلح واألم -3

 .201ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، مرجع سابق، ص  -4
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قبل  1200إلى  1000بما ال يتجاوز  لديهمابتخفيض عدد الرؤوس النووية الحربية  1الدولتين النوويتين

يتيح تمديد فترة  10/06/2661كما وقع الطرفان على برتوكول للمعاهدة في  ،1001جانفي  2حلول 

 .10032تنفيذها إلى نهاية 

   االستراتيجيةاملتعلقة بزيادة تخفيض األسلحة الهجومية  (New START)جديدة ية ستارت الاتفاق -ج

، 1022فبراير  2أصبحت نافذة في ، و 10203أفريل  1منها )معاهدة براغ( التي وقعها الطرفان في الحد و 

 تفاقال، حيث تم ا%10بنسبة  لديهما على تخفيض املخزون األسلحة النووية بمقتضاها وافقا كلهما

العابرة للقارات الذاتية الدفاع و  االستراتيجيةالصواريخ األرضية ى الحد من األسلحة على أساس عل

(NWCD،)  و( غواصات الصواريخ الباليستيةSBCD أو القاذفات الثقيلة، فضل عن الرؤوس الحربية )

         واعد ستراتيجية منتشرة، باإلضافة إلى مئات أخرى تقع في قاصواريخ  300النووية املكونة من 

ية على أهمية تفاقالتؤكد األحكام الصارمة التي نصت عليها ا، و 4رأس نووية 2220ترسانات لتصل إلى و 

ية إمكانية الحد تفاقالالتحقق الفعال بالنسبة لتوفر القدرة على التنبوء باملخاطر، كما تعزز او  ،الشفافية

 النووي. السلح متلكال بالنسبة للدول التي تسعى  نتشار اال من 

و الثنائية أو اإلقليمية أالصكوك العاملية سواء  تكتس ي اآلليات القانونية الدولية ،خلصة ما تقدم

 ستساعد بالضرورةإنما تخفيض أو إزالة األسلحة النووية، و أهمية كبيرة للمجتمع الدولي، ليس فقط ل

صارمة تشمل الجوانب القانونية  تشريع شروطثير إلزامي للدول من أجل تحديد و كأدوات قانونية ذات تأ

ه على البيئة النووية اتانعكاسو  املتصاعدة نتشار اال التحقق لضمان تفادي زيادة مخاطر ، و التقنيةو 

 العمل على زيادة تحسين األمن النووي العالمي.عملية الجهود املتواصلة للحفاظ و الدفع بالدولية، و 

  نشاا اال خطر للتقليل من ثانيا: اآلليات املؤسسية الدولية 

 لت
ً
فقد تم خلق تأثيره على األمن النووي العالمي، و  نتشار اال الكبير بمسألة  هتمامزايد اال نظرا

ا على املتابعة واملشاركة الهيئات الدولية التي تعمل في حدود واليتهوإيجاد مجموعة من املؤسسات و 

                                                           

 .66نجيب بن عمر عوينات، مرجع سابق، ص  -1

 .063معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، مرجع سابق، ص  -2

ت العديد من توصلت موسكو وواشنطن إلى التوقيع على اتفاقية ستارت الجديدة بعد مفاوضات شاقة واجه -3

العقبات، من ضمنها تمسك روسيا بتضمين االتفاقية عبارة تشير صراحة إلى ذرع أمريكا الصاروخي الذي تنوي نشره في 

كلية الحقوق : سعاد بوقندورة، الحد من األسلحة النووية، رسالة ماجستير في العلقات الدولية، ينظر) أوروبا الشرقية.

 (.60، ص 1020 -1006قسنطينة،  -معة منتوريوالعلوم السياسية، جا

 على موقع املرسال بالرابط التالي: 22/02/1020"، مقال منشور في 1معاهدة ستارت أسماء سعد الدين، "  -4

http://www.almrsal.com/post/342765  01/01/1021 : االطلع، تاريخ. 
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في مجال نزع السلح النووي، وحظر  مابما في ذلك تقديم الدعم السيه، من تصاعد مخاطر  والحد لتقليلل

التصدير التحكم في ضوابط ، ومراقبة حركة املواد النووية، و ألغراض عسكرية االنشطاريةإنتاج املواد 

 كما يلي: ركز على أهم هذه الهيئاتنس وعليه، نتشاراال  وسياسات

عتبارهما اب نتشار اال منع لسلح و باط وثيق الصلة بين نزع ارتاثمة  الهيئات املعنية بنزع السالح النووي: -1

مجال نزع    ن التقدم في إيعززا بعضهما البعض، حيث متعاضدتين من شأنهما أن يكمل و  عمليتين

بدوره على تحسين األمن النووي وبالتالي الحفاظ  ، مما ينعكسنتشاراال السلح يسهم في تقليص مخاطر 

 مسائل نزع السلح النووي فيما يلي:التي تتناول قضايا و على السلم واألمن الدوليين، وتتمثل أهم الهيئات 

 الهيئات املعنية بنزع السالح النووي التابعة لألمم املتحدة: -1-1

هي إحدى اللجان الست التابعة للجمعية العامة  اللجنة األولى التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة: -أ

تتخذ و تناقش سنويا ، و 1األمن الدوليتعلقة بنزع السلح و املسائل امل لألمم املتحدة التي تعنى بتناول جميع

 األسلحة النووية. انتشار عدم ت املتعلقة بنزع السلح النووي، و إجراءات بشأن عدد كبير من القرارا

تقديم و  هي جهاز فرعي تابع للجمعية العامة متخصص بالنظر في قضايا نزع السلح هيئة نزع السالح:  -ب

يتجلى و  ،2تتألف من جميع الدول األعضاء في األمم املتحدةو  2621إنشاؤها في عام  تم توصيات بشأنها،

منها مجموعتان  ،خمس مجموعات من املبادئ التوجيهية هار اصدإنزع السلح في نشاطها في مجال فعالية 

 .3تخص قضايا نووية

في دورتها  معية العامةبتوصية من الج 2611أنشأ في عام  مكتب األمم املتحدة لاؤو  نزع السالح: -ج

في مجال نزع  اتتجاهااليقوم املكتب برصد وتحليل التطورات و ، 4ئية الثانية املكرسة لنزع السلحستثنااال 

املساعدة للدول و   كما يقدم الدعم ،النووي نتشار اال عدم ى تحقيق هدف نزع السلح و عمل علالسلح، وي

والشفافية في  نفتاحات، وتعزيز اال اتفاقتعلقة بنزع السلح، ووضع األطراف املفي املفوضات املتعددة 

التثقيف بشأن جهود األمم ملعلومات والتوعية و توفير ااملسائل العسكرية والتحقق، وتدابير بناء الثقة، و 

 .5املتحدة لنزع السلح

                                                           

 .261ستيف توليو وتوماس شمبالبرغر، مرجع سابق، ص  -1

 .200ميليسا غيليس، مرجع سابق،  -2

السبل والوسائل "، املرفق األول املعنون: " تقرير هيئة نزع السلح، " 61األمم املتحدة، الجمعية العامة، امللحق رقم  -3

، 1002، الدورة السادسة والخمسون، نيويورك، الكفيلة لتحقيق نزع السلح النووي: ورقة عمل مقدمة من الرئيس"

 .I/61/20. الوثيقة: 20ص 

 رجع نفسه، صفحة نفسها.املاألمم املتحدة،  -4

 .203غيليس، مرجع سابق، ص  اميليس -5
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هيئات تعنى بعمليات  لقد وجدت الهيئات املعنية بنزع السالح النووي غير التابعة لألمم املتحدة: -1-2

 تشمل على وجه الخصوص:و  ،ارج نطاق منظومة األمم املتحدةنزع السلح النووي خ

يعمل  ،يعد مؤتمر نزع السلح آلية دولية متعددة األطراف غير تابعة لألمم املتحدة: مؤتمر تزع السالح -أ

دولة  02يضم  ،ملجتمع الدوليي أي مجال يهم انزع السلح فاوض بشأن تدابير تحديد األسلحة و على التف

تشمل جدول أعمال دائم يدرج فيه موضوع األسلحة النووية  1يعقد إجتماعاته بمقر مكتب األمم املتحدةو 

 .2لألمم املتحدة يقدم تقارير سنوية إلى الجمعية العامةمن كافة جوانبها، و 

تحقق على دولي قابل للإجراء مناقشات حول حظر بدور مهم في متابعة املفاوضات و  يقوم املؤتمر 

اإلطار في هذا ، و3الوقف الفعلي إلنتاج املواد املستخدمة في صنع األسلحة النوويةإنتاج مواد إنشطارية، و 

التنفيذ و تطبيقها في وقت مبكر، مل للتجارب النووية حيز النفاذ و يعمل على إدخال معاهدة الحظر الشا

الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر  التي تضمنتهاي التام للخطوات الثلثة عشر لنزع السلح النوو 

عتبارها دليل إرشاد معياري لتقييم التقدم املحرز في مجال ا، و 1000لعام  نتشار اال املراجعة ملعاهدة عدم 

 االنشطاريةتاج املواد ستكمال املفاوضات بشأن معاهدة وقف إن، كما يعمل على تفعيل وا4نزع السلح

(cut of TreatyFissile Material )5 بالنسبة للدول التي  نتشار اال مكمل لتدابير عدم  ادولي اصك باعتبارها

أنه للتقليل من  اإلشارة  غير أنه تجدرنشطارية ألغراض عسكرية، اتمتلك مرافق يمكن أن تنتج مواد 

ة من ائفعلى نحو غير مشروع، ينبغي أن تتضمن املعاهدة ط االنشطاريةخطر اإلنحراف بمسار املواد 

 .6التجهيزالتدابير تكفل الحماية واألمن املادي ملرافق التخصيب و 

 2660أنشأت هذه اللجنة عام  اللجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الاامل للتجا ب النووية: -ب

 إلنشاء نظام عالمي للتحقق و كآلية مؤقتة تمه
ً
الرصد من أجل اإلمتثال للحظر الشامل للتجارب يدا

 في عملية نزع السلح النووي.األسلحة النووية و انتشار في منع لذي يساهم بفعالية ا 7النووية

                                                           

 .266 -261ص ص ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، مرجع سابق،  -1

 .20، ص2616، منشورات األمم املتحدة، أكتوبر 12"، العدد حاألجهزة والهيئات املعنية بنزع السل صحيفة الوقائع، "  -2

 .23سعاد بوقندورة، مرجع سابق، ص -3

 .221 – 223صص زايدي وردية، مرجع سابق،  -4

شكل مؤتمر نزع السلح لجنة خاصة للتفاوض بشأن معاهدة متعددة األطراف غير تمييزية يمكن  2662في مارس  -5

اج املواد االنشطارية لألسلحة النووية، وهي خطوة جوهرية تدعم جهود نزع السلح وعدم التثبيت من تنفيذها لحظر إنت

 (.22: أشرف عبد القادر، مرجع سابق، ص راجعي سززادةلال االنتشار النوويين. )

 .11، مرجع سابق، ص 1001األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -6

 .206ميليسا غيليس، مرجع سابق، ص  -7
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  112حتفظت اللجنة بإطار رصد دولي يتألف من شبكة تضم اقد و 
ً
  20إلى جانب  ،مرفقا

ً
مختبرا

مما يدل على املرحلة ، و 1للنويدات املشعة للتحقق من أن الدول األطراف في املعاهدة تفي بإلتزاماتها

ة للتجارب النووية التي أجرتها كوريا ستجابتقدمة التي بلغها العمل على تطوير نظام التحقق اال امل

للجنة بإجراء عمليات تفتيش موقعي، وتعزيز كما تقوم ا، 10212و  1006و  1000الشمالية خلل أعوام 

 .3نتشاراال منع وي و ية في عملية نزع السلح النو األمن إلضفاء املزيد من الشفافتدابير بناء التقة و 

بوصفها جهاز دولي فني  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضطلعت :(AIAI)الوكالة الدولية للطاةقة الذ ية -2

عدم  مستقل في إطار األمم املتحدة بدور رئيس ي من أجل التأكد من وفاء الدول بتعهداتها في مجال

النووية املنصوص عليه في املادة الثالثة من تطبيق نظام الضمانات عن طريق آلية التحقق، و  نتشار اال 

تقوم بمسك لة عن النشاطات النووية للدول، و تعمل على تلقي تقارير شام حيث ،4نتشاراال معاهدة عدم 

ليات الخاصة بالبرامج النووية، ولها الحق في التفتيش والوصول إلى كل البيانات سجلت ملختلف العم

ل فحص، ومراجعة املحاسبات، والتدقيق فيها بشأن املواد النووية، من خلاملرافق النووية و املواقع و 

، وتقييمها لتحديد املستوى من حيث متطلبات أهداف 5والجرد املادي ري وجمع املعلومات عن طريق التح

ن كل ستنتاج بشأاتتوصل الوكالة في نهاية كل عام إلى و ، 6ستخلص النتائج النهائيةاو  ،الضماناتنظام 

يتفاوت و  ، لها من معلومات ستنتاج إلى تقييم جميع ما يتاحال ايستند هذا فيها الضمانات، و  دولة تطبق

كالة الذي الو لضمانات املبرم بين تلك الدولة و ا اتفاقنوع اإلستنتاج فيما يتعلق بكل دولة حسب نوع 

                                                           

 .16ص مرجع سابق، يليسا غيليس، م -1

ينظر: وثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة الفنية املؤقتة للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل    -2

سبتمبر  للتجارب النووية من أجل املؤتمر املعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، نيويورك،

 (.CTBT-Art.XIV/3/1063 . )الوثيقة:20 -6 ، ص1021

 .201-62ص ص ، مرجع سابق، والطاقة الذريةنجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي  -3

من معاهدة عدم االنتشار على: )تتعهد كل دولة طرف في املعاهدة غير مالكة للسلح النووي بأن تقبل  1/2تنص املادة  -4

للتفاوض واإلبرام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا للنظام األساس ي للوكالة الدولية  ضمانات تتحدد في اتفاق

 للطاقة الذرية وملنظمومة ضمانات الوكالة بقصد التأكد من تنفيذ االلتزامات التي توجبها هذه املعاهدة(.

لتحقق من هوية مجموعات الوقود النووي، يتم الجرد املادي للمواد النووية باستخدام األساليب العلمية والفنية كا -5

، قياس نسبة النظائر، طرق االحتواء واملراقبة 112 -تقدير الوزن، قياس الحجم، قياس نسبة تخصيب اليورانيوم 

ك نظام مشتر "  : إسماعيل إسماعيل بدوي،راجعيبالرصد والتصوير واألختام والتقدير الحسابي ملوازنة املواد النووية. )

خطوة لألمام نحو إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق  –ملحسبات املواد النووية والتحقق املتبادل 

 (.211"، أعمال الندوة الفكرية "الخيار النووي في الشرق األوسط"، مرجع سابق، ص األوسط

 .211 -213ص ص رجع نفسه، املبدوي،  إسماعيل إسماعيل -6
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املعلومات ملواد و ي ذلك مستوى النفاذ إلى التزاماتها، بما فالدولة وحقوق الوكالة وا اتينص على تعهد

 .1النووية

 إن األغلبية العظمى من الدول التي تطبق فيها ضمانات الوكالة هي دول غير حائزة ألسلحة نووية

الضمانات الشاملة  اتفاق، حيث تطبق بالنسبة لهذه الدول نتشاراال في معاهدة عدم  أطرافو 

(INFCIRC153)  ناتج  انتشار وجود  احتمالاملبكر عن اإلنذار يزال من اآلليات املهمة للكشف و  الذي ال

ات أخرى استجاببما قد يهيء  ،التكنولوجيا النووية استخدامأو إساءة  ،عن أي تحريف للمواد النووية

ات الدولة الطرف انتهاكمجلس األمن  من قبل املجتمع الدولي إذا إقتضت الضرورة ذلك كإخطار الوكالة

 .2نتشاراال إللتزاماتها بنظام عدم 

ضمانات الوكالة  تفاقال( INFCIRC/540دت املوافقة على البرتوكول اإلضافي النموذجي )قد أو 

إلى توسيع نطاق أعمال التحقق النووي، حيث يخول هذا  26633الدولية للطاقة الذرية في مارس 

 4الوكالة للكشف عن النشاطات النووية غير املعلنةات البرتوكول تدابير واسعة تعمل على تحسين إمكاني

                                                           

"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ضمانات الوكالة: في خدمة عدم االنتشار النووي، " ميكلوس غاسبر -1

منع انتشار األسلحة النووية"، مكتب اإلعلم العام واالتصاالت، الوكالة  -ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية »عنوان: 

 .0، ص 1020الدولية للطاقة الذرية، حزيران/ يونيه 

إذا وجد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلة على أن دولة طرف قد خالفت التزاماتها بشأن معاهدة عدم  -2

 من النظام األساس ي للوكالة يتم إحالة األمر إلى مجلس محافظي الوكالة الذي 21و 1االنتشار، فإنه عمل باملادتين 

عندما أحال مجلس املحافظين امللف  1000وهذا ما حدث عام بدوره يقرر إحالة القضية إلى مجلس األمن،  اتفاقية

إلى مجلس األمن الذي فرض عقوبات اقتصادية محدودة  06/01/1000صادر في  26/1000النووي اإليراني بموجب قرار

 ، د.ت.ط : بول روبنسون، قاموس األمن الدولي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،راجعيعلى إيران.)

 (.220ص 

وافق  نموذخي" الذيلبرتوكول اإلضافي التم وضع نظام جديد للضمانات ملحق باتفاق الضمانات الشاملة سمي بـ "ا -3

بما يتيح لها سلطات تحقيق جديدة وموسعة، تتمثل في تعزيز قدرتها على كشف  2663عليه مجلس محافظي الوكالة عام 

ية غير املعلنة، حيث يلزم الدولة الطرف بتقديم معلومات للوكالة عن كافة أنشطتها املواد النووية أو ردع األنشطة النوو 

: هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، " ينظراملتصلة بدورة الوقود النووي، بما في ذلك املعدات النووية التي تحوزها.)

 (.1 -2 ص "، مرجع سابق، صنوويةتقرير حول تطبيق الضمانات النووية في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة ال

 من خللها موافقة الدول على تزويد الوكالة بمعلومات وافرة تكشف -أ جاء البرتوكول اإلضافي بثلثة تدابير مهمة وهي: -4

من املواقع التي موقع  تمنح الدول الوكالة ومفتيشها حقوقا كبيرة في الوصول إلى أي -باإلعلن املوسع لبرامجها النووية. 

تقبل الدول  -جلها صلة بالبحث والتطوير حتى يتم التأكد من غياب املواد النووية غير املعلنة وكذلك النشاطات النووية.

حاسمة في التنفيذ الفعال واملؤثر للضمانات، وتشمل هذه اإلجراءات تسهيل عمل املفتشين وتزويدهم بجوزات سفر 

 صال بين املواقع التي يجري تفتيشها واملقرات الرئيسية للوكالة  الدولية للطاقة الذرية.متعددة، واستخدام أساليب اإلت

 (.113 -110ص ص : سعد حقي توفيق، مرجع سابق، راجعي)
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طبقا  الضمانات املبرم اتفاقأعلنت عنها الدول بموجب  التي تشمل حق زيارة مرافق نووية تتجاوز تلك

ي" رتياباال بعمليات التفتيش  ل ما يعرف "شميال هذا  املعزز ، إال أن نظام الضمانات نتشاراال ملعاهدة عدم 

راءات الواردة في البرتوكول اإلضافي على التوسع فيها طبقا لإلجو لمدير العام للوكالة أن يطلبها التي يمكن ل

التحقق الدولي لألسلحة الكيميائية، ذلك أن مثل هذه اآللية من شأنها أن تقلل عمليات نحو ما يتم في 

 من مخاطر 
ً
 .1النووي نتشار اال كثيرا

 حاكمة فيما يتعلق بدورة الوقو 
ً
د فضل عما سبق؛ تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدوارا

في هذا الصدد تقوم بدعم املقترحات الرامية إلى وقف إنشاء أية مرافق نووية جديدة إلعادة نووي، وال

علوة عن دورها كجهاز دولي يشرف  ،2دولي في هذا الشأن اتفاقيتم التوصل إلى  ىاملعالجة أو لإلثراء حت

  الوقود النووي املستهلك إعادة معالجةو  ،أو إقليمية إلثراء اليورانيوم على دعم إقامة مراكز دولية

في  ادرتها التي تقدمت بها في هذا السياق أعلنت روسيا أن املرحلة األولى من مبوالتخلص النهائي منه، و

إطار املشروع قد نفذت بنجاح في  ،نتشارل األلفية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيات نووية مقاومة لمؤتمر 

 .3املبتكرة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورات الوقود النوويةو  الدولي للمفاعلت

لكن على الرغم من املهام األساسية التي تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تحقيقها في 

فنية تحول دون القيام بدورها على أنها تعاني من مشاكل قانونية و  ، إال نتشاراال من  مجال منع املزيد

 ،ان التخلي عن برامجهما النوويةباكستإقناع دول نووية معلنة كالهند و  أحسن وجه، حيث فشلت في

لم تتمكن ن البرنامج النووي اإلسرائيلي، و ، كما لم تقم بأي دور بشأنتشاراال اإلنضمام إلى معاهدة عدم و 

نع من منع كوريا الشمالية الكف عن مواصلة تجاربها النووية املتكررة التي تتحدى بها النظام الدولي مل

تصاالت الامجال التكنولوجيا املتطورة في ستخبارات و ال زة الوكالة ألجهزة افضل على عدم حيا ،4نتشاراال 

هذا ما يؤثر على دورها ، و 5النووية املعداتلها تتبع عمليات تهريب املواد و  كاألقمار الصناعية التي تتيح

 .النوويعلى األمن  نتشار اال كآلية مؤسسية في التنفيذ للحد من مخاطر 

                                                           

 .26 -21ص ص جورج موراليس بدرازا، مرجع سابق،  -1

 .20جورج موراليس بدرازا، مرجع نفسه، ص  -2

 .11، مرجع سابق، ص 1001سنة األمم املتحدة، حولية نزع السلح ل -3

، ولم تضطلع بأية أنشطة تحقق في 1001لم تنفذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات في كوريا الشمالية منذ عام  -4

تنفيذ ترتيبات الرصد والتحقق،  1006أراضيها، وليس بوسع الوكالة منذ مغادرة مفتشيها أراض ي كوريا الشمالية في أفريل 

 1021و 1006و 1000رنامج األسلحة النووية في هذا البلد، بما في ذلك التجارب النووية التي أجراها في األعوام وال يزال ب

، 1006: األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة ينظر) يشكل تحديا خطيرا للنظام الدولي لعدم االنتشار. 1023و 1020و

 (.16مرجع سابق، ص 

 .100ابق، ص زرقين عبد القادر، مرجع س -5
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إحدى األدوات القانونية للحد من  هبوصف (:2114)1541األمن املناأة عمال بالقرا  لجنة مجلس -3

من نظامه الداخلي آلية ملتابعة  11على األمن النووي، أنشأ مجلس األمن وفقا للمادة  نتشار اال تهديدات 

جنة من جميع أعضاء الل هذه تتألف، حيث 1"1541لجنة القرا  "( تسمى1006) 2260القرار تنفيذ 

مع  ،األعضاء حدلها من بين أ اار رئيسيختايتم فريق معين من الخبراء الفنيين، و تستعين بمجلس األمن، و 

ار الرئيس أو طلب أحد جتماعاتها بناء على قر اتعقد نة لتنظيم عملها على نحو فعال، و أمانة اللج تعيين

أو تقديم املعلومات ملساعدتها  ،ستفادة من خبراتهمال صد الها أن تدعو أعضاء األمانة العامة قاألعضاء، و 

   .2حول مسألة معينة

توفير املعلومات حول ظلة مجلس األمن الدولي على جمع و تعمل اللجنة كأداة رئيسية تحت م

    الدروس املستفادة في املجاالت التي يشملها، ، وتبادل الخبرات و 2260ر املتخذة لتنفيذ القرار التدابي

ستعراض شامل حول مدى التقدم املحرز في اتتضمن األمن ستعانة بالخبراء تقارير إلى مجلس ال قدم باتو 

 في دااللجنة منذ  تقد حقق، و 3تنفيذ القرار
ً
 كبيرا

ً
 ،2260امل للقرارعم التنفيذ الكعتمادها تقدما

دول ا جميع التخذهتمساعدة مجلس األمن في رصد تطبيقه من خلل بحث التدابير ذات الصلة التي و 

إقامة تعاون مع الهيئات األخرى التابعة ملجلس تنظيم أنشطة توعية مكثفة، و األعضاء في األمم املتحدة، و 

متابعة التدابير الخاصة التي تضعها الدول كإنشاء أدوات مؤسسية ألمن املعنية بمكافحة اإلرهاب، و ا

تطبيق سياسات ، و 4عتماد قوانينللدول، وا في املمارسات الوطنية 0226لتزامات القرار اجديدة إلدماج 

 .5إنشاء برامج مساعدة موجهة نحو تنفيذه، و جديدة

 تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ القرار من خلل األدوات اآلتية:و 

وطنية إلى  الدول بتقديم تقارير  2260من القرار  6دعت الفقرة  د استها:تقديم التقا ير الوطنية و  -أ

وردت إلى  1001في عام ها لتنفيذ القرار، واتخاذتعتزم  أو التي ،الخطوات املتخذةو اللجنة عن التدابير 

                                                           

 .66، مرجع سابق، ص 1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -1

 .111 – 112 ص زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص -2

 .6(، مرجع سابق، ص 1006) 2260من القرار  6الفقرة  -3

 متزاي 1001( املقدم إلى مجلس األمن في يوليو 1006) 2260ذكر تقرير اللجنة  -4
ً
 من الدول قامت أن عددا

ً
بسن دا

  دولة 61فيما يتعلق باألسلحة النووية، كما تم إبلغها من قبل  2260تشريعات وطنية تلبي متطلبات القرار 
ً
وضعت إطارا

 يحظر تصنيع األسلحة النووية واقتناءها، و
ً
 وطنيا

ً
أو نقلها أو  دولة عن حظر حيازة مثل هذه األسلحة، 00قانونيا

 بفرض عقوبات على االنتهاكات.  32الها، واستعم
ً
: األمم املتحدة، مجلس األمن، "تقرير اللجنة يراجع)دولة وضعت أحكاما

 (.S/661/1001. الوثيقة: 6، ص 1001يوليو  1("، مرفق برسالة مؤرخة في 1006)2260املنشأة عمل بقرار مجلس األمن 

 .1رجع نفسه، ص املاألمم املتحدة، مجلس األمن،  -5
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بفضل هذه التقارير تمكنت اللجنة من تقديم دولة ومنظمة واحدة، و  216مثل هذه التقارير من  اللجنة

 .1إلى مجلس األمن صورة أكمل عن التدابير املتخذة بالفعل نحو تحقيق التنفيذ الكامل للقرار

 لتبادل املعلومات بشأن املساعدة من خلل ا باعتبارهاتقوم اللجنة  تقديم املساعدة: -ب
ً
التصاالت مركزا

تدعو الدول القادرة على تقديم املساعدة إلى بعض الدول من الرسمية وغير الرسمية مع جميع الدول، و 

ات املتوفرة في التقارير بشأن ين في اللجنة املعلومنيحدد الخبراء املعيو  ،2260أجل تنفيذ أحكام القرار 

 .2أنواع املساعدة املتاحة من املانحين املحتملين، و املساعدات املطلوبة

الصادرات في الحدود و  قد ساهمت املساعدات املقدمة من قبل املانحين بشأن تعزيز ضبطو 

الثماني  تحضير الفاعلية للدول التي تشكل محطات عبور لتهريب املواد النووية، حيث تنفق مجموعة

(1G و ) على املساعدات التي تستهدف حظر 
ً
في  نتشار اال الحكومات الشريكة لها أكثر من ملياري دوالر سنويا

 .3مختلف أنحاء العالم

تحديد أفضل  تقوم اللجنة بالنظر في التقارير الوطنية للدول من أجل التعاو :تبادل الخبرات و  -ج

   الدروس املستفادة في املجاالت التي يغطيها ادل الخبرات، و ناجعة املتعلقة بتبالاملمارسات الفعالة و 

تيسر  مدى توافر البرامج التي قد، و تحسين نوعية التدابير التي تتخذها الدول (، و 1006) 2260القرار 

 مع املنظمات الحكومية الدوليةكما تقييم اللجنة و  .4تنفيذه
ً
املنظمات اإلقليمية، حيث ، و خبرائها تعاونا

، وفرص لتبادل الخبرات والدروس املستفادة، ووضع املبادئ التوجيهية املنظمات منتديات ر تلكتوف

من بين املنظمات الحكومية على وجه ة التقنية يمكن للدول تنفيذها، و تقديم برامج للمساعدواملعايير، و 

 ،للجنة بأنشطة الوكالةبإبلغ ا 1002الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قام ممثلوها في عام  ،الخصوص

لتزامات التي تفرضها معاهدة عدم لالسيما في مجال املساعدة املقدمة من أجل تحسين التنفيذ الوطني ل

 .5ذات الصلة باألمن النووي ياتتفاقاال، و األسلحة النووية انتشار

توعية أنشطة الو  أما املنظمات اإلقليمية التي تتعاون معها اللجنة عبر سلسلة حلقات العمل

عة اإلفريقي، جام االتحاداألوروبي، املنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا،  االتحادتتمثل في 

تدابير  اتخاذقام باألوروبي  االتحادتجدر اإلشارة أن هذا و . 6التعاون في أوروباالدول العربية، منظمة األمن و 

                                                           

 .1-1ص ص األمم املتحدة، مجلس األمن، مرجع نفسه،  -1

 .23، مرجع سابق، ص 1002األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -2

 .23بريان فينلري وآخرون، مرجع سابق، ص  -3

 .11 ("، مرجع سابق، ص1006) 2260األمم املتحدة، مجلس األمن، "تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس األمن  -4

 .23، مرجع سابق، ص 1002األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -5

  ("، مرجع سابق،1006) 2260األمم املتحدة، مجلس األمن، "تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس األمن  -6
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ملكافحة  االتحادستراتيجية اك في إطار تنفيذ ذل، و مشتركة لدعم أنشطة التوعية التي تضطلع بها اللجنة

 .أسلحة الدمار الشامل انتشار 

كما تتعاون اللجنة مع الهيئات الفرعية التابعة ملجلس األمن، حيث أقامت علقات وثيقة مع   

لجنة مجلس ( بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان، و 2666) 2103لجنة مجلس األمن املنشأة بالقرار 

 وتحسين( بشأن مكافحة اإلرهاب، وهذا من أجل تنسيق العمل 1002)2131أة عمل بالقرار األمن املنش

 .1املشترك هتمامال املجاالت ذات اعلى نحو أفضل بشأن املسائل و  الجهود

ملدة يقض ي بتمديد والية اللجنة  1022ل أفري 10تخذ قرار في ا، أن مجلس األمن بالذكر جدير

 كافةتكثف جهودها للنهوض بتنفيذ و من أجل أن تواصل  1012أفريل  10عشر سنوات تنتهي إلى غاية 

     التعاون ة و املساعد، ومساعي الدعوة والحوار و هال( من خلل برامج عم1006) 2260الدول للقرار 

اص للمسائل املتعلقة باملساءلة، والحماية املادية، والضوابط الحدودية، وجهود إنفاذ التصدي بوجه خو 

من خلل القرار الدعم  . كما أيد املجلس2الشحنات العابرةوالضوابط الوطنية على الصادرات و القانون، 

القادرة نزع السلح، ويشجع الدول املانحة و  اللوجيستي املقدم إلى اللجنة من قبل مكتب شؤوناإلداري و 

 .22603جب القرار لتزاماتها بمو اعلى توفير موارد ملكتب شؤون نزع السلح ملساعدة الدول على تنفيذ 

هي آلية فرعية تابعة ملجلس األمن الدولي الذي يعد  2260 القرار مما تقدم يتضح أن لجنة

 الجهودتنسيق نية في املجتمع الدولي ملراقبة وتعزيز و املؤسسة الوحيدة املسؤولة التي تملك السلطة القانو 

لنووي في العالم، لكن يجب أال تمارس هذه ا نتشار اال التهديدات التي يشكلها  املبذولة ملحاربة والحد من

مشاركة واسعة خمس عظمى، بل بتشاور و  املسؤولية من قبل مجموعة صغيرة تسيطر عليها قوى نووية

 2260الكامل للقرار تحدة، حتى يتحقق التنفيذ الفعال و النطاق تضم جميع الدول األعضاء في األمم امل

هذا من أجل حماية أسس اتها بتعاون متعدد األطراف، و زاملتاالذي يحث كافة الدول على الوفاء ب

 املساهمة في حفظ األمن النووي على املدى الطويل.العاملية، و  نتشار اال منظومة حظر 

شكلت تلقد  :نشاا اال سياسات منع خاصة بالتحكم في ضوابط التصدير و املجموعات الدولية ال -4

، واملواد النووية، والتكنولوجيا صادرات املعدات اف للرقابة علىعدة مجموعات دولية متعددة األطر 

على أساس أن مسؤولية الدول  4تمت تقوية هذه النظم الرقابية في السنوات القليلة املاضيةالحساسة، و 

 من نظام عدم 
ً
 رئيسيا

ً
 نتشار اال املوردة عن كفالة العمل بنظم وافية لضوابط التصدير يشكل عنصرا

                                                           

  ("، مرجع سابق،1006) 2260األمن األمم املتحدة، مجلس األمن، "تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس  -1

 .16 -11ص ص 

 .SAS/S/2633( 1022. الوثيقة: )2، ص 1022أفريل  10( الصادر في 1022) 2633األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار  -2

 .3 -0ص ص (، مرجع نفسه، 1022) 2633األمم املتحدة، مجلس األمن، القرار  -3

 .211، مرجع سابق، ص راندال فورسبرج وآخرون -4
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هذا طبقا ملا جاءت به املادة الثالثة الفقرة ، و ات ذات الصلة باملجال النوويالتكنولوجيو  بالنسبة للمواد

تأخير بة على الصادرات يسهم في تعطيل و ، ذلك أن تشديد الرقا1(TPN) نتشاراال من معاهدة عدم  1

مكلفة، فضل على أن ذلك األسلحة النووية، وإجبار املوردين على اتباع طرق وإجراءات معقدة و  امتلك

 .2نتشاراال جمع املعلومات حول السياسات الدولية ملنع  اعد على يس

آليات للتحكم في ضوابط التصدير من بين املجموعات الدولية الناشطة التي تعمل بوصفها كو         

 ما يلي: نتشار اال سياسات منع و 

تم إنشاء هذه  :NUCLEAR SUPPLIERS GROUP (NSG)مجموعة مو دي املواد النووية  -4/1

 انتشار، حيث تهدف إلى منع 26323في عام  (Club de London) "نادي لندن"سم ااملجموعة التي تعرف ب

التكنولوجيا و البرمجيات زيز ضوابط التصدير على املعدات، و تعاألسلحة النووية من خلل تطبيق و 

 .4السلمي للطاقة الذرية ستخداماال دون إعاقة التعاون الدولي بشأن  ،النووية

الخاصة بتصدير  هاوافقت على التنسيق بين ضوابط ،5دولة موردة 60تكون املجموعة من ت

لهذا الغرض وضعت مجموعتين من املبادئ ها إلى دول غير نووية التسليح، و ما يتصل بو  املعدات النووية

تفق عليها امل " )إرشادات لندن القواعد اإل شادية لسياسة التصدير النوويسم: "اة، األولى تعرف بمالعا

قد تم نشرها ضمن الوثيقة ، و 6(Trigger Lis)( التي أوردت الئحة للمواد الحساسة 2631 ألول مرة عام

INFCIRC/254 باأ  نقل دئ التوجيهية املباالثانية "لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و الصادرة عن ا

)إرشادات  "تكنولوجيا املتصلة بهاالالنووي املزدوج و  ستخداماال ذات  البرمجياتاملعدات واملواد و 

                                                           

 أية-توفير: )تتعهد كل دولة من الدول األطراف في املعاهدة بعدم  من معاهدة عدم االنتشار على أنه: 1/1تنص املادة  -1

أو إنتاج ملواد  أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضير أو استخدام –خامات أو مواد انشطارية خاصة. 

تلك الخامات أو املواد  رية خاصة ألية دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية لألغراض السلمية إال إذا كانتانشطا

 االنشطارية الخاصة خاضعة للضمانات املطلوبة في هذه املادة(.

 .101زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2

 .030زع السلح واألمن الدولي، مرجع سابق، ص معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، التسلح ون -3

 .   21، مرجع سابق، ص 1002األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -4

تتمثل مجموعة الدول املوردين في: األرجنتين، أستراليا، النمسا، بيلروس، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا،  -5

انمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، قبرص، جمهورية التشيك، الد

 كوريا الجنوبية، التفيا، ليتوانيا، الوكسمبورغ، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سولوفاكيا،

)ينظر املوقع  لسويد، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة، أكرانيا، والواليات املتحدة األمريكية.سلوفينا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، ا

 (.10/01/1021تاريخ االطلع:  ،/http://www.nuclearsuppliersgrop.org لكتروني التالي:اإل

6- Richard T.Copitt and Igor Khripunov , “New Stratigies for the nuclear suppliers Group”, 

Comparative Strategy,vol.16,no.3, July- September 1997, pp.305- 315. 

http://www.nuclearsuppliersgrop.org/
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ا وقع من تطورات في    مجال تصدير جتماعات دورية تستعرض فيها ماتقوم املجموعة بعقد ، و 1وارسو(

التنسيق حول سياسات التصدير من ، و 2مناقشة تطبيقهاو  تعديل املبادئ اإلرشادية، و نقل املواد النوويةو 

الحماية املادية، و  بما في ذلك عمليات النقل ،النووية الضوابط على شحنات املواد، و حيث الضمانات

 ما يلي:فيحددت املجموعة مواصفات العضوية و 

 الثانية املبين في دليل املجموعة.و القدرة على التجهيز باملواد التي يغطيها امللحق املتعلق باألقسام األولى  -أ

 األعمال املتفق عليها.بالسياسات و  االلتزام -ب

 ام السيطرة على التصدير املحلي.تعزيز نظ -ج

    ،املعاهدات املتعلقة باملناطق الخالية من األسلحة النوويةو  ،(TPN) نتشاراال بمعاهدة عدم  االلتزام -د

 ية أخرى لعدم نشر األسلحة النووية.اتفاقأو أي 

 .3الشاملاألسلحة النووية ذات الدمار  انتشار عدم  اتجاهدعم كل الجهود الدولية ب -هـ

 في منع خطر تحويلاملقد لعبت و         
ً
 فعاال

ً
أو  املعداتاقتناء املواد النووية، و أو  ،جموعة دورا

ظم القانونية من أكدت على رغبتها للعمل بين الدول املعنية في إكمال النالتكنولوجيا غير املشروعة، و 

ادة تعزيز ضوابط التصدير تخذت تدابير تقوم على زيافي هذا الصدد ، و4خلل تنفيذ إطار عمل مشترك

 عتماد ما يلي:اهذا باملعمول بها لدى الدول األعضاء، و الوطنية 

ات الضمانات اتفاقتتقيد بال إصدار قرارات وطنية بتعليق عمليات نقل املواد النووية إلى الدول التي  -

 املبرمة معها.

اسبة إلعمال الضمانات اإلحتياطية إذا لم التدابير املن اتخاذالدول املتلقية يتعين على الدولة املوردة و  -

 ختصاصها املتعلق بالضمانات في دولة متلقية.اتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ممارسة 

التكنولوجيا املتلقية كمعيار لتوريد املواد واملعدات و إدخال العمل بضوابط تصدير فعالة في الدولة  -

أال تشكل هذه العملية  ير ير؛ يترتب على الدولة التي تقوم بعملية التصدفمن خلل هذه التداب، النووية

 و 
ً
 لخطرا

ً
 .نتشارل سسبا

                                                           

 .033 -030ص ص معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، التسلح ونزع السلح واألمن الدولي، مرجع سابق،  -1

 .21، مرجع سابق، ص 1002سلح لسنة األمم املتحدة، حولية ال -2

 .111 -112 ص سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص -3

 .106 -101ص ص زرقين عبد القادر، مرجع سابق،  -4
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في تعزيز املعلومات في جميع الجوانب، السيما فيما يتعلق بإدراج  ستمرار ال كما تعمل املجموعة با

تعزيز املبادئ التوجيهية  زيادةالذرية كشرط لعمليات التوريد، و  البرتوكول اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة

إعادة التجهيز، كما تعمل على مساندتها الثابتة ملعاهدة عدم جموعة بشأن تكنولوجيات التخصيب و للم

 .1(1006) 2260التطبيق الكامل لقرار مجلس األمن ، و (TPN) نتشاراال 

 على نقل املواد و ن مجموعة املوردين إ :يمكن القول  ،تقدم مما
ً
       ات املعدقد وضعت قيودا

أو  ،لخدمة أغراض عسكرية هااستخداملضمان عدم  ، وهذاالتكنولوجيا النووية لألغراض السلميةو 

ضبط ر أن تنفيذ نظام وقائي وفعال في مجال عمليات التحقق و تصنيع أسلحة أو أجهزة متفجرة نووية، غي

وردة واملتلقية في آليات امل يتطلب ضرورة إشراك الدول  ،الصادرات على التكنولوجيا النووية الحساسة

 الدولية. نتشار اال نضمام إلى مجموعة املوردين للتحكم أكثر في سياسات ال االرقابة، و 

أنشأت  ،(TSGإلى جانب مجموعة املوردين النوويين ) :The zangger Committee لجنة زانجر -4/2

 اتفاقهذا بو  ،2ويسرا( من سClaude Zanggerلجنة زانجر نسبة إلى أول رئيس لها ) 2632في عام 

من معاهدة عدم  1دولة للتكفل بتحديد املواد النووية الوارد ذكرها في املادة الثالثة الفقرة  ةخمسة عشر 

املعدات النووية في شكل مذكرة هم مشترك حول وضع الئحة للمواد و قد تم التوصل إلى تفا، و نتشاراال 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الصادرات  التي توجب تطبيق ضمانات "مذكرة زانجر عرفت بإسم "

قد تبنت الوكالة ، و 3األسلحة النووية انتشار إلى الدول غير النووية التي ليست طرفا في معاهدة حظر 

حتوت على الئحة إرشادية ا( التي INFCIRC/209الدولية للطاقة الذرية هذه املذكرة في الوثيقة )

 .00104خضعت لعدة مراجعات آخرها مارس 

أكدت الدول األعضاء في لجنة زانجر على  ،1002لعام  نتشار اال خلل مؤتمر املراجعة ملعاهدة عدم و         

لوكالة لضمانات ا إال إذا خضعت ،عدم تقديم مواد أو معدات نوويةبلتزام الدول األطراف في املعاهدة ا

لتزامات امشروعة لتنفيذ وسيلة ضرورية و لصادرات النووية هي أن الرقابة على االدولية للطاقة الذرية، و 

هذا من أجل الحيلولة دون نشاط لدورة الوقود ى املادة الثالثة من املعاهدة، و الدول األطراف بمقتض 

 .5النووي ال يخضع للضمانات النووية

                                                           

 .21، مرجع سابق، ص 1002األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  1

 .262محمود حجازي محمود، مرجع سابق، ص  2

لسلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع مهداوي عبد القادر، االستخدام ا 3

 .221سابق، ص 

 .110سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -4

 .102زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -5
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تجتمع في فيينا مرتين في السنة، حيث يقوم األعضاء ، و 1دول عضو 11تضم لجنة زانجر حاليا          

 ا، كم2غير النوويةالدول إصدار رخص الصادرات إلى ، و لعمل التقارير الفصلية تبادل التقارير السنويةب

لجنة  بـ "تعرف اللجنة حاليا نووية، و األسلحة ال انتشار ستعراضية ملعاهدة عدم اتشارك في أشغال 

 .3"األسلحة النووية انشاا  املصد ين ملعاهدة عدم 

امتداد عملي لتدابير ، كما تشكل 4(TSGعمل مجموعة مرودي املواد النووية ) تكمل اللجنةو           

هذا  فيواملعدات النووية، ولية للطاقة الذرية على املواد و إجراءات الحماية التي تفرضها الوكالة الدو 

على  1022م ستعراض املعاهدة لعاال األسلحة النووية  انتشار السياق أكد مؤتمر األطراف في معاهدة عدم 

من املادة  1لتزاماتها بموجب الفقرة اتفاهمات لجنة زانجر كتوجيهات هامة للدول األطراف في الوفاء ب

املعدات أو اإلمداد باملواد النووية و  الثالثة من املعاهدة، حيث يتعين على الدول األطراف التأكد قبل

نظاما ملئما  ام وطني لألمن النووي فعال يشمل التكنولوجيا الحساسة من أنه لدى الدولة املتلقية نظ

 أدنى من تدابير مكافحة ، و للحماية املادية
ً
أنظمة ملمارسة الرقابة ، وقواعد و غير املشروع االتجار حدا

 املرتبطامللئمة على الصادرات في حال إعادة النقل، فضل عن خضوعها لنظام الضمانات النووية 

 .5نتشاراال بمعاهدة عدم 

معارضة شديدة من الدول النامية  ىأنها تلقغم من أهمية مبادئ لجنة زانجر، إال على الر لكن 

عدم بات واسعة انتقادبشأن القيود املنصوص عليها في لوائح التصدير التي تعتمدها اللجنة، كما تلقى 

التعاون بالحوار و دول غير النووية تنادي الشفافية في نظم مراقبة ضوابط التصدير، األمر الذي جعل ال

                                                           

كرواتيا،  الصين،، الدول األعضاء في لجنة زانجر هم: األرجنتين، أستراليا، بيلروس، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا -1

جمهورية التشيك، الدنماراك، فلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا      

السويد، الجنوبية، الوكسمبورغ، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سلوفانيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، 

  )ينظر املوقع اإللكتروني: ، تركيا، اململكة املتحدة، أوكرانيا، الواليات املتحدة األمريكية.سويسرا

http://www.zanggercpmmmittee.org/  11/01/1021 : االطلع، تاريخ.) 

2- Triq Rauf, Mary Beth Nikin, jenni Rissan, « Inventory of Non Proliferation organisations and 

Regimes », center for non proliferation studies- Monterey Institute for International studies, 

Monterey, U.S.A, 2000, p.36. 

لدولي، مرجع سابق، مهداوي عبد القادر، االستخدام السلمي للطاقة بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن ا -3

 .226 -221ص ص 

 .031معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، مرجع سابق، ص  -4

 .22، مرجع سابق، ص 1002مؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  -5

http://www.zanggercpmmmittee.org/
http://www.zanggercpmmmittee.org/
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 بالشفافية وعدمد النووية بشكل يتسم لإلمداد باملوا اتفاقبين جميع الدول املعنية في الترويج ألي 

 .1التمييز

؛ فإن وجود مجموعات دولية تؤدي دورها في التحكم الفعال لوضع ضوابط سبقوخلصة ما 

  ،التصدير على املواد النووية الحساسة
ً
أن الدول  ا، علمنتشاراال نظام ناجع لعدم هاما في أي  يظل عنصرا

        الحائزة للتكنولوجيا الحساسة ترى أنه البد من تقوية نظم التحكم في صادرات املواد النووية 

نقل التكنولوجيا، ، و تطبيقها بصورة كاملة نظرا للتوسع املستمر في التجارة العاملية، و نتشاراال سياسات و 

اإلنتفاع من التطبيقات السلمية للطاقة النووية كحق مقرر  يقنظم كونها تعما يعاب على هذه الن أ إال

 .نتشاراال صراحة لجميع الدول بمقتض ى املادة الرابعة من معاهدة عدم 

 النووي نشاا اال املقا بات الدولية للتقليص من خطر الفرع الثاني: املباد ات و 

وسائل تخدم لتي تحاول إيجاد تدابير و املية ااملؤسسات العالعتماد على األدوات و فضل عن ا

 العديد، قام املجتمع الدولي خلل السنوات األخيرة بطرح نتشاراال لحد من تنامي خطر لاألهداف الرامية 

ما تم التشديد على تبني ها، كانتشار منع و األسلحة النووية للتقليص من من املبادرات املتعددة األطراف 

هج و باملقترحات الداعية إلى  هتمامال أمام تجدد ا سيما ال ،مقاربات جديدةخيارات و 
ُ
أساليب اتباع ن

 للحد من القدرات في مجال تخصيب اليورانيوم ،متعددة الجوانب في التعامل مع دورة الوقود النووي

 .2معالجة البلوتونيوم على الصعيد العالميو 

 شاريعيةالدة األطراف وأبعادها السياسية و أوال: املباد ات الدولية املتعد

د الدافع املتمثل في زيادة املخاوف املتعلقة           
ّ
 اتخاذاملواد النووية إلى باألمن املادي لألسلحة و لقد ول

   قانونية، تجمع بين أدوات سياسية و نتشاراال مبادرات عاملية طوعية في إطار تنشيط جهود عدم 

األسلحة النووية ومواد الدمار الشامل،  انتشار ة عسكرية تتمثل أساسا في مبادرة الشراكة العاملية ملكافحو 

قد أثمرت هذه املبادرات ، و 3مبادرة التعاون لخفض التهديد النووي، و نتشاراال املبادرة األمنية ملكافحة و 

إليها  عرضيمكن الت، و 4عن تحقيق بعض املنجزات اإليجابية رغم إعراب عدد قليل من الدول تأييدها لها

 كما يلي:

                                                           

ي التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع مهداوي عبد القادر، االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب ف -1

 .226سابق، ص 

 (.W، مرجع سابق، ص )1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -2

 .1األمم املتحدة، مرجع نفسه، ص  -3

 .32، مرجع سابق، ص CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -4
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مواد الدما  الاامل ملجموعة البلدا  األسلحة النووية و  انتشارالاراكة العاملية ملكافحة مباد ة  -1

نعقاد قمة ابمناسبة  1001في يونيو  1(8Gأطلق قادة مجموعة الدول الثماني ) (:8Gالثمانية )

متعددة مواد الدمار الشامل" كمبادرة أسلحة و  نتشار عاملية املناهضة ال ال كانانسكيس بكندا، "الشراكة

في لقاء القمة دعا ، واألمان النووي، ومكافحة اإلرهاب و نزع السلحو  نتشار اال األطراف ملعالجة قضايا عدم 

شجيع على املشاركة في املبادرة الت، و نتشاراال الدول إلى تبني مجموعة من مبادئ عدم  كافةقادة املجموعة 

 .2املساهمة فيهاو 

 مفاوضات أثناءيات كانت ثمرة اتفاقهي: تيسير تطبيق و  لشراكة بين ثلثة أهداف منفصلةتجمع ا

)أ(  يتضمن بيان الشراكة العاملية عنصرين:، ومكافحة اإلرهاب، و نتشاراال تعزيز عدم ، و الحرب الباردة

من ستة مبادئ للحيلولة دون تمكين اإلرهابيين أو من يمولهم من الوصول إلى أسلحة أو مواد مجموعة 

أو موسعة لترجمة هذه املبادئ إلى  ،التوجيهات ملشاريع تعاون جديدة من مجموعةالدمار الشامل، )ب( 

 .3يةملأنشطة ع

تعمل الشراكة على تنفيذ برنامج عمل من خلل مشروعات تعاونية في مجاالت تفكيك و 

ويل إعادة تحوالتخلص منها، و  االنشطاريةاتها، تأمين املواد ستغناء عن خدمال الغواصات النووية التي تم ا

 .4توظيف علماء األسلحة النووية السابقين للعمل في مشاريع مدنية سلمية

تقع مسؤولية تمويل مشاريع محددة تندرج في إطار برنامج العمل للشراكة على عاتق الدول و 

كان كبار ، و 1Gلتزام سياس ي من الدول املشاركة في مجموعة اأن الشراكة العاملية هي  باعتبار املشاركة، 

 ومن االتحاد ةمليار دوالر كتعهدات من دول كل منهم على حد 21املجموعة قد حددوا مبلغ مسؤولي 

األسلحة  انتشار مشاكل والتدريب، ملعالجة مخاطر و  املعداتتقديم املساعدات الفنية، و ، و 5األوروبي

 .6مواد الدمار الشاملالنووية و 

                                                           

سمية تضم البلدان الصناعية الكبرى، تعقد اجتماعاتها في لقاء قمة ( هي مجموعة غير ر 8Gمجموعة الدول الثماني ) -1

 على مستوى قادة ورؤساء الدول أو الحكومات تشارك فيها فيها كندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، 
ً
تنظم سنويا

 ضية األوروبية.روسيا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ممثل برئيس املفو 

(Voir : //www.g8.gc.ca/, consulté le : 13/04/2018). 

"، معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، "الحد من انتشار األسلحة في ظل البيئة األمنية الجديدةأيان أنطوني،  -2

مركز  ي حمود وآخرون،فريق الترجمة: فاد ،2، ط :1001التسلح ونزع السلح واألمن الدولي، الكتاب السنوي لعام 

 .130صو  131ص  ،1001دراسات الوحدة العربية واملعهد السويدي باألسكندرية، بيروت، لبنان، أكتوبر 

 .133، ص سابق أيان أنطوني، مرجع -3

 ، مرجع سابق.1020: خطة العمل لقمة األمن النووي بواشنطن ينظر -4

 .110 -136ص ص مرجع سابق،  أنطوني،أيان  -5

 .26، مرجع سابق، ص CMMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل  -6
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بس ي أيلند )جورجيا(  1006قدة في يونيو ية خلل قمتها الثلثين املنعنامقد أعلنت املجموعة الثو 

منع و  ،األسلحة النووية انتشار تدابير جديدة للحد من ، تشمل إجراءات و نتشاراال خطة العمل بشأن عدم 

ملجموعة جهودها لتعديل املبادئ التوجيهية حصول اإلرهابيين على املواد والتكنولوجيات النووية، و 

هدف االنضمام العالمي للضمانات تصال من أجل بلوغ الا أيضا في مجالموردي املواد النووية، و 

مبادرة األمن من   البرتوكول اإلضافي، كما أعلنت الخطة مواصلة جهودها لبناء شراكات فعالة في إطار و 

العمل على التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن الدولي ، و نتشاراال تعاون على دحر شبكات الو ، نتشاراال 

22601. 

تقوم مجموعة العمل التي ، و 2تقرر تمديد الشراكة العاملية لفترة غير محدودة 2210في ماي و

عطاء مزيد من تتألف من فريق كبار مسؤولي مجموعة الدول الثماني على تنسيق األنشطة الدولية إل 

ملحرز، كما يتم مناقشة األهداف والخطط يتم رفع تقرير سنوي عن هذا التقدم االتقدم للمبادرة، و 

 .3افقة عليها خلل مؤتمرات القمم النووية ملجموعة الدول الثمانيةو املة بالسنوات القادمة، و الخاص

ن مبادرة الشراكة العاملية ملجموعة الدول الثماني تعكس زخما سياسيا من أعلى إ :خلصة القول 

 من 4مكافحة اإلرهابو  نتشار اال حكومي من وراء كل من حظر  مستوى 
ً
ئلة األس، غير أنها أثارت عددا

أسلحة املواد و  انتشار في إطار مكافحة  إدارة أي برنامج يتم تنفيذهو  ،وتعريفها ،املوضوعية املتعلقة بمداها

 الدمار الشامل.

تم إطلق هذه املبادرة  :Proliferation security Initiative (PSN) نشاا اال املباد ة األمنية ملكافحة  -2

وحاليا تحظى بمشاركة  ،ريكية مع إحدى عشر دولة مشاركةتحدة األممن قبل الواليات امل 1001في مارس 

اض عمليات النقل عتر اهي تشكل منتدى متعدد األطراف يهدف إلى التعاون من أجل ، و 5دولة 00أكثر من 

أو كيانات يخش ى  ،التكنولوجيا النووية عبر البر أو الجو أو البحر التي تصل إلى جهاتالدولي للمواد و 

 باعتباره نتشاراال أكبر بموضوع  ااهتمام، حيث تولي املبادرة 6النووي نتشار اال  استمرارنشاطات ضلوعها في 

 األسلحة النووية.طر حصول اإلرهابيين على املواد و نظرا ملخا ،أكثر التهديدات التي تواجهها الدول 

                                                           

 .22 -20ص ص مرجع سابق،  ،1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -1

 .، مرجع سابق1020: خطة العمل لقمة األمن النووي بواشنطن ينظر -2

 .ق، مرجع ساب1020: خطة العمل لقمة األمن النووي بواشنطن ينظر  -3

 .112أيان أنطوان، مرجع سابق، ص  -4

 .2 -6ص ص ، مرجع سابق، 1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -5

 123 -120 ص عمار حميد ياسين، مرجع سابق، ص -6
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يدانيين من عدة ، لكن مجموعة من الخبراء امل1ليس للمبادرة أمانة أو جهاز دائم أو إدارة مركزية

في  رجيشكل فريق الخبراء هيئة مفتوحة للنقاش بشأن البرامج التي تندتعمل على تنسيق أنشطتها، و  2دول 

 6 جتمعت الدول املشاركة في املبادرة فياقد ، و 3نتشاراال التحسيس ملكافحة إطار أنشطتها كالتدريب و 

 بما يلي: االلتزامبهدت أعلنت عن بيان مبادئ الحظر، حيث تعبباريس، و  1001سبتمبر 

إلى الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية ظر نقل أسلحة الدمار الشامل من و تدابير فعالة لح اتخاذ -

 .نتشاراال التي تثير مخاوف بشأن 

 النووي. نتشار اال عتماد إجراءات لتسهيل املعلومات مع دول أخرى بشأن ا -

 عتراض.ال ل جهود اتعزيز السلطات القانونية الوطنية لتسهي -

ي ذلك تفتيش وسائل إيصالها، بما فنقل شحنات أسلحة الدمار الشامل و لحظر إجراءات محددة  اتخاذ -

قتض ى األمر إجبار الطائرات العابرة اإن لشحنات التي يتم التعرف عليها، و مصادرة االسفن املشثبه بها، و 

ألي طائرة يشتبه قيامها بأعمال حق املرور رفض و  ،ضطراري قصد تفتيشهاال الهبوط ا للمجال الجوي على

 .4محظورة

( التي تنص على نفس أحكامه، مما 1006) 2260تسير املبادرة على نفس خطى قرار مجلس األمن و 

، غير أنها 5عليها طابع الشرعية حينما أشارت إليها الفقرة العاشرة من منطوقه يضفيالبعض  جعل

عتراض ال ال يجيز املساس بالحدود القانونية  الذي ،انون الدوليات لعدم تماشيها مع القنتقادال تعرضت 

 1002لعام  نتشار اال ستعراض ي ملعاهدة عدم ال ، حيث وجهت كوبا خلل املؤتمر ا6السفن في املياه الدولية

                                                           

 .033معهد ستوكهولم ألبحاث السلم الدولي، مرجع سابق، ص  -1

، أملانيا، اليونانرجنتين، أرمينيا، أستراليا، كندا، الدانمارك، فرنسا، : األ يالدول األعضاء في فريق الخبراء التشغيليين ه -2

اليابان، كوريا الجنوبية، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، تركيا،  إيطاليا،

وزارة الخارجية األمريكية:  :ينظر املوةقع اإللكزروني) اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية.

http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm  :01/06/1023، تاريخ االطلع.) 

3- Voir : France TNP, « L’Initiative de Sécurité contre la prolifération (PSI) », Disponible sur 

site suivant : www.Francetnp.gouv.fr//-initiative-de-securite-contre-la-235, Consulté le : 

10/04/2018. 

 .131زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -4

جميع الدول، كوسيلة  يدعو -) :( إلى املبادرة بشكل غير صريح بقولها1006) 2260تشير الفقرة العاشرة من القرار  -5

أخرى للتصدي لذلك الخطر، إلى اتخاذ إجراءات تعاونية وفقا لسلطاتها القانونية وتشريعاتها الوطنية، وبما يتسق مع 

جية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من القانون الدولي ملنع االتجار غير املشروع باألسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولو 

 مواد(.

 .36عيزل عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 6

http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm
http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm
http://www.francetnp.gouv.fr/-initiative-de-securite-contre-la-235
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في إطار  حادا في تعليقها على اآلثار القانونية للمبادرة من منظور القانون الدولي على أنها تدخل  اانتقاد

تعمل خارج نطاق الشرعية الدولية، ذلك أنه وفقا للمبادرة ، و تقائية تفتقد للشفافيةانحاولة فرض آلية م

ية األمم املتحدة لقانون البحار لعام اتفاقيمكن القيام بأعمال تتنافى مع األحكام األساسية الواردة في 

صاص القضائي في أعالي البحار ختال نظام ا، و كحق املرور البريء للسفن عبر املياه اإلقليمية ،2611

 .1يةتفاقالاملنصوص عليه في ا

املبادرة في تعاون حكومات الدول املشاركة على اعتراض ومصادرة ات؛ ساهمت نتقادال هذه اورغم 

شحنات القطع، واملواد اللزمة لصنع أسلحة الدمار الشامل، وكان من نتيجة هذا التعاون هو اعتراض 

، فاملبادرة 2ين"، وكشف وتفكيك شبكة العالم الباكستاني "عبد القادر خان"السفينة "بي. بي. س ي.الص

الدول املشاركة فيها لوضع حد للتجار بأسلحة الدمار بناء على رغبة  نتشار اال ية ملنع تعد خطوة استباق

في  إلى غاية اليوم، ألنها نتشار اال على مكافحة مخاطر  هاصعب تقييم تأثير ال ، ومع ذلك يظل من3الشامل

 .4نتشاراال تعزيز صكوك عدم ، و نتشارل الواقع لم تتمكن من التصدي لألسباب الجذرية ل

إطلق هذه املبادرة من قبل وزير الطاقة  تم: 5(GNTN) ة العاملية لخفض التهديد النووياملباد-3

 26فيينا في املنعقد ب ،(GNTNمؤتمر الشركاء الدوليين ملبادرة تخفيف التهديد العالمي )األمريكي خلل 

                                                           

املوجهة إلى األمين العام القائم  1006آيار/ مايو  21: األمم املتحدة، الجمعية العامة، الرسالة املؤرخة في ينظر -1

حفي الصادر عن البعثة الدائمة لجمهورية كوبا باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لكوبا لدى األمم املتحدة، البيان الص

 .S- 804/O8/A/104/1001. الوثيقة: 6لدى األمم املتحدة، ص

 "، مجلت أمريكيةالعبون جدد في الساحة: عبد القدير خان والسوق السوداء النوويةتشارلزد. لوتس، "  -2

JOURNAL USAمارس /  ، وزارة الخارجية األمريكية، آذار، املعادلة النووية اليوم، مكتب برامج اإلعلم الخارجي

 .16، ص 1002

 .131زرقين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3

4- Heupel Monika, « l’initative de sécurité contre la proliféralion : renforcer la mobilisation et 

les capacités en faveur de l’interception de cargaisons liées aux armes de destrution 

massive »,L’Asie central à la croisée des chemins, forum du désarmement, quatre- 2007, p.63. 

( كمبادرة سياسية، ومبادرة منع التهديد النووي GNSAال ينبغي الخلط بين املبادرة العاملية لخفض التهديد النووي ) -5

(TNAكمؤسسة حيادية تم إنشاؤها في )  يتولى قيادتها مجلس إدارة دولي رفيع املستوى مقرها واشنطن  1002عام

العاصمة، حيث تقوم على وضع مؤشر لتقييم أوضاع األمن النووي على مستوى العالم، وتعتمد على آلية التحقق املبتكر 

إلى إصدار      ية للوصول الذي يشمل مجموعة من األنشطة الوطنية والتعاونية واألدوات واإلجراءات، والعملية التحليل

الحكم على ما يحدث فيما يتعلق بأنشطة محددة تم تعريفها في اتفاقية مبرمة، ويتم وضع مؤشر تقييم األمن النووي كل 

: تقرير عن جزء من سلسلة التحقق وتعزيز الثقة صادر عن مبادرة ينظرسنتين مع وحدة إيكونوميست للمعلومات. )

"، نظرة عامة، يوليو التحقق املبتكر: أدوات جديدة والعبون جدد للحد من املخاطر النووية" التهديد النووي بعنوان: 

 (.W، ص )1026
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النووية املواد لطاقة الذرية بهدف صون املعدات و مع كبار موظفي الوكالة الدولية ل 1006سبتمبر 

 .1في صنع األسلحة النووية هااستخدامالية الخطورة في العالم التي يمكن ع واإلشعاعية

من  ما يتصل بها ووية واإلشعاعية و املواد الن استخدامتعمل املبادرة على إنشاء آليات تكفل عدم 

من     وطنية للدول معدات ألغراض عدائية، حيث تتضمن إجراءات جديدة لتقديم دعم دولي للبرامج ال

 شعاعية األخرى التاإل أجل تحديد وصون وتيسير تصريف املعدات واملواد النووية و 
ً
ي تشكل تهديدا

الوكالة الروس ي و  االتحادألمريكية و الواليات املتحدة ا تعمل، و 2ذلك بالسرعة املمكنةللمجتمع الدولي و 

الدولية للطاقة الذرية معا على عدة برامج أساسية تعد مكونات مهمة في هذه املبادرة، إذ تشمل برنامج 

يب املخفض لصالح مفاعلت البحث واالختبار، برنامج التخصعادة وقود مفاعل البحث الروس ي، و إ

 . 3شعاعية العالية الخطورةالثلثية األطراف لصون املنابع اإل املبادرة و 

الوكالة الدولية تقوم املبادرة على أربعة عناصر أساسية تعمل الواليات املتحدة األمريكية مع 

 هي:وسائر الشركاء على تنفيذها و  ،للطاقة الذرية

العمل بالشراكة على إعادة جميع وقود اليورانيوم عالي التخصيب الروس ي املنشأ بما في ذلك الوقود  -أ

 ملستهلك املتخلف منه إلى البلد األصلي.ا

إعادة كل الكميات التي يعود منشؤها إلى الواليات املتحدة األمريكية من الوقود املستنفذ املستخدم في  -ب

 األصلي. بلدالمن املواقع املوجودة في أنحاء العالم إلى  ثحو مفاعلت الب

حث املدني التي تستخدم وقود اليورانيوم عالي العمل على تحويل األجزاء األساسية من مفاعلت الب -ج

 .وقود يورانيوم ضعيف اإلثراء في جميع أنحاء العالم استخدام اإلثراء إلى

تشملها   يتصل بها من معدات التي لم وما ،د النووية واإلشعاعية األخرى صون املواالعمل على تحديد و  -د

 ألكثر املرافق تعرضاالللحد والتخفيض من التهديد، و بعد الجهود الحالية 
ً
 بالتصدي أوال

ً
 قيام سريعا

 .4للخطر

اليات املتحدة األمريكية تخذت الو االنووي،  نتشار اال ملتعلقة بعدم تقوية الجهود اتسريع و بهدف و 

 لتزامها بعناصر هذه املبادرة تمثلت فيما يلي:اأفعال هامة إلثبات جدية خطوات و 

                                                           

 .212، مرجع سابق، ص1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -1

الوكالة  "، مجلةصون املواد النووية واإلشعاعية مبادرة تخفيض التهديد العالمي تتحرك قدما"سبنسر إبراهام،  -2

 .61، فيينا، ص 1002، آذار/ مارس 60/1الدولية للطاقة الذرية، العدد 

 .62رجع نفسه، ص املسبنسر إبراهام،  -3

 .21، مرجع سابق، ص1006األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -4



 

 

 

318 

تسريع ، و طن من اليورانيوم الفائض 200قل عن ال يعلى دمج ما  قامت بشكل وثيق بالعمل

مع  روسيا، كما عملتمع في السلح النووي  ستخدامل طن من املواد القابلة ل 000جهودها لصون 

، وقيامها بالتعاون 1000، وتامينها بحلول سنة مواقع رؤوسه النوويةاألسطول الروس ي لصون وقوده و 

الشركاء الدوليين على تفكيك البنية التحتية ألسلحة الدمار و  لة الدولية للطاقة الذريةالوكابنشاط مع 

غ من الوقود النووي املستهلك من اليورانيوم العالي التخصيب إلى لك 2.236إعادة و الشامل في ليبيا، 

على تطوير جهد دولي شامل بالتعاون مع أجل التصريف النهائي، كما عملت  الواليات املتحدة األمريكية من

ضوابط املواد اإلشعاعية العالية لتحسين أمن و  ،دول أخرى لدولية للطاقة الذرية وروسيا و الوكالة ا

 .1في صنع قنبلة قذرة هااستخدامالخطورة التي يمكن 

   الحادي عشر مما سبق، يمكن القول أمام بيئة التهديد األمنية الجديدة التي أفرزتها أحداث

سياسية تحت إشراف  املبادرة كأداةتنفيذها في إطار هذه  الجهود التي تمو ، أدت الخطوات 1002 سبتمبر

م اإلرهابيين في الحصول أما إزالة مواد خطرة لتقليل الفرصةالدولية للطاقة الذرية إلى صون و الوكالة 

 .استمرارباملتعاظمة  نتشار اال العمل على خفض التهديد النووي العالمي من مخاطر عليها، و 

أن املبادرات الدولية بشأن التعاون املتعدد األطراف ملواجهة خلص إلى يمكن أن ن ؛وكاستنتاج عام

، ذلك أن دواعي القلق بشأن نتشار اال مخاطر 
ً
 وأن تقييمتزال قائمة، ال  هالم تؤدِّ إلى إحراز نتائج أكثر تقدما

ووية على الن   الجهود املستمدة من خلل هذه املبادرات يتمثل في مواجهة مؤشر إمكانية تضاعف املرافق

املقترنة بأجزاء حساسة من دورة الوقود  نتشار اال مخاطر  ازديادإمكانية و مدى العقود الزمنية املقبلة، 

 النووي.

 ثانيا: املقا بات والخيا ات الدولية املتعلقة بدو ة الوةقود النووي

غير  اتستخداماال إلى  االنشطاريةتحويل مسار التكنولوجيا النووية أو املواد  حظر إذا كان 

    ، أو هاتان األداتان نتشاراال معاهدة عدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية و هو من صميم نظام  ،السليمة

استدعى ، األمر الذي ومثيرة للقلقال تزال شديدة  نتشار اال أن مخاطر  قد ساعدتا إلى حد ما في ذلك، إال

ي دورة الوقود النووي من أجل ضبط طرح مقاربات جديدة تتعلق بالتحكم فالبحث والعمل على بعث و 

تتمثل هذه املقاربات ألمن النووي على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، و لحفظ ا نتشار اال مستويات 

 على وجه الخصوص فيما يلي:

د النووي يعد إحدى كز دولية للوقو اإن إقامة مر مقا بة املراكز الدولية لتدويل الوةقود النووي:  -1

 هي في نفس لتدويل الطاقة النووية السلمية، وضمان إمدادات الوقود، و دائل املطروحة البالخيارات و 

إقامة نظام للمراقبة الدولية النووي، و  نتشار اال الوقت تتماش ى مع قرارات املجتمع الدولي لدعم حظر 

                                                           

 .61صو  62سبنسر إبراهام، مرجع سابق، ص  1
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املعالجة  إعادةمرافق التخصيب، و  انتشار الحد من و هك لمن ذالغاية األساسية و  ،1لتخصيب اليورانيوم

 إلى تطوير األسلحة النووية. االنشطاريةبالتالي تقليص فرص تحويل وجهة املواد على الصعيد العالمي، و 

لكي تصبح هناك تجمعات  ،شبه تأييد دولي من عدة جهات املراكزهذه قتراح إنشاء اقد لقي و 

موظفين دوليين يعملون  مع ،حول العالم إلنتاج اليورانيوم املخصب تحت رعاية دولية متعددة األطراف

 .2نتظام مع البلد املضيف أفضل من تشييد كل الدول مرافق نووية خاصة بهااب

 االقتصاديةقترح الرئيس الروس ي "فلديمير بوتين" خلل مؤتمر قمة املجموعة افي هذا الصدد، و

 ،عالمي للطاقة النوويةبإنشاء مرفق  1000يناير  12األوروبية األسياوية املنعقدة في سانت بستراسبورغ في 

بما في ذلك  ،الكاملةالوقود يتوزع على شبكة من مراكز دورة الوقود النووي الدولية لتقديم خدمات دورة 

يجري إخضاع ي ال تتوفر لديها هذه القدرات، و تجهيزه إلى الدول التتخصيب اليورانيوم، ومعالجة الوقود و 

الذرية التي ستقوم بتزويد الدول بالوقود النووي على أساس  هذه املراكز لضمانات الوكالة الدولية للطاقة

الروس ي عن بناء أول مركز دولي إلثراء اليورانيوم في  االتحادأعلن  1000أكتوبر  10في ، و3غير تمييزي 

كازاخستان وأرمينيا حيث تشترك فيه  ( بمنظمة سيبريا،Angarskاملجمع الكيميائي للتحليل الكهربائي )

تطوير األسلحة بعدم السعي ل االلتزام   مع  ،4التي يسمح لها بأخذ حاجتها فقط من اليورانيومأكرانيا و 

 .نتشاراال تلبية جميع متطلبات حظر النووية الحساسة والتكنولوجيات املتصلة بها، و 

 ،5الواليات املتحدة األمريكيةاملتحدة و اإلمارات العربية األوروبي والنرويج و  االتحادكما قدم 

 إنشاء 1001قترحت في عام ا، أما أملانيا فقد 6ترحات تصب في فكرة إنشاء مراكز دولية للوقود النوويمق

مراقبة و  لوطنية للدولة املضيفة تحت إشرافمركز متعدد األطراف إلثراء اليورانيوم غير خاضع للسيادة ا

                                                           

 .210محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -1

 .216صر محمد، مرجع سابق، ص محمد ن -2

 .11، مرجع سابق، ص 1000األمم املتحدة، حولية نزع السلح لسنة  -3

 .02أيوب أبودبة، مرجع سابق، ص  -4

عن مبادرة جديدة تتعلق بالشراكة العاملية للطاقة النووية  1000فيفيري  0أعلنت الواليات املتحدة األمريكية في  -5

(GTAPتضمنت في أحد عناص ) الطاقة رها مقترح بشأن برنامج خدمات وقود يهدف إلى تمكين الدول من الحصول على

الستخدام الوقود  النووية على نحو اقتصادي، مع الحد من مخاطر االنتشار، ويشمل عناصر البرنامج بناء مفاعل متطور 

مع االستفادة من أفضل املقاربات املتوفرة  النووي املستهلك يستبعد فصل البلوتونيوم الستخدامه في األسلحة النووية، 

: الهيئة العربية للطاقة الذرية، ينظرلدورة الوقود النووي من أجل استخدام مسؤول وفعال للطاقة النووية.)

 ، 1001، نشرة الذرة، تونس 1010"االستراتيجية العربية للستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 

 (.12 -10ص ص 

 .221نصر محمد، مرجع سابق، ص محمد  -6
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الدكتور "محمد البرادعي"  السابق ضمن هذا املنظور، قدم املدير العام . و 1الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 إلى مجلس األمانة العامة ملحافظي الوكالة تقريرا 1003فريق العامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في و 

عتماد مقاربة النهج التقرير ا، حيث تضمن إطار جديد في الطاقة النووية" ستخدامال "إمكانية بعنوان: 

هذا يعد حافز يثني ضطرابات السياسية، و ال ى في زمن اوقود النووي حتاملتعدد األطراف لضمان اإلمداد بال

ضطرابات يخلق ال الدول عن بدء أو توسيع برامج للطاقة النووية، ذلك أن الخطر الذي تحدثه هذه ا

قدراتها الوطنية الخاصة   بالتالي قد يدفع الدول إلى بناءفي أمن إمدادات الوقود النووي، و نقاط ضعف 

 .2نتشاراال وارنيوم، مما ينتج عنه زيادة في مخاطر بتخصيب الي

في أن تخضع كل األنشطة رؤية تتمثل  على إن اإلطار الجديد لدورة الوقود النووي ينطوي 

أن يتم تشغيل تلك حت الرقابة املتعددة الجنسيات، و إعادة املعالجة على وجه الحصر تو  ،التخصيب

طبقا لنهج متعدد األطراف، مع وجود آلية لضمان اإلمداد  التكنولوجيات الحساسة لدورة الوقود النووي

لن ُيطلب من أي دولة أن تتنازل عليها، و املتفق  نتشاراال تلتزم بمعايير عدم التي تكون متاحة لجميع الدول 

الفوائد ، لكن على الرغم من املزايا و 3أو ينتقص منها نتشار اال عن حقوقها املكفولة بموجب معاهدة عدم 

القرارات الرئيسية فيها،  اتخاذإشكاالت حول كيفية  بشأنها إال أنه تثار  ،املراكزهذه مثل  عن إنشاء املترتبة

ما هي املعايير التي ينبغي أن تتمتع بها الدول لتكون مؤهلة للمشاركة فيها، األمر الذي يتطلب وجود هيكل و 

 .4يناألمن النوويبشكل مناسب لضمان السلمة و إداري موحد يتيح تنظيمه 

  الدولي تباع هذه املقاربة يشكل ضمانة إضافية للمجتمع امن خلل ما سبق، يمكن القول أن 

في أغراض غير  هااستخدامبأن األجزاء الحساسة لدورة الوقود النووي املدنية أقل عرضة ألن يساء 

 أن يدعم ، و نتشاراال دم تبارات الخاصة بالطاقة النووية وععال هكذا يمكن أن يتوفر توافق بين او ة، يسلم

من دون االنتفاص من  كل منها األخر بما يكفل ضمان أمن اإلمداد بالوقود النووي للدول املستهلكة

 إلمكانياتها التكنولوجية  حتكار ال سيادتها، أو املخاوف من ا
ً
الذي قد تفرضه الدول على تلك املراكز نظرا

 .5املتطورة

                                                           

في تلبية   "األخذ بنهج متعددة األطراف حيال دورة الوقود النووي يمكن أن يساعدطارق رؤوف وزوريانا قوقشوك،  -1

للطاقة  يةالوكالة الدول ، مجلةمتطلبات التوسع املتوقع في استخدام الطاقة النووية ويعزز نظام عدم االنتشار النووي"

 .01، فيينا، ص 1001، آذار/ مارس 1/66الذرية، العدد 

 .210محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -2

 .02 – 00ص ص ، مرجع سابق، وزورونا قوقشوكطارق رؤوف  -3

 .212محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص  -4

التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  مهداوي عبد القادر، االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في -5

 .126سابق، ص 
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   إن فكرة إنشاء بنك دولي للوقود تابع للوكالة الدولية  لنووي:عتماد بنك دولي للوةقود اامقا بة  -2

هذا لحل مسألة ابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، و للطاقة الذرية تعد من أكثر املقاربات الجدية الق

   ما يشكله من تعد ، و اإلنصاف املثيرة للجدل فيما يتعلق بالنهج املتعدد األطراف لدورة الوقود النووي

 .1نتشاراال كل دولة في تطوير دورات الوقود لديها كما تكفله معاهدة حظر على حق 

رئة طافي العمل على توفير إمدادات  ،تكمن الفكرة األساسية وراء إنشاء بنك دولي للوقودو 

، 2غير تمييزيةو  ،يه بطريقة موثوق بهامنخفض التخصيب بأسعار السوق للدول املشاركة ف لليورانيوم

 .3ما دامت أنها ملتزمة بالضمانات النووية ،يتاح لها الحصول على الوقود ألسباب سياسية للدول التي ال و 

 خفض تهديداتهو املساعدة على  ،إن املزايا التي تتحقق من وجود بنك دولي للوقود تابع للوكالة

املال و قت تثبيط هممهم في تخصيص الو ، و املساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النووية للدول ، و نتشاراال 

ات ستخدامل في تقنية اليورانيوم الذي يصلح ل وظفت يلتطوير تكنولوجيا التخصيب النووي الت

في سياق دعم و .4كذلك ردع الدول عن محاولة الحصول على اليورانيوم بطرق غير مشروعةالعسكرية، و 

 إلى الوكاTNNاملقاربة، قدمت املبادرة املعنية بالتهديد النووي )هذه 
ً
لة الدولية للطاقة الذرية تمثل ( عرضا

بشرط  ،إدارتهد الدولي تتولى الوكالة ملكيته و مليون دوالر من أجل إنشاء بنك للوقو  20في مساهمة قدرها 

أو بكمبة من اليورانيوم  ،مليون دوالر 200أن تساهم كل دولة عضو فيها بدفع مبلغ مالي إضافي قدره 

شروط الحصول الترتيبات األخرى بشأن الهيكل واملكان و  أما ،غالضعيف اإلثراء تكون مكافئة لهذا املبل

طبقا لخطة الوكالة الدولية للطاقة و ، 5الدول األعضاءأمر يعود البث فيه إلى الوكالة و على الوقود فهو 

 االتحادع األموال من ، حيث تم تجمي1020عتماد فكرة مبادرة التهديد النووي في عام اتم  ،الذرية

تقرر أن يتم إنشاء واإلمارات العربية املتحدة، و  ،النرويج ،الكويت ،6اليات املتحدة األمريكيةالو  ،األوروبي

 في كاز 
ً
ملكية املواد النووية راف الكامل للوكالة على املوقع و خستان تحت اإلشاأول بنك وقود رسميا

                                                           

 . 16هانز هولغر روغنر وعدنان شهاب الدين، مرجع سابق، ص  -1

"، متاح على الرابط التالي:  اإلنصاف عامل أساس ي لنجاح بنك الوقودخالد طوقان، "  -2

g/node/6301http://thebulletin.or  :12/01/1021، تاريخ االطلع. 

 .16شهاب الدين، مرجع سابق، ص  روغنر وعدنانهانز هولغر  -3

يوليو  22 ، مؤشرات عاملية،"الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفتح بنك ال زبائن له.. لليورانيوم"منير البويطي،  -4

، تاريخ االطلع :  http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19W17E، متاح على الرابط التالي: 1023

12/01/1021. 

 على الطاولة 21"مكتب اإلعلم العام للتصاالت،  -5
ً

 مطروحا
ً

ية، العدد "، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذر اقتراحا

 .01 -01ص ص ، فيينا، 1001، آذار/ مارس 1/66

مليون  20بتخصيص مبلغ  1003قامت الحكومة األمريكية بموجب قانون صادق عليه مجلس النواب األمريكي في  -6

مليون دوالر  20 دوالر لدعم إنشاء بنك وقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تترك قيمة املبلغ املتبقي الذي يعادل

، دار الوفاء 2ط: : عبد هللا نوار شعت، الوكالة الدولية للطاقة النووية السلمية،راجعيعلى عاتق املجتمع الدولي. )

 (.110، ص 1021للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

http://thebulletin.org/node/6301
http://thebulletin.org/node/6301
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19W17E
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 سادس فلوريدالتخصيب و طنا من اليورانيوم منخفض  60 بـــ سيتم تخزين ما يقدر ، و 1املخزنة به

حاوية على شكل  00هو مادة شمعية صلبة شديدة السمية تستخدم في عملية التخصيب في اليورانيوم، و 

ن الحرس باألرض املحيطة بالبنك تدابير األمن عن طريق أفراد مطواني، كما سيتم تشديد إجراءات و أس

 .2معهم كلبهم املدربةو 

لعل مستوى ، و الدولي حتى بداية األلفية الجديدةعتماد بنك الوقود القد تم إحراز تقدم بشأن 

اإلشراف العالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على البنك سيزيل املخاوف التقليدية للدول النامية بأنه 

البد من صياغة فكرة البنك الدولي للوقود النووي على نحو  ، ومع ذلك3ستمارس ضدهم سياسات التميز

لتزامها بأحكام ايكافئ الدول غير الحائزة لألسلحة النووية على ، و نتشاراال هدة عدم متثال أكثر ملعاال يعزز ا

شتمل على املبدأ األساس ي "الذرة من االعمل على تحسين املفهوم الحالي لبنك الوقود إذا ما  املعاهدة، مع

بتكار تقنيات نووية اشجيع التي تدعو إلى ت نتشار اال تكريس املادة الرابعة من معاهدة عدم ، و أجل السلم"

 .4سلميةآمنة و 

نستنتج أن الهدف العام للمقاربات النووية سواء املتعلقة باملراكز الدولية املتعددة  ،مما تقدم

من ، بالرغم نتشاراال يتمثل في تقوية النظام العالمي لعدم  ،أو بنك الوكالة الدولي للوقود النووي ،األطراف

      وتهديداته، نتشار اال يات الراهنة الناجمة عن تصاعد مخاطر ، لكن في ظل التحدأنها فكرة قديمة

 إلحراز تقدم في تحقيق إيمكن 
ً
يمكن جماع دولي يدعم هذه املقاربات، و أن يكون هذا الوقت مناسبا

 يعزز منظومة عاملية جديدة لدورة الوقود النووي أللوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ً
 مركزيا

ً
ن تلعب دورا

ذات درجة أقوى من التعاون الدولي تنخرط فيه كافة الدول األطراف في معاهدة عدم و  ،تنظيماتكون أكثر 

 بما في ذلك مجلس األمن الدولي. ،نتشاراال 

 بارزة   النووي بقيت تحتل مكانة نتشار اال خلصة املبحث ككل، يمكن التوصل إلى كون مسألة و 

لذلك  ،بشكل كبير في السنوات األخيرة نتشار اال عة النقاشات الدولية، خاصة أمام تطور طبيالجهود و في 

تستدعي باألساس البحث عن  ،تأثيره على األمن النوويضايا املتعلقة بالحد من مخاطره و فإن معالجة الق

السيما في مجال نزع السلح، ومواصلة دعم األليات  نتشار اال مخارج فعالة من أجل تقوية نظام حظر 

ستدامة اإلطار اطويلة املدى من شأنها أن تضمن رها إليجاد حلول مقنعة و ، وتطويوليةداملبادرات الو 

في منع  غير حاسم  أن ذلك يظل الوطنية، إالووي على كافة األصعدة العاملية واإلقليمية و لألمن الن العام

ة والتكنولوجيا لتجار في املواد النوويكتشاف شبكات دولية سرية لايا من خلل ملهو ما تبث ع، و نتشاراال 

 و 
ً
 آخر املتصلة بها، وهو ما يشكل خطرا

ً
  تهديدا

ً
 لألمن النووي. متعاضما

                                                           

 لتالي:، متاح على الرابط ارغم املخاوف، بنوك الوقود تبشر بالخير""راما مورتي راجرمان،  -1

http://thebulletin.org/node/6301  11/01/1021 : االطلع، تاريخ. 

 .منير البويطي، مرجع سابق -2

 .راما مورتي راجرمان، مرجع سابق -3

 .خالد طوقان، مرجع سابق -4

http://thebulletin.org/node/6301
http://thebulletin.org/node/6301
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 النووي غير املاروع االتجا  خطر األمن النووي في مواجهة  :الثانياملبحث 

نتيجة نقل ، لدى املجتمع الدولي خطر بالغووي غير املشروع يشكل مصدر قلق و الن االتجار أصبح 

ي عدة مناطق ف هاغير املسيطر علي نتشار اال ووية واإلشعاعية بصورة غير مشروعة، و املواد الن وتداول 

إمكانية للحدود، و العابرة  االتجار زدياد شبكات اتتعاظم هذه الخطورة بشكل أكبر في مختلفة من العالم، و 

في  هااستخدامو  ،التطرففي أيدي جماعات العنف و نتقال املواد الصالحة لصنع األسلحة النووية ا

أن الدول ظلت تفتقد السيطرة على أنشطتها التجارة ، السيما و 1عمليات إرهابية في السياق العالمي الراهن

الحساسة، حيث بات املجرمون في مختلف  نتشار اال السرية النووية بسبب التنقل الحر لتكنولوجيات 

سلعهم غير القانونية،  انئ لنقليتحايلون على سلطات املو ، و أنحاء العالم يخرقون الحدود الدولية

 .2الدوليةيحبطون أعمال املراقبة الوطنية و يخططون ألعمال إرهابية أو ينفذونها، أو و 

على وتأثير ة ذات أبعاد تطرح تحديات كبير  ،النووي غير املشروع االتجار أخذت ظاهرة  ،لذلك

يز الجماعي بتعز  االلتزامق األمن الدوليين، األمر الذي جعل الدول تستجيب لهذا الخطر عن طريو  السلم

 ،ومنعها ،شروع فيهاغير امل االتجار لكشف عن عمليات وا ،قبتهاضبط مراحماية حركة املواد النووية، و 

 التصدي لها.و 

، (املطلب األول النووي غير املشروع ) االتجار يتطرق هذا املبحث إلى ماهية  ،عليه تأسيساو 

مكافحته ثم الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى منعه و  (،املطلب الثاني) هصد حاالتور  هوتحديد مصادر 

 (.املطلب الثالث)

  

                                                           

من النووي للكشف عن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غير ، نظم وتدابير األ لوكالة الدولية للطاةقة الذ يةا -1

 (.AIخاضعة للتحكم الرقابي، مرجع سابق، ص )

 .26بريان فينلوي وآخرون، مرجع سابق، ص  -2
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 النووي غير املاروع االتجا  املطلب األول: ماهية 

 كتشاف خللاأضحت التجارة النووية غير املشروعة حول العالم تتزايد بشكل خطير، حيث تم 

في هذا و ،1غير الشرعي للتجار حالة  2010من وقت قريب أكثر إلى حتى و  2661الفترة املمتدة من جانفي 

 من الدول والشركات و السياق صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أك
ً
األفراد ثر من مرة بأن عددا

 سوداء و متورطون في هذه التجارة السّرِّي
ً
رمادية عاملية ة للمواد النووية واإلشعاعية، وأن هناك أسواقا

 .2تجار في هذه املواد الخطرةلل تنشط فيها شبكات املافيا

النووي غير  االتجار من أجل اإلحاطة بماهية هذه الظاهرة املعقدة، ينبغي الوقوف على مفهوم و 

 (.الفرع الثاني(، ثم بيان تطور التجارة النووية غير املشروعة )الفرع األول املشروع )

 النووي غير املاروع االتجا  الفرع األول: مفهوم 

(، ثم تحديد أطراف أوالتعريفه )منا النووي غير املشروع يقتض ي  للتجار م واضح إن ضبط مفهو 

 (.ثانيا)االتجارالعلقة في عمليات 

 النووي غير املاروع االتجا  أوال: تعريف 

في سياق ربطه باملجال ، و3الشراءويعني ممارسة البيع و  ،مصطلح مشتق من التجارة االتجار 

ل املتاجرة في الخبرات أو التقنيات أو املواد أو املعدات املتعلقة باملجا) النووي غير املشروع يقصد به:

 .4(تتم هذه العملية عبر طرق سّرِّيةلحصول عليها ألغراض غير سلمية، و التي يجري السعي لالنووي، و 

غير املشروع في حركة املواد النووية الحساسة ضمن الحدود أو  االتجار ُيقصر مصطلح من هناك و 

البلوتونيوم من و  ،أو أكثر %10دود، لذا فهو على األغلب سرقة اليورانيوم املخصب بدرجة عبر الح

                                                           

متاح على  ،12/20/1021الثورة، يومية سياسية، جريدة  "،اإلرهاب النووي.... مخاطر وتحدياتحسن حسن، "  -1

  الرابط التالي:

thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=38817061720131020172157, Consulté le : 24/08/2018. 

 "، متاح على الرابط التالي:السوق السوداء لألسلحة النووية تثير قلق األمم املتحدة، " BBC ARABIC.comشبكة   -2

news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_3444000/3444391.stm ,  Consulté le :04/07/2018.    

متاح على الرابط التالي:  "، "جريمة االتجار باألشخاصنوال طارق إبراهيم،  -3

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2130  :02/06/1021، تاريخ االطلع. 

د العزيز عبد القادر، "اإلدارة األمريكية ألزمات االنتشار النووي )إدارة األزمة النووية اإليرانية("، رسالة أشرف عب -4

 .32، ص 1001القاهرة، مصر،  جامعةماجيستر، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV9LnshrPfAhVTTxUIHUnUDoMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fthawra.sy%2F_print_veiw.asp%3FFileName%3D38817061720131020172157&usg=AOvVaw2blnz9GDD0v9fsD9K30pVp
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منشآت دورة الوقود النووي التي يمكن الوصول إليها بشكل غير مشروع، حيث يمكن أن تبقى املادة ُبعيد 

نقل بشكل غير شرعي إلى دولة  ،السرقة داخل بلد املنشأ )أي سرقة صافية(
ُ
 .1ي تهريب نووي(أأخرى )أو ت

"فولفرام تونهاوزر" األخد تزر" ونوربرت بلويذهب كل من "كارلتون ستويبر" و"أليك باير" و"

هو   غير املشروع االتجار تجار النووي غير املشروع كما يلي: )لبتعريف عملي مقبول على نطاق واسع ل

أو التخلص منها بدون إذن، سواء أكان  أو نقلها هااستخدامأو  هاأو توفير  ،ستلم مواد نوويةاحالة تتعلق ب

 أم غير متعمد
ً
فوفقا لهذا التعريف ، 2سواء أكان مع عبور حدود دولية أم دون عبورها(، و ذلك متعمدا

الستلم او التحرك النووي غير املشروع إلى الجرم والقصد، ومفاهيم تتعلق بالكمية و  االتجار ينصرف معنى 

أن فكرة وقوع الجرم ال ينبغي أن يرتبط بتحرك هذه بدون إذن، و  للمواد النووية ستخداماال والنقل و 

لحصول حسب، بل إن مجرد الحيازة غير القانونية أو غير املصرح بها تكفي لقيام الجرم، كما أن اواد و امل

أن نصر القصد، و ال يلزم توافر ع، و املواد النووية يدخل ضمن العمل اإلجراميغير املشروع على املعدات و 

غير املشروع في املواد النووية أو  االتجار فقد يحصل  ،3ضروريا ك عبر الحدود الدولية ليس شرطاالتحر 

 .4املعدات الخاصة بالتكنولوجيا الحساسة داخل الدولة أو عبر الحدود

 هو إعادة بيع املواد النووية فقد يكون هناك دافع شائع تجاري و ال عبرة بتعدد الدوافع، و 

هذا يعني أن التهديد الحصول على منفعة مالية شخصية، و أو  ،بهدف تحقيق الربح املسروقة أو املهربة

ختفاءه، فقد يتحول في نهاية ااملشترين، لكن ال يخفي مستوى املعاملت بين البائعين و  املحتمل نزل إلى

ووية املواد الن استخدامأي  ،أن يكون الدافع إجرامييمكن كما  ،املؤثم ستخدامل املطاف إلى دافع ل

الذي تقوم به  بتزاز ال بهدف اإلرهاب الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية، أو ا اعدائيا استخداماملسروقة 

تطوير برنامج  االتجار قد يكون الدافع من تهريب املواد النووية في عمليات ، و 5جماعات الجريمة املنظمة

شتٍر أن يمثل دولة أو جهة غير في نفس الوقت ملة ما تسعى لحيازة أسلحة نووية، وعسكري نووي لدول

بعد الشراء يكون املشتري هو الذي سيقوم بتوريد املواد لحة نووية، و ة في الحصول على أسغبحكومية را

                                                           

الدولية للطاقة الذرية  "، مجلة الوكالةاالتجار النووي غير املشروع و جدول األعمال الجديد فلديمير أورلوف، " -1

(AIAI العدد ،)26، فيينا، ص 1006، يونيو 60/2. 

 .212كارلتون ستويبر وآخرون، كتيب عن القانون النووي، مرجع سابق، ص  -2

 .11، ص مرجع سابقريتشارد هوسكنز،  -3

 .01، ص 1003مرفت محمد البارودي، "اإلرهاب النووي ومجابهته"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -4

 .12ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -5
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أو غير  ،غير معروف، مع ذلك يظل املستفيد النهائي وفي معظم الحاالت، و 1النووية بشكل غير شرعي

 .2محدد

النووي غير املشروع تقتض ي تآزر ثلثة عناصر  االتجار عملية  ضوء ما تقدم؛ يمكن القول أنوفي 

 هي:و  رئيسية

 الوصول إلى املواد أو املعدات النووية الحساسة املطلوب الحصول عليها للقيام بتهريبها. -أ

 تصال به.الالقيام باي محتمل و البحث عن مشتر  -ب

بما في ذلك النقل عبر الحدود  ،داخل الدولة تباع طرق النقل األمنة لتهريب املواد النوويةاستكشاف وا -ج

 .3الدولية من أجل إيصالها إلى املستفيد النهائي

 غير املاروع االتجا  ثانيا: أطراف العالةقة في عمليات 

       النووي غير املشروع وجود ثلثة أطراف رئيسية وهم: املوردون  االتجار تفترض عمليات 

 ختصار كما يلي:استعراض دور كل طرف باتم سيوالوسطاء، واملستفيد النهائي، و 

اإلشعاعية من داخل أو غير مباشر باملواد النووية و  تصال مباشر اهم األشخاص الذين لهم املو دو :  -1

عادة غرض التصرف غير القانوني فيها، و السرقة بحيث يحصلون عليها بطريق التستر و أو خارج املنشآت، 

النووية، كاملوظفون الفنيون وأفراد اإلدارة واملوظفين العسكريين  شأةيكونون من العاملين داخل املن

 حراس األمن، باإلضافة إلى املعتدون الخارجيون.و 

ن مع املواد النووية قد يلجأ املوظفين العاملين في املنشأة النووية الذين يتعاملو  املوظفو  املدنيو : -أ

غير  ض املتاجرةسرقتها بغر كشفهم إلى تهريبها و  روج بها دون لديهم معرفة بوسائل الخبصفة مباشرة، و 

هذا ما حدث بعد تفكك مساعدة لتحريف املواد النووية، و قد يكون ذلك بسبب ظروف املشروعة فيها، و 

دولة عن تراخي أجهزة أمن الإلى تخفيض األجور لدى املوظفين وتأخيرها، و السوفياتي، بحيث أدى  االتحاد

 .4إهمال الحماية ضد الداخليينو حماية املنشآت النووية 

غير املشروع للمواد النووية على القطاع النووي  االتجار سرقة و ال تقتصر الاملوظفو  العسكريو :  -ب

لتي قد تشهد حالة ضعف من الرقابة          املنشآت العسكرية النووية ا أيضا إلى املدني، بل تمتد إلى

 االتحادللموظفين العسكريين بعد تفكك  االقتصاديةة نهيار الحالاهذا ما حدث مع والحماية، و 

                                                           

 .22 -26ص ص فلديمير أورلوف، مرجع سابق،  -1

 .12ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -2

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     " محمود بركات،  -3

 .2مرجع سابق، ص "، اجهتهاوإقليميا ووسائل مو 

 .21 -22ص ص محمود بركات، مرجع نفسه،  -4
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 2661بسبب وقوع سرقات في الفترة املمتدة من  ،املواد النووية في العالم انتشار إلى  ذلك أدىو السوفياتي، 

 .1من منشآت التخزين النووية العسكرية في روسيا 2660إلى 

 داخليا املدنيين و يمثل موظفو األمن والحراسة من الحراسة: موظفو األمن و  -ج
ً
   العسكريين تهديدا

أو إغرائهم باملال لتمكين آخرين بالقيام  ،بالنسبة لعمليات تحريف املواد النووية عن طريق تواطئهم

قد تبين أن معظم كر لقاء الحصول على مبلغ مالي. و مثل: تعطيل أنظمة اإلنذار املب ،بأعمال غير قانونية

قد تمكنوا من  ،نووية سواء كانوا من املوظفين الفنيين أو صغار الضباطاللصوص العاملين في املنشأة ال

اإلشعاعية التي و ضبطوا بعد أشهر حينما شرعوا في بيع املواد النووية هم أحد، و السرقة دون أن يلحظ

 قاموا بسرقتها.

افعهم األول هو دس لهم علقة باملنشأة النووية، و هم األشخاص الذين لياملعتدو  الخا جيو :  -د

 .2بيعها بذاتها بقصد تحقيق الربح املادي، و ختلس املواد النووية أو املشعةاالقيام بسرقة أو 

هم أفراد أو مجموعات تبحث عن صفقات مناسبة للمواد ويطلق عليهم "بالسماسرة"، و الوسطاء:  -2

ق تسليم املواد يتحقو ات إتمام تلك الصفق من أجلفي عمليات التفاوض  يقومون بالتوسطو  ،املسروقة

 تصنيفهم إلى ثلث فئات:ستفيد النهائي املعني بالصفقة، ويمكن النووية أو املشعة إلى املشتري أو امل

عادة ال يعلمون شيئا عن شخاص السذج من الناحية الفنية، و تتشكل هذه الفئة من األفئة الهواة:  -أ

تلك الطبائع ، و 3أو فكرة مسبقة باملواد التي يسرقونها ،ليس لديهم معرفةطبيعة املادة التي يتداولونها، و 

التي يتسم بها هؤالء تمكن أجهزة األمن الوطنية من التعرف على مثل هذه املجموعات املشاركة بصورة 

حاجتهم إلى اإلعلن عن ، و الكفاءةالفتقارها إلى الخبرة و نظرا  ، غير املشروع االتجار أقل في عمليات 

 .4ى مشترٍ بضاعتهم للحصول عل

الشركات ئة تضم مجموعة من رجال األعمال و هذه الفالاركات: االنتهازيو  من  جال األعمال و  -ب

وعة للمواد لتحقيق عائدات مالية أكبر من عمليات التوسط في املتاجرة غير املشر  ،الصغيرة أو الكبيرة

ستوى املعلى املشعة النووية و واد ساهمة في تهريب امللهذه الفئة نشاط كبير في املالنووية أو املشعة، و 

قد تم الكشف عن قيام مجموعة من كبار رجال األعمال الروس العاملين في تجارة اإلقليمي والدولي. و 

" بواسطة خطة تشيليا بينسكنوات التسعينات من مجمع نووي قرب " تم سرقتها في س ،املواد املشعة

                                                           

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     " محمود بركات، -1

 .21مرجع سابق، ص "، وإقليميا ووسائل مواجهتها

 .21محمود بركات، مرجع نفسه، ص  -2

؛ مؤسسة الكويت للتقدم  21"، مجلة العلوم، املجلد التهديد الحقيقي لتهريب املواد النوويةيامز و ويسنر، " ويل -3

 .  2660يونيو  -العلمي، ماي

 .12ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -4
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وم املخصب بدرجة عالية، كما أن أول لص نووي كيلوغرام من اليوراني 212محكمة أسفرت عن تهريب 

 دة تقعبلليو نيدز ميرنوف" الذي كان يعمل في مختبرات "لوتش" النووية في  في التاريخ هو املهندس "

ثلثة كيلوغرام من اليورانيوم  نمن سرقة ما يربو ع 2661بالقرب من موسكو، حيث تمكن سنة 

 .1املخصب

غير املشروع باملواد  االتجار نشط عصابات الجريمة املنظمة في عمليات تجماعات الجريمة املنظمة:  -ج

غسيل األموال، و املخدرات األسلحة و كتهريب  ،النووية أو املشعة على غرار باقي األنشطة اإلجرامية األخرى 

ينطبق عليها وصف جماعة إجرامية منظمة الوارد  ؛النووي االتجار حيث تتدخل شبكات إجرامية في 

ية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية املوقعة في باليرمو بإيطاليا عام اتفاقعريفه في ت

ا تلك التي شاركت فيها عصابات املافي ؛من األمثلة على أهم العمليات التي وقعت بالفعلو  ،10002

سبق  %26,6ي مخصب بدرجة األسلحة أثناء قيامهم ببيع قضيب وقود نوو اإليطالية في تهريب املخدرات و 

من جمهورية الكنغو الديمقراطية، وقد تم تهريبه إلى إيطاليا، أن تم سرقته ضمن ثمانية قضبان و 

شرعت  1002سبتمبر  22بعد أحداث القضبان ظلت مخبأة في إيطاليا، و حسب نفس املصدر فإن باقي و 

 .3السلطات األمنية بالبحث عنها

 ،األوروبي االتحادمنظمة إجرامية تعمل في منطقة  1100أن هناك تشير تقديرات اليوربول إلى و   

رب للمواد النووية الجماعات اإلجرامية، حيث يمكن أن يستفيد املّهِّ تصنف ضمن وأكثر من ألف جماعة 

الوثائق ، و املنهجيات الذكية لنقل املنتجات عبر الحدودمعرفة بعض أوجه الضعف الحدودية، و من 

املوظفين الفاسدين الذين تتكفل بهم الجريمة و  ،ووثائق النقل(، وحرس الحدود ،ويةاملزورة )بطاقات اله

 .4املنظمة

                                                           

 الرابط التالي:، متاح على 1020ديسمبر  12 " قنابل نووية مسروقة للبيع: الوسطاء ال يمتنعون"،براء الخطيب،  -1

https://www.youm7.com/.../311131/قنابل-نووية-مسروقة-للبيع-الوسطاء-ال-يمتنعون 

Consulté le : 21/04/2018. 

، ص 1021أكتوبر  26"، االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدودلعام: " األمم املتحدة، مجلس األمن، تقرير األمين ا -2

 .333/1021. الوثيقة: 1

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     " محمود بركات،  -3

 .22مرجع سابق، ص  "،وإقليميا ووسائل مواجهتها

 W5DPASS"، مجلة "التركيبات املتفجرة: الشبكات اإلجرامية وانتشار أسلحة الدمار الشاملليرشتات، كارل ال -4

، عدد خاص حول الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، 2620

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السلح ومساهمات ، مركز التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون مع 3العدد

 .66، ص 1026آخرين، 

https://www.youm7.com/.../قنابل-نووية-مسروقة-للبيع-الوسطاء-لا-يمتنعون/324636
https://www.youm7.com/.../قنابل-نووية-مسروقة-للبيع-الوسطاء-لا-يمتنعون/324636
https://www.youm7.com/.../قنابل-نووية-مسروقة-للبيع-الوسطاء-لا-يمتنعون/324636
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 النووي غير املشروع، حيث يشمل هذا االتجار هائيون من عملية نهم املستفيدون ال : و املستو د -3

 :ليكماي الهيئات املختلفةواملنظمات و  اإلشعاعية في الدول القطاع مستلمي املواد النووية و 

على  تشرف تعمل و  باعتبارهاهذه الدول تعتبر أكبر تهديد الدول التي تعمل على نار السالح النووي:  -أ

    النووي في كل من باكستان  نتشار ل ل يتنفيذ برامج سرية لألسلحة النووية، ذلك أم املحرك الحقيق

شفها في الثمانينات عندما كانت العراق هي السوق السوداء للتكنولوجيا النووية، هذه السوق لم يتم كو 

 .1النووي نحو هذه الدول ملصالح أمريكية آنية نتشار اال الواليات املتحدة األمريكية تغض الطرف عن 

تحت   كوريا الشماليةن املاض ي تم وضع إيران والعراق و تقارير دولية أنه منذ ثمانينات القر  وذكرت        

تم تحديد هذه الدول كمقصد ول على السلح النووي، و عى للحصدوال تس باعتبارهااملراقبة الشديدة 

 .2املسروقة أو املهربةالنووية نهائي للمواد 

  النووي السّري  االتجار عدة تقارير دولية إلى أن املستفيد من عمليات  أفادتالتنظيمات اإل هابية:  -ب

 التي استغلتيبيا في عهد القذافي ل، و العراق في عهد صدامر على دول مثل: كوريا الشمالية، و ال يقتص

بكثير،  قد تكون أوسع من ذلك االتجار بل إن دائرة ، باملواد النووية االتجار ضعف الرقابة الدولية على 

أظهرت و املكونات النووية من السوق السوداء، رهابية تسعى للحصول على املواد و حيث تشمل تنظيمات إ

 كبيرة الوثائق التي وجدت في مكاتب تنظيم 
ً
القاعدة بأفغانستان أن هذا التنظيم اإلرهابي بذل جهودا

شتباه ل ل  ثنين من علماء الذرة الباكستانييناعتقال اتم  1002ففي عام  ،لتطوير قنبلة نووية قذرة

 نووية لطالبان و 
ً
لبرايت" أ"دافيد  يقول الخبير األمريكي في مجال األسلحة النووية، و القاعدةببعيهما أسرارا

 مع األمم املتحدة:ال
ً
تلك  أنه من املمكن ملنظمة إرهابية أن تضع قنبلة نووية تماثل) ذي كان يعمل مفتشا

 20200وضعت يدها على على مدينة هيروشيما اليابانية لو القنبلة التي ألقتها الواليات املتحدة األمريكية 

مكن الحصول عليها من التجارة النووية مع توفر طريقة الصنع التي ي ،كيلوغرام من اليورانيوم املخصب

 .3(للسوق السوداء

لحصول على لبعض التقارير اإلعلمية حول سعي تنظيم الدولة اإلسلمية )داعش(  كذلكتشير و 

عتبار أن جورجيا بحكم موقعها الجغرافي في الطريق املمتد اب ،مواد مشعة عبر السوق السوداء في جورجيا

                                                           

اعتراف أبي القنبلة الباكستانية فجرت القضية تكنولوجيا نووية للبيع السوق النووية " سيد محمد الداعور،  -1

 ، موقع مجلة الجزيرة، متاح على الرابط التالي: "السوداء إمبراطورية سرية محكمة اإلغلق

 jazirah.com/magazine/09032004/almlfsais3.htm-www.al  11/06/1021 : االطلع، تاريخ. 

 مارس 26، موقع جريدة االتحاد، وجهات نظر، خطر البيع املتجول: السوق النووية السوداء""عبد الجبار عبد هللا،  -2

 .22/06/1021، تاريخ االطلع:  /https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/51443، متاح على الرابط التالي:1020

 .سيد محمد الداعور، مرجع سابق -3

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8m_SK27_fAhXBShUIHX-bBFgQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.al-jazirah.com%2Fmagazine%2F09032004%2Falmlfsais3.htm&usg=AOvVaw3fHTQ8alTKt_9dnR3aEzQ7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykp-83L_fAhUYThUIHRdIBXQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alittihad.ae%2Fwejhatarticle%2F51443%2F&usg=AOvVaw3ogXJknYr4jPkHn_xEMpB8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykp-83L_fAhUYThUIHRdIBXQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alittihad.ae%2Fwejhatarticle%2F51443%2F&usg=AOvVaw3ogXJknYr4jPkHn_xEMpB8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykp-83L_fAhUYThUIHRdIBXQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alittihad.ae%2Fwejhatarticle%2F51443%2F&usg=AOvVaw3ogXJknYr4jPkHn_xEMpB8
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تهريب البضائع األخرى في في مجال التجارة السّرِّية و ط الذي له تاريخ طويل من أوروبا إلى الشرق األوس

 في تهريب املواد النووية ،املنطقة
ً
 مركزيا

ً
 .1تؤدي دورا

 60ستولت على ما يقارب اقد  "تم اإلبلغ على أن الجماعة اإلرهابية "داعش 1026في عام و

لألمم  في هذا الصدد كتب األمين العام السابقت اليورانيوم في جامعة املوصل، ومن مكونا اكيلوغرام

أنه قد سيطرت الجماعات سفير األمم املتحدة لدى العراق: ) املتحدة "بان كي مون" في مراسلة موجهة إلى

 إلى (اإلرهابية على املواد النووية في املواقع التي لم تعد تخضع لسيطرة الدولة
ً
 استخدامإمكانية   ، مشيرا

 في الوقت ذاته من ل، و تصنيع أسلحة الدمار الشامهذه املواد في 
ً
 .2تهريبها من العراق  مكانية امحذرا

أو ستقلل عن الدولة األم ألسباب سياسية ل نفصالية تسعى لال الحركات انفصالية: ال املجموعات ا -ج

  غاياتها، التشدد لتحقيق تنتهج في نضالها العنف وحمل السلح واألصولية و أغلبها دينية أو عرقية، و 

أو املسروقة  ،لذلك يمكن أن تكون هذه املجموعات املستفيد النهائي للمواد النووية أو اإلشعاعية املهربة

نفصاليين الشيشان الذي أظهر أربع حاويات ال مع أحد ا 2662ما حدث في عام  ، وهو 3من أجل التهديد بها

(، 60-أو السترونتيوم 213-أو السيزيوم 00-بالتعيا أنها تحتوي على مواد مشعة )الكو خلل مؤتمر دولي مدَّ 

في إحدى الحدائق بوسط  االتي قام بدفنه 213-قد بث التلفزيون الروس ي مكان وجود حاوية من السيزيومو 

ولة، إال تأمين املنطقة املأهو در املصا ستخراج هذهامن تمكنت بالرغم من أن السلطات األمنية موسكو، و 

 
ً
 من أن يتكرر في أماكن أخرى ويصيبتهديو أن الحادث أثار قلقا

ً
 .4أفراد أبرياء دا

، بتزازاال   األفراد الذين يمارسون عملياتشكل هذه املجموعات من املجرمين و تتاملجموعات اإلجرامية: -د

كذلك رجال السياسة و زملء املهنة أو األقارب، و قتل املنافسين لهم في العمل أأو التعرض اإلشعاعي، و 

وأمريكا      هذه املجموعات في كل من روسيا قبل قد حصلت عدة جرائم من ، و ت تنفيذ القانون سلطاو 

ات عتداءال تضمنت قاعدة البيانات بجامعة ستانفورد األمريكية قائمة بتلك اومولدوفيا واليابان، و 

ا أحد املشتغلين تلك التي قام به من الحوادث الشهيرة ، و اعتداءرين اإلجرامية التي بلغ عددها حوالي عش

                                                           

، متاح على 1020مايو  20 إللكتروني،، القبس ا"القوقاز... سوق سّري لتداول املواد املشعة والنووية"محمد حسن،  -1

 https://alqabas.com/26273/,  Consulté le : 23/04/2018 :الرابط التالي

 .66كارل الليرشتات، مرجع سابق، ص  -2

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     " محمود بركات،  -3

 .20مرجع سابق، ص "، وإقليميا ووسائل مواجهتها

"،        تهديد القنبلة القذرة أخطر من أن يتم تجاهله –سباق جديد للتسلح النووي بين القوى العظمى باميل فالك، "  -4

 ، متاح على الرابط   التالي: 1023أبريل  12مجلة املجلة، 

https://arb.majalla.com/node/20721, Consulté le : 29/04/2018. 
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ً
 قويا

ً
 إشعاعيا

ً
بعد الستلم وظيفته، و بالبحث العلمي بإهداء ساعة ثمينة للمشرف عليه وضع بها مصدرا

 .1وفاة املشرف بشكل مشكوك فيه ألقت الشرطة القبض على املجرم الفاعل

 املاروعةالفرع الثاني: تطو  التجا ة النووية غير 

عمليات األولى التي هدفت إلى سرقة التكنولوجيا النووية الة إلى تعود بداية التجارة النووية السري

   ستقراء األحداث التياب، و 2السلح النوويعملء تسعى للحصول على التقنية و أو  ،بواسطة علماء

إلى ثلثة  النووي غير املشروع عبر عدة مناطق من العالم، يمكن تقسيمها االتجار ساهمت في تطور ظاهرة 

(، ثم مرحلة تشكل سوق سوداء نووية أوالنتهاء الحرب الباردة )امرحلة ما بعد  هي:ئيسية بارزة و مراحل ر 

 (.ثالثا)كيك شبكة عبد القدير خان النووية (، وصوال إلى مرحلة ما بعد تفثانيامنظمة )

 أوال: مرحلة ما بعد إنتهاء الحرب البا دة

تساع اباردة تتمثل في ظهور مخاوف عن أصبحت املشكلت الدولية املثارة ما بعد الحرب ال

  املعدات النووية في العالم، حيث زاد توجه الدول الراغبة في ت السوق السوداء لتجارة املواد و عمليا

 أو ،تجار محاولة شراء املواد النووية بطريقة غير مشروعة منو  ،لح إلى التحول عن طريق الشرعيةالتس

ألغراض عسكرية أو  ستعمالال تقنية النووية املزدوجة االال للحصول على مافيا أو حتى علماء أغراهم امل

 .3مدنية

      السوفياتي أثناء فترة الحرب الباردة أكبر مخزون في العالم من البلوتونيوم  االتحادلقد أنتج 

املفاعلت  وقود، و النوويةهذه املواد في أشكالها املختلفة الصنع كاألسلحة ، و اليورانيوم عالي التخصيبو 

النفايات املوجودة في مئات ، و من اليورانيوم، باإلضافة إلى تشكيلة واسعة من املواد النووية املختلفة

معظمها في روسيا، كانت تحت سيطرة السوفياتي و  االتحادواقع في دول املنشآت املوزعة على عشرات امل

إلى   2661 عامتفككه السوفياتي و  التحاداانهيار وزارة الدفاع أو وزارة الطاقة الذرية الروسية، لكن 

 
ّ
إلى  ل النظام العام الذي كان قائما، في وقت كانت الجمهوريات السوفياتية املستقلة تفتقر دويلت عط

 ستيلءل ، مما جعلها عرضة لعلى املواد لصنع األسلحة النوويةاملحاسبة وجود نظم وطنية للرقابة و 

 .4السرقةو 

                                                           

عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     دور " محمود بركات،  -1

 .23مرجع سابق، ص "، وإقليميا ووسائل مواجهتها

 .160صليحة محمدي، مرجع سابق، ص  -2

   العدد ،ها""السوق السوداء لتهريب النووي في العالم شبكة كبيرة سلطت قضية خان الضوء عليصحيفة الحياة،  -3

 ، متاح على الرابط التالي:  1، لندن، ص 00/01/1006، الصادرة في 26616

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/2/6  03/06/0211 : االطلع، تاريخ. 

 .3محمود بركات، مرجع سابق، ص  -4

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/2/6
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/2/6
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ً
غير املشروع في املواد النووية في الدول  االتجار عمليات  انتشار على هذا الوضع ساعد كثيرا

 
ً
  شرق أوروبا، حيث أثبتت تقارير دولية السوفياتي كروسيا ودول وسط و  االتحادعن  املستقلة حديثا

     قد تم ضبط في عدد من دول أوروبا الشرقية في مجال حركة املواد النووية، و  نفلتامنشورة وجود 

حت ة كميات كبيرة من املواد املشعة بحوزة أشخاص ينتمون إلى منظمات املافيا النووية التي أصبالغربيو 

كانوا على وشك إبرام عمليات صفقات بيع مواد تدخل في األسلحة تتحكم في هذه التجارة املحرمة، و 

 يا النووية منذ قد أشارت ذات التقارير أن عمليات تهريب اليورانيوم بدأت على أيدي املاف، و 1النووية

من روسيا إلى أسواق العالم بصورة سرية، حيث تكشفت العمليات التجارية األولى منذ  2661العام 

 قد تم إخفاء هذه الكمية بعناية في واد املشعة في السوق السوداء، و كليوغرام من امل 1,2محاولة بيع 

د من قبل شركة غربية عام غراطرحت للبيع في سوق بتروم املخصب، و حتوت على اليورانيو اقنينة 

العمل، عاطل عن أشخاص فقط : قصاب وميكانيكي و لم تكن هذه الشركة سوى واجهة لثلثة ، و 2666

 .( الذي كان على علم بالعمليةنلتسيتهم الشرطة بناء على أوامر الرئيس الروس ي )بوريس لعتقاقد و 

 لليورانيوم املهرب صمة الروسية موسكو داهمت القوات األمنية مستافي قلب العو
ً
 سريا

ً
   ودعا

   كيلوغرام من اليورانيوم، أين كان املعنيون  13حتجاز نحو امن مراكز إنتاج الطاقة الذرية، حيث تم 

     بتلك الكمية قد توصلوا إلى عقد صفقة مربحة مع شبكة منظمة متخصصة في تجارة اليورانيوم 

  61 من متكونة
ً
عتبار اب ،السري إلى سنوات الحقة ال يمكن تحديدها ار االتجستمرت حاالت اقد ، و شخصا

ستطاعت فيما بعد قوات األمن الروسية اأن شبكات بيع املواد املشعة توالدت من الشبكة األم التي 

 .2سها الرئيسيينو عتقال رؤ ا

،  االتجار كما لوحظت بعض أنماط التهريب و 
ً
النووي التي أخذت تتحرك من الكتلة الشرقية غربا

       غرات سبيل لوصول املواد النووية ثتعتبر بولندا أفضل نقطة عبور وفرت طرقاتها املليئة بال حيث

كميات من  ففي أملانيا قام أشخاص مجهولون بطرح ،3أكرانيابلدان تسويقية رئيسية كأملانيا و املشعة إلى و 

تم إلقاء القبض  قد، و من البلوتونيوم إضافة إلى أربعة كيلوغرام ،املواد املشعة للبيع في أسواق ميونيخ

مفاعلت ذرية لتوليد  كتشفت الشرطة األملانية صفائح من املواد املشعة أصلهاافي ميونيخ ، وعليهم

ختفت رؤوس نووية اأوكرانيا  في لتعرف على نوعية املواد املشعة وطريقة بيعها، وتم ا، و الطاقة الكهربائية

من أكرانيا اليورانيوم   كيوغرام من 21نتقال افي باكستان راقبت قوى األمن ان، وعت إلير يشك في أنها بي

                                                           

 .162 –160ص ص صليحة محمدي، مرجع سابق،  -1

،           املافيا النووية السرية ترعب أوروبا" -"أسلحة الدمار الشامل إذا وصلت إلى أيدي اإلرهابيينمهدي السعيد،  -2

 ط التالي:، متاح على الراب10، ص 2666، لندن، 136مجلة الوسط ، أوروبا، العدد 

 Daharchives.alhayat.com/issue_archive/wasa%20magazine/1999/5/3/ :11/06/1021، تاريخ االطلع. 

 .1صحيفة الحياة، مرجع سابق، ص  -3
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ثني اعتقلت قوات األمن افي قبرص ، و1كانت باكستان عبارة عن محطة لتفريغ هذه الكميةإلى إيران، و 

في رومانيا تم شف السلطات عن حجمها، وعشرة روسيا وجدت بحوزتهم كميات من اليورانيوم لم تك

لهم علقة عتقال خمسة أشخاص اتم كيلوغرام، و  0,1يوم تقارب وزنها صحيفة من اليوران 211اف كتشا

لبيعها   112في تركيا حمل أستاذ جامعي روس ي عشرة كيلوغرامات من اليورانيوم بتهرييب هذه املواد، و

 .2لعدد من األكراد املتعاونين

أن عمليات التجارة  ،بعد الحرب الباردةتضح من خلل هذه الحوادث التي ميزت مرحلة ما القد 

النووية السرية بدأت على أيدي املافيا النووية من روسيا بعد حالة التفكك التي أصابت جمهوريات آسيا 

الذي    وسط أوروبا، األمر ق و نتقلت بشكل متتابع إلى دول شر ، واالسوفياتي االتحادنهيار االوسطى عقب 

ول مختلفة من العالم، حيث أصبحت تتحكم فيها شبكات دقيقة التنظيم ها في دانتشار مهد الطريق إلى 

 حتى علماء في الذرة عبر القارات.ائيون في تهريب املواد النووية، و يشرف عليها أخص

 ثانيا: مرحلة تاكل سوق سوداء نووية منظمة

تي أصبحت في العقود األخيرة تحول مركز التجارة تدريجيا من أوروبا إلى منطقة جنوب آسيا ال

 في اتشهد 
ً
بدأت  تصال شبكات التعاملامع تنامي ، و 3النووي غير املشروع االتجار عمليات  انتشار زدهارا

 سوق سوداء نووية دولية تعمل تحت إشراف شبكة واسعة مرتبطة "باملافيا"
ً
ما فتئت  ،4تتشكل تدريجيا

 .5وشموليةأن تحولت إلى سوق أكثر تنظيما 

تخصيب  كتشاف برنامج امع  1001 مقعية لهذه السوق تتضح أكثر منذ عالقد بدأت الصورة الوا

ليبية، ثم لا اليورانيوم اإليراني في ناتانز، ثم تطورت على نحو واضح عندما وصلت إلى النشاطات النووية

 ،كتشاف شبكة دولية واسعة النطاقاشهدت مفاجأة إضافية عندما وصلت تطوراتها إلى باكستان ب

تهريب تعمل في مجال  ،حتراف من داخل باكستاناقتدار واب 6م النووي )عبد القدير خان(يديرها العال

                                                           

 .11مهدي السعيد، مرجع سابق، ص  -1

 .12، ص سابق مهدي السعيد، مرجع -2

ملواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     دور عمليات االتجار غير املشروع في ا" محمود بركات،  -3

 .3مرجع سابق، ص"، وإقليميا ووسائل مواجهتها

 .براء الخطيب، مرجع سابق -4

 .1صحيفة الحياة، مرجع سابق، ص  -5

ه إلى باكستان مع عائلت وقد فرّ ، 2610ولد "عبد القدير خان" بالهند عندما كانت تحت حكم اإلحتلل البريطاني عام  -6

، حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من الجامعة الكاثوليكية في لوفين ببلجيكا عام 2661بعد التقسيم عام 

 2636، ثم تحصل على وظيفة مهندس معادن في معمل لتخصيب لبيورانيوم في هولندا، وعندما أجرت الهند عام 2631

د هذا الحدث الح
ّ
 = = س القومي لدى "خان"، وبدأ يبحث عن وسيلة ملساعدة بلده باكستانأول اختبار لسلح نووي، ول



 

 

 

334 

تركز أصبحت تأن عمليات تلك السوق املستحدثة ، و بيع تكنولوجيا األسلحة النووية على مدى عدة عقودو 

 .1برعاية دول تساهم في التجارة النوويةفي دول مختلفة من العالم، و 

عدد قليل من الشركات في سويسرا وأملانيا، نطلقت مع اد القدير خان" قد كانت بداية شبكة "عبو 

الضوابط املتزايدة املفروضة عبر األنظمة الدولية املتعلقة غلب على القيود و تمثلت جزء من مهمتها في التو 

ل آخرين في ك خبراء نوويينا طورت علقات قوية مع مهندسين و ، كمالتحكم في تصدير التقنية النوويةب

جنوب نات في مصانع ماليزيا و بدأ "خان" بتصنيع املكو من أملانيا وهولندا وسويسرا واململكة املتحدة، و 

شحنها البضائع و  ستعمل لسنوات طوال محطة دبي من خلل مرفأ التجارة الحرة في نقل، وا2إفريقيا

 .3للتهرب من املنظومة العاملية ملراقبة الصادرات

ليبيا في برامجهم النووية، حيث بكة غير القانونية كل من كوريا وإيران و ساعدت هذه الش وقد          

مة األخرى في أواخر املعدات اللز ن بتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، و إيراقامت بتزويد كوريا الشمالية و 

تداول مئات  تمالثمانينات وبداية التسعينات، وحصلت ليبيا على معدات وتكنولوجيا ومعرفة نووية، و 

 في هذه الصفقات التي تر 
ً
مخططات اوحت بين رسومات، و مليين الدوالرات على مدى خمسة عشرة عاما

 اليورانيوم التياألجزاء الضخمة ملخصبات قلها على أسطوانات الكومبيوتر، وآالف املكونات و حساسة تم ن

 .4الطائراتملتها وسائل نقل عملقة كالسفن و ح

 ملعدات الطرد املركزي، أصبح لدى شبكة "خان" مع تحول باكستاو   
ً
ن إلى تصميم أكثر تطورا

عقد  شركاءها خارج البلد ملركزي، األمر الذي منح للشبكة و معدات الطرد اون ضخم من العناصر و مخز 

 .5العالم فيستكشاف األسواق التصديرية ا عبرصفقات تجارية مربحة 

                                                           

قام رئيس الوزراء أنذاك "ذو الفقار علي بوتو" باستدعاءه  2636على اكتساب قدرات نووية مماثلة للهند، وفي أوت  = =

 تصاميم ألجهزة الطر  2636عن طريق السفارة الباكستانية بهولندا، وفي خريف 
ً
را د املركزي، وجمع قام "خان" بنسخ ّسِّ

قائمة  بالشركات التي يمكن أو تزود باكستان بالتكنولوجيا اللزمة إلنتاج يورانيوم عالي التخصيب لألسلحة النووية. 

، الترجمة : كريم طرابلس ي، "عبد القدير خان... عراب القنبلة النووية الباكستانية")للمزيد أكثر ينظر: فورين أفيرز، 

 تاح على الرابط التالي:موقع ميدان الجزيرة، م

https://midan.aljazeera.net/...12/06/1021 : االطلعاريخ ت الباكستانية النووية القنبلة عراب خان القدير عبد. 

 .162-160ص ص صليحة محمدي، مرجع سابق،  -1

 فورين أفيرز، مرجع سابق، نفس الرابط. -2

 .16بريان فينلي وآخرون، مرجع سابق، ص  -3

 .سيد محمد الداعور، مرجع سابق -4

 .11-13ص  ص أشرف عبد الغفار، االنتشار النووي، مرجع سابق، -5

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7_u30o87fAhWOzaQKHT7rCFQQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fmidan.aljazeera.net%2Freality%2Fpolitics%2F2018%2F2%2F12%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw2ILDEgQBSkpRcSDqc_Amas
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7_u30o87fAhWOzaQKHT7rCFQQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fmidan.aljazeera.net%2Freality%2Fpolitics%2F2018%2F2%2F12%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw2ILDEgQBSkpRcSDqc_Amas
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7_u30o87fAhWOzaQKHT7rCFQQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fmidan.aljazeera.net%2Freality%2Fpolitics%2F2018%2F2%2F12%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw2ILDEgQBSkpRcSDqc_Amas
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لنووية السوداء كشبكة هات عرض أخرى بالسوق اإلى جانب شبكة عبد القدير خان، وجدت جو 

 املواد، والدول الطموحة األخرى باملعدات و البرامج النووية في باكستان االوسطاء الذين زودو املوردين و 

عتبارهم هم كذلك العبون مشهورون في صناعة تخصيب اليورانيوم األوروبية، حيث تضمن اب ،املعرفةو 

التي أضيفت إليها رد املركزي املسروقة من هولندا و بتصميمات أجهزة الطهذا التجمع التجاري الذي بدأ 

مخارط ضخات تفريغ للهواء من أملانيا، و مة، مساعدة هندسية من بريطانيا، و تصميمات األسلحة الصيني

 من إيطاليا، ومحركات نابذات مركزية ومحوالت تردد من من إسبانيا مخصصة ألغرا
ً
ض محددة، وأفرانا

الت الطرد أجزاء من آفورة، و ألومنيوم من سنغاو  ،طع تخصيب من جنوب إفريقيا وسويسراتركيا، وق

 .1في دبي تم تنسيق كل ذلك من مركز إداري رئيس ياملركزي من ماليزيا، و 

  تظهر لكن تظل التحقيقات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ً
أن شبكة "خان" لعبت دورا

 في إنشاء سوق سود
ً
إمداد ووسطاء وشركاء  ،ن شارك فيها متخصصون نوويو  ،اء نووية عاملية معقدةمهما

"وول  باعتبارهاية هو ما جعل املدير العام السابق للوكالة يصف هذه الشبكة السّرِّ ، و 2من ثلث قارات

 .3يراداتمن حيث اإل  مارت النووية" في إشارة لشركة بيع التجزئة األمريكية التي تعد أكبر متجر في العالم

 ثالثا: مرحلة ما بعد تفكيك شبكة خا  النووية

تم إلقاء  أن ، بعد10064فبراير  6 يومعترافات التي أذاعها ال مع ا "نتهت أنشطة "عبد القدير خانا

الليبي، لكن آثار رنامج النووي بالشتراك في ال توجيه له تهمة ا، و وضعه رهن اإلقامة الجبريةالقبض عليه و 

أوسع مما أكثر و  م مشاركينالتحقيقات أنها تض كشفتالدولية بقيت مستمرة، حيث  شبكتهمتدادات وا

 بلجيكاو  هولنداو  نشطوا في أملانيا ،السماسرة، فالوسطاء واملشترون والبائعون واملصنعون و كان يعتقد

ال ثمة أسئلة والتز  .5الصينو  روسياوماليزيا، والواليات املتحدة األمريكية، و  اليابانيا، و جنوب أفريقو 

                                                           

 .12ص  مرجع سابق،تشارلزد. لوتس،  -1

 سيد محمد داعور، مرجع سابق. -2

"، موقع السقوط -املركزية السرية على االتجار النووي االستخبارات"القصة الحقيقية لحرب وكالة الصادق الفقيه،  -3

 ، متاح على الرابط التالي:21/20/1022جزاريس، ثم نشره في جريدة الشعب يوم 

https://www.djazairess.com/echchaab/14840 ،  :10/06/2110تاريخ االطلع. 

، يعترف فيه بمسؤوليته في إتمام صفقات         1006بث التلفزيون الباكستاني لقاء مع "عبد القدير خان" في فبراير  -4

نقل التكنولوجيا النووية الباكستانية إلى دول أخرى لم يذكرها باالسم، وقد نفى أية صلة للحكومة الباكستانية          

فلماذا لم  لباكستانية عما إذا كانت هذه االعترافات صحيحة، وإذا كان "خان" مهتمابشبكته، فيما تساءلت الصحافة ا

م الفصول األخيرة لنهاية عصر االحتكار النووي: عمر نجيب، " ينظر) يتم تقديمه للمحاكمة؟
َ
"، منشور في جريدة الَعل

رِّس الرابط التالي:06/21/1021
ْ
 (.12/06/1021، تاريخ االطلع:  http://www.maghress.com/alalam/54728، موقع َمغ

 .سيد محمد الداعور، مرجع سابق -5

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT4Nuo5s7fAhUO_aQKHecLA2gQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.djazairess.com%2Fechchaab%2F14840&usg=AOvVaw2I1txos9K7OkBKRL0fuq8n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT4Nuo5s7fAhUO_aQKHecLA2gQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.djazairess.com%2Fechchaab%2F14840&usg=AOvVaw2I1txos9K7OkBKRL0fuq8n
http://www.maghress.com/alalam/54728
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 قليل أن لشبكة، السيما و معلقة بعد تفكيك امقلقة و 
ً
الذين تم التعرف  من األشخاص األربعون  عددا

 .1حرة طليقةتزال  األجنبية ال العناصر  من معظمهماملوا مع خان قد أدخلوا السجن، و ليهم على أنهم تعع

ص ي هي بصدد تقالدولية للطاقة الذرية و  الوكالةكتشفت اليبيا ي إطار عملها التحققي في إيران و فو

بأن الشبكات  ،تجهيزاتها الخاصة باملواد النوويةر التكنولوجيا النووية الحساسة و مصادطرق التوريد و 

قد تتولد فيها املعرفة التقنية من ثر من ثلثين بلدأ حول العالم، و ية تضم عشرات الشركات في أكالسّرِّ 

 يلتجهيزات عبر وسطاء مصدر واحد، في حين يتم إيصال ا
ً
 تنسيقيا

ً
، 2في بلدان أخرى  مع كيانات لعبون دورا

قد أجراه مع مجلة  كان ذات السياق صرح املدير العام السابق للوكالة "محمد البرادعي" في حديث فيو

م يتتدار بذكاء خارق، بحيث    )لقد نشأت سوق سوداء بما يلي: 13/06/1006يوم  )دير شبيجل( األملانية

ويتم بعد ذلك شحنها عبر بلد ثالث طرد املركزي في بلد آخر، أجهزة العمل التصميم في أحد البلدان، و 

ة أخرى أن السوق نت مر قضية شبكة خان بيَّ  نإأضاف قوله: )، و في النهاية تصل إلى البلد املستخدم(و

ة النووية السوداء قد فشلت في منع التجار  أن وسائل ضبط التصدير الدولية فيالسوداء رائجة ونشطة، و 

 .3التكنولوجيا النووية..(و املطلوب هو مراجعة شاملة ألنظمة مراقبة تصدير املعدات خيرة، و السنوات األ 

رية التي تعمل ف تفلح من الصعب إعدامها، فلم ي الظلم بطبيعتها أكثر مرونة؛ و إّن الشبكات الّسِّ

التي يقومون بها تهم ن شركاء "خان" في توقفهم عن أنشطالتحذيرات التي جرت مع العديد مالتحقيقات و 

في  االستراتيجيةفي هذا الصدد حذر تقرير صادر عن املعهد الدولي للدراسات ، و4ماليزيافي أوروبا ودبي و 

قد تعاود تهريب التكنولوجيا   على الرغم من اإلعلن عن تفكيك شبكة خان، فإنها  هبأن  1001لندن عام 

طلب الكبير من عدد من فة النووية بعد أن بقيت نشاطاتها معلقة ملدة ثلث سنوات على ضوء الاملعر و 

نووية: باكستان عبد تهريب التكنولوجيا ال "أشار ذات التقرير املعنون: ، و املجموعات اإلرهابيةالحكومات و 

 من عناصر ن املحققون واثقياأنه: )إذا كبروز شبكات نشر األسلحة النووية "القدير خان و 
ً
ن من أن أيا

شأن تعليق نشاطات الشبكة نفسها وهي أنهم غير واثيقين ب إال يعد يقوم بنشاطات تهريب،الشبكة لم 

، و 
ً
قد اإلفلت من القوانين املشددة، و  يبدو أن بعض شركاء خان على األقل تمكنوا مسألة أكثر غموضا

على مفاصل شبكات غير مبنية على  ن القضاءأريب بعد البقاء متسترين لفترة، و يعاودون نشاطات الته

 .5الهرمية ال يعني بالضرورة القضاء عليها(

                                                           

 .11أشرف عبد الغفار، االنتشار النووي، مرجع سابق، ص  -1
2- Janlodding ET Tariq Rauf, « IAEA ET NPT .The VERIFICATION CHALLEVGE », IAEA 

BULLETIN « the Right Moves », volume 46, No.2, March 2005, VIENNA, p.25. 
 .سيد محمد الداعور، مرجع سابق -3

 .الصادق الفقية، مرجع سابق -4

"، نشر في جريدة الوسط          "تقرير: شبكة عبد القدير خان قد تعاود تهريب التكنولوجيا النووية موقع تورس، -5

، تاريخ االطلع:  http://www.turess.com/alwasat/5774 ، متاح على الرابط التالي:01/01/1001نسية يوم و الت

12/06/1021. 

http://www.turess.com/alwasat/5774
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لى      عكس ذات التقرير مخاوف بشأن تمكن مجموعات إجرامية منظمة من الوصول إوقد 

تم رصدها  ،حاالت تهريب ملعدات نووية 616ذكر أن دراسة أحصت حوالي سوق تهريب املعدات النووية، و 

، كما حدد التقرير %20توحي بضلوع جماعات إجرامية منظمة في نحو  1002إلى  1002لفترة ما بين في ا

 سعى للحصول على ت ثناا
ً
كنولوجيا نووية بطرق غير شرعية وهي: إيران، العراق، وباكستان، عشر بلدا

 .1إسرائيلوسوريا و واألرجنتين، والبرازيل، ومصر، وجنوب إفريقيا،  ليبيا،الهند، وكوريا الشمالية، و 

     رية في الوقت الحاضر كل املؤشرات الفعلية للتجارة النووية الّسِّ  أنبيمكن القول  ،مما تقدم

    قطاع نووي خاص معولم" أن  "تدل أنه بإمكان  ،و على األقل ما بعد تفكيك شبكة خان الدوليةأ

أن    مل، مع الع2عمليات التصديرط و أنظمة صارمة للرقابة على ضوابيواصل أنشطته حتى في ظل وجود 

خطيرة  التكنولوجيا النووية مازالت تتضمن ثغراتباملواد و  االتجار تنظيم إجراءات املراقبة على حركة و 

د قو يمكن أن تستغلها شبكات مماثلة لشبكة خان، أو جهات عرض أخرى بالسوق السوداء النووية، 

طلب املجموعات يين حول السوق الذي يمكن أن يلبي النوو املهندسين تتوحد شبكة جديدة من العلماء و 

 .3اإلرهابية بعد حرمانها من الوصول إلى السوق التي وفرها خان

حدود أنه ال الحركة غير املشروعين عبر اللتجار و يذهب الكثير من املتابعين ل في هذا الصددو

  ،ليةستيراد العاملية الحاال كافية من أن شبكة اتوجد ضمانات فاعلة و 
ً
 مستقبليا

ً
    لن تكون موزعا

أو   أو تحويلها ،أن هناك دول ضالعة في عمليات نقل التقنية النووية املحظورةملشترين آخرين، خاصة و 

الجماعات يها هناك دول أخرى غير مستقرة تتحرك فية لتطوير قدرات نووية، و ممارسة نشاطات سرَّ 

على مواد نووية أو مشعة ، يضاف إلى ذلك أن الديمقراطيات تسعى إلى الحصول اإلرهابية بسهولة، و 

 إضافيا، إذ تقوم بعض ا
ً
 و املتقدمة تشكل تحديا

ً
عمد، بتزويد  عن غيرملؤسسات التجارية فيها أحيانا

السؤال الجوهري  هنا يظلو  ،4سماسرة السوق السوداءواألجهزة واملعدات الضرورية إلى تجار و  التقنية

؛ 
ً
كيف ستمنع حكومات الدول وحدها، أو على أبعد تقدير عبر مجلس األمن الدولي، وهو مطروحا

 5 ؟املشعة األخرى    كيف يتم ردع الشراء غير املشروع للمواد النووية أو املوادعلنة؟ و الصفقات غير امل

                                                           

 .مرجع سابقموقع تورس،  -1

، متاح 1003، العدد خريف "، مجلة حلف الناتواالنتشار النووي والتنمية والعلقة بينهمافيرماس، "  -ريتا جروسمان -2

 https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html  على الرابط التالي:

Consulté le : 15/04/2018. 

 .موقع تورس، مرجع سابق -3

 .فيرماس، مرجع سابق -ريتا جروسمان -4

 "، متاح على الرابط التالي:النتائج العشرة األولىمؤتمر كارنيغي الدولي ملنع انتشار األسلحة النووية، "  -5

 https://carnegieendowment.org/files/nonproliferation.pdf 11/06/1021ع: ، تاريخ االطل. 

https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html
https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ8vbEvtHfAhW0BWMBHf48D38QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcarnegieendowment.org%2Ffiles%2Fnonproliferation.pdf&usg=AOvVaw1kKlVWVNdb8pfdJd4l5Nz_
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 النووي غير املاروع االتجا  حاالت الثاني: مصاد  و  املطلب 

يعود تعاضمها  بل هي مشكلة عاملية ،يست مرتبطة بدولة معينةغير املشروع ل االتجار مشكلة  إن  

إطلق عدد من املواد النووية الصالحة لألسلحة نتيجة لعملية  ؛في العقود األخيرة إلى عدة أسباب أهمها

تشديد الشروط في حصول الدول على تقنية النووية بفعل القيود امليا، تخفيض السلح النووي ع

تنامي عدد متزايد من جهات غير تابعة للدول ة الدولية في ضوابط التصدير، و ظماملفروضة عبر األن

 .1الجماعات اإلرهابيةلجريمة املنظمة العابرة للحدود، و كجماعات ا

(، ثم حاالت الفرع األول النووي غير املشروع ) االتجار عليه يتطرق هذا املطلب إلى تحديد مصادر و 

 (.الثانيالفرع النووي غير املشروع ) االتجار 

 النووي غير املاروع االتجا  الفرع األول: مصاد  

(، أوالالنووي غير املشروع من خلل عمليات التهريب العابر للحدود ) االتجار تتنوع مصادر تتعدد و 

 (.ثالثانشاط السوق السوداء النووية )و (، ثانياالفقد )والسرقات و 

 أوال: التهريب العابر للحدود

 لعمليات للمواد النووية و التهريب الدولي يشكل 
ً
 خصبا

ً
 االتجار غير املواد املشعة األخرى مصدرا

جديدة   البلوتونيوم خلل السنوات املاضية أعطت للتهريب صلة روع لدرجة أن تجارة اليورانيوم و املش

حيث أصبحت السوق الدولية في الوقت الحاضر متفشية في التهريب النووي العابر  ،2باألمن العالمي

 عن إجراءات الرقابة املنفذة من قبل أجهزة التفتيش، و دود الذي يمارس بشكل خفيللح
ً
، يعمل بعيدا

 .3الدولية املسؤولة عن الرقابة الحدوديةوالوكاالت الوطنية و 

قد أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحصاء يشير إلى أن حاالت تهريب املواد النووية وصلت و 

العابر  ت التهريبعملياتدر ، بل وفي كل سنة تظهر عشرات الحاالت، و 2661 عام حالة منذ 100إلى 

 عالية، حيث يباع غرام ص املتورطين فيها عائدات كبيرة و شخااألللحدود إلى 
ً
واحد من البلوتونيوم   أرباحا

 .4في السوق الدولية بثلثين ألف إلى خمسين ألف دوالر أمريكي

                                                           

 .26فلديمير أ.أورلوف، مرجع سابق، ص  -1

 .ويليامز ووسينر، مرجع سابق -2

 .201سعد حقي، مرجع سابق، ص  -3

"خبير صيني: السوق الدولية في تهريب املواد النووية متفشية وحالة      صحيفة الشعب اليومية الصينية أونلين،  -4

االطلع:  تاريخ ،العالم  ‹ arabic.people.com.cnعلى الرابط التالي: 60/1020/ 26، منشور في األمن النووي صعبة"

12/06/1021. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEi6yJwtHfAhWSA2MBHbyuBskQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Farabic.people.com.cn%2F31663%2F6950388.html&usg=AOvVaw3wOa8IbiQpnBs4DNezWn_D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEi6yJwtHfAhWSA2MBHbyuBskQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Farabic.people.com.cn%2F31663%2F6950388.html&usg=AOvVaw3wOa8IbiQpnBs4DNezWn_D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEi6yJwtHfAhWSA2MBHbyuBskQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Farabic.people.com.cn%2F31663%2F6950388.html&usg=AOvVaw3wOa8IbiQpnBs4DNezWn_D
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 فليس من املستغرب أن تقوم به مجموعات الجريمة ملا كان تهريب املواد النووية عمو 
ً
ل مربحا

    ة في مجال التهريب في املواد عباملنظمة، حيث توجد شبكات دولية غير مشروعة تقوم بأنشطة متش

على ممارسة تعمل بإمكانات هائلة تساعدها واملعدات النووية، وتزويد العديد من الدول بها، و  التقنياتو 

تحديد حجم ، وتحركاتها و رصد أنششطتهايه والخداع، ويكون من الصعب تعقبها، و كافة أشكال التمو 

 .1األخطار التي تمثلها

ضعف األنظمة الرقابية، فضل عن عدم و  ،تسهل عدم كفاية الحماية املادية للمواد النوويةو 

صحافة العاملية ما تذكر ال غالبا، و عمليات واسعة للتهريب انتشار  ،تأمين املناطق الحدودية بين الدول 

السوفياتي السابق  االتحادهيار نانتيجة  ،الجمهوريات املستقلة كمصدر للتهريب النووي الدوليروسيا و 

حيث ساهمت هذه ، 2إضعاف العديد من أنظمة املراقبة النوويةو (، BGCستخبارات )ال تفكك جهاز او 

ووية غير املشروعة التي مصدرها الدول في الكتلة الشرقية لوحدها بأكثر من ثلثي مجمل التجارة الن

 .3التهريب الدولي

( CT5MWالجريمة )ألمم املتحدة املعني باملخدرات و مكتب او  ،يعتبر البوليس الدولي )األنتربول(و 

ستخبارات، ال نقص أجهزة اوسطى مشكلة متفاقمة بسبب الطرق واملسالك الوعرة و قة آسيا الطأن من

لقديم الذي التاريخي ا   طريق الحرير" املهربون أقسام تعود إلى " حيث تتفرع عن هذه الطرق التي يسلكها

أسيا الوسطى إلى بحر  الذي يمر بلدانشغار املضطربة شمال شرقي الصين، و الكايربط باكستان بمنطقة 

، ، مما جعل عصابات التهريب تستغل طبيعة هذه املنطقة منذ سنواتمن هناك إلى أورورباقزوين و 

في هذا السياق يذكر و. 4في املواد املشعة ر األسطوري إلى معبر رئيس ي للتهريب الدوليحول طريق الحريوت

املعاكس  تجاهالهذه الطرق ما هي إال ا املفتش السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد )كي( أن

تي السابق، السوفيا االتحادإلى   الضائع ( لتهريب السلع و BGCللطرق التي كان يستخدمهاعملء جهاز )

على حدود أوروبا هي أضعف بكثير من تلك املوجودة  لذلك فإن الرقابة على الحدود في هذه املناطق

 .5الغربية

                                                           

، املكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، 2اسماعيل صبري مقلد، العلقات السياسية الدولية النظرية والواقع، ط  -1

 .102، ص 1022

 .20فلديمير أ.أورلوف، مرجع سابق، ص  -2

 .216سعد حقي، مرجع سابق، ص  -3

"، صحيفة دنيا الوطن، انتشار املخدرات في جمهوريات أسيا الوسطى... األسباب والنتائجعلء فاروق، "  -4

تاريخ االطلع:  ، https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/198024.html، متاح على الرابط التالي26/02/1020

11/06/1021. 

 .ويليامز ووسينر، مرجع سابق -5

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl7fj0xtHfAhXDAWMBHSQyDK4QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpulpit.alwatanvoice.com%2Fcontent%2Fprint%2F198024.html&usg=AOvVaw25EDihtCOrX9PW4PC2uSHT
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عمليات النقل املحظورة  كازاخستان ملسار تهريب ل استخدامهو إمكانية و  هناك خطر آخر،و 

تشابهة إلى حد كبير مع مسارات املعدات النووية، فمسارات التهريب يمكن أن تكون مللمواد والتقنيات و 

وروبا، أو  لتهريب املخدرات من أفغانستان إلى أوروبا عبر املناطق التي تصل بين آسيا هااستخدامالتي يتم 

أثناء تسهيل  اروسيوي املكون من بيلروسيا وكازاخستان و آسيو قتصادي األور الا االتحادقد يقوم و 

ذلك  ة العابرة للحدود، بما فيبخلق فرص لزيادة الجريم ،التجارة الحرة لحركة البضائع عبر الحدود

أجهزة  أنشطة التهريب النووي، كما يمكن إخفاء األنشطة املحظورة في عمليات تجارية قانونية مع

وهمية  نشطارية قد يتم تهريبها عبر شبكاتامواد ، و ستخداماال مواد مزدوجة ، و تقنيات حساسةو 

 .1سماسرةو 

      ستراتيجية حساسة، فقد كشفت تقارير امنطقة  باعتبارهاقة الشرق األوسط أما عن منط

     املواد املشعة من جمهوريات سوفياتية سابقة نحو هذه املنطقة، ة ترصد زيادة تهريب اليورانيوم و دولي

األسلحة  شار انتفي املواد النووية على موقع الشبكة األوروبية ملنع  االتجار ذكر تقرير دوري حول قضايا و 

وآسيا ستراتيجية حيوية بين أوروبا اأن منطقة البحر األسود هي مفترق طرق  ؛النووية )س ي أي بي آر(

غير طويلة لتهريب البضائع املشروعة و هي تستخدم منذ فترة و الشرق األوسط، والقوقاز وروسيا و 

تم تسجيل أكثر من  التقرير أنه " أضاف ذاتفي العقدين املاضيين، و  بما في ذلك املواد النووية ،املشروعة

صفها و  1021إلى  2662حادث تجارة ملعدات نووية مهربة في دول البحر األسود بين الفترة املمتدة من  010

تقريبا مصدره روسيا، خمسة من هذه الحوادث تم فيها ضبط تهريب اليورانيوم عالي التخصيب، مما أثار 

السوفياتي السابق إلى  االتحادر لتهريب املواد النووية من املنطقة كمسلك عبو  استخداممخاوف بشأن 

 .2" الشرق األوسط

من  أن هناك محاوالت كثيرة في السنوات األخيرة لتهريب كميات كذلك؛ تشير تقارير دوليةو 

ففي حادثة  ،املواد املشعة في إشارة لوجود الطلب عليها في السوق السوداءاليورانيوم العالي التخصيب و 

بحجم كيلو   ستخدامل بحوزتهم مادة مشعة لت السلطات التركية أربعة أشخاص و عتقلا 1021مارس 

ألف دوالر للغرام   61ثمن يزيد عن بيعتقد تهريبها من أجل بيعها إلى إيران أو كوريا الشمالية  ،غرام 662و

بالعثور  حة فوجئواأن رجال املكافضعفا، أي أربعة مليين دوالر، و  10الواحد، مع أن سعره الحقيقي 

ال يتم إنتاجها إال  التيادة املشعة املال جنسيتهم على ، و بحوزة املعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم

أن مصدر  ذكرت وسائل اإلعلم أن السلطات التركية تعتقدأمريكية فقط، و في مختبرات نووية روسية و 

                                                           

 .13ص مرجع سابق،  ،دورين أبين -1

مايو  12، 21203، جريدة الرأي الكويتية، العدد "القنبلة النووية...خيارات العرب للحصول عليها"عمار املرزوقي،  -2

 . متاح على الرابط التالي: 11، ص 1022

  b762e82bce74-be9f-4073-f90e-www.alraimedia.com/Home/Details?id=b1b015a9 االطلع، تاريخ : 

11/06/1021. 
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كالة الدولية للطاقة الذرية بمصادرتها من العصابة التي قد أبلغت الو تهريب املادة املشعة هو روسيا، و 

أن التحقيق يجري على معرفة و ا ترتبط بمنظمة إجرامية واسعة، أفضت التحقيقات األولية معها أنه

 .1من هو املشتري األكيد، و أين جاءت املادة املشعةومن  كيف

 ا الفقدثانيا: السرةقات و 

 آخر من مصادر عمليات فقدان املواد النوو تمثل سرقة و 
ً
 االتجار ية أو املواد املشعة األخرى مصدرا

أو املدني هائلة،  غير املشروع، حيث أن كمية املواد النووية املوجودة في العالم سواء في القطاع العسكري 

التحكم، لكن و  السيطرةد خاضعة لقدر ملئم من الحماية و في الكثير من الدول تكون هذه املواو

تقارير منتظمة عن  كشفتقد ءات األمنية ليست بنفس الصرامة والشدة في مناطق أخرى، و جرااإل 

هو ، رغم وضعها في أماكن سّرِّية وتحت حراسة مشددة، و 2سرقة مواد نووية من بعض املرافقاختلس و 

قتها من يقومون بسر ، و تأمين هذه املوادواطؤ بين بعض من يقومون بحراسة و ما يثير الشك حول وجود ت

 أنه يصعب الكشف عن هذه السرقات بأجهزة عاديةلفائدة 
ً
دمة ال تتوافر خ قد، و 3السماسرة، علما

أو في أماكن   أجهزة الكشف الخاصة سواء عند نقاط عبور الحدودتساعد الدول على وضع قدرات و 

 أخرى.

ضية أنها تتم في غير املشروع في املواد النووية على مدى العقود املا االتجار قد بينت عمليات و 

 ما يعتبرون الفاعل الرئيس يمحدد، فالعاملون داخل املرافق النووية غو صورة  نظام واضح 
ً
في سرقة  البا

دة ما لكن عاو   الحصول على الربح املادي،ت الفرصة لهم ذلك، بغرض تسويقها و املواد النووية كلما أتاح

النووية املسروقة من   معرفة كيفية إخراج املواد أو  ،الحصول على مشترٍ تعترضهم صعوبات في البحث و 

والسماسرة الذين لديهم خبرة  هنا يتوسط العملء، و االتجارجهة املستفيدة من عملية الحدود الدولة إلى 

خل الدولة أو عبر نقاط الحدود، مسالك تحريك الشحنات املسروقة بشكل خفي سواء داومعرفة بطرق و 

 .4ختراقهاامأمونة يصعب آمنة و  تجار غير قانونيةاشأنه أن يخلق شبكة هذا التواطؤ من و 

السوفياتي أدخلت عمليات السطو  االتحادن التغيرات السياسية العاملية التي وقعت بعد تفكك إ

كتشاف حاالت عديدة لسرقات ااألخبار الدولية عن ، حيث أكدت التقارير و 5جديد اتجاهالسرقات في و 

                                                           

، متاح على 1021مارس  10"، العربية نت، مليين دوالر 6غرام من تهريبة نووية إليران أو كوريا ثمنه كمال قبيس ي، " -1

تاريخ االطلع:  ،...دوالر-الينم-1-ثمنه-كوريا-أو-اليران-نووية-تهريبة-من-غرام/.../https://www.alarabiya.netالرابط التالي:  

16/06/1021. 

 .10غافين كاميرون، مرجع سابق، ص  -2

3- Talib Shaghati Mashri Alkenani، Op.cit.pp.165-167. 

ي املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     دور عمليات االتجار غير املشروع ف" محمود بركات،  -4

 .0مرجع سابق، ص "، وإقليميا ووسائل مواجهتها

5- Talib  Shaghati Mashri Alkenani.Op.cit.p. 165. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinjL7Qy9HfAhVC8uAKHWeoCNoQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Far%2Flast-page%2F2018%2F03%2F20%2F%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A3%25D9%2588-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25AB%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587-4-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1.html&usg=AOvVaw3Hl_uanOApKNinYhJSBRPZ
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 2,2 كتشفت سرق ا 2661ي األسواق السوداء في الدول السوفياتية املستقلة، ففي عام بيعها ف، و مختلفة

تم  2661عام في ، و"بودولسك"هذه الكمية إلى مدينة تم نقل ام من عنصر اليورانيوم املخصب، و كيلوغر 

ة البحرية القاعدوانئ بالقرب من املتهريبه بغرض تسويقه عبر أحد كيلوغرام من اليورانيوم و  6,2قة سر 

 .1"مورمنسك"بمدينة  "سيفمورين"

في بلدهم أصبحت  في نفس السياق يعترف بعض املتخصصين الروس بأن السرقات النوويةو  

    املكان الذي اط التام و نضبال األكثر من ذلك يعتقدون أنه باإلمكان تحديد مستوى اظاهرة عادية، و 

درجة  "أندري كاكازنسكي" الحاصل على الروس السيديصرح أحد الباحثين تسرق منه املادة النووية، و 

يعمل ضمن طاقم معهد كورجاتوف الذي أسسه ستالين عام ، و الفزيائيةو  الدكتوراه في العلوم الرياضية

 لحماية املواد هذا األمر معروف ، فالنظام الروس ي ثت سرقات في مجمعات ذرية أخرى، و بأنه: )حد 2661

املواد، فإن ذلك كله رتفاع مخاطر سرقة هذه لكن مادام يتعلق بروسيا وامريكي، و النووية جيد كنظيره األ 

 .2املشعة املسروقة  في إشارة لحاجة سوق سوداء للتجارة إلى املواد ،يحدث ألسباب أخرى(

في املواد النووية متاح على موقع الشبكة األوروبية ملنع  االتجار كما كشف تقرير أوروبي حول قضايا 

ل السوفياتية السابقة أنه على الرغم من أن األمن النووي في الدو  ،األسلحة النووية "أس أي بي آر" شار انت

تنطوي على مواد نووية في التي  االتجار أن حاالت  أن تهديد سرقة املواد النووية في تراجع، إالفي تحسن، و 

عينات من  1022ا عام يدوففي مول كما 1020غيرها مستمرة، حيث تم ضبط في جورجيا عام روسيا و 

 من و  اليورانيوم عالي التخصيب،
ً
لصنع  هاسرقتتم املواد النووية قد  هذه املضبوطات تفيد أن قدرا

 .3غير حكوميةل متاحة لنقلها بشكل غير مشروع، وبيعها إلى جهات حكومية و هي ال تزا، و األسلحة

 غير املشروع االتجارقاعدة بيانات املواظبة على إبلغ  ،فإنه يفترض من الدول  ،فضل عما سبق

الفقد، غير أن تحليل األدلة لقاعدة بيانات السرقة و التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حاالت 

ب الحاالت، كما أن ستعادتها في أغلاأن املواد التي تم اإلبلغ عن فقدانها أو سرقتها لم يتم  تالوكالة كشف

 من املواد تقع دون أن يتم الكشف عنها، و قد حاالت الفبعض السرقات و 
ً
هذا يدل على أن هناك تجمعا

 .4غير املشروع االتجار التحكم الرقابي معرضة للتداول و  املشعة خارج نطاق

  

                                                           

 .60، ص مرجع سابقللويد جيف دوماس،  -1

 .مهدي السعيد، مرجع سابق -2

 .عماد املرزوقي، مرجع سابق -3

 .16هوسكنز، مرجع سابق، ص رتشارد  -4
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 ثالثا: نااط السوق السوداء النووية

يوازي  في اليورانيوم" كنشاط جديد االتجار عصابات نووية تعمل على تطوير "ثمة شبكات و   

على  كملذ للحصول ، حيث تم إيجاد سوق سوداء نووية 1"في املخدرات االتجار في األسلحة" و" ار االتج"

 أجهزة للتكنولوجيا وأ نت مواد جاهزة منتجة، أو معداتاملواد النووية أو املواد املشعة األخرى؛ سواء كا

 االتحادنهيار اأن  إال   ،سوق بجديةمثل هذه المع أن الكثير لم يكن يتعامل مع فكرة وجود و  .2الحساسة

السوفياتي في نهاية الثمانينات من القرن املاض ي كشف عن وجود سوق فعلية يحركها السماسرة الذين 

تجار نووية غير اعمليات في  تخصصوا في بيع السلح النووي، مما أدى ذلك إلى تضخم غير مسبوق 

معدات نووية متطورة، وصل األمر و  112 -اليورانيوم و  116 -مشروعة شملت مواد حساسة كالبلوتونيوم 

، فعلى سبيل املثال قام زعيم طائفة 3تمت قد  إلى ظهور تقارير تشير إلى أن صفقات لبيع أسلحة نووية

هناك قابل مسؤولون في ، و 2661إلى روسيا عام  عدة رحلتب" Shoko Asahara"أوم شيزيكو اليابانية 

 مثل السيد "ألالحكومة الروسية ّسِّ 
ً
"كاسبو لوتوف" و ،نائب الرئيس الروس ي السابقكسندر روتسكي" را

البوف" رئيس مجلس األمن الروس ي السابق الذي تلقى منه هذا  "أوليغ ، ورئيس البرملان الروس ي السابق

اقتنائه غض الطرف عن ، و األخير مبلغ يقارب نصف مليون إلى مليون دوالر أمريكي لقاء تسهيل مهامه

تقرير موقع "سوبيرم  ذكر كما  ،4عدات ملكونات األسلحة النووية من السوق السوداءاملبعض التجهيزات و 

لو" أن معدات نووية جاهزة بما في ذلك رؤوس نووية من مخلفات الترسانة السوفياتية السابقة تباع في 

 .5السوق السوداء خصوصا جورجيا

 أن إيران و 
ً
متكاملة على أساس املعاملت غير  ليبيا قد تمكنتا من إنشاء برامج نوويةوليس جديدا

تعمل تحت إشراف شبكة واسعة مرتبطة بهياكل الجريمة  ،الرسمية التي كانت تتم في سوق سوداء منظمة

وجود سوق    ستخبارات األمريكية من خطورة ال قد حذرت وكالة ا، هذا و 6سم "املافيا"انظمة املعروفة بامل

عالم نووي من  100تضم أكثر من  ،املية عبر القاراتشركة ع 230سوداء تنشط فيها حوالي  ةنووي

يشير إلى أن  هذا الحجم الكبير  سمالها يزيد عن تريليون دوالر، و حجم رأو  ،الخبرات والجنسيات مختلف

                                                           

، متاح على التالي: 1020ماي  11"، املصري اليوم "تاجر اليورانيومأحمد املسلماني،  -1

https://www.almasryalyoum.com/news/details/953053  :02/02/1021، تاريخ االطلع. 

 .200عادل بن راشد بن عبد هللا الزهراني، مرجع سابق، ص  -2

 .10أشرف عبد الغفار، االنتشار النووي، مرجع سابق، ص  -3

 .201 -202ص ص عادل بن راشد بن عبد هللا الزهراني، مرجع سابق،  -4

 .عماد املرزوقي، مرجع سابق -5

، 61121، العدد 1006فبراير  16"، ملفات األهرام، االنقلب الثاني في السوق النووية السوداءمحمد عبد السلم، "  -6

، تاريخ االطلع: www.ahram.org.eg/Archive/2004/2/29/FILE1.HTM ، متاح على الرابط التالي:211السنة 

01/02/1021. 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/953053
https://www.almasryalyoum.com/news/details/953053
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هنا تثار عدة أسئلة: هل هناك سوق سوداء النووية أكبر مما هو معلن عنه، و حجم سوق تجارة األسلحة 

إلى أي اإلتصال؟ و نفس آليات أم هي نفس السوق ونفس التجار و  ،السلميةنووية أخرى للمشروعات ال

خان   عبد القدير   من بينها شبكة لشركات التي تم تفكيكها من قبل و مدى تم تركيب الشبكات أو ا

 1 النووية؟

ا في شرق يذكرت تقارير صادرة عن مكتب التحقيقات األمريكي "أف بي آي" أن دولة مولدوفوقد 

 في السوق السوداء لبيع املواد النووية علأوروبا 
ً
منظمات إجرامية بعضها ى يد عصابات و تشهد إزدهارا

وقعت  أن آخر حادثة معروفةس بي" تتولى قيادة هذه السوق، و  برات الروسية "إف إاعلى صلة باملخ

ة لتنظيم يزيوم القاتلسعندما حاول أحد املهربين بيع مخبأ ضخم من مادة ال 1022خلل شهر فبراير 

قد أفلتت الرؤوس ت السكانية في مدينة واحدة، و "داعش" بكميات تكفي لتلويث العديد من املجمعا

طويلة األمد،   عتققالهم على عقوبة حبسالم يحصل على من تم العتقال، و الكبيرة لتلك العصابات من ا

شيتد برس" األمريكية أن ألسو أفادت وكالة "ا، و 2مما جعلهم يعودون إلى تلك التجارة عقب إطلق سراحهم

على مدى  ا شاركوها بملفات التحقيقات ضمن جهود تسليط الضوءيالقضاء في مولدوفالشرطة و 

 .3النووية في هذا البلد االتجار الخطورة التي وصلت إليه السوق السوداء كمصدر لعمليات 

نو( قد صرح في أكثر من مناسبة كان املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد )يوكيا أماو   

أن خطورة  ، مع العلم4حترافية بفعل تطور السوق النووية السوداءاباملواد النووية بات أكثر  االتجار أن 

َد الكثير من الصعوبات التي أصبحت تعترض الجهود الرامية إلى إغلقها
َّ
ا، حيث نتعاش هذه السوق َول

ال تظل و  النووي، وهكذا االتجاراملشتبه بهم في لحماية للضالعين و ترفض الدول التعاون؛ بل وقد توفر ا

 النووي غير املشروع. االتجار تزال السوق السوداء مصدر إمداد حقيقي لعمليات 

  

                                                           

في  خبير في السوق السوداء لألسلحة النووية 100شركة و 230" تريليون دوالر و: املوقع اإللكتروني مصرس، ينظر -1

 .20/02/1021، تاريخ االطلع:  http://www.masress.com/alkahera/942، متاح على الرابط التالي:العالم"

، أخبار دولية، "تقارير تكشف تورط املخابرات الروسية بتهريب مواد مشعة لـ "داعش"بوابة الشرق اإللكترونية،  -2

، تاريخ االطلع:  sharq.com/news/details/375966-http://www.al، متاح على الرابط التالي: 06/20/1022

11/06/1021. 

، موقع التحرير، أخبار أسوشيتد برس" تكشف محاوالت تهريب مواد نووية من مولدوفا إلى داعش"سارة حسين، "  -3

، تاريخ االطلع:  ts/316060http://www.tahrirnews.com/pos، متاح على الرابط التالي:03/20/1022العالم، 

10/06/1021. 

،        "املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: االتجار باملواد النووية بات أكثر احترافية"وكالة األنباء السعودية،  -4

 .26/02/1021، تاريخ االطلع:  w.spa.gov.sa/1040562http://ww، متاح على الرابط التالي:1021أكتوبر  23

http://www.masress.com/alkahera/942
http://www.al-sharq.com/news/details/375966
http://www.tahrirnews.com/posts/316060
http://www.spa.gov.sa/1040562
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 النووي غير املاروع االتجا  الفرع الثاني: حاالت 

أنها ناجمة  ،غير املشروع التي حدثت عبر مختلف أنحاء العالم االتجار لقد كشفت أغلب حاالت 

إشعاعية، لذلك  أخرى ة و و تداول مواد نوويأتهريب  وأستيلء اتعلق بحيازة أو إمداد أو عن مخالفات ت

عرفة حجم املشكلة الحقيقية، املعلومات عن هذه الحاالت تطرح نفسها ملتحليل صارت مسألة جمع و 

 .تدابير فعالة ملعالجتها ووضع ،تقييمهاومدى خطورتها و 

 غير املاروع االتجا  ليل املعلومات عن حاالت تحأوال: جمع و 

غيرها غير املشروع في املواد النووية و  االتجارتحليل املعلومات املتعلقة بحاالت حوادث يعد جمع و 

حتى ية أو غير املتحقق منها و ّرِّ ب الحجم الكبير من املعلومات السمن املواد املشعة مسألة معقدة، بسب

في ما بتهويل التقارير اإلخبارية، ووسائل اإلعلم الوطنية أو الدولية إلى حد املبالغ فيها، حيث قد تلجأ 

حملت سّرِّية من قبل  أو  غير املشروع أهداف ألغراض سياسية االتجار بعض الحاالت قد تكون مشاكل 

 .1ستخبارات التابعة للدول ال األجهزة الخاصة باالوكاالت و 

غير املشروع باملواد النووية أو  االتجار ي ألنشطة يظل من الصعوبة بمكان إعطاء تقييم موضوعو 

ملعلومات بين الدول بشكل موثوق تبادل ا القنوات املناسبة التي توفر ملواد املشعة دون وجود اآلليات و ا

حوادث  لهذا السبب أدركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة إنشاء نظام معلوماتي عن وأكيد، و 

ستيعاب فهم أفضل عن التجارة السّرِّية ذات ااألنشطة غير املصرح بها من أجل و غير املشروع  االتجار 

يتمثل هذا النظام في وضع قاعدة خاصة ، و 2تكوين معرفة عن األسواق السوداء، و الصلة باملواد النووية

 يتيح ا، و نشر املعلومات( تتضمن جمع و ITDBغير املشروع ) االتجار ببيانات 
ً
لوصول تحليلها تحليل منهجيا

 .3إلى بعض الرؤى املهمة حول تهديدات التداول غير املشروع للمواد النووية

حادثة أبلغت عنها الدول منذ  2160 بـتحتوي قاعدة بيانات الوكالة على معلومات تتعلق و 

هي تكشف عن صور وأنماط ثابتة من املواد النووية وغيرها من املواد املشعة و  ،26624تأسيسها عام 

غير  االتجار ، كما تشمل 5التي يمكن أن تستخدم في أغراض إجرامية، و ن نطاق الرقابةعالخارجة 

الحيازة غير القانونية من خلل غيرها عبر الحدود الوطنية، و ة و النوويشعة و حركة املواد امل، و املشروع

                                                           

 .20فلديمير أ. أورلوف، مرجع سابق، ص  -1

2- Matti Tarvainen,  « Unfair Trade-Nuclear trade analysis may provide early indications of 

proliferation »,IAEA BULLETIN « Helping Hands », VOL.50-2 ,May 2009,VIENNA, pp.61-62. 

 .6عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، ص  -3

 .11ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -4

5- Danielle Dahlstrom, « NUCLEAR SECURITY ON THE FRONTLINE », IAEA BULLETIN 

« GLOBAL VIGILANCE STRENGTHENING NUCLEAR SECURITY », VOL 54-2, June 

2013,VIENNA, p.5. 
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لدولية، أو نقل أو التخلص من هذه املواد بشكل عمدي أو غير عمدي عبر الحدود ا استخدامالسرقة أو 

كتشاف مواد غير مبلغ االفقدان أو الستفادة و اوالت بيع فاشلة أو تم إحباطها، و كما تحتوي على محا

 .1عنها

 املشروع كلغير  االتجار تتفاوت عدد حاالت الحوادث التي يتم التبليغ عنها في قاعدة بيانات و 

الدول التي تقوم بإبلغ قاعدة كما أن عدد  سنويا، رتفاع ملحوظا، حيث تظهر املؤشرات أن هناك سنة

باملقارنة ، و 1003نهاية دولة  66إلى  1001دولة عام  31رتفع عددها من االبيانات في تزايد مستمر، حيث 

أو املواد املشعة، لكن   مع التسعينات كانت تنطوي على كميات في حدود الكيلوغرامات من املواد النووية 

 .2حدود الغرامات على كميات في تطو اناألخيرة أغلب الحاالت التي حدثت في السنوات 

أثبتت كدليل على  (ANMIاملشروع للوكالة الدولية للطاقة الذرية )غير  االتجار إن قاعدة بيانات 

بها  غيرها من األنشطة غير املصرح، والسرقات والتهريب و غير املشروع في املواد النووية االتجار  استمرار

كل  ، باإلضافة إلى توفرها على معلومات قيمة عناإلشعاعيةغيرها من املواد التي تشمل املواد النووية و 

هو ما أجمع عليه و ها للحصول على هذه املواد، غللستاعلى نقاط الضعف التي يمكن ، و هذه الحاالت

 26من املنعقد باململكة املتحدة في الفترة    النووي غير املشروع  االتجار املشاركون في املؤتمر الدولي حول 

واسع على التشجيع  اتفاقللطاقة الذرية، أين حصل  الوكالة الدولية تحت إشراف 1003نوفمبر  11إلى 

تحليلها بهدف زيادة فهم و  ،للمزيد من التوسع في شمولية وجودة املعلومات التي تحتويها هذه القاعدة

األحداث الهامة" كطريقة و""  "األحداث التافهةغير املشروع ، مع التمييز بين  االتجار أفضل لعمليات 

 .3بيانات التي يتم جمعهااللتحسين العمل التحليلي القائم على 

غير املشروع له أهمية كبيرة من  االتجار أن التلبيغ عن كل حادثة إلى قاعدة بيانات  الجدير بالذكر 

ا الصدد طورت الوكالة في هذرتبط ذلك بظروف ونوعية املادة املبلغ عنها، واة، السيما إذا الناحية األمني

حيث ، عنها  ة" عن كل حادثة يتم التبليغ الدولية للطاقة الذرية منهجية لتحديد قيمة "األهمية األمني

برامج قاعدة  رأت الدول املشاركة في إذا غراض التحليل الداخلي أوال، تم في أتلك املنهجية  تستخدم

لتحقيق مساهمة  هااستخدامفيتم التوسع في  ،يدةالبيانات أو جهات أخرى مثل وسائل اإلعلم أنها مف

 .4الحلول املمكنة لها فعلية لفهم املشكلة، وإيجاد

                                                           

 .2عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، ص  -1

 .11ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -2

والطريق "االتجار النووي غير املشروع: الخبرة املتراكمة : ملخص عن الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن راجعي -3

بأدنبرة، اململكة  1003نوفمبر  11إلى  26ون خلل الفترة من ، املنظم برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخر لألمام"

 (.081/6O1-WT-NAEA. الوثيقة: )2 -6ص ص ، 1001املتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

 .11ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص -4
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 غير املاروع االتجا  ثانيا:  صد حاالت 

 خلل العقودر املشعة املصادغير املشروع في املواد النووية و تجار للقد تم رصد حاالت كثيرة ل

تم اإلبلغ عن  ،1022إلى ديسمبر 2661دة من جانفي لفترة املمتحسب اإلحصائيات املتعلقة باباألخيرة، و 

، وع من الدول املشاركة وبعض الدول غير املشاركةتجار غير املشر لحالة لقاعدة بيانات الوكالة ل 1206

تجار لأو تداول أو محاوالت منظمة ل ،حالة حيازة غير مشروعة 106حالة شملت  2100تم تأكيد  كما

 .1مواد نووية أو مصادر مشعة استخدامأو  ،يبشكل غير قانون

غير املشروع  االتجار حداث أل  مؤكدةمن حاالت  %62فإن  ،(ANMIلوكالة )لبيانات الوفقا لقاعدة و 

هاتين النسبتين    مجموع منها تتعلق بمواد مشعة، و  %01مؤكدة بمواد نووية، بينما  %62تم رصدها منها 

 .سواءالمشعة على لق بمواد نووية و بعض األحداث تتعألن  ،%200 تتجاوز 

  211تضمنت قاعدة بيانات الوكالة  1001خلل ديسمبر األحداث املؤكدة بمواد نووية: -1
ً
 مؤكدا

ً
 ،حدثا

هي و  ،منها تتعلق بالبلوتونيوم %1(، وحوالي UACتتعلق بحاالت اليورانيوم عالي التخصيب ) %20منها 

 2662على العكس من ذلك فمنذ عام نفجاري نووي، و ااز في صنع جه هااستخدامنشطارية يمكن امواد 

يوضح الشكل أدناه و   ،2لم يتم تسجيل أي سرقة أو مصادرة مؤكدة مما هو ضروري إلنتاج قنبلة نووية

  روسيا.رانيوم عالي التخصيب في كل من أوروبا و تجار باليو لبعض الحاالت املكتشفة ل

 

 .3باليو انيوم عالي التخصيب في أو وبا و وسيا االتجا  هذا الاكل يمثل  صد بعض حاالت 

                                                           

 .2عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، ص -1

 .22ع سابق، ص فلديمير أ. أورلوف، مرج -2

 .3: الشكل مأخوذ عن عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، صاملصد  -3
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تضمنتا كميات صغيرة من اليورانيوم املخصب، األولى  1002هناك حادثتان تم اإلبلغ عنهما في عام و 

غرام من اليورانيوم عالي التخصيب في نيوجيرس بالواليات املتحدة  1,1تتعلق بفقدان عبوة تحوي على 

في مدينة فوكي باليابان عندما تم فقد مكاشف لتدفق النترونات يحوي األمريكية، أما الثانية حدثت 

، غرام من اليورانيوم عالي التخصيب في محطة توليد الطاقة الكهربائية 0,023
ً
رغم ذلك لم تظهر و  نوويا

 .1أي دليل على أنشطة إجرامية 1002أغلب الحوادث التي تم التبليغ عنها في العام 

غير املشروع ملواد ذات نوعية أخفض تشمل اليورانيوم  االتجار ت مؤكدة من كما توجد عدة حاال 

     اليورانيوم املستنفذ الذي يأخذ ي شكل أقراص لوقود مفاعل نووي، و ( فBECمنخفض التخصيب )

حن املصادر املشعة أو تخزينها، والثوريوم بأشكاله شكل مواد تدريع في حاويات من األنماط املستخدمة لش

بالرغم من أن كميات هذه املواد التي تمت سرقتها أو مصادرتها ذات نوعية منخفضة، إال أنها ددة، و املتع

 .2أمن املواد النوويةحراسة و مؤشرات أحيانا على وجود ثغرات في الرقابة على تقدم 

اد املشعة تجار غير املشروع باملو لأظهرت قاعدة بيانات الوكالة ل األحداث املؤكدة بمواد ماعة أخرى: -2

تعد أغلب املواد املشعة التي ، و 10223إلى  2661( حالة مؤكدة بتقارير للفترة الواقعة من 136غير النووية )

قد تحصل أحداث أخرى تنطوي على مواد مشعة غير در مشعة مختومة، و بها في شكل مصا االتجار جرى 

 .4رقابي كالخردة املعدنية امللوثةأو مصادر مشعة غير خاضعة للتحكم ال ،أو مع مصادر يتيمة ،مختومة

ع غير املشرو  االتجار عن حاالت الوقائع واألحداث التي تم تأكيدها بتقارير  ؛دناهالشكل أ ويوضح        

 عام الواقعة من ( خلل الفترةNNMCاملواد املشعة األخرى وفقا لقاعدة بيانات الوكالة )باملواد النووية و 

 .1022إلى غاية  2661

 

 

 

                                                           

، مجلة الوكالة الدولية للطاقة "االتجار النووي أحدث إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"مكتب اإلعلم العام،  -1

 .26، فيينا، النمسا، ص 1000، أيلول/ سبتمبر 2-61الذرية، العدد 

 .22فلديمير أ.أورلوف، مرجع سابق، ص  -2

 .3عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، ص  -3

 .22فلديمير أ. أورلوف، مرجع سابق، ص  -4
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الدولية  املاروع للوكالةغير  االتجا  لقاعدة بيانات  لوةقائع التي تم تأكيدها بتقا ير ل سم بياني  

 .21111 إلى غاية 1553خالل الفزرة من  (AIAI) للطاةقة الذ ية

 

  

                                                           

 .0: الشكل مأخوذ عن عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق، صاملصد  -1
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 النووي غير املاروع االتجا  الوطنية ملكافحة املطلب الثالث: الجهود الدولية و 

غير املشروع مدى هشاشة وضعف األنظمة الرقابية للدول،  ر االتجاأظهرت العديد من حاالت لقد 

 االتجار بصدد   املخاطر املستجدة ة للتهديدات و ستجابي أن اال يعدرك و األمر الذي جعل املجتمع الدولي ي

الدولي، فعلى الوطني و فعالة على املستويين تدابير عاجلة و  اتخاذ، يتطلب غير املشروع في املواد النووية

د بذل املزي، و تكثيف الجهود غير املشروع دون اللجوء إلى  االتجار دولي ال يمكن حل مشكلة  الصعيد ال

أما على الصعيد الوطني  ،التنسيق فيما بين الدول بما في ذلك املنظمات الدولية ذات الصلةمن التعاون و 

ضبط الصادرات، نية لتحسين القدرات الوطتطبيق تدابير الحماية املادية وتعزيزها، و  فتبرز الحاجة إلى

 املصادر املشعة.نشطة النووية و تبادل املعلومات حول مختلف األتأمين الحدود، و تشديد الرقابة و و 

الفرع املشروع )النووي غير  االتجار ليات الدولية ملكافحة اآلهذا املطلب إلى  في تطرق نلذلك، 

 (.الفرع الثاني) محاربتهردعه و نعه و ها ملاتخاذ(، ثم التدابير الوطنية التي ينبغي على الدول األول 

 النووي غير املاروع االتجا  الفرع األول: اآلليات الدولية ملكافحة 

في املقام  كانت تعد  ،التصدي لهاغير املشروع للمواد النووية واإلشعاعية و  االتجار إن منع حوادث 

الدولية   يةتفاقالعتماد ااع األول مسألة تتعلق بالسلطة السيادية للحكومات الوطنية للدول، لكن م

 على حماية املادية للمواد النووية أثناء  هتمامال أصبح ا ،2636للحماية املادية عام 
ً
عمليات العبور  مركزا

النووية عن طريق   زدياد املخاوف بشأن حصول اإلرهابيين على املواد امع والشحن والنقل الدولي، و 

 اهتماميولي   ق النووية السوداء، جعل املجتمع الدولي إمدادات السو ، و شبكات التهريب الدولية
ً
 متزايدا

ً
ا

  االتجار يدرك أن تهديد ذا الخطر املتعاظم، و له
ً
 دوليا

ً
، غير املشروع في املواد النووية أضحى يكتس ي بعدا

 ،ذات العلقة باألمن النووي   تقوية الصكوك العاملية ة دولية من خلل دعم و استجابمكافحته تتطلب و 

ة في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذري، وتكثيف جهود و 2260جنة متابعة تنفيذ القرار دور ل مساهمةو 

دور املنظمة الدولية للشرطة الجنائية غير املشروع فيها، و تفعيل  االتجار منع تداول املواد النووية و 

باملواد النووية وغيرها من املواد  تجار اال)األنتربول( في تبادل املعلومات املتعلقة باألشخاص املتورطين في 

 أمن الحدود.على الصادرات و   مساهمة املنظمة العاملية للجمارك في الرقابة اإلشعاعية، و 

 تقوية الصكوك العاملية ذات العالةقة باألمن النوويأوال: دعم و 

على دعم   ساسي غير املشروع باأل النوو  االتجار مواجهة ة املجتمع الدولي التقاء و استجابتستند 

لتزامات على الدول األطراف بأن تنظم اتقوية الصكوك القانونية ذات الصلة باألمن النووي التي أنشأت و 

إطار للتعاون  توفير تدابير تتصل بالحدود واملراقبة، و  اتخاذارم حركة نقل املواد النووية، و على نحو ص

ادية للمواد ية الحماية املاتفاقحيث تقتض ي سليم املجرمين، والتنسيق ألغراض التحقيق واملحاكمة وت

تجريم ، وجه الخصوص من الدول جملة أمور منها على 1002صيغتها املعدلة لعام و  2636النووية لعام 

غير املشروع باملواد النووية  االتجار تحديد قانوني املتعمد للمواد النووية واستلمها، و النقل غير ال
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أو حيازتها حيازة غير  املساعدة في حاالت سرقة املواد النووية أو تهريبهان و ، كما تدعو إلى التعاو 1تجريمهو 

في تبادل تلزم أطرافها التعاون  هي بدورهاف 1002ية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام اتفاقمشروعة، أما 

يب أو تخر  ،املواد املشعة استخدامأو مسؤوال عن  محاكمة أي شخص يكون متورطااملعلومات مللحقة و 

 .2نووية بقصد إحداث الوفاة أو إلحاق اإلصابة باألفراد منشأة 

غير املشروع  االتجار ( املبادئ الرئيسية ملكافحة 1006) 2260كما وضع قرار مجلس األمن الدولي 

في دائرة    ، حيث أتاح للدول الواقعة 3الشاملن املواد املتصلة بأسلحة الدمار غيرها مباملواد النووية و 

وضع حد من عمليات التهريب، و تطبيق القانون للت للرقابة على عمليات التصدير، و سن تشريعاالخطر ب

التصدير من أجل الكشف إعادة ، و الشحن العابر، واملرور العابر و ضوابط رقابية على الصادرات الوطنية

األنظمة ، و القوانين إنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية على منتهكي، وتحديد و 4غير املشروع االتجار عن أنشطة 

 .5املتعلقة بالرقابة على الصادرات

وقوع  املساعدة في حال و  يتي التبليغ املبكر اتفاقعن الصكوك القانونية الدولية األخرى، فإن أما 

ألطراف للتبليغ عن حوادث لتزامات الدول ااالتنسيق في تنفيذ ادث نووي تعتمدان مبدأ التعاون و ح

الوكالة الدولية للطاقة اإلضافة إلى تطبيق توصيات الحماية املادية الصادرة عن ب ،6غير املشروع االتجار

املنسقة دوليا بشأن  ئ اإلرشادية املبادوأمنها، و  مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعةو  ،الذرية

عدلة( التي تشمل بصيغتها امل NT0WNTW/106تصدير املصادر املشعة، بما في ذلك تفاهمات لجنة زانجر )و 

قائمة املواد املعنية بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الصادرات إلى الدول غير األطراف 

 NT0WNTW/126املبادئ التوجيهية ملجموعة موردي املواد النووية )(، و TPN) نتشاراال في معاهدة عدم 

نووية ياسات وطنية ملراقبة الصادرات على املواد المفيد في وضع سبصيغتها املعدلة( التي تلعب دور مهم و 

 ملئما   التكنولوجيات الحساسة، بحيث تفرض على الدول واملعدات و 
ً
املتلقية أن يكون لديها نظاما

                                                           

 .2-1ص ص عين عبر الحدود، مرجع سابق، األمم املتحدة، مجلس األمن، االتجار والحركة غير املشرو  -1

"االتجار النووي غير املشروع: الخبرة املتراكمة           أس أوكي، ملخص عن الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن  -2

 .  12، املنظم برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخرون، مرجع سابق، ص والطريق لألمام"

، مركز 6، العدد WOMPISS 2260"، مجلة من قبل رابطة الدول املستقلة 2260تطبيق القرار " بيتر ليتافرين،  -3

 .10، ص 1021جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السلح،  واألمن،التجارة الدولية 

 .ريتا جروسمان فيرماس، مرجع سابق -4

 (.1006) 2260( من القرار 1: الفقرة )ينظر -5

6- IAEA and others, ILLICIT NUCLEAR AND TRAFFICKING: COLLECTIVE EXPERIENCE AND THE 

WAY FORWARD? SUMMARY OPENNG SESSION, PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL 

CONFERENXE, EDINBURGH, 19-22 NOVEMBER 2007, IAEA, VIENNA, 2008, P.5. 
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 أدنى من تدابير مكافحة ، و للحماية املادية
ً
أنظمة ملمارسة الرقابة غير املشروع، وقواعد و  االتجار حدا

 .1في حالة إعادة النقلامللئمة على الصادرات 

 غير املاروع االتجا  في مكافحة  1541ثانيا: دو  لجنة متابعة القرا  

( يكتس ي أهمية خاصة، حيث يلزم دول العالم 1006) 2260ناحية العملية أضحى القرار المن 

الدمار  منعهم من تمويل أو بيع أو إعطاء مواد ذات صلة بأسلحةو  ،مواطنيهامؤسساتها وتجارتها و بمراقبة 

، ، مع قيام الدول بدمج قدراتها الوطنية مثل وكاالت إنفاذ القانون بعة للدول الشامل للجهات غير التا

 .2الحيلولة دون حدوثهغير املشروع، وردعه و  االتجار  انتشارمراقبة الحدود ملنع و 

ة مجلس األمن تفويضا بفرض قيود وضوابط لجن 2260القرار منح ذلك؛ من أجل تحقيق و 

 ين حققت اللجنة كآلية للمتابعة و فعالة على التجارة الدولية، أرية ملئمة و تجا
ً
 كبيرا

ً
     التنسيق تقدما

 بين الدول في مجال مراقبة الح
ً
غير املشروع  االتجار دود ملنع تداول املواد النووية و إلقامة تعاون أكثر عمقا

نظم  أو تغيير  كومات في الدول بوضععدة تقارير توثق قيام عدة ح 1006فيها، حيث أصدرت منذ عام 

ساسية امللئمة األ تخذت خطوات إلقامة الهياكل ا، ففي الدول التي لديها مراكز للشحن العابر الرقابة

 أفاد عدد من الدول أنها تراقب عمليات النقل العابر للحدود الدولية ملراقبة الحدود والصادرات، وقد 

 على وا ستيراد،ال لوائح العابر على نحو يخالف أنظمة و ور الكي ال تبقى السلع في بلد املر 
ً
بيانات الستنادا

دولة  01أن تدابير ملراقبة السلع العابرة، و دولة لديها  10الحظت اللجنة أن  ؛الواردة من جميع الدول 

كما سجلت ، إعادة التصدير  دولة لديها تدابير ملرقبة  31أن ر ملراقبة عمليات إعادة الشحن، و لديها تدابي

نشطة السماسرة فيما يتعلق بمنع وكشف أتدابير تخص مراقبة أعمال و دولة بوضع  21اللجنة قيام 

أو  ،أو التفاوض بشأنها فيها االتجار غيرها من املواد املتصلة بأسلحة الدمار الشامل، أو املواد النووية و 

بناء على البيانات الواردة من جميع  كتشفت اللجنةاكما  ،3املساعدة بطرق أخرى على بيعها أو إيصالها

دولة( التي قدمت الدعم التقني إلى سلطات مراقبة الحدود  10الدول حدوث زيادة كبيرة في عدد الدول )

متخصصة للكشف كماسحات اإلشعاعات، أو التدريب على ة لها، حيث شمل هذا الدعم معدات التابع

 .4تمييز السلع، أو توفير الخبرة التقنية

                                                           

": ، معالجة "مسائل فيينا1022انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام مؤتمر األطراف في معاهدة عدم  -1

الحظر الشامل للتجارب النووية، االمتثال والتحقق، الرقابة على الصادرات، التعاون في مجال استخدام الطاقة  معاهدة

دة عدم انتشار األسلحة النووية، مرجع النووية في األغراض السلمية واألمان النووي، واألمن النووي واالنسحاب من معاه

 .26سابق، ص 

 ."، مرجع سابق2260أسئلة شائعة بشأن قرار مجلس األمن ، " 2260اللجنة  -2

 .12"، مرجع سابق، ص (1006) 2260"تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس األمن مجلس األمن، األمم املتحدة،  -3

 .10 -23ص ص  نفسه، مرجعمجلس األمن، األمم املتحدة،  -4
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التي  اإلجراءاتاألمن الدولي في بحث التدابير و  امج عمل اللجنة املكثفة ساعدت مجلسإن بر 

باملواد النووية  غير املشروع  االتجار مكافحة  جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة في سياق تتخذها

ديدة ستحداث أدوات مؤسسية جااملواد املتصلة بأسلحة الدمار الشامل، حيث شملت هذه التدابير و 

تخص  برامج جديدةارسات الوطنية، وتنفيذ سياسات و ( في املم1006) 2260لتزامات القرار اإلدماج 

           السّرِّي،  االتجار مراقبة الحدود للكشف عن عمليات ، و 1تكثيف الرقابة على الصادرات الوطنية

ثلما حصل مع شبكة خان النووية غير املشروع م االتجار تعطيل شبكات واعتراض املواد النووية املهربة، و 

 الدولية.

 غير املاروع باملواد النووية االتجا  مكافحة الدولية للطاةقة الذ ية في منع و  ثالثا: جهود الوكالة

مكافحة التداول غير املشروع للمواد للطاقة الذرية أنشطتها في منع و  تكثف الوكالة الدولية

دعم  بشكل وثيق مع حكومات الدول في، حيث تعمل و 2لمفي العا النووية كآلية لضمان األمن النووي

بات فعالة على الحدود فرض مراق، والتنسيق معهم من أجل تعزيز و 2260ة لقرار مجلس األمن ستجاباال 

 .3غير املشروع االتجار منع أنشطة بغرض كشف و 

مية إلى تحسين في هذا الصدد تقدم الوكالة مجموعة كبيرة من الخدمات املختلفة للدول الراو

      السّرِّي عبر تزويدها باملشورة  االتجار تقديم الدعم في مجال مكافحة لوطنية لألمن النووي، و النظم ا

م دورات تدريبية لتحديد املهام      تنظيواإلرشاد، والتدريب والدعم التقني، وإرسال بعثات إلى الدول، و 

منذ و  ،4ة لهذه الحوادثستجابال اغير املشروع، و  االتجار وتقييم الوسائل في مجال رصد وكشف حاالت 

لرصد اإلشعاعات عند  ( شاشة عرض00قامت الوكالة بالتبرع للدول األعضاء بحوالي ) 1001عام 

الوكالة  كما طورت، 5أداة كشف من أنواع مختلفة في مجال األمن النووي 1000أكثر من البوابات، و 

املساعدة في مناطق ديمها الدعم و مع تق ،غير الشرعي االتجار ال ة ألفعستجابال ورشات موضوعاتية حول ا

، وتركيب معدات غيرهم من رجال الحدودعلى شكل تدريب ملوظفي الجمارك و  كثيرة من دول العالم

                                                           

 .1مرجع نفسه، ص مجلس األمن، األمم املتحدة،  -1

مهداوي عبد القادر، االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  -2

 .160سابق، ص 

، أيلول/ 61 -2لدولية للطاقة الذرية، العدد ، مجلة الوكالة ا"االمتداد العالمي لألمن النووي"مكتب اإلعلم العام،  -3

 .21، فيينا، النمسا، ص 1000سبتمبر 

 .11، ص 1006، مكتب شؤون نزع السلح، نيويورك، 1000لسنة  12األمم املتحدة، حولية نزع السلح، املجلد  -4

 .20ابق، ص األمم املتحدة، مجلس األمن، "االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدود"، مرجع س -5
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الكشف في نقاط العبور الحدودية، بما في ذلك املساعدة في مجال تحليل األدلة الجنائية النووية  أجهزة و 

 .1املواد النوويةلتتبع مصدر  هااماستخدالتي يمكن 

 في عملية التبادل األفضل للمعلومات  باعتبارهاكما تؤدي الوكالة 
ً
 هاما

ً
جهاز دولي متخصص دورا

، حيث تعد icit Trafficking Data BasellI(NNMC)2 غير املشروع االتجار ستناد إلى قاعدة بيانات ال با

املنظمات الدولية ذات الصلة في و  في مساعدة الدول األعضاءهذه القاعدة أحد البرامج الفريدة من نوعها 

تتيح هذه القاعدة للوكالة تعقب ووية أو املواد املشعة األخرى، و غير املشروع باملواد الن االتجار مكافحة 

أو نقلها  هااستخدامغير املشروع في الدول التي تمت فيها املخالفات كسرقة املواد النووية أو  االتجار حاالت 

دة التي ال تزال قد أثبتت هذه القاع، و 3الدولية أو غير مقصود عبر الحدود أو التخلص منها بشكل مقصود

ير املشروع في املواد النووية، وطرقه غ االتجار نماذج نشاط  التطوير قيمتها في تحديد آخذة في النمو و 

 .4التهديدات املحتملةاته، و اتجاهوأساليبه وأنماطه و 

 لخطورة و 
ً
نظمات املمع زيادة التعاون ير املشروع، تحرص الوكالة بربط و غ االتجار عمليات نظرا

، األوروبي )اليوربول(مكتب الشرطةو  ،ة للشرطة الجنائية )األنتربول(كاملنظمة الدولي ،الدولية ذات العلقة

في هذا ت، واملعلوما( من أجل تكثيف الجهود معها في مجال تبادل CW5)ومنظمة الجمارك العاملية

تحليلها تقاسم املعلومات و السياق يمكن اإلشارة إلى مشروع "جايجر" الرائد في مجال التعاون من أجل 

األحداث املتصلة به للحصول على املواد النووية أو املواد املشعة ، و غير الشرعي االتجار عن أنشطة 

 املنظمات الدولية املذكورة بعنوان:ة مع عداد دليل مرجعي برعاية مشتركا، كما قامت الوكالة ب5األخرى 

إرشادات يساعد على تقديم يتناول و  املواد املشعة األخرى"غير املشروع للمواد النووية و  االتجار "مكافحة 

ير املشروع في املواد النووية، ومواجهة غ االتجار التصدي لعمليات والكشف و  ،شاملة حول كيفية املنع

 من الجمهور يشمل  يستهدفية املحتملة، و هابية النوو الهجمات اإلر التهديدات و 
ً
 كبيرا

ً
الدليل قطاعا

، فرق التصدي للطوارئ الستخبارات، و مسؤولي اهيئات املعنية بتطبيق القانون، واملشرعين، والجمارك، و ال

 .6مستخدمي التكنولوجيا النوويةو 

                                                           

 .21 -22ص ص "، مرجع ،سابق، االمتداد العالمي لألمن النوويمكتب اإلعلم العام، "  -1

، معهد 2محمد خلفان الصوافي، "أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الصغيرة والخفيفة"، سلسلة دراسات عاملية، ط:  -2

 .12، ص 1020تراتيجية، أبو ظبي، ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االس60السلم الدولي، العدد 

 .2 -6ص ص عبد الرحمان بن سعيد الغامدي، مرجع سابق،  -3

 .21 -22ص ص "، مرجع سابق، "اإلمتداد العالمي النوويمكتب اإلعلم العام،  -4

 .23األمم املتحدة، مجلس األمن، "االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدود"، مرجع سابق، ص  -5

 .12رد هوسكنز، مرجع سابق، ص ريتشا -6
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،     بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدوليةالوكالة الدولية للطاقة الذرية و الجدير بالذكر، أن         

 ومكتب الشرطة األوروبي، واملنظمة البحرية الدولية، و 
ً
 دوليا

ً
في  منظمة الجمارك العاملية نظمت مؤتمرا

غير املشروع: الخبرة املتراكمة النووي  االتجار "حول  بسكوتلندا  بأدنبرة  1003نوفمبر  11إلى  26الفترة من 

عتراف بأهمية ال با منطمة دولية شهدت على نطاق واسع  22دولة و 00ود حضرته وف "،ق لألمامالطريو 

النظر في اإلجراءات ، و غير املشروع االتجار ستعراض الخبرة العاملية في مكافحة اتم من خلله ، و 1املشكلة

التحرك غير املشروع وقف أجمع املؤتمرون على أن والكشف عنه والتصدي له، و  االتجار الدولية ملنع 

غير  االتجار للكشف عن  أن إقامة نظاميا النووية يظل أولوية عاملية، و التكنولوجللمواد واملعدات و 

، و 
ً
 أساسيا

ً
الدولي من أجل فهم أفضل  أكدت نتائج املؤتمر على ضرورة التعاون املشروع ومنعه يعد أمرا

ل ستفادة دو ااملشاركون أنه بالرغم من اعتبر  اته، كمااتجاهوأنماطه و  االتجار ملبسات أحداث لظروف و 

دعمها من خلل غير املشروع، و  االتجار تزويدها بمعدات أفضل ملواجهة كثيرة من التحسينات الكبيرة، و 

ية اتفاق، و املرافق النووية بصيغتها املعدلةية الحماية املادية للمواد و اتفاقالصكوك الدولية ذات الصلة ك

التقنيات التي تسمح بتتبع املواد عند و  تحسين أدوات الكشفو  ،1002نووي لعام اإلرهاب ال أعمال قمع

توصيات الخروج بنتهى املؤتمر بااوتات ملموسة بين قدرات الدول، و املصدر، إال أنه ال تزال هناك تف

 أهمها:

 التي يصعب كشفها. االنشطاريةفي تطوير تكنولوجيات حديثة خاصة باملواد  ستمرار ال ا -

 ل التكنولوجيا الحديثة مع الدول التي تفتقر إليها.تباد -

 تصال فعالة إلعلم الجمهور.استراتيجيات اصياغة  -

 .2دعم قدرات الكشف، والتي تحتاج إلى تقوية و عتبار إلى الحدود غير املراقبةال األخذ بعين ا -

 لنووي غير املاروعا االتجا  مالحقة األشخاص املتو طي  في البوليس الدولي في كاف و  عا: دو   اب

مؤازرة  فيبدور هام  ،3أكبر منظمة دولية للشرطة الجنائية في العالم باعتبارهيضطلع األنتربول 

ة ستراتيجيته الرامية إلى مكافحاالنووي غير املشروع من خلل  االتجار كشف الجهود الدولية لردع و 

دول األعضاء على صعيد الدعم لل اإلشعاعية، حيث يعمل عبر تقديمعمليات تهريب املواد النووية و 
                                                           

1-  IAEA And OthERS, ILLICITI NUCLEAR TRAFFICKING: COLLECTIVE EXPERIENCE AND THE 

WAY FORWARD, Op.cit.p.4. 

 .10ريتشارد هوسكنز، مرجع سابق، ص  -2

، مقرها الرئيس ي  في دولة 261، تضم في عضويتها 2626( في عام Interpolتأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية ) -3

( تابع للمنظمة يعمل على نقل املعلومات من TWIمدينة ليون فرنسا، ويوجد في كل دولة عضو مكتب مركزي وطني )

خلل شبكات االتصال الوطنية، وتتمثل مهمة األنتربول في منع الجريمة الدولية ومكافحتها، وتقديم الدعم واملساندة 

ئ، وفي أنشطة العمليات السيما في مجال ملحقة الفارين املطلوبين، واملخدرات، للدول األعضاء في حاالت الطوار 

: القانون األساس ي للمنظمة الدولية للشرطة راجعيوالجريمة املنظمة، واالتجار بالبشر، واإلرهاب وجرائم التكنولوجيا )

 (.65O1/GA/W5TS/N(1008مكتب الشؤون القانونية. الوثيقة: ) -األنتربول  -الجنائية 
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 ذستخباراتية عن املشتبه فيهم، إال تبادل املعلومات ا، و االتجارملحقة الضالعين في تحقيق، و الالعمليات و 

في  يواصل تنفيذهاو  1021التي أطلقها في عام ( Operation Fail safe)يساعد من خلل العملية املأمونة 

أو الذين يشتبه ضلوعهم في  ،لعابرة للحدود لألشخاص املتورطينإنشاء نظام إنذار لكشف التحركات ا

منظومة نشرات األنتربول، حيث يتمكن  استخدامهذا ب، و 1تهريب املواد النووية واملشعةو  االتجار عمليات 

ص ي قواعد بيانات قمن ت  أو غيرها من املواقع الهامة ،موظفوا أجهزة إنفاذ القانون عند املعابر الحدودية

أي تطابق خضراء قد صدرت بشأن شخص معين، و  ربول بشكل آني للتحقق فيما إذا كانت نشرةاألنت

ناجم عن هذا الشخص سيؤدي إلى إرسال تنبيه يتضمن معلومات عن البلد الذي يوجد فيه هذا 

إلى الذي يحيله بدوره ، و التنسيق في مقر األمانة العامة لألنتربول ، وهويته إلى مركز العمليات و الشخص

املطارات من الحدود واملوانئ و  مراقبة أمن، كما يوفر برامج وقائية و 2النوويوحدة منع اإلرهاب اإلشعاعي و 

اإلشعاعية املشروع باملواد النووية و  غير االتجار بوصفها مبادرة متكاملة ملكافحة  Conduitخلل عملية 

أفراد  استخدامنئ، باإلضافة إلى املواو املطارات ، و األخرى، حيث تستهدف املعابر الحدودية الدولية

 .3لتنفيذ أنشطة إجرامية االتجار ضالعين في هذا 

أنماط التهديدات بناء على قاعدة بيانات ات و تجاهالكما يقوم األنتربول بإجراء تحليلت عن ا

ير في توف املصادر األخرى، باإلضافة إلى دورهالتقارير الرسمية و فضل عن  ،غير املشروع االتجار لحوادث 

أو نووية، حوادث أو جرائم إشعاعية  ةيأل ة ستجابال اات للدول األعضاء ملنع اإلعداد والتحضير، و الخدم

األنتربول املعنية ، حيث تعمل فرقة 4توفير الدعم املباشر للدول األعضاءكما ييسر التعاون والتنسيق و 

ول على حماية حدودها من خلل باإلدارة املتكاملة للحدود على تنسيق عمليات تهدف إلى مساعدة الد

في هذا الصدد األنتربول، و واعد بياناتاملركبات بمقارنة بياناتهم بق، و التدقيق في األشخاص املسافرين

                                                           

               ،" ليون مؤتمر لألنتربول يستهدف االتجار باملواد النووية على الصعيد العالمي"األنتربول، املركز اإلعلمي،  -1

 ،N2016/-/1061014اإلعالمي/األخبار/-المركز/https://www.interpol.int/ar، متاح على الرابط التالي: 1020يناير  13

 .20/02/1021تاريخ االطلع: 

باملواد     لنووي يعترف بدور األنتربول في مكافحة االتجار غير  املشروعمؤتمر القمة لألمن ااألنتربول، املركز اإلعلمي، " -2

-المركز/https://www.interpol.int/ar، متاح على الرابط التالي: 1021مارس  13، النووية"

 .21/02/1021، تاريخ االطلع:   /PR026/1061اإلعالمي/األخبار/

 "، صحيفة وقائع، متاح على الرابط التالي:ية وباملتفجراتاألعمال اإلرهابية املرتكبة باألسلحة الكيميائاألنتربول، " -3

 https://www.interpol.int/content/download/.../9/.../27_PST06_08_2015_AR_web.pdf االطلع، تاريخ : 

10/02/1021. 

النووي     "االتجار :"، املؤتمر الدوليت وبرامج األنتربول التهديدا -الحركة اإلشعاعية واالتجار النوويماسون بونتنيغ، "  -4

 -                        بأدنبرة  1003نوفمبر  11 -26"، املنظم خلل الفترة غير املشروع: الخبرة املتراكمة والطريق لألمام

األوروبي ومنظمة الشرطة  تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع مكتب الشرطة -اململكة املتحدة

 .22، ص 1001الجنائية الدولية واملنظمة  البحرية الدولية واملنظمة العاملية للجمارك ، فيينا، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7wZfYsNvfAhWPoBQKHfRgB7YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F2016%2FN2016-014%2F&usg=AOvVaw3L_OMP4hJH5hMxOCk96l6e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig9LHOsdvfAhVgA2MBHUQiDT0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F2012%2FPR026%2F&usg=AOvVaw3klR_vxFZC65lB8MdmkUR1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig9LHOsdvfAhVgA2MBHUQiDT0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F2012%2FPR026%2F&usg=AOvVaw3klR_vxFZC65lB8MdmkUR1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjyi-DOstvfAhVS2OAKHQ_xDBcQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Fcontent%2Fdownload%2F28285%2F386898%2Fversion%2F9%2Ffile%2F27_PST06_08_2015_AR_web.pdf&usg=AOvVaw047R8D7yfJJv057DjlheCO
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 11100ي بيانات   أكثر من ف  أنه جرى تقص ي  1021يذكر التقرير السنوي الصادر عن األنتربول لعام 

هذا وكازاخستان، و ياق عمليات أجريت في طاجيكستان نتج عن ذلك حدوث أربع مطابقات في سمسافر، و 

شخص  2600التحقق من ، كما تم SN5Pفي إطار تنفيذ برنامج التدريب على مكافحة عمليات التهريب 

 .1أو اإلشعاعية    شحنة في سياق مكافحة تهريب املواد النووية ومركبة و 

الوكالة   على رأسها ، و ة في هذا املجالكما يتعاون األنتربول مع الجهات الدولية الرئيسية املعني

تعزيز قاعدة بيانات مشروع "جايجر" التابعة لألنتربول ، و الدولية للطاقة الذرية من أجل تبادل الخبرات

. وفي 2اإلشعاعيةغير املشروع باملوااد النووية و  االتجار قضية متصلة ب 12000التي تضم بيانات أكثر من 

ستضافة مؤتمر االدولي، قام األنتربول بالخبرات على الصعيدين الوطني و ل تبادسياق تعزيز التعاون و 

يناير  16إلى   13من   عالمي حول مكافحة تهريب املواد النووية بمقر األمانة العامة بليون فرنسا في الفترة 

مكافحة تهريب املواد  دولة، باإلضافة إلى خبراء في مجال 210مشارك من  130حضره حوالي  1020

ات، بلدان من جميع أنحاء العالم لإلطلع املتبادل على أفضل املمارس، و نووية تابعين ملنظمات دوليةال

قد أسهمت إنفاذ القانون، و       ين موظفي أجهزةالتحقيق فيما بدل الخبرات على مستوى العمليات و تباو 

 ملناقشتها أمام تهريب املواد و  ،االتجارأعمال هذا املؤتمر في بلورة خطة عمل حول مكافحة 
ً
النووية تمهيدا

 .10203مؤتمر القمة العاملية الرابعة لألمن النووي املنعقدة بواشنطن 

 أمن الحدوداملية في الرةقابة على الصاد ات و خامسا: دو  منظمة الجما ك الع

 باCW5تلعب منظمة الجمارك العاملية )
ً
 في تعزيز إطار عمل لتأمين و ( دورا

ً
سير التجارة يترزا

، ستقرارال عدم اي ظل بيئة دولية تتسم بالتعقيد، و الذي يهدف إلى معالجة التحديات األمنية ف 4عامليةال

مراقبة أمن الحدود فيما يتعلق بحركة ة الدول في أداء وظائف الجمارك، و هذا من خلل مساعدو 

في صناعة أدوات  غير املشروع باملواد النووية املستخدمة االتجار مكافحة ، و كشف التهريب، و األشخاص

اإلطار قامت املنظمة بتفعيل نظام في هذا ، واالستراتيجيةوضع ضوابط التجارة الرتجالية، و التفجير ا

                                                           

 .16"، ص "معا يمكننا التصدي للجريمة، بعنوان: 1021التقرير السنوي لألنتربول لعام  -1

 .62، ص 1022التقرير السنوي لألنتربول لعام  -2

 .، مرجع سابق" ليون مؤتمر لألنتربول يستهدف االتجار باملواد النووية على الصعيد العالمي"ملركز اإلعلمي، األنتربول، ا -3

( يدعو إلى أعمال أنواع SIAAإطار معايير لتأمين وتيسير التجارة العاملية ) 1006اعتمد مجلس الجمارك العاملية في عام  -4

باستخدام وحدات نقل الشحنات املغلقة الذي اتسع نطاقه      مقارنة عما جديدة من إدارة سلسل التوريد فيما يتعلق 

: األمم املتحدة، مجلس األمن، االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدود، مرجع سابق، راجعي) .كان عليه في السابق

 (.0ص



 

 

 

358 

التدقيق، حيث والفحص و  ستهدافال االقائم على أساس تقييم املخاطر و  1االستراتيجيةمراقبة تجارة املواد 

اللوائح الحدود متوافقة مع القوانين و بر من خلل هذا النظام تضمن الجمارك أن حركة البضائع ع

 .2التنظيمية الوطنية للدول 

 "كونتينركوم"التعاوني الدولي باعتماد برنامج  في هذا الصدد؛ طورت املنظمة من إطار العملو

(CENcomm)  برنامج تبادال هذا اليوي في مراقبة الحاويات، إذ يوفر التواصل الحلتبادل املعلومات و

 للمعطيات و 
ً
تصاالت البتسهيل ايقوم مات بين املستخدمين في املوانئ والدول املشاركة، و ملعلو امشفرا

أجل إخبار دول العبور أو   من  3ستهداف مراقبة الحاوياتاالعاملية بين ضباط الجمارك العامليين في مجال 

رتفعة املخاطر املستلمة للشحنة م أو الدول  ،الدول التي يتم نقل البضائع من سفينة ألخرى على أراضيها

النوع من التعاون ستيراد أو إعادة التصدير، حيث يعد هذا ال لكي يتسنى مراقبتها خلل العبور، أو عقب ا

 و 
ً
 هاما

ً
 في مساهمة املنظمة ملكافحة التهريبعنصرا

ً
 .4غير املشروع في املواد النووية االتجار كشف و  ،مفيدا

 إلدارة املخاطر خااملطورت  اكم
ً
يوفر هذا  (، حيثWNSستهداف الشحنات )اص بنظمة نظاما

 آمنا إلى البيانات 
ً
يخزن املعلومات التي يمكن من خللها الخاصة بالشحنات التجارية، و النظام وصوال

 بشكل أفضلتطبيق قواعد املخاطر على ا
ً
قبل أقصر قبل الوصول و في وقت و ،لشحنات األعلى خطرا

رتفعة املخاطر من املالتحليل لتحديد الشحنات جراء البحث و للسلطات الجمركية بإنطلق، مما يسمح ال ا

 .5تسهيل معالجة كميات كبيرة من الشحنات املتدنية املخاطرديدات الجمركية، و بين مجموعة الته

عاملية التنسيق بين مصالح الجمارك في الدول، أسست املنظمة شبكة ومن أجل تعزيز التعاون و 

تحليلها و ( تعمل كمراكز لتجميع البيانات SNB5Sالت اإلستخباراتية )تصالمن املكاتب اإلقليمية ل

الجرائم هذا ملواجهة ات، وطرق وأساليب العمل، و تجاهالتقديم املعلومات الخاصة بالها، و ستكماوا

 .6غير املشروع باملواد النووية أو اإلشعاعية االتجار ، و التهريب، وعمليات الغش و العابرة للحدود

                                                           

عمليات صر املقترنة بها املتضمنة في يقصد باملواد االستراتيجية أسلحة الدمار الشامل، واألسلحة التقليدية، والعنا -1

: منظمة الجمارك العاملية، تفعيل نظام مراقبة تجارة املواد ينظر) أو اإلنتاج أو استخدام تلك األسلحة أو نقلها. التطوير 

 (.6(، دليل التنفيذ، ص SNWA)االستراتيجية 

 .26ص  ،منطمة الجمارك العاملية، مرجع سابق  -2

برنامج مراقبة  "1022حدة املعني باملخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العاملية، التقرير السنوي لعام مكتب األمم املت -3

 .26، ص الحاويات"

 .12منطمة الجمارك العاملية، مرجع سابق، ص  -4

 .11مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العاملية، مرجع سابق، ص  -5

 .11الجمارك العاملية، مرجع سابق، ص منظمة  -6
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برنامج ملراقبة الحاويات بالشراكة مع مكتب األمم كذلك منظمة الجمارك العاملية كما وضعت 

( يرمي إلى مساعدة حكومات الدول في إنشاء نظم فعالة CT5MW)املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

لبرنامج إنشاء وحدات متخصصة تدعى ، حيث يدعم هذا ا1غير املشروع االتجار ملراقبة الحاويات ملنع 

جية لحاويات مات النموذوحدات مراقبة املوانئ" تعمل بصفة مشتركة بين الوكاالت من أجل تحديد الس"

، و تفتيش الحالنقل تتولى تحديد و 
ً
 كبيرا

ً
إجراء و  ،تحديد مواصفات املشبوهيناويات التي تشكل خطرا

املواد النووية أو  ات تهريبمنها شبك، و التحقيقات في إطار مقاربة إستراتيجية لتفكيك الشبكات اإلجرامية

امج مراقبة الحاويات أن برن 1022في هذا السياق؛ أشار التقرير السنوي لعام . و2املواد املشعة األخرى 

 على املساهمة بشكل مباشر في سجل نتائج و 
ً
، بحيث أصبح قادرا

ً
 ملموسا

ً
لتزام الدول األعضاء في اتقدما

 ،مكافحتهوالوقاية منه و  منعهبما فيها املواد اإلشعاعية والنووية، و امل بأسلحة الدمار الش االتجار كشف 

مليون حاوية، حيث تعد هذه  10السيما في جنوب شرق آسيا التي تجاوزت اإلنتاجية اإلجمالية ملوانئها 

 .3املنطقة األكبر في البرنامج العالمي للمنظمة في مراقبة الحاويات

 النووي غير املاروع االتجا  مكافحة ة ملنع و الثاني: التدابير الوطنيالفرع 

حقة التي التطورات املتل ، و االستراتيجيةبه تجارة املواد إّن تزايد الطابع العالمي الذي تتسم 

 على الدول أن تتبع أفضل تجع ،املعلومات تكنولوجياتصاالت و التشهدها مجاالت النقل وا
ً
ل لزاما

     غير املشروع في املواد النووية  االتجار ة إلى الحد من حاالت املمارسات الدولية في محاولتها الرامي

اتجهت معظم الدول إلى تفعيل وتعزيز أنظمة الكشف والحماية املادية، وتشديد مكافحته، لذلك و 

 تأمين الرقابة على الحدود.املشعة وأمنها، وتكثيف و  ومراقبة املصادر عيل نظم الرقابة على الصادرات، تفو 

  الحماية املاديةو  الوطنية تعزيز أنظمة الكافعيل و ال: تفأو 

هذا يقتض ي تنفيذ األنشطة ة، و ستجابم عناصر األمن النووي هو الكشف واال ن أحد أهإ           

  للكشف عن في أماكن أخرى في الدولة ت محسنة عند املعابر الحدودية، وللمساعدة في إنشاء قدرا

الوطنية توفير األدوات ة الكشف شعة األخرى، كما يقتض ي تفعيل أنظماملواد املاملواد النووية و تهريب 

عمل متاحة للبات، بحيث يجب أن تكون اإلجراءات املركسواء بالنسبة للبضائع أو األشخاص أو واملعدات 

 على املواد من قبل هيئات إنفاذ القانون. االستيلءو  ،مع الكشف عن املواد املشعة

كبيرة  معداتاملكتشفة يتطلب أخصائي مختبرات و املادة املشعة  ق كان تحديد نوعابسالفي و

ساهم في إحداث ثورة في  ،األجهزةال أن التقدم في مجال الحوسبة واالتصاالت وتطور معقدة، إ

للكشف فعالة ساليب أاستراتيجيات و مكنت هذه التطورات الدول تطبيق حيث ، تكنولوجيات الكشف
                                                           

 .1األمم املتحدة، مجلس األمن، االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدود، مرجع سابق، ص  -1

 .26، ص 1021األنتربول واملنظمة العاملية للجمارك، كتيب التعاون بين الجمارك والشرطة، آذار/ مارس  -2

 .26ات والجريمة ومنظمة الجمارك العاملية، مرجع سابق، ص مكتب األمم املتحدة املعني باملخدر  -3
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ونقاط العبور  ،ا للمخاطر عبر حدودهاكما أضحت تجري تقييما دوري ،اإلشعاعيةعن املواد النووية و 

في ذلك عدة أدوات منها أجهزة الكشف اليدوية للتعرف على  استخداممع  ،والجويةالبحرية البّرِّية و 

 ،وسائل النقل الكبيرةأجهزة رصد اإلشعاعات عند املداخل لفحص (، و TNNMSالنظائر املشعة )

أو نقاط الدخول والخروج، واألجهزة املتحركة واملتنقلة  ،ط التفتيشند نقاالشاحنات عكالسيارات و 

التعرف على األجسام واملركبات، و  اإلشعاعي للحاوياتللكشف عن اإلشعاع، وتوظيف أجهزة التصوير 

 .1شعاعيةقد تخفي وجود مواد النووية أو إ   يالشاذة الت

املسؤولين إلنفاذ و  ،ستخباراتال طني بين أجهزة االتعاون الوثيق على الصعيد الو كما يعد التكامل و 

  ،القائمين على التكنولوجياالقانون من موظفي الشرطة والجمارك و 
ً
 لبناء هيكل أمرا

ً
وطني  ضروريا

بها بطريقة  االتجار  غيرها من املواد املشعة التي يتماعتراض املواد النووية و يساعد على القدرة في للكشف 

، ففي الواليات املتحدة األمريكية يتولى 2أو خلل وجودها في املعابر الحدودية ،ثناء عبورهاغير مشروعة أ

النووية على املستوى الفيدرالي ( تطوير قدرات الكشف عن املواد MTM5) وطنيمكتب الكشف النووي ال

كما يركز املكتب  ،ونشر املعدات  والتمرين  ،ومستوى الوالية واملستوى املحلي لتشمل التوعية والتدريب

عتماد على أحدث التقنيات في قدرات ال غير املشروع في املواد اإلشعاعية با االتجارجهوده في برنامج تقييم 

بهدف إنشاء إمدادات من األنظمة  ،أو بيئات املحاكاة ،الكشف التي يتم تطويرها سواء في مختبرات

عن املواد النووية عبر الحدود، كما يسعى ف ارسات للكشوفق أفضل املم هاستخدامال الجديدة املحتملة 

إلى التغلب على أي قيود تقنية إلدخال تحسينات على أداء أنظمة الكشف عن املواد النووية، مع الحد 

كما يدرس التحليل  ،أو تكاليف صيانتها ،األنظمة  من أعبائها التشغيلية بما في ذلك تكاليف دورة حياة 

الكشف على شبكات، وتحديد مصادر اإلشعاع أو تتبعها، وهذا يتيح املزيد  ط أجهزةبتكار كربال عمليات او 

في التعرف على املواد النووية  هااستخدامأجهزة الكشف و التي يتم بها نشر  التطوير من التحسينات و 

 .3واإلشعاعية

 تشغيل نظم الحماية املادية تلقى كما أصبحت عمليات إقامة و 
ً
 على اهتمامحاليا

ً
 كبيرا

ً
ملستوى ا  ا

، ءات تهدف إلى حصر املواد النوويةاإلجراعلى مجموعة فعالة من النظم و  الوطني، حيث تعتمد الدول 

مواصفاتها الفنية، مع و  ،ونوعيتها وكميتها ،جميع املواد النووية في الدولةمراقبتها لضمان تحديد مواقع و 

                                                           

مجلة     "،2260تقنيات الكشف عن املواد النووية دعم تنفيذ قرار مجلس األمن  "هوبان.أ. جاواديا وكيمبرلي كويبل،  -1

W5DPASS 2260ملتحدة لشؤون ، العدد الثالث، مركز التجارة واألمن الدولي جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم ا

 . 11 -12 ص ، ص1021نزع السلح، العدد 

2 - Danielle Dahlstrom, « NUCLEAR SECURITY ON THE FRONTLINE » IAEA BULLETIN 

« GLOBAL VIGILANCE STRENGTHENING NUCLEAR SECURITY », 54- 2-June 2013, p.4. 

 .11 -12ص ص هوبان. أ. جواديا و كيمبرلي كويبل، مرجع سابق،  -3
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واملعدات الفنية،  ةيالدراير الخبرة و التي تتطلب توف 1تأكيد هذا الحصر عن طريق عمليات الجرد الدورية

األجهزة التي يستخدمها املفتشون على املواد مع تحديد اإلجراءات و  ،الحاسوبية البرامجاملتخصصة و 

غير املشروع في املواد النووية أو املواد  االتجار منع عمليات وهذا في سياق التصدي و  ،2املنشآت النوويةو 

 املشعة األخرى.

    فرنسا كانوا وبية والواليات املتحدة األمريكية و كوريا الجناليابان و كل من ر، أن الجدير بالذك

تشديد  نأبش 1021ة بسيول عام مشترك خلل قمة األمن النووي املنعقد اتفاققد أعلنوا عن بيان 

إلى  في القمةاملشاركة  الحماية املادية على نقل املواد النووية أو اإلشعاعية، كما توصلت الدول و  الرقابة

القضاء على التصدي و حصرها ملعرفة مصادرها من أجل ، و لتعزيز القدرة على تحديد املواد النووية اتفاق

 .3غير املشروع فيها االتجار 

 والوا دات على الصاد ات الوطنية تفعيل نظم الرةقابةثانيا: تحسي  و 

   الوطنية، مع مسألة ضوابط التحكمقة مهمة غير املشروع باملواد النووية بعل االتجار يرتبط 

 ال اومراقبة التصدير و 
ً
 جوهريا

ً
، غير املرخص بها لحيلولة دون الحصول على املوادلستيراد التي تؤدي دورا

 في التشريعات وتدابير  يقتض ي من الدول وضع أحكام االستراتيجيةذلك أن مراقبة التجارة في املواد 

لضمان تساوقها مع  ،غير املشروع االتجار راد فيما يخص مكافحة ستيال ابمراقبة التصدير و املتعلقة 

 .4قوانين املتعلقة بالحماية املاديةال

     حرس الحدود في مراقبة الصادرات طات التنفيذية الوطنية كالشرطة والجمارك و تشارك السلو 

نظم العمل و  ،بشريةالي العمل على إمكانياتها الفنية و يتحدد مدى مساهمة هذه السلطات فوالواردات، و 

 في مكافحةالرقابة على نقل املواد املشعة و الخاصة بها، كما أن عمليات 
ً
 مهما

ً
عمليات  أمنها تلعب دورا

دور األساس ي في تنفيذ مراقبة الحدود بالارات الجمارك و النقل غير املشروع عبر الحدود، حيث تضطلع إد

                                                           

نظم         –املصطلحات والتعريفات املرتبطة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سامح أبو العينين، "  -1

 .21، ص 1006، مجلة الدبلوماس ي املصرية، القاهرة، ديسمبرولوائح تأمين املواد واملنشآت النووية"

 "،الجرائم املستحدثة املرتبطة بالطاقة النووية ومنشآتها األساليب الحديثة للتعامل معمعتصم مهدي أبو شتال، "  -2

امللتقي العلمي الثاني للشرطة العربية "الجرائم املستحدثة في ظل املتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية"، املديرية     

 .16ص م،  1026 -هـ  2612العامة لقوات الدرك األردنية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 ، 06/06/1021"، الحقائق الرئيسية عن قمة األمن النووي في سيول وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية كوريا، "  -3

 متاح على الرابط التالي: 
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d/template/read/engreadboard.jsp  20/01/1021 : االطلع، تاريخ. 

 .216كارلتون ستويبر وآخرون، مرجع سابق، ص  -4
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في و، 1بها بشكل غير مشروع االتجار املواد املشعة التي يتم كتشاف اللتصدي و اإلجراءات اللزمة و  ،التدابير

تشمل و التي تطبق حاليا على الواردات، الحديثة القواعد كثير من الدول إلى نفس  استجابهذا اإلطار 

دير تققبل تحميل املواد بغرض الشحن، و  دقيقة بالوسائل اإللكترونيةالعلومات املقيد  قواعدهذه ال

خبرة موظفي ومعالجتها بنظم الحواسيب املتقدمة و  ،ستخباراتي لكل املعلوماتال قييم االخطر من خلل الت

 عن طريق رتيابال اترى الجمارك أنها تثير الشكوك و  فحص الشحنات التيالسواء، و الجمارك على 

طوعية مع قطاع تدابير ترتيبات و  اتخاذأو بإجراء تفتيش مادي للشحنة، و  ،تكنولوجيا عدم التدخل

املواد اسبة ملنع تدفق املواد النووية و متثال إلجراءات املراقبة املنال ستيراد لتشجيع اال اال للتصدير و األعم

لوائح الرقابة على الصادرات الوطنية التي تم سنها في ، كما تلزم قوانين و 2املشعة األخرى عبر الحدود

رة ااملعايير الدولية التي تحكم التجو  ين باالمتثال للقوانين الوطنيةاملصدر  ،الوقت الحالي في معظم الدول 

 لعمليات  حتىاملتوسطة و ، لكن قد تكون الشركات الصغيرة و االستراتيجيةفي املواد 
ً
تجار االكبيرة مصدرا

غير مشروع في التكنولوجيا النووية، بينما الشركات الكبرى املتعددة الجنسيات التي تشارك بفعالية في 

الرقابية، لذلك تشارك الحكومات    النظم دولية غالبا ما تمتثل للوائح و ال تجارة التكنولوجيا النووية

 أفضل املمارسات الجيدة في مجال اإلدارةلتعزيز الوعي و  ،من برامج التوعيةالوطنية للدول في العديد 

كومة الصادرات، فعلى سبيل املثال ترعى حالرقابة على و  ،والتحكم فيها ،للتجارة النووية االستراتيجية

متثال لضوابط الرقابة على التجارة في املواد ال ا  الواليات املتحدة األمريكية برامج خارجية تهدف إلى 

بما في ذلك حكومات  ،الوطنية األوروبية برامج مماثلة الحكومات األوروبي و  االتحادالحساسة، كما يرعى 

غة األهمية في مراقبة الصادرات لتعتبر هذه الجهود الوطنية باكالصين واليابان، و الدول األخرى 

 .3الوارداتو 

اإلجراءات التي ينبغي للشركات القيام بها لتعزيز ل التدابير و حددت الكثير من حكومات الدو  كما

على املؤسسات التجارية أن تضع دليل إلجراءات التشغيل التي  عينستراتيجي، بحيث يتإل متثال التجاري اال ا

، استمراربن على البيئة التنظيمية املتغيرة طلع املوظفيانتظام، واضكات بمقارنة سياسات الشر بها يتم 

لضمان فهم األعضاء املشاركين في األعمال لدورهم في املحافظة على  تواصلةالتوعية املومتابعة التدريب و 

ن، والعملء واملستخدمين النهائيي ،لى الصادرات فحص دقيق للموظفينمتثال، كما تتطلب الرقابة عال ا

 للتحقق من مدى اتقوم الشركات التي تحتفظ بسجلت شامو 
ً
 مستمرا

ً
شركائها و لتزام الشركة، لة فحصا

                                                           

 .21سابق، ص سامح أبو العينين، مرجع  -1

 .23"، مرجع سابق، ص (1006) 2260"تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس األمن مجلس األمن، األمم املتحدة،  -2

والرقابة على الصادرات: كيف يمكن لشركات التكنولوجيا الفائقة          2260قرار مجلس األمن رقم غاري بيرتش، "  -3

، عدد خاص حول الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد W5DPASS  2260جلة "، مأن تحقق االلتزام واالمتثال
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غير املشروع في املواد النووية  االتجارالرقابة على الصادرات للحد من تعرضها ملخاطر المتثال و بتعزيز ا

 .1املواد املشعة األخرى و 

وضع قوائم تتضمن تحديد املواد واملعدات اد في الوقت الراهن باعتممعظم الدول تجه كما ت

  مكين موظفي الجمارك واملسؤولين املعنيين كشرط مسبق لت، التكنولوجيا الخاضعة للرقابة الوطنيةو 

دقة إعداد هذه القوائم بعد مشاورات و يتم قابة فعالة على الصادرات، و األمن للقيام بعملية ر بالتجارة و 

ملنسق معظم دول العالم تقريبا النظام ا استخدامع األساسية، فضل عن فنية بالغة ملراقبة معظم السل

مر األ  رقام لتصنيف املنتجات املتداولة،األ لتوصيف السلع وترميزها، وهو نظام موحد دوليا من األسماء و 

نسق( النظام املنظام املراقبة العادية و نظامين )الذي سيؤدي إلى تحقيق ما يسمى بالرقابة املختلطة بين ال

 .2تنفيذهافي عمليات التصدير و  االرتباطول عن طريق جدا

األوروبي قد أدمجت قوائم املراقبة الخاصة بمجموعة موردي املواد  االتحادتجدر اإلشارة أن دول 

 ،مراقبة واحدة  واسنار في قائمة  اتفاقو  ،ونظام مراقبة تقنية الصواريخ ،املجموعة األستراليةو  ،النووية

قد فضلت عدة املزدوج، و  ستخداماال ت ملحقا للئحة التنظيمية لإلتحاد األوروبي املتعلقة بالتي أعتبر و 

 ،نموذجا لقوائم املراقبة الوطنية الخاصة بها باعتبارهاهذه القائمة  استخدام االتحاددول أخرى خارج 

 للبضائع  وجعلها
ً
 مهما

ً
في تقريرها  2260رار الحظت اللجنة املنشأة عمل بالق وقد ،3االستراتيجيةمرجعا

ستكمالها قوائم املراقبة لديها، كما سجلت ادولة أفادت  (21)أن  1001املقدم إلى مجلس األمن لعام 

أوضحت اللجنة ، و ر الشامل إلى قوائم املراقبةفتقار عدد من الدول التي لديها نظم تصدير أسلحة الدماا

فعالة أكثر ملئمة و  أجل تنفيذ تدابير  هامة من خطوات تخاذالأن الفرصة سانحة أمام العديد من الدول 

 .4ملراقبة الصادرات

 أمنهااملاعة و لمصاد  الوطنية لراةقبة املثالثا: 

والبحوث والتعليم،  ،والطب ،ل الصناعةغراض سلمية متنوعة في مجاتستخدم املصادر املشعة أل 

مراقبة املصادر املشعة وتعتمد  ،إشعاعيةتظهر الكثير من تلك املواد في صورة مصادر مغلقة مزودة بمواد و 

تجهت أغلب افي هذا السياق للدولة في مجال األمن النووي، و أمنها على مدى فعالية النظام التشريعيو 

وحمايتها املادية، ، ادر املشعةاملص استخدامالرقابة على ني واملؤسس ي لإلشراف و الدول لوضع اإلطار القانو 

تأمينها بواسطة و  ،وتفتيشها الترخيص بهاو  ،وتسجيلها ،عن هذه املصادر أساسية للتبليغتوفير بنية و 

                                                           

 .12، ص سابقغازي بيرتش، مرجع  -1
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التصدي و  إجراءات املنع، وفي سياق 1دون إذن هااستخداملفها أو اتأو  ،حاملي التراخيص ملنع سرقتها

ة إلى وطنيأن تستند التدابير الاملصادر املشعة، تقتض ي غير املشروع في املواد النووية و  االتجارلعمليات 

حكومة كازاخستان تدابير لتشديد تخذت ااملادية، فعلى سبيل املثال الحماية نظم متطورة جادة للرقابة و 

بما في ذلك تقديم أنظمة التحكم املواد اإلشعاعية،  استخداممل التشريعي والتنظيمي لتسجيل و إطار الع

ة حياتها، كما تقوم الوكاالت التابعة املحاسبة الحديثة التي تتعقب جميع املصادر املشعة طيلة دور و 

التخلص منها، باإلضافة و تأمينها و  ،أو املتوقفة ،ى املصادر املهملةللحكومة بتنظيم عمليات دورية للعثور عل

 غير املشروع. االتجار ستغللها في مجال وا ،أو تهريب ، ملنع أية سرقة2إلى بناء مرافق تخزين خاصة بها

بمساعدة من الوكالة الدولية و  1003جمهورية جورجيا منذ العام قامت  وعلى سبيل املثال

سترجاع ال تيمة، حيث نفذت بعثة اإنقاذ املصادر اليو  ،تحديث مستويات األمان اإلشعاعيللطاقة الذرية ب

 ،ريةاملتحدة األمريكية عبر برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذ لتها الوالياتالكشف التي موَّ و 

تمشيط املنطقة الجبلية في راشا الواقعة شمال غرب العاصمة تبليس، مع التركيز على مراكز و عملية مسح 

هذا للكشف عن و  ،منطقة في جورجيا لم تخضع للفحصآخر  باعتبارهاالصناعة القديمة في نهر ريوني 

أن  تجدر اإلشارةو  ير املشروع،غ االتجار ستغللها في عمليات التهريب و ان الحيلولة دو املصادر اليتيمة، و 

التحكم الرقابي ط، حيث ال تزال مؤشرات اإلدارة و عدم إحصاء املصادر املشعة ال تقتصر على جورجيا فق

 االستيلءمن مخاطر  تأمينهاو  ،بمصادر النشاط اإلشعاعي في الكثير من الدول بحاجة إلى تحسينها

في تأمين تخزين آمن  ل تقترب من املراحل األخيرةجورجيا كإحدى البلدان على سبيل املثاوالسرقة، و 

 .3غير املشروع االتجار و قع في أيدي عصابات مافيا التهريب حتى ال ت ،جديد للمصادر املشعة

غالبيتها تستخدم  ،(TNGSضخم )مصدر مشع قديم و  022حوالي يوجد ف ،الروس ي االتحاد أما في

وحدة  100  السوفياتي كان هناك ما يقارب االتحادتفكك عقب و في توفير الكهرباء ملنارات بحرية نائية، 

حصلت عدة حوادث  قدب روسيا قرب الحدود النرويجية، و من هذه املصادر تقع بمناطق نائية شمال غر 

املشعة في صادر غير الشرعي لهذه امل ستخداماال القلق حول ، فتعاظم الخطر و ستيلء بشأنهاسرقة وا

بشكل فعال تدابير تحسين األمان غير املشروع، األمر الذي جعل النرويج تدعم  االتجار عمليات التهريب و 

( بمساعدة السلطات TTPAالنووي لهذه املصادر، إذ تولت سلطة الحماية اإلشعاعية النرويجية ) األمنو 

ات توصيي، مع األخذ باملعايير الدولية و الروسية تصميم مشاريع الدعم التنظيمي في إطار القانون الروس 

                                                           

 .26سامح أبو العينين، مرجع سابق، ص  -1

 .13دروين أبين، مرجع سابق، ص  -2

، 1000، أيلول/ سبتمبر 2/61 "، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العددمهمة إسترجاع في جورجيابيتر ريكوود، " -3

 .62ص 
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قامت الحكومة  2663منذ عام و  .1أمان املصادر املشعةية للطاقة الذرية فيما يخص أمن و الوكالة الدول

ستبدالها بألواح وا ،شبه جزيرة كوالمن منارات     وحدة من املصادر املشعة  00النرويجية بإزالة أكثر من 

الروس ي  االتحادالبيئي في عي و والصنا شمسية للطاقة الكهربائية، كما عملت سلطات التنظيم النووي

دراسة ما إذا كانت التدابير املعمول بها تحتاج إلى (، و TNGSبتحديد تدابير مراقبة هذه املصادر املشعة )

أفضل عتبار املعايير والتوصيات الدولية و ال مع األخذ في ا ،أو وضع تدابير جديدة ،استعمالأو  ،تعديل

 .2املمارسات في الدول األخرى 

 على الحدودالوطنية الرةقابة تأمي  و  تكثيف ابعا: 

غير املشروع في  االتجارالتحكم فيها أهمية خاصة لقطع طرق و الوطنية تكتس ي إدارة الحدود 

اإلشعاعية، لذلك تقوم العديد من الدول ببذل الجهود لتأمين حدودها الوطنية من خلل املواد النووية و 

 ،نقاط حراسة املنافذ الحدودية، و ءة منتسبي الجماركرفع كفاتركيب معدات الكشف عن اإلشعاع، و 

 .3غير املشروع عبر الحدود االتجار ة الحساسة لضبط عمليات التهريب و تزويدهم باألجهز و 

 بتحديد الوطنية النامية إلى وضع ضوابط فعالة لتأمين حدودهاتجهت البلدان الصغيرة و اقد و 

     السمسرة في املواد الحساسة،و  االتجار ليات ملكافحة ووضع آلعبور البرية والبحرية والجوية، نقاط ا

حاوية يوميا في ميناء كلنغ الواقع على مضيق ماالكا  21000فعلى سبيل املثال يتم التعامل مع أكثر من 

هذا امليناء على  يعملن بين أكبر املوانئ في العالم، و خارج  كوالمبور، حيث يأتي في الترتيب الثاني عشر م

 على مفترق الطساعة، و مدار ال
ً
 إستراتيجيا

ً
هو محور رق التجارية في جنوب شرق آسيا، و يحتل موقعا

عبر هذا امليناء  ع البضائعاتمر جميع أنو الجو، و من البحر إلى الّبر و  للشحن العابر للبضائع التي تنقل

اإلشعاعي عتماد على أجهزة الرصد ال للكشف عن أي بصمات مشعة، حيث يستطيع ضباط الجمارك ا

أو  ،عتراض املواد غير املشروعة أثناء عبورهاامن تم عدتهم على الكشف عن اإلشعاعات، و البوابي ملسا

 .4خلل وجودها في املعابر الحدودية

أرخبيل سولو التي ن آالف الجزر في بحر سوال ويزي و كما يعد مراقبة املواقع النائية املتواجدة بي

 في غاية الصعوبة، مما يجعل منطقة الحدو  ،الفلبينليزيا و دودها بين أندونيسيا وماتمتد ح
ً
د الثلثية أمرا

تعمل  واملتفجرات، لذلكواألسلحة  ،بما في ذلك عبور األفراد ،نوويةتهريب املواد التجار و لهذه مناسبة ل
                                                           

 ، 1000، أيلول/سبتمبر 2/61للطاقة الذرية، العدد  "، مجلة الوكالة الدوليةتحكم من بعدمالغر رزاتاك سنيف،"  -1

 .61ص 

 .63و 61ص ص مالغر رزاتاك سنيف، مرجع نفسه،  -2

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا     محمود بركات، "  -3

 .21 -23ص ص "، مرجع سابق، وإقليميا ووسائل مواجهتها

4- Danielle Dahlstrom,Op. cit, p.4. 
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 تهم فيمشاركن أجل تعزيز العاملين منووية )باتان( بأندونيسيا بدعم و إدارة الوكالة الوطنية للطاقة ال

 .1تحسين األمن نتيجة لبيئة التهديدات املستمرة، و تأمين الحدودمراقبة و 

   الحمولة ر بيانات إلكترونية على الركاب و كما ألزمت شركات النقل التابعة لبعض الدول بتوفي

  تشترط على شركات الشحن الجّوي تقديم ت البحرية بأربع وعشرون ساعة، و قبل تحميل الحاويا

ختيار الشحنات الشديدة اموظفي الجمارك من يتيح ذلك لسلطات و مما لدى املغادرة، ومات اللزمة املعل

قد وفرت معظم املبادرات املتعلقة بأمن سلسلة اإلمدادات نظم االستهداف اآللي، و  استخدامالخطورة ب

سبقا عبر الحدود، عليها م ةوافقاملو  ،في نقل البضائع الصالحة للنقل الدولية الدعم من أجل اإلسراع

 عن الحدودال التحقق من مدى او 
ً
 .2متثال لقواعد التجارة بعيدا

( كآلية AMISقامت الواليات املتحدة األمريكية بوضع برنامج لتأمين الحدود ) تجاهاال نفسفي و

من الحد املزدوج، و  ستخداماال تحسين عملية صنع القرار بشأن طلبات النقل ذات و  ،عدة الدول ملسا

تقديمه    لل من خ ،املواد ذات الصلةفي أسلحة الدمار الشامل و  االتجار و  ،التجارة غير املشروعةمخاطر 

التخلص والتفتيش والحجز  و  ،على الحدود تدريبات على الكشف في مجال تعزيز اإلنفاذ عبر نقاط الدخول 

كما يتبرع بمعدات كشف  للمنتهكين، القضائية لحقةاملاضعة للرقابة، فضل عن التحقيق و من املواد الخ

على سبيل املثال عزز هذا البرنامج القدرات الوطنية في البرنامج، و تفتيش متقدمة للحكومات الشريكة و 

للدول املجاورة لسوريا على وقف عمليات النقل غير املشروعة عن طريق تدريب مسؤولي تأمين الخط 

 كمنظمة الجمارك العاملية ،مع املنظمات الدوليةاملزدوج  ستخداماال األمامي للحدود لتحديد األسلحة ذات 

 .3الخبرات بين الدول الشريكةعتماد أفضل املمارسات و التشجيع 

 

  

                                                           

، WOMPISS 2260"، مجلة الشراكة بين أصحاب املصلحة لتحقيق األمن النووي: قصة نجاح وليام و.كيلر وآخرون، " -1

مرجع  ،(WISTعدد خاص الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية )

 .23 -20ص ص ، سابق

 .21"، مرجع سابق، ص (1006) 2260تقرير اللجنة املنشأة عمل بقرار مجلس األمن مجلس األمن، األمم املتحدة، "  -2

ضوابط الصادرات والتجارة األمريكية وكيف أنها تتقاطع مع قرار مجلس األمن رقم ، "W5DPASS  2260 مجلة  -3

الدوليين بجامعة  ، مركز التجارة واألمن6ارجية األمريكي سيمون ليماج، العدد "، مقابلة مع نائب مساعدة وزير الخ2260

والنرويج والواليات املتحدة  وجمهورية كورياجورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السلح وكزاخستان 

 .20، ص 1022واالتحاد األوروبي، 
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 خالصة الفصل: 

  ،التحديات لحفظ األمن النووي العالميإّن الرهانات و 
ً
 و تستدعي في الظرف الحالي عمل

ً
 جادا

ً
هدفا

وهذا  ر السلمية،ات النووية السلمية أو غيستخداماال سواء في  ،املتصاعد نتشار اال خطر  اتجاه ادقيق

، نخراط الكامل في املبادرات العامليةال او  ،عن طريق تعزيز اآلليات الدوليةمستمر تنسيق يقتض ي مواكبة و 

التي قد تصل الناشئة  نتشار اال دعم املقاربات ذات الصلة بتدويل دورة الوقود النووي للحد من مخاطر و 

غير املشروع في  االتجارأن الطبيعة العابرة للحدود لعمليات  اكمعة السلم واألمن الدوليين، حد زعز إلى 

الفعالية تبرر الحاجة إلى الدعم الدولي من خلل تعزيز دولي سريع التنسيق و  ،اإلشعاعيةاملواد النووية و 

املنظمة العاملية و  ،األنتربول  ظمة الشرطة الجنائيةمنلوكالة الدولية للطاقة الذرية، و أنشطة اعبر جهود و 

وأجهزة املراقبة  ،دول من خلل إنشاء أنظمة أمنيةدعم الجهود الوطنية للكثيف و للجمارك، فضل عن ت

تشديد الرقابة املصادر املشعة وأمنها، و  طني ملراقبةإحداث سجل و اإلشعاعية، و ة للمواد النووية و املتابعو 

  غير املشروع. االتجار التصدي لحاالت و  ،للكشفطنية الو وتأمين الحدود  ،الصادراتعلى 
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غيرها من الهجمات التي وقعت في مناطق و  اإلرهابية 1002بعد هجمات الحادي عشر سبتمبر

  لكن بصورةي عودة التهديد النووي من جديد، و مختلفة من العالم، تأكد لدى املجتمع الدول
ً
أكثر تعقيدا

 شجعنتباه إلى قضايا األمن، و ل جدد ا" الذي واإلشعاعي باإلرهاب النووي" يصطلح عليهأصبح تمثل فيما 

في النهج الدولي املتبع بشأن األمن النووي، حيث قبل األحداث كان املوضوع  وجدية عمقبإعادة التفكير ب

و سيناريمجرد إدارات التقييم في املؤسسات الرسمية األمريكية كح في حلقات النقاش األكاديمية، و يطر 

، بعد األحداث تغير  ، لكن1حتمالت واقعيةايقوم على تصورات نظرية أكثر مما يرتبط بسيئ 
ً
األمر تماما

ية، بل يتعين أن شنشطار لتبين بوضوح أنه ل ينبغي أن تكون هواجس القلق األمنية تقتصر على املواد او 

ي تسعى الجماعات املتطرفة الحصول الت تشمل أيضا املواد النووية بدرجة أدشنى، بما في ذلك املواد املشعة

َر بشدة النظرة السابقة إلى ى دهذا ما أ"، و القذرةاإلشعاعية القنابل عليها لصنع " تبني نهج جديد غيَّ

 .2الخاصة باألمن النووي من منظور كلي

 النووي عليه؛ فإن تسليط الضوء على خطر اإلرهاب و 
ً
لألمن  كأحد مصادر التهديد األكثر إلحاحا

شنعكاسات األمنية على املجتمع الدولي حال اليهدف باألساس إلى وضع تصور مستقبلي ل ،دوليي الالنوو 

البيئة وصول بعض أو جزء من املواد أو األسلحة النووية في أيدي الجماعات اإلرهابية املسلحة، لسيما في 

املناطق التي تشهد أو ، األمنيةالقائمة في الدول ذات التواترات  النزاعاتو  ،الخصبة من خالل الصرعات

 أ
ً
 على تدابير ومقتضيات األمن النووي، و ، األمر الذي يشد هليةحروبا

ً
 مضاعفا

ً
على التحكم  القدرةانتباها

 حمايتها من أعمال اإلرهاب النووي.و  ،املنشآت النوويةخرى، واملعدات و املواد املشعة األ و  ،في املواد النووية

      طرق نبين (، ثم املبحث األول يان ماهية اإلرهاب النووي )لذلك، سنتطرق في هذا الفصل إلى ب

 .(املبحث الثاني) الدوليين الوطني و ليات مجابهته على الصعيدوآ

                                                           

 .12 -12ص ص القادر، النتشار النووي، مرجع سابق، أشرف عبد الغفار عبد  -1

 من ذي 21"، جريدة عمان الصادرة في األمن النووي وتقليل مخاطر أسلحة الدمار الشاملعبد هللا بن علي العليان، "  -2

،  http://2016.omandaily.om/?p=344261:م، متاح على الرابط التالي 1022سبتمبر  5هـ املوافق لـ  2142الحجة 

 .21/02/1022تاريخ الطالع: 

 

http://2016.omandaily.om/?p=344261
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 املبحث األول: ماهية اإلرهاب النووي

سار التارييي لتطور اإلرهاب، نقطة تحول هامة في امل 1002هجمات الحادي عشر سبتمبر شكلت 

أشكال كأحد  "اإلرهاب النووي"بيئة الدولية قد أفرزت ذلك التحول بظهور شبح أن املتغيرات في الو 

م برز في ث ،22201األمن على األقل منذ عام تم اإلعتراف به كتهديد لإلشنسان و اإلرهاب الجديد، علما أنه 

رهابية حتمال أن يكون لدى منظمات إاستمرار، خاصة في ظل اعتباره التهديد األكبر باالسنوات األخيرة ب

النووية، وهنا تكمن  على املواد واألسلحةالخبرات التكنولوجية التي تستطيع أن تنجح في الحصول 

 األمن الدوليين.خطورته واشنعكاساته على السلم و 

م مفهوم اإلرهاب ث(، املطلب األول لذلك؛ سنتطرق في هذا املبحث إلى التعريف باإلرهاب بوجه عام )      

 (.املطلب الثالثاإلرهاب النووي املنظم )(، و نياملطلب الثاالنووي )

 اإلرهاب بوجه عامبتعريف الاملطلب األول: 

األحداث من حيث املفهوم والتحديد رغم التطورات و مازال اإلرهاب موضع خالف واختالف 

 2راملتسارعة التي يشهدها العالم املعاص
ً
، ذلك أن مسألة ضبط التعريف ظلت عملية معرفية معقدة نظرا

يكاد و   ،3به متفق عليه بسبب الطابع الديناميكي الذي يتميزصطلح ليس له محتوى قانوشني ثابت و لكون امل

 في مفهومه االباحثين على  أغلبيجمع 
ً
ستحالة إمكانية صياغة تعريف جامع ماشنع لإلرهاب خصوصا

 ،4في املجتمع الدولي التصورات السياسية للفاعلينة للدول، و يديولوجيف املصالح اإل ختال االدولي نتيجة 

الفرع اإلصطالحي لإلرهاب )ولة الوقوف على التعريف اللغوي و هذا املطلب إلى محافي تطرق سن لذلك

 (.الفرع الثانيم التعريف القانوشني لإلرهاب )ث(، األول 

                                                           

 وهو العام الذي دخلت فيه معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية حيز النفاذ. -1

ستعالمات، إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، اإلرهاب ومحاربته في العالم املعاصر، وزارة اإلعالم، الهيئة العامة لإل  -2

 .1مصر، ص

اإلرهاب مفهوم شنسبي متطور يختلف من مكان إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، ومن عقيدة أو فكر إلى آخر، ومن     -3

رؤية قانونية      : عادل نايف ترابة، " راجعي) الصعب اإلقرار بوجود مفهوم واحد لإلرهاب يمكن أن يقبل به الجميع.

، مجلة املؤتمر، العدد الثامن عشر، املركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، "لإلرهاب  في املجتمع الدولي

 (.  22، ص 1004طرابلس، 

"، مجلة الشريعة والقتصاد، املجلد اإلرهاب الدولي املعاصر وآليات مكافحته وفق املنظور األمميحسن ربيعي، "  -4

 .120، ص 1022قسنطينة، جوان  -رالسابع، العدد الثالث عشر، جامعة األمير عبد القاد
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 اإلصطالحي لإلرهابالفرع األول: التعريف اللغوي و 

 أوال: املعنى اللغوي لإلرهاب

ْرَهَب ي  " في اللإرهابكلمة "
َ
 بمعنى الرعب و سان العربي مصدر للفعل أ

ً
في  جاءو ، 1الخوفْرِهب  ِإْرَهابا

 مادة "رهب" )َرِهَب: بالكسر، َيْرَه  ،بن منظور ل لسان العرب 
ً
 وَرْهبا

ً
-وبالتحريكبالضم والفتح -ب  َرْهَبة

 
ً
ْهَبانا   فزعه.به: أي أخافه و بالضم. الرهبة: الخوف، والفزع جمع بين الرغبة والرهبة. أرهبه وره ور 

م وَ ﴿ هبه الناس كما في قوله تعالى:إسترهبه: إسترعى رهبته حتى ر و  وه  ْرَهب 
َ
 َواْست

ْ
وا

 
 :أي ،2ِبِسِحٍر َعِظيٍم﴾ َجاؤ

خفة(، ن أحدهما يدل على خوف، واخآخر على دقة و ال صالباء أبن فارس: )الراء والهاء و اوقال  .أرهبوهم

 .3اإلخافة(كسر اإلزعاج و )اإلرهاب بالفي تاج العروس:  وردو 

" كلمة حديثة في القاموس العربي، وعّرف لفظ اإلرهاب اعتبار "بأقر مجمع اللغة العربية قد و 

لذلك  ،4األشخاص الذين يسلكون طريق العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية هم أولئك )اإلرهابيين(

 .5بين الناس الذعر ه إثارة الرعب و ب( تدور حول الخوف والفزع وكل ما من شأنفإن معاشني لفظ )اإلرها

مدلولت ثني عشرة مرة بمعاشني و ا( ومشتقاتها رهبآن الكريم فقد وردت كلمة )القر في أما 

 وَ ﴿ مختلفة، كما في قوله تعالى:
َ
 وْ أ

ْ
وا

 
  ف

َ
اَي ف ْم وِإيَّ

 
وِف ِبَعْهِدك

 
وِن اِبَعْهِدي أ ْيَك وَ ﴿وجل:عز قال ، و 6﴾ْرَهب 

َ
ْم ِإل اْضم 

 ِمَن َجَناَحَك 
ْ
ًبا َوَرَهًبا وَ َيْد وَ ﴿قال أيضا: ، و 7﴾ِب َه لرَّ ا

َ
َنا َرغ

َ
ون  ع 

ْ
وا

 
ان

َ
اِشِعيَن  ك

َ
َنا خ

َ
قال كذلك في محكم ، و 8﴾ل

ْم مَّ وَ ﴿: التنزيل ه 
َ
وا ل ِعدُّ

َ
ْم ِمّ ا اأ ْعت 

َّ
َوٍة وَ  ْن ْسَتط

 
وَن ِبِه رِّ  ِمنق ْرَهب 

َ
ْيِل ت

َ
لخ

َ
ْم وَ  َباِط ا

 
َوك ِه َوَعد 

َّ
َو الل ِريَن ِمنَعد 

َ
 آخ

                                                           

 .12، ص2221، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، 1محمد الباشا، املعجم الكافي: عربي حديث، ط: -1

 . 142صو  41، ص1002، دار صادر، بيروت، لبنان، 4ابن منظور أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، ط:  -2

املوسوعة السياسية، متاح على الرابط التالي:  ،Cyber Terrorism -رهاب اإللكتروشنيأحمد ناصر أبو السعود، اإل  -3

encyclopedia.org/dictionary-https://political ،  :21/02/1022تاريخ الطالع. 

 . 420، ص 2225، دار عمران، القاهرة، 1مجمع اللغة العربية، املجمع الوسيط، ط: -4

 ، 1021، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2وسبل املكافحة، ط: املظاهر -الجذور الهاشمي ناصر، اإلرهاب  -5

 .41ص 

 . 10سورة البقرة، اخآية  -6

 . 41سورة القصص، اخآية  -7

 . 20سورة األنبياء، اخآية  -8

https://political-encyclopedia.org/dictionary
https://political-encyclopedia.org/dictionary
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ونِ  م  د  وَنه  م 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ْم  ْهِم ل ه  م 

َ
ه  َيْعل

َّ
رْ ﴿ :القرطبي في تفسيرهاإلمام قال ، 1﴾الل

 
ِه وَ ت

َّ
لل

ْ
َو ا وَن ِبِه َعد  وَ ِهب  ْم َعد 

 
 :، أي﴾ك

 .2العربتخيفون به عدو هللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار 

   تدل علىالتي  من اخآيات السابقة أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ اإلرهاب بالصيغةيتبين 

ف و إنما ساق صيغ مختلفة اإلشتقاق من نفس املادة اللغوية، بعضها يدل على الخمعنى لغوي واحد، و 

 .3الخشية من هللاوالبعض األخر يدل على الرهبنة والتعبد و    الفزع،و 

التخويف، ففي اللغة و لفظ )اإلرهاب( بما يفيد الذعر  أما في معاجم اللغات األخرى؛ فقد جاء       

( Terrorالذي إشتقت منه كلمة ) (Terse( مصدره الفعل الالتيني )Terrorismاإلنجليزية لفظ اإلرهاب )

 .4الهلع الشديدوتعني شنشر الرعب و 

ي أرهب أو ( التي تعنTerreurأما أصل اإلشتقاق لكلمة )إرهاب( في اللغة الفرشنسية مأخوذة من )        

( يدلن tres)و( tersالالتيني )( و tersidanبريل( أن الفعل الفارس ي )أرعب أو أفزع، ويرى األستاذان )بيلي و 

( في املعجم terreurهي الكلمة التي أصبحت تعني )و  ،(terrorكلها مشتقة من كلمة )و  ىعلى نفس املعن

من عنصرين تضيكلمة )رعب( بمعنى  2121الفرشنسية لعام  قد فسر أول قاموس لألكاديميةالفرشنس ي، و 

 .5الثاشني جسدي)الخوف( و  ي األول معنو 

إشاعة    ( الذي يعني terror( من األصل الالتيني )tterireأما في اللغة اإليطالية فقد إشتق لفظ )

 .6(terrorismus)( وterrorismeالهلع الشديد، كما ترجمت اللغة األملانية اللفظ الفرشنس ي )

  تشترك في مدلول لغوي واحد  جنبيةالعربية أو األ سواء أن معظم املعاجم اللغوية  ،ما تقدممفاد 

 شدة الخوف.لفظ )اإلرهاب( يؤدي معنى الرعب والفزع و ل

                                                           

 . 10سورة األنفال، اخآية  -1

لينان،  -، دار إحياء الثراث، بيروت2، الجامع خآحكام القرآن، ج: (وعبد هللا محمد بن أحمد األنصاري بأ)القرطبي  -2

 .42م، ص 2225هـ 2105

 . 51 -11ص ص الهاشمي ناصر، مرجع سابق،  -3

، 2221   نشر، القاهرة،، دار الحرية للصحافة والطباعة وال2أحمد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياس ي، ط:  -4

 .11ص 

  ،1021، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 2هايل عبد املولى طشطوش، اإلرهاب املعاصر، ط:  -5

 .14 -11  ص ص

6 -  The American heritage dictionary, Boston, ma: Houghton Co, 1982, p.1255.  
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 صطالحاإثانيا: تعريف اإلرهاب 

 املفكرين في مختلفهتمام كبير من قبل الباحثين و اب "اإلرهابحظي تعريف مصطلح "

جميع ومناقشة جتماعية، بيد أن عرض وتحليل اسية و نفملا له من أبعاد سياسية و  ،تصاصاتخال 

 بسبب ا صطالحيةل التعاريف ا
ً
ات، فضال عن صعوبة وضع تجاهتنوع الختالف و ل يظل عمال صعبا

ستقرائية مسحية جمع فيها أحد الكتاب أكثر اتعريف منضبط جامع ماشنع للمصطلح ذاته، ففي دراسة 

فات من حيث أن وجود عناصر مشتركة بين هذه التعريإلى لإلرهاب، وخلص  امن مائة تعريفا مختلف

، ستخدامات املصطلحال يكفي تعريف واحد لحصر جميع ، مفهوم تجريدي بدون جوهر ذو  املصطلح

نرى لذلك  ،1معنى اإلرهاب مستمد من الضحية املستهدفةو  ،العديد من التعريفات تشترك في عوامل عامة

 اإلرهاب على النحو اخآتي: نقتصر على أهم التعريفات املعاصرة التي وردت بشأن مصطلحمن  املفيد أن 

لخوف اإلرهاب بأنه: )عمل تهديدي تخريبي يراد منه زرع ا القانونيةعرف معجم املصطلحات الفقهية و  -1

. أما قاموس 2معينة(   زرع الفوض ى بهدف الوصول إلى غاياتو  ضطرابل والذعر في نفوس األهالي، وخلق ا

(Oxford( :عرفه بأنه )بصفة خاصة في تحقيق أغراض أو اإلرعاب و ف والتخويف عنام الستخدا

 .3(سياسية

املزمن    نف إلحداث حالة من الرعب عستخدام املنظم للل )ا :كما عرفته دائرة املعارف البريطانية بأنه -2

يندرج تحت هذا التعريف اإلرهاب الي تمارسه كثير من ر سياس ي(، و يتكون كافية لتفعيل تغيلدى شعب ما 

 ،أما دائرة املعارف الروسية فترى أن اإلرهاب هو: )سياسة التخويف للخصوم ،4خرى دول أ اتجاهالدول 

 .5ستئصالهم ماديا(ابما في ذلك 

: مفادهلإلرهاب مقاربا تعريفا  2220عام في ستخبارات املركزية األمريكية فقد تبنت ل أما وكالة ا -3

أفراد أو جماعات سواء تعمل لصالح ستعماله ألغراض سياسية من قبل استعمال العنف أو التهديد با)

                                                           

ب في هذا القرن، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، أحمد فالح العموش، مستقبل اإلرها -1

 .10، ص 1001الرياض، 

 . 15، ص 2212، دار النهضة العربية، القاهرة، 2أحمد عطيه هللا، القاموس السياس ي، ط  -2

 .12الهاشمي ناصر، مرجع سابق، ص  -3

استراتيجية، املكتب      تجارب-السعوديةمصر واململكة العربية جهاد عودة وآخرون، مدخل لظاهرة اإلرهاب في  -4

 .22، ص1025العربي للمعارف، مصر، 

 .42هايل عبد املولى طشطوش، مرجع سابق، ص  -5
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      عندما يكون القصد من تلك األعمال إحداث صدمة أو فزعو تعمل ضدها، و سلطة حكومية قائمة أ

ايا املباشرين للعمل التي تكون أوسع من دائرة الضحو رعب لدى املجموعة املستهدفة، و أو ذهول أ

   تصحيح مظالم محددة حكم محددة، و  نظمةيشمل اإلرهاب جماعات تسعى إلى قلب أ قدهابي، و ر اإل 

 . 1سواء كانت مظالم قومية أو لجماعات معينة، أو بهدف تدمير نظام دولي كغاية مقصودة لذاتها(

ماشابهها من استعمال الحرائق و ه الخاصة بأنه: )القتل والخطف و وثائقفي يعرف حلف الناتو اإلرهاب و 

هذا نالحظ أن لتي تقف وراء القائمين عليها(، و الدوافع او غض النظر عن األسباب بجنائية،  أعمال عنف

 .2التعريف لم يربط اإلرهاب بالهدف السياس ي

     بأنه:  جاء فيهتعريف الفقيه )سونيل( الذي  لإلرهاب، من تعريفات بعض الفقهاء القانونيينو  -4

تحقيق هدف محدد(، أما  )العمل اإلجرامي املقترف عن طريق الرعب أو العنف أو الفزع الشديد من أجل

  الذعرة منه أول خلق جو من الخوف و يغاستخدام التكتيكي للعنف الل الفقيه )فريد لند( يعرفه بأنه: )ا

يعرفه بأنه: )منهج فعل إجرامي  أما رجل القانون )جرزي فاسبر رسكي(، و 3لدى القسم األكبر من الشعب(

الدولة من أجل املحافظة على عالقات على املجتمع و رض سيطرته بالرهبة يرمي الفاعل من خالله إلى ف

فقد قدم  (محمد شريف بسيوشني)أما الفقيه العربي ، 4جتماعية أو عامة أو من أجل تغييرها أو تدميرها(ا

جتماعها املنعقد بفيينا تحت إشراف األمم املتحدة اتعريفا لإلرهاب أخذت به لجنة الخبراء اإلقليميين في 

تتوخى إحداث رم دوليا تحفزها بواعث عقائدية، و ة عنف محاستراتيجي ما يلي: )هوجاء فيه  2222عام 

أو القيام بدعاية  ،عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة

دولة  ملطلب أو ملظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفوا العنف يعملون من أجل أنفسهم أو نيابة عن

املعنوية أو ر عن العمليات العنيفة املادية و تعبي)  :فيعرف اإلرهاب بأنه ي(عثمان عل)ألستاذ أما ا ؛5ما(

                                                           

 . 12 – 12ص ص الهاشمي ناصر، مرجع سابق،  -1

 . 22الهاشمي ناصر، مرجع نفسه، ص  -2

 . 10صو  12هايل عبد املولى طشطوش، مرجع سابق، ص  -3

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 1أودنيس العكرة، اإلرهاب السياس ي بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلشنسانية، ط  -4

 .20 -21 ص ، ص2221بيروت، لبنان، 

 . 42 -40ص ص هايل عبد املولى طشطوش، مرجع سابق،  -5
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تقوم به أفراد أو جماعات أو كيانات أو  الفزع غير مشروعة لخلق حالة من الرعب و التهديد بها بصورة 

 .1(منظمات أو دول لتحقيق أهداف معينة

الِحظ ملعظم التعاريف ا إن
 
أنها يتبين  ،يرها التي قيلت بشأن مصطلح )اإلرهاب(غو املتقدمة مل

عتبار أن اهذا راجع بالدرجة األولى ألسباب سياسية أكثر منها لغوية ب، و تحمل أكثر من وجهشنسبية و 

أو فرض ألفكار بالقوة تؤدي إلى أنماط عنيفة من السلوك،  2اإلرهاب في األساس هو نتاج للتطرف الفكري 

املحللون بما في ذلك األكاديميون عن ظاهرة اإلرهاب أو ما ها املنظرون و يلتي يجر املناقشات افضال على أن 

ة بتجرد قليل من ينظر للمسألريف" تنطوي على أهداف متعارضة، و يمكن تسميته "بإشكالية التع

 مع ذلك و  ، 4"اإلرهابما هو "و  "اإلرهابي، كما أن املصادر العلمية ل توضح بشكل دقيق من هو "3حيادو 

عمال عليها في وصف شنشاط ما بأنه " عتمادل ستخالص بعض العناصر أو املعايير التي قد يتم اامكننا أ

 " كما يلي:إرهابيا

ستخدام العنف، غير أن معيار العنف وحده ل يكفي إلضفاء اأن يتضمن الفعل عمال عنيفا أو التهديد ب -أ

 باملعنى الدقيق للمصطلح.الوصف اإلرهابي على عمل ما، فالجريمة املنظمة ل تعد إ
ً
 رهابا

أو  من ثم فاألشنشطة املوجهة ألهداف حربيةأن يستهدف العمل زرع وبث الرعب بين املدنيين، و  -ب

 عسكرية ل تعد إرهابا.

 أو فئة داخل املجتمع. ،أو املجتمع ككل ،أن يستهدف الفعل املرتكب التأثير على سياسة حكومة ما -ج

 بي تحقيق أغراض سياسية أو دينية أو أغراض أخرى.أن يهدف النشاط اإلرها -د

                                                           

        واألبحاث العلمانية في العالم العربي، منشور مركز الدراسات ، إشكالية تعريف اإلرهاب"أكرم زادة الكوردي، "  -1

، تاريخ الطالع: www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=572683&ac=2على الرابط التالي:  22/02/1022في 

21/02/1022. 

يقصد به الخروج عن األطر الفكرية  ؛والبعد عن العتدال، وكمفهوم ،صب في الرأيالتطرف الفكري هو التع -2

أو التهديد  ،والدستورية والقانونية التي يرتضيها املجتمع، ويسمح في ظلها الختالف والحوار، وإذا ارتبط بالعنف املادي

 (. 12 -12ص ص اح عبد الكافي، مرجع سابق، : اسماعيل عبد الفتنظريبالقوة فإنه يتحول إلى )إرهاب(. )

 لإلرهاب، فعلىإن غياب املوضوعية والحياد واحدة من اإلشكاليات التي تحول دون الوصول إلى تعريف علمي ونظري  -3

 في نظر اخآخرين. ) ،ينظر أحيانا إلى الكفاح ضد املحتل على أنه إرهاب ؛سبيل املثال
ً
أحمد : راجعيفيما يعتبر عمال مشروعا

 (.22مرجع سابق، ص  العموش،فالح 

 . 21جهاد عودة وآخرون، مرجع سابق، ص  -4

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=572683&ac=2
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أو  من تم هناك اإلرهاب الذي ترعاه الدول ارسها أفراد أو جماعات أو دول، و األفعال املرتكبة قد يم -هـ

 ستخباراتية التابعة لها.ل إرهاب الدولة الذي تمارسه األجهزة ا

ألنها من األعمال  ،حتالل ل يعد إرهابال مة ضد امن تم فإن املقاو اتسام األفعال بعدم املشروعية، و  -و

 .1املشروعة من منظور قواعد القانون الدولي

 الفرع الثاني: التعريف القانوني لإلرهاب

ستخالص بعض عناصره احاولنا ، و صطالحياوا ارع األول تعريف اإلرهاب لغويبعد ما تناولنا في الف

ي الذي جاء به التشريعات الدولية، بما في ذلك القانوشن الفعل اإلرهابي، يأتي التعريفلتحديد ما هو 

 معاقبة اإلرهاب.للدول املتعلقة بقمع و  التشريعات الوطنية

 يات الدوليةفتفا الأوال: تعريف اإلرهاب في ا

يات دولية ذات طابع اتفاققام املجتمع الدولي بعدة محاولت جادة لتعريف اإلرهاب من خالل 

 ما يلي:فيسنتطرق إلى أهمها و ليمي، أخرى ذات طابع إقعالمي و 

الثانية تعريفا في املادة األولى الفقرة  2242معاقبة األعمال اإلرهابية لعام ية جنيف ملنع و اتفاقأوردت  -1

إثارة الفزع   يكون الغرض منها و يراد باإلرهاب األفعال الجنائية املوجهة ضد دولة ما  )لإلرهاب جاء فيه:

في نفس السياق جرمت و ،2ين أو مجموعة من األشخاص أو عامة الجمهور(الرعب لدى أشخاص معينو 

 ية األفعال التالية كأعمال إرهابية:تفاقلاملادة الثانية من ا

 األفعال العمدية املوجهة ضد حياة، أو السالمة الجسدية أو صحة أو حرية: -أ

حلفاؤهم ات لرؤساء الدول و امتياز غيرهم من األشخاص الذين يمارسون رؤساء الحكومات والدول و  -

 بالوراثة أو التعيين.

 أزواج املذكورين سابقا. -

األشخاص املكلفون بمهام عامة عندما ترتكب ضدهم األعمال اإلرهابية بسبب هذه املهام أو عند  -

 ممارستهم لها.

 باألموال العامة املخصصة  -ب
ً
 ستخدام الجمهور.ل التخريب العمدي أو إلحاق الضرر عمدا

                                                           

 . 10، ص سابقرجع مجهاد عودة وآخرون،  -1

 . 2242من اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرهاب لعام  1املادة األولى الفقرة  -2
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 عام نتيجة الفعل العمد يعرض الحياة اإلشنسانية للخطر.إحداث وضع خطير و  -ج

صنع أو حيازة أو تقديم أو الحصول على أسحلة أو ذخائر أو متفجرات أو مواد ضارة بغرض تنفيذ  -د

 .1جريمة من الجرائم املذكورة في أي بلد كان(

تقنينه كجريمة في القانون رهاب و اإل تعريف  فيية بمثابة الجهد الدولي األول تفاقلهذه ا تعد

يات تفاقال(، فضال عن كونها أصبحت املرجع بالنسبة لال عقوبة إال بنصال جريمة و الدولي إعمال ملبدأ )

ية تفاقالمن الشروط التي أوجبت  نالحظف ؛التي جاءت بعدها، أما اإلنتقادات املوجهة إلى التعريف

 توا
ً
أما األشخاص أي أن يوجه العمل ضد الدولة،  "كن الدوليةر "هو فرها في العمل كي يصبح إرهابا

 .2اخآخرين فإن األعمال اإلرهابية املوجهة ضدهم ل تدخل في نطاق التجريم

 لإلرهاب 2251قدمت لجنة القانون الدولي في األمم املتحدة مشروعا عام  -2
ً
 منظورا

ً
في  تضمن تعريفا

 أمن اإلشنسانية جاء فيه: )اإلرهاب ينصرف إلى ئم ضد السالم و من قانون الجرا (1املادة الثانية الفقرة )

سماحها بأشنشطة منظمة هدفها شجيع أشنشطة إرهابية في دولة أخرى، و تخاذ أو تاقيام سلطات دولة ب

ل التي تمارس عمااأل قتصاره على اإل أن املالحظ على هذا التعريف  رتكاب أعمال إرهابية في دولة أخرى(،ا

 .3لم يتطرق لألعمال التي يرتكبها األفرادة، و من دولة ضد دول

  تعريفايات دولية خاصة بأشكال محددة من اإلرهاب، لكنها لم تقدم اتفاقإلى جانب ذلك ظهرت  -3

كتفت بمعالجة كل شكل من أشكاله بصورة منفصلة عن بقية اإنما وماهيته، و يحدد اإلرهاب  قانونيا

ية اتفاقرهابية غير مشروعة كإفعال أتهديدات إرهابية تشمل ت لحوادث و داإلرهابية، حيث تصاألعمال 

لعام  ية لهاياتفاقال املرتكبة على متن الطائرات، و بعض األعماملتعلقة بالجرائم و  2214و لعام طوكي

املتعلقة بمكافحة  2222لعام  مونتريالية اتفاقروع على الطائرات، غير املش ستيالءالخاصة بقمع ال  2220

ضد األشخاص  ية منع الجرائم املرتكبةاتفاقل غير املشروعة املوجهة ضد سالمة الطيران املدشني، األعما

ية قمع اتفاق، 2222  لعام  ناهضة أخذ الرهائنية الدولية ملتفاقل، ا2224عين بحماية دولية لعام متاملت

                                                           

  .2242املادة الثانية من اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرهاب لعام  -1

األكاديمية العربية املفتوحة ،حسن عزيز نور الحلو، اإلرهاب في القانون الدولي دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير -2

 .11 - 10ص ص م،  1002 -هـ2112فنلندا،  -في الدانماراك، هلسنكي

 . 42هايل عبد املولى طشطوش، مرجع سابق، ص  -3
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ية الدولية الخاصة بقمع تفاقل، ا2222األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام 

 .22221لسنة ية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب تفاق، وال2222الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام 

يات إقليمية ساهمت في توحيد مفهوم اإلرهاب بين الدول األعضاء فيها، حيث تناولت اتفاقوجدت  كما -4

 ،للجريمة اإلرهابيةعنف املكونة لى تحديد أعمال القتصرت أخرى عافي حين  ،البعض منها تعريف اإلرهاب

 من أهمها:و 

ية الجرائم تفاقلعددت املادة األولى من هذه ا :1711ية األوروبية لقمع اإلرهاب لعام فتفا الا -4-1

 :على النحو اخآتي اإلرهابية على سبيل الحصر 

على الطائرات املوقعة في لهاي سنة غير املشروع  ستيالءل ية قمع ااتفاقالجرائم املنصوص عليها في  -أ

على سالمة الطيران املدشني املوقعة  عتداءية قمع جرائم ال اتفاقالجرائم التي وردت في  ، بما في ذلك2220

 .2220في مونتريال عام 

   على الحياة أو السالمة الجسدية أو حرية األشخاص ذوي  اعتداءالجرائم الخطيرة التي تمثل  -ب

 ية.الحماية الدول

 الجرائم التي تتضمن خطف الرهائن أو اإلحتجاز التعسفي لألفراد. -ج

 .2الطرود املتفجرةستخدام القنابل والقذائف والصواريخ واألسلحة النارية و االجرائم التي تتضمن  -د

في تحديدها  يةتفاقلالتجريد الذي تضمنته ااألفعال املذكورة مدى العمومية و من تعداد يالحظ          

   ية تفاقللتعدد التفسيرات، كما أن املادة الثانية من ا ، األمر الذي يفتح الباب واسعاللجرائم اإلرهابية

مع ذلك فإن اإلرهاب ل يغطي كل صور العنف، "، و  من أعمال العنف الخطيرةرتكاب عمل ا تنص على "

 .3الفزعالرعب و  درجة منيتحقق معها و سية قتصر على أعمال العنف التي ترتكب ألهداف سياإنما يو 

ية العربية تفاقل( من ا1فت املادة األولى الفقرة )عرّ  :1771ية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام فتفا الا -4-2

كما يلي: )هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه  (اإلرهاب) 2222ملكافحة اإلرهاب لعام 

                                                           

في القانون الدولي، دار جامعة نايف للنشر، جامعة نايف العربية للعلوم مايا حسن خاطر، الحرب على اإلرهاب  -1

 .221 -221 ص م، ص 1025 -هـ2141األمنية، الرياض، 

 . 2222املادة األولى من التفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب لعام  -2

، 1002 -1002جامعة وهران،  ،ماز حسن، تشريعات مكافحة اإلرهاب ومسألة حقوق اإلشنسان، رسالة ماجستير -3
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 ملشرو 
ً
و ترويعهم أع إجرامي فردي أو جماعي يستهدف إلقاء الرعب بين الناس أو أغراضه يقع تنفيذا

بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم لخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد املرافق أو األمالك 

                .1عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر( ستيالءل حتاللها أو ااالعامة أو الخاصة أو 

أما الجريمة اإلرهابية فقد عرفتها الفقرة الثالثة من نفس املادة بقولها: )هي أي جريمة ترتكب 

 لغرض إرهابي في أي من الدول املتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها
ً
يعاقب عليها و  تنفيذا

حتالل ل د جريمة حالت الكفاح املسلح ضد ال تع: )كما نصت املادة الثانية )أ( على أنه ،2قانونها الداخلي(

هو ما يساير قرارات ، و (ر وفقا ملبادئ القانون الدوليتقرير املصيالعدوان من أجل التحرر و األجنبي و 

  4041الجمعية العامة لألمم املتحدة التي تنادي بحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني لسيما القرار رقم 

 العشرون.خالل الدورة الثانية و  2221سمبر دي 12الصادر في 

السائد في العالم الغربي الذي يتمسك بعدم  تجاهليخالف ا يةتفاقالوارد في ال إن التعريف

حالت هذه إحدى نقاط الخالف الجوهرية التي و إضفاء الشرعية على العمل اإلرهابي مهما كانت دوافعه، 

 .3موحد حول ماهية اإلرهاب دوليا اتفاقالوصول إلى دون 

ية اتفاق( من 3عرفت املادة األولى الفقرة ) :1777مكافحته لعام ية اإلفريقية ملنع اإلرهاب و فتفا الا -4-3

للقانون  ابأنه: )أي فعل يعتبر إنتهاك)اإلرهاب(  2222مكافحته لعام ملنع اإلرهاب و  منظمة الوحدة اإلفريقية

 على التكامل الطبيعي للخطر أو ي الذي يمكن أن يعرض حياة األفرادالجنائي للدولة الطرف، و 
ً
شكل حظرا

د الحرية أو يسبب إصابة خطيرة  أو يسبب املوت ألي شخص أو أي عدد أو مجموعة من األشخاص أو قو 

أو الثقافي أو كان الهدف منه  لخاصة أو املوارد الطبيعية أو التراث البيئيايسبب خسارة للممتلكات العامة و 

حالة خوف أو إكراه أو إجبار أو إغراء أية حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو أي قطاع  إرهاب أو وضع حكومة في

متناع عن القيام بأي عمل أو تبني أية وجهة نظر أو التخلي عنه أو العمل وفقا ملبادئ معينة، ل للقيام أو ا

 .4لة ما(أو خلق عصيان عام في دو أو تعطيل تسليم أي خدمات أساسية للجمهور أو خلق طوارئ عامة، 

  

                                                           

 . 2222( من التفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام 1املادة األولى الفقرة ) -1

 . 2222( من التفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام 4املادة األولى الفقرة ) -2

  .12 -12ص ص جهاد عودة وآخرون، مرجع سابق،  -3
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اإلقليمية، يمكن أن يات الدولية و تفاقلاب في إطار اهذا العرض السريع لتعريف اإلرهخالل من 

 ما يلي:شنستخلص 

يات الدولية ذات الطابع العالمي كرد فعل لبعض حوادث العنف التي حدثت لشخصيات تفاقلجاءت ا -أ

ذلك أن تأتي املعاهدات مقيدة بحالة  أو  يترتب علىأهمية خاصة في املجتمع الدولي، و أو ضد أهداف لها 

اإلحاطة بكافة جوانب املشكلة،  القصور فيا تتسم باملحدودية في املعالجة و حالت محددة، مما يجعله

 بالتالي تظل بعيدة عن إعطاء تعريف شامل لإلرهاب.و 

      يحدد اإلرهاب  ايعلم الكنها لم تقدم مفهوم ،يات دولية حددت أنواع الجرائم اإلرهابيةاتفاقهناك  -ب

رهاب في جرائم الخطف التي حصرت اإل  2222الدول األمريكية ملنع اإلرهاب لعام  ية منظمةاتفاقماهيته كو 

جرائم   عتبرت جرائم خطف الطائرات االتي  2222ب لسنة اية األوروبية ملنع اإلرهتفاقلاوالقتل، و 

 .1إرهابية

دولية على مفهوم محدد لإلرهاب الدولي، هو الذي حال دون بين أفراد الجماعة ال تفاقلإن عدم ا -ج

  د عناصره بصورة تحد، و موحدة في تعريف اإلرهابدولية شارعة توجد صياغة مقبولة و ية اتفاققرار ا

 موضوعية.دقيقة و 

 ثانيا: تعريف اإلرهاب في التشريعات الوطنية 

في  لإلرهاب رغم املحاولت العديدةلم يتمكن املشرعون الوطنيون من إيجاد تعريف قانوشني دقيق 

سألة تعريف اإلرهاب من ما تثيره مملوقف الدول على الصعيد الدولي و شنعكاس منطقي اهذا ، و تجاهلهذا ا

 يمكن أن شنسوق بعض التشريعات الوطنية التي تصدت إلى تعريف اإلرهاب كما يلي:صعوبات، و 

        املعدل بأنه:  2222 لسنةكافحة اإلرهاب من قانون م 10فت املادة عرّ  التشريع البريطاني: -1

بين  ستخدام العنف بغرض إشاعة الخوفاستخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية، بما في ذلك ا)

 أعمال أدرج كافة بحيث ، وواسعا ، غير أن هذا التعريف ورد عاما2أفراد الشعب أو بين قطاع منهم(

 أهدافها.العنف مهما كانت وسائلها و 

تشريعات خاصة عكس التشريع البريطاشني، فإن املشرع الفرشنس ي لم يستحدث  تشريع الفرنس ي:ال -2

أورد في الكتاب الرابع من املجلد الثاشني لقانون العقوبات الجديد بعنوان "جرائم لتجريم اإلرهاب، و 

  املادةعقوبات صارمة، حيث وصفت ة معينة من األعمال اإلجرامية، وأخضعها لقواعد و اإلرهاب" مجموع
                                                           

 . 15أحمد فالح العموش، مرجع سابق، ص  -1

 .11، ص 2222محمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي، دار العالم للماليين، بيروت، لبنان،  -2
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معين  تصلت تلك األفعال بمشروع إجرامياتعد جرائم إرهابية إذا  ) تعريفا لإلرهاب كما يلي: 2112-2

التهديد بصورة جسيمة عن طريق بث الرعب و  فردي أو جماعي يهدف إلى اإلخالل بالنظام العام

 .1بالترهيب(

قا لإلرهاب لكنه على غرار املشرعين لم يتضمن الجنائي اإليطالي تعريفا دقي التشريع اإليطالي: -3

ل شخص يعاقب ك )من قانون العقوبات أنه: 110املادة  في أوردالغائي، حيث  تجاهاألوروبيين تبنى ال

مستعمال قنابل أو مفرقعات أو غيرها من املواد  ضطرابل ايهدف إلى بث الرعب العام والفوض ى و 

ال التي يكون الغرض منها قلب نظام الحكم مع إقرار املتفجرة(، كما جرم املشرع اإليطالي بعض األفع

 .2عقوبات مشددة على ذلك

  عرف مفهوم اإلرهاب في الوليات املتحدة األمريكية التشريع األمريكي: -4
ً
 ملحوظا

ً
عد ب خاصة تطورا

 في السي 1002سبتمبر  22أحداث 
ً
 حاسما

ً
فت فقد  اسة األمرييكية ملكافحة اإلرهاب،التي تعد منعرجا َعرَّ

: اإلرهاب على أنه 1002في أكتوبر  من قانون باتريوت املتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادر  201املادة 

 خطيرة على
ً
تحدة للوليات امل للقوانين الجنائيةا نتهاكاتشكل حياة اإلشنسان و  )األشنشطة التي تشمل أفعال

 لتخويفاألمريكية أو ألية دولة، ويبدو أن يكون 
ً
املدنيين للتأثير على   سكانالأو إكراه  الفعل مقصودا

الشامل  الحكومة عن طريق التخويف أو اإلكراه أو أن تؤثر على سلوك الحكومة من خالل أسلحة الدمار 

 .3ختصاص القضائي للوليات املتحدة األمريكية(ل ا ضمن نطاق اتحدث أساس، و غتيال أو الخطفل وا

يقصد  ) بقولها:اإلرهاب  2221لعام  22قانون العقوبات رقم من  21عّرفت املادة  املصري:التشريع  -5

أو الترويع يلجأ إليه  ستخدام للقوة أو العنف أو التهديداباإلرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل 

سالمة املجتمع أو  ملشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف اإلخالل بالنظام العام أو تعريض االجاشني تنفيذ

إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو  أمنه للخطر 

مالك األ تصالت أو باملواصالت أو باألموال أو باملباشني أو بلأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو با

                                                           

، بيروت ودمشق، دار الفكر املعاصر، 2لنظام العالمي الراهن، ط: أمل اليازجي ومحمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي وا -1

 . 21، ص 1001

 .220مايا حسن خاطر، مرجع سابق، ص  -2

"، مركز الدراسات والبحوث، جامعة     تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبهامحمد مؤشنس محب الدين، "  -3

 .20، ص 1001كة العربية السعودية، نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململ
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مة أو دور العبادة أو معاهد عليها، أو منع أو عرقلة أداء السلطات العا ستيالءل العامة أو الخاصة، أو ا

 .1العلم ألعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح(

لم يحدد الجرائم اإلرهابية أنه استعمل تعريفا فضفاضا وعاما، و املشرع املصري  علىيالحظ 

، بحيث يمكن 
ً
 دقيقا

ً
أو على على األشخاص  عتداءل عتبار أي جريمة ترتكب سواء تعلقت بااتحديدا

 .2النظام السياس ي في الدولة جريمة إرهابية

 في قانون العقوبات أدرج املشرع الجزائري تعريف اإلرهاب على غرار املشرع الفرشنس ي التشريع الجزائري: -6

جرائم املوصوفة ال" ضمن القسم الرابع مكرر تحت عنوان  25/22مكرر من األمر  22املادة  بموجب

ألمر كل في مفهوم هذا ا ايعتبر فعال إرهابيا أو تخريبي )جاء نصها كما يلي: وقد ،3"فتخريبيةبأعمال إرهابية و 

سيرها العادي عن املؤسسات و  استقرار ة الترابية و السالمفعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية و 

 طريق أي عمل غرضه ما يلي:

املعنوي أو الجسدي على  تداءعل شنعدام األمن من خالل ااخلق جو بث الرعب في أوساط السكان و  -أ

 األشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو املس بممتلكاتهم.

 عتصام في الساحات العمومية.ل اة التنقل في الطرق والتجمهر أو عرقلة حركة املرور أو حري -ب

 نبش أو تدنيس القبور.على رموز األمة والجمهورية و  عتداءل ا -ج

حتاللها دون لستحواذ عليها وااوالتنقل وامللكيات العمومية والخاصة و  لى وسائل املواصالتع عتداءل ا -د

 مسوغ قانوشني.

على املحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن األرض أو إلقائها عليها أو في املياه  عتداءل ا -ه

 الطبيعية في خطر. اإلقليمية من شأنها جعل صحة اإلشنسان أو الحيوان أو البيئة

كاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين على حياة أعوانها أو ممتل عتداءل عرقلة عمل السلطات العمومية أو ا -و

 .4(التنظيماتو 

                                                           

 .2-1ص ص محمد املدشني بوساق، مرجع سابق،  -1

 . 252مايا حسن خاطر، مرجع سابق، ص  -2

املتعلق بمكافحة اإلرهاب والتخريب، ثم تراجع بعد ذلك وأدرج    21/04أصدر املشرع الجزائري املرسوم التشريعي  -3

املنشور في الجريدة الرسمية  2225فيفري  15املؤرخ في  25/22بموجب األمر تجريم اإلرهاب ضمن مواد قانون العقوبات 

 .22، العدد 2225مارس  2الصادرة في 

 العقوبات الجزائري. من قانون مكرر  22املادة  -4
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في تحديد ماهية األفعال التي تندرج  ربشكل أكث توسع يالحظ على هذا النص أن املشرع الجزائري و 

ربما يعود ذلك للسياسة يقدم تعريفا لإلرهاب، و كنه لم تحت طائفة األعمال اإلرهابية التخريبية، ل

لتي شهدتها التشريعية التي جاءت كرد فعل عكس ي على تزايد األعمال اإلرهابية خالل سنوات التسعينات ا

 .1السياس ي في البالد ستقرار عدم ال الجزائر، وولدت حالة النفالت األمني و 

    ما شهدته الساحة الدولية من لظاهرة اإلرهابية و ه رغم خطورة اأن إلى نخلص ،سبق ماخالل ن م

العالم، قطار نتشاره في كافة أوتفاقم اإلرهاب وا، 1002سبتمبر  22هجماتأحداث متسارعة لسيما بعد 

متفق عليه بصورة عامة لإلرهاب لدرجة أن املؤتمر الدولي ن تعريف مقبول و خآ ل يوجد حتى اإل أنه 

ود مفهوم واضح نتهى إلى عدم وجاالجريمة السياسية ببحث موضوع اإلرهاب و  املتعلق 2224املنعقد عام 

تعريف    للوصول إلى بذلت فقهيةبوجود محاولت قانونية و رغم ذلك يمكن القول لظاهرة اإلرهاب، و 

 لجميع عناصره وجوانبه، غير أن تلك املحاولت جاءت موحد لإلرهاب ليكون 
ً
من ومختلفة متباينة شامال

به إجماع عالمي على هذا الخالف لم يمنع من التوصل إلى شير املستخدمة في تحديد تعريفه، و عايحيث امل

ستخالص تعريفا ا نالذلك أمكن، 2التعريف بوجه عامالتي تندرج ضمن نطاق عناصر بعض املحددات وال

ة أو دولة عاإلرهاب عمل إجرامي يرفتكبه فرد أو جمااخآتي: )كملفهوم اإلرهاب من وجهة نظر قانونية 

هذا من خالل ف(، زرع الرعب في النفوس من أجل فتحقيق هدف معين أيا كانبأسلوب يعتمد على بث و 

أن يكون العمل اإلجرامي عنيفا، فقد يتصور القيام بعمل إرهابي أكثر  -حسب رأينا –التعريف ل يشترط 

كما  شعاعية،اإل أو  أو الكيميائيةستخدام العنف كاإلقدام على تلويث املياه باملواد السامة اخطورة دون 

اجتماعي أو ديني أو عقائدي، ل يشترط في اإلرهاب بوجه عام أن يكون مرتبطا بالضرورة بهدف سياس ي أو 

 حتى الدولة.بل جماعة و  ل يشترط أن يكون الفاعل فرداكما 

 : مفهوم اإلرهاب النوويالثانياملطلب 

البيولوجي أحد األنماط املستحدثة لإلرهاب يماوي و ووي إلى جانب اإلرهاب الكيعد اإلرهاب الن

، أو إمكانية النووية واإلشعاعية األسلحةاملواد و ستخدام ابية املعاصر الذي يتيح للمنظمات اإلرها

هو ية تهديد نووي أو إشعاعي خطير، و عليها أو على مفاعل نووي، مما يوقع حكومات الدول ضح ستيالءل ا

                                                           

 .212مايا حسن خاطر، مرجع سابق، ص  -1

 .22 -22ص ص هايل عبد املولى طشطوش، مرجع سابق،  -2
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م من أجل اإلحاطة بمفهو و  ،1ول النووية الكبرى كالوليات املتحدة األمريكيةالد اليوم ما أصبحت تخشاه

(، الفرع الثانيأشكاله )(، ثم نبين أنواعه و الفرع األول )ه في هذا املطلب تعريفتناول ، ناإلرهاب النووي

 (.الفرع الثالثمخاطره )وأهدافه و 

 الفرع األول: تعريف اإلرهاب النووي

في الفكر  كمصطلح جديد (Nuclear Terrorism) ن أن اإلرهاب النوويلليحيرى الكثير من امل

لول ظهور السالح  ،قبلهمستكل حالة خوف على األمن العالمي و يشالعالمي ما كان لينشأ أو  ستراتيييال 

ازن تو  من مفهوم " دة األمريكية، وما ترتب عن ذلكستخدامه ألول مرة من قبل الوليات املتحاالنووي و 

 .2كتخويف متبادل معنى اإلرهابأو الرعب ينطويان على بحكم أن تعبير الّردع  النووي" دعالرّ "أو  "الرعب

 ،1002بتمبرس دي عشر االحستخدام املصطلح بقوة في السنوات األخيرة عقب أحداث قد برز او 

لإلرهابيين إلى امل التي توفر أسلحة الدمار الش حتمالية تعرض الدول االتي أفرزت مخاوف جادة أمام 

 لتعريفات الواردةلهذا الفرع  سنخصصلذلك تساب مجموعة إرهابية لقدرة نووية، كاو  هجوم نووي،

تمييزها عن الجريمة (، و ثانيا(، ثم تعريف جريمة اإلرهاب النووي )أوالمصطلح اإلرهاب النووي )بشأن 

 (.ثالثااإلشعاعية )

 نوويأوال: التعريفات الواردة بشأن اإلرهاب ال

التي يصعب معها وضع أشكاله يعد أحد األسباب الرئيسية إّن تعدد صور اإلرهاب النووي و 

" على الهجمات التي يستخدم فيها اإلرهاب النوويغير أنه يمكن إطالق وصف "، 3دقيق لهتعريف محدد و 

محطة ستخدام قنبلة إشعاعية ضد  هدف مدشني، أو الهجوم على االسالح النووي ضد هدف مدشني، أو 

                                                           

، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، 2اإلجرامية املنظمة في القانون الجنائي الدولي؛ ط: عالء زكي، الجماعات -1

 .122، ص 1022املنصورة، مصر، 

مؤسسة  ،04/01/1021"، جريدة الثورة الصادرة في مالحظة ما لم تلحظه قمة األمن النوويمحمد خير الجمالي، " -2

 مشق، سوريا، متاح على الرابط التالي: الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، د

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=5532048520120402182830،  21/02/1022 : الطالعتاريخ.  

  . 214والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص  نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي -3

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=5532048520120402182830
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=5532048520120402182830
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وهناك من اعتبر أن تعريف مفهوم اإلرهاب النووي  .1موقع لتخزين النفايات النووية و للطاقة النووية أ

  .2يشمل جميع اإلستخدامات لألسلحة النووية واإلشعاعية بغرض التخريب والرهاب

لنووي أو ستخدام املواد النووية، أو الوقود ااستخدام أو التهديد با )بأنههناك من عرفه: أن كما 

غير جامع و ال مجم وردأن املالحظ على هذا التعريف  بيد، 3املنتجات املشعة من أجل أعمال اإلرهاب(

 إلرهاب النووي.األخرى لشكال لأل 

نوويا أو يهدد مجموعة من السكان  ا: )أي شخص يستخدم سالحهبأنتعريفه  في ذهب هناك منو 

لو ملجرد حتى أولئك الذين يستخدمون األسلحة و شمل هذا التعريف ي، و 4ستخدامه بأنه إرهابي نووي(اب

ذهب آخرون بأنه: )عمل إرهابي يقوم من خالله شخص أو أكثر ينتمي ملنظمة إرهابية بتفجير و  ،الردع

اإلرهاب أعمال  صور ناقص وغير شامل لكافة أشكال و  يظل هذا التعريف هو اخآخر أن  غير  ،5قنبلة نووية(

 املرافق النووية أو القيام بتخريبها.و  النووي كالهجوم على املنشآت

 القول أن مدلول اإلرهاب النووي ينطبق على أن نركن إلى من خالل التعريفات املتقدمة يمكن 

ينتج هذه اإلشعاعات بقصد  ة أو إشعاعية، أو تقوم بصنع جهاز أي شخص أو جهة تبث حيازتها مادة نووي

                                                           

"، وكالة الطاقة الذرية تطلق تحذيرا من اإلرهاب النووي في حال تعرض منشآت نووية لهجمات"، لعين اإلخباريةموقع ا -1

 ، متاح على الرابط التالي:5/21/1021، اإلتنين PFAنقال عن وكالة األنباء الفرشنسية 

 plants-power-nuclear-ain.com/article/attack-https://al  21/02/1022 : الطالع، تاريخ.   

 ، متاح على الرابط التالي: 1020يوليو  2،"" مؤتمر مكافحة اإلرهاب النووي في أبو ظبيموقع السكينة،  -2

https://www.assakina.com/news4/5179.html  02/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

3- Antonia Ward, Is the threatof Nuclear Terrorism Distracting Attention from More Realistic  

Threats?,The RAND BLOG,27 july 2018, Available on the Following website:  

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.rand.org/blog/2018/07/is-

the-threat-of-nuclear-terrorism-distracting-attention.html&prev=search, Date of entry: 

26/07/2018.   

 على "، متاحالتي تنضم إلى معاهدة مكافحة اإلرهاب النووي 200الوليات املتحدة األمريكية رقم تأليف الدين، "  -4

to-state-Member-https://www.nuclearabolition.info/documents/arabic_u.s._100th-التالي:  الرابط

terrorism%20Treaty.pdf-Nuke-join  :11/02/1022، تاريخ الطالع. 

 .وفاء ريحان، مرجع سابق -5

https://al-ain.com/article/attack-nuclear-power-plants
https://www.assakina.com/news4/5179.html
https://www.assakina.com/news4/5179.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.rand.org/blog/2018/07/is-the-threat-of-nuclear-terrorism-distracting-attention.html&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.rand.org/blog/2018/07/is-the-threat-of-nuclear-terrorism-distracting-attention.html&prev=search
https://www.nuclearabolition.info/documents/arabic_u.s._100th-Member-state-to-join-Nuke-terrorism%20Treaty.pdf
https://www.nuclearabolition.info/documents/arabic_u.s._100th-Member-state-to-join-Nuke-terrorism%20Treaty.pdf
https://www.nuclearabolition.info/documents/arabic_u.s._100th-Member-state-to-join-Nuke-terrorism%20Treaty.pdf
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داث أضرار فادحة في املمتلكات أو البيئة كأن تستخدم بأي التسبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة، أو إح

 .1وجه من الوجوه مواد مشعة أو جهاز أو يستخدم أو يضر منشأة نووية بطريقة ما

   ستخدام هذه استخدام أو التهديد بالنووي حيازة املواد النووية، وا عليه يشمل اإلرهاببناء و 

استخدامها يكون لها نفس النووية، أو حصول تهديدات وهمية باملواد، أو الهجوم على املنشآت أو املواد 

 أعمال اإلرهاب النووي ما يلي: شمليمكن أن ت، و كأنها تهديدات غير وهميةالتأثير و 

 ستخدام نووي.اهجوم ب -

 هجوم على مفاعل نووي أو موقع تخزين أو التخلص من النفايات النووية. -

 تهديد بتشتيت مواد مشعة.الد النووية، مع هجوم على منشأة نووية أو على املوا -

 نبعاث مواد مشعة.ا هجوم على املواد النووية أثناء النقل، مما قد يتسبب في -

 نفجار نووي أو إطالق مواد مشعة في منطقة مأهولة بالسكان.استخدام اخدعة تهديد ب -

 ام كمية أكبر في مرة قادمة.ستخداإطالق كمية محدودة من املواد املشعة بمثابة تحذير من الضرر ب -

ة بما في ذلك املراكز ستخدام املواد املشعاهجوم على أهداف رمزية وطنية، أو املباشني العامة الرئيسية ب -

 األهداف العسكرية.الحكومية و 

 .2ستخدام املواد املشعةااملواشنئ بهجوم على التجمعات الحضرية واملصاشنع و  -

نووي إلى أضرار جسيمة باألرواح عن أعمال اإلرهاب ال الناجمةقد تصل األضرار الفعلية و 

هي النتيجة اإلرهابية ب في نفوس الجمهور، و النتيجة الرئيسية تكمن في خلق الرعاملمتلكات والبيئة، و و 

 .3املتوقعة

 ثانيا: تعريف جريمة اإلرهاب النووي

    نجدها لم تعرف  1005ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة تفاقالبالرجوع إلى 

     عتمدت على تعريف معياري يحدد مجموعة من األفعال الكنها اب النووي بصورة مباشرة، اإلره

                                                           

 من حادثة تشرنوبيل...اإلرهاب النووي ي 40بعد يسرى عادل، "  -1
ً

 11 "، جريدة التحاد اإلماراتية،ثير رعب العالمعاما

تاريخ الطالع: ، https://www.alittihad.ae/article/16862/2016/: ، متاح على الرابط التالي1021أفريل 

14/02/1022. 

 .22 -22ص  ص ل سعد، مرجع سابق،آعلي عبد الوالي محمد العجلوشني ومحمد  -2

 .22رجع نفسه، ص املعبد الوالي محمد العجلوشني ومحمد علي آل سعد،  3

https://www.alittihad.ae/article/16862/2016/
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كل  ) :1مايليك اخآتي نصهااملادة الثانية حسب العمدية غير املشروعة التي تشكل جريمة اإلرهاب النووي 

ظم أو يساهم يعد مرتكبا جريمة عن عمد أو يهدد أو يشرع أو ينبصورة غير مشروعة و شخص يقوم 

 اإلرهاب النووي من خالل األفعال اخآتية:

أو  خطيرة  حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في إصابة بدنية -أ

 بقصد إلحاق أضرار فادحة في املمتلكات أو البيئة.

ستخدام منشأة نووية أو إحداث أضرار بها ايقة أو ستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع بأي طر ا -ب

بدشني  ها بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذىانطالقإلى إطالق مادة مشعة أو تهدد ب بطريقة تؤدي

عتباري أو االبيئة، أو بقصد إكراه شخص طبيعي أو إلحاق أضرار فادحة باملمتلكات أو جسيم أو بقصد 

 .2متناع عن القيام به(ل القيام بعمل أو ا منظمة دولية أو دولة على

         ات املذكورة إذا عتداءل تبين أن جريمة اإلرهاب النووي تشمل كل ايمن خالل هذه املادة 

       ستخدام مواد نووية أو مشعة، أو كانت موجهة للمرافق النووية بما فيها تلك املتعلقة اما تم فيها 

 بحكم القانون ات مجرمة عتداءل ستعمال املواد املشعة في ااعية، علما أن بنقل هذه املواد بطرق غير شر 

اية املادية ية الحماتفاق، و 22223ية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام تفاقالالدولي تطبيقا ل

 .10054املرافق النووية املعدلة لسنة للمواد و 

 ندرج تحت وصف جريمة اإلرهاب النووي ما يلي:عليه تشمل األعمال املجرمة التي تو         

 .(nuclear weapon)ستخدام سالح نووي بقصد تفجيره ا -

ستخدام املواد اإلشعاعية أو أجهزة و/أو املواد الباعثة اب( radiological terrorism) اإلرهاب اإلشعاعي -

 لإلشعاع.

 اد النووية.و املا رافق مستهدفاملمن  ملنشأة نووية أو مرفق( nuclear sabotage)التخريب النووي  -

                                                           

، مجلة صوت القانون، "1002سبتمبر  22"دور األمم املتحدة في مكافحة اإلرهاب النووي بعد عبد الوهاب محمد،  -1

 .221، ص 1022ليانة، أفريل ، جامعة الجياللي بوشنعامة خميس م02املجلد الخامس، العدد 

 . 1005من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة  1: املادة نظري -2
3- CEHR(W),Le cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme necléaire Bulletien de 

droit nucléaire, n°79, juin 2007, p. 11. 
 .1005قية الحماية املادية للمواد واملرافق النووية بصيغتها املعدلة لسنة من اتفا 22: املادة نظري -4
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شعاع ملنشأة تستخدم املواد املشعة أو أجهزة إنتاج اإل  (radiological sabotage)التخريب اإلشعاعي  -

 .1األجهزةمستهدفا هذه املواد أو 

 ثالثا: فتمييز جريمة اإلرهاب النووي عن الجريمة اإلشعاعية

     ي ترتكب بقصد إزهاق أرواح أفراد أو جماعات يقصد بالجريمة اإلشعاعية تلك الجريمة الت

   ستخدامايجري ذلك عن طريق و  ،عائلية أو تجارية أو مالية.. بسبب وجود نزاعات مختلفة قد تكون 

   من األمثلة على ذلك قيام جهاز ملواد املشعة وبصفة خاصة أشعة ألفا للقتل أوالشروع فيه، و ا

      قد حيرت طريقة ابق لديه الهارب إلى بريطانيا، و لعميل الستل ا( بقBGKاملخابرات السوفياتية )

البلولونيوم املشع، ستخدام مادة ابعد وفاته تأكد أن القتل تم بحققين الجنائيين أثناء عالجه، و القتل امل

كرس ي املكتب  علىمشع قوي الشركات للتعبئة نتيجة لوضع مصدر تبين قتل مدير إحدى  2224في عام و

هذا ، و 2نتهى بوفاتها بالشركة بموسكو ملدة أسابيع، مما أدى إلى إصابته بمرض إشعاعي حادالخاص به 

عكس جرائم اإلرهاب النووي التي تحدث إصابة بليغة أو موت لألفراد أو الجماعات على نطاق واسع 

أو إحدى املفاعالت  ،وويةالن ستعمال عمليات التفجير بالقنابل القذرة، أو الهجوم على محطات القوى اب

..( بما قد يسبب . جتماعية، عرقية، دينيةاسياسية،  النووية بقصد تخريبها ألي سبب من األسباب )

 البيئة.شعاعات خطيرة تضر بصحة اإلشنسان و إ انطالق

 وفق عليه يمكن القول أن جريمة اإلرهاب النووي تتميز عن الجريمة اإلشعاعية في كونها تولدو 

 الجماعاتالنووية من حيث ترويع األفراد و  تعادل عواقبها عواقب الحرب ،ا حالة خطر عام جسيمطبيعته

في األجيال املستقبلية، باإلضافة ر بالغة بصحة اإلشنسان في حاضره وما يترتب عن ذلك من أضراالدول، و و 

 .3إلى تدمير البيئة

ستخدام اية على ات املنطو اءعتدل تجدر اإلشارة أن أغلب التشريعات الوطنية للدول جرمت ا

كنماذج  ،تخريب املنشآت النووية بما فيها استعمال القنابل اإلشعاعيةاعية، و اإلشعاملواد النووية و 

                                                           

، املؤتمر السنوي الحادي عشر ملشروع املعايرة Nuclear Forensicsعبد الوالي العجلوشني، "األدلة الجنائية النووية"  -1

كانون األول  21إلى  21في الفترة  تطبيقات على الضمانات واألمن النووي، املنعقد –التبادلية للقياسات اإلشعاعية 

 .24، معهد الشرق األوسط العلمي لألمن، عمان، األردن، ص 1021

دور عمليات التجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا وإقليميا   محمود بركات، "  -2

 .22 -20ص ص "، مرجع سابق، ووسائل مواجهتها

 .12حمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، صمرفت م -3
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ية تفاقلهو ما دعت إليه االجرائم اإلشعاعية األخرى، و  ميزتها عنو  ،رهاب النوويألشكال جرائم اإل 

 .1005الدولية لقمع اإلرهاب النووي لسنة 

 أشكال اإلرهاب النوويالثاني: أنواع و الفرع 

   أشكاله املختلفةمعنى اإلرهاب النووي كمصطلح وجريمة، نتطرق إلى بيان أنواعه و  بعد تحديد

 فيما يلي:

 :إلرهاب النووي نوعانا: أوال: أنواع اإلرهاب النووي

عاعات الناتجة عن ض الجمهور ملستويات مرتفعة من اإلشيتمثل في تعريو  اإلرهاب النووي املباشر: -1

هجوم أو تهديد يتعلق بوسيلة نووية أو هدف نووي، أو تخريب املفاعالت أو شنشر مواد نووية أو إشعاعية 

خطيرة تؤدي إلى شنشر التلوث على نطاق معين، أو تفجير  أو إشنشاء وضع يحدث حالة نووية ،في البيئة

أو  ،على شحنة نووية أو وقود نووي ستيالءل حتالل مفاعل نووي مقابل دفع فدية، أو ااوسيلة بدائية، أو 

 .1التهديد بأي من األفعال السابقة

أو    يتمثل في قتل شخص له عالقة بالنشاط النووي، أو أخذه كرهينة اإلرهاب النووي غير املباشر:  -2

 عتداءل ا وغيرها من املواد املشعة، أاستعمال املواد النووية و ضارة باملجتمع ب رتكاب أعمالاإجباره على 

 .2على مؤسسات أو مكاتب تشتغل في مجال الصناعة النووية

 وأشكال ً: ثانيا: أشكال اإلرهاب النووي
ً
د النشاط متعددة مرتبطة بتعديتخذ اإلرهاب النووي صورا

 اإلرهاب النووي ثالثة أشكال رئيسية تتمثل فيما يلي:أعمال تقع ضمن    لكن بوجه عام اإلرهابي، و 

إن حصول منظمات إرهابية على مواد نووية قابلة  مات إرهابية على سالح نووي مكتمل:حصول منظ -1

معلوم و  ،3من السالح النووي العادي ايمكنها من القدرة على صنع سالح نووي مرتجل أقل تقدم شنشطار لال

لفة، فهي مكم لصنع أسلحة نووية عملية صعبة و أن إنتاج البلوتونيوم أو اليورانيوم عالي اإلثراء الالز 

تتطلب نوعا من البنية التحتية التي يرجح أن تكون متوفرة لدى الدول، لكن هناك خطر من أن الضعف 

                                                           

"، مجلة املحامي، العدد السابع، منشورات دار املحامي ملنظمة اإلرهاب النووي لغة الدمارنظيرة إدريس خوجة،"  -1

 .412 -411ص ص ، 1024املحامين بسيدي بلعباس، السنة الثامنة، مارس 

 .15نووي ومجابهته، مرجع سابق، ص مرفت محمد البارودي، اإلرهاب ال -2

3- ELBARADET (M) et STORE(J.G) : comment le monde peut combattre le terrorisme 

Nucléaire, Bulletin de L’AIEA, volume 48-1 Septembre 2006, p.15. 
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يوجد ، و 1يسمح لإلرهابين بسرقة كمية كافية من املواد، أو حتى سرقة جهاز التفجير نفسه ناألمني يمكن أ

من بينها عدة مئات ء العالم، نقاط مختلفة من أنحا ألف سالح نووي في 40في الوقت الحاضر حوالي 

ملنظمات إرهابية، حيث أن بعض هذه  هامعرضة للسرقة من قبل إرهابيين أو مجرمين قد يبيعون

القاعدة إلى و  "م شينريكيو أو "نووي مثلما سعت كل من منظمة  املجموعات مهتمة بالحصول على سالح

 .2شراء مثل هذا السالح

ضل على األرجح الحصول على فمتالك سالح نووي سياى الخبراء بأن أي إرهابي يطمح إل رى يو 

الذي يستخدم هذه املادة أبسط من  ية، ألن تصميم "مجمعة املدفع "اشنشطار يورانيوم عالي اإلثراء كمادة 

ستبعاد إمكانية تصميم قنبلة إرهابية بالنظر إلى االتصاميم التي تعتمد على البلوتونيوم، لكن ل يمكن 

حتمال آخر يتمثل في إمكانية وجود نخب اثمة  هكما أن ،3هذه املادة الالزمة لصنعهاالكمية الضئيلة من 

لوجية أو مالية ألن توفر أسلحة أو يو ستعداد ألسباب أيداعسكرية أو علمية في بعض الدول قد تكون على 

 .4مواد أو خبرة نووية ملنظمات إرهابية

ألنه من الناحية هابي على أسلحة نووية، غير أن التقارير الدولية ل تؤكد حصول أي تنظيم إر 

، فإنها ستكون أداة ميتة بدون كود أو ضبط، فضال عن صعوبة الفنية حتى ولو كان ذلك قد حصل

ستخدامها ا يمكنل ، و ليس سالح نوويو  (Nuclear Device)تخزينها أو نقلها، فهي أقرب إلى جهاز نووي 

 .5نووي خاص  ستخدامها في إنتاج سالح ل التي يمكن تفريغها أهم ما تحتويه هو املواد النووية مباشرة، و 

أنه إذا قررت جماعة إرهابية الوصول إلى حيازة سالح نووي، فقد تفضل سرقته إلى يبقى أن شنشير 

النووية  في الدول  توفرةأو تحاول سرقة قنبلة نووية جاهزة من مخزون القنابل النووية العسكرية امل

 .6ها على سرقة مواد نووية لصنع منها جهاز تفجير نوويإقدام الكبرى أكثر من

                                                           

 .22(، مرجع سابق، صCDMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل ) -1

 .22مرجع سابق، ص غافين كاميرون، -2

 .22(، مرجع سابق، صCDMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل ) -3

 .22غافين كاميرون، مرجع سابق، ص -4

 محمد عبد السالم،"  -5
ً

 ماثال
ً

الوليات املتحدة لم تعد املستهدف  دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 على الرابط التالي: "، موقع العربية نت، متاحالرئيس ي

https://www.alarabiy.net/articles/2008/12/03/61289/html  15/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

ي تزايد الخطر النووي دوليا وإقليميا دور عمليات التجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية فمحمود بركات، "  -6

 .2"، مرجع سابق، صووسائل مواجهتها

https://www.alarabiy.net/articles/2008/12/03/61289/html
https://www.alarabiy.net/articles/2008/12/03/61289/html
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تكمن أحد األشكال األخرى لإلرهاب النووي  غيرها من املرافق النووية:شن هجمات على مفاعالت و  -2

ث تكون في تنفيذ األعمال اإلرهابية ضد املنشآت النووية عن طريق شن هجمات عليها أو تخريبها، حي

ووي، كمرافق التخصيب والتخزين يرها من مرافق أجزاء دورة الوقود النغمفاعالت الطاقة النووية و 

 .1العسكريةالنوووية من قبل اإلرهابيين أكثر من املنشآت  عالجة معرضة للهجوماملإعادة و 

سيناريوهات حول إمكانية قيام جماعات إرهابية أو جماعات متمردة عدة ت حطر  الصدد في هذاو

نتشار اية إلحداث نتحار ل ستخدام الشاحنات أو الطائرات ااطريق  عنمسلحة بشن هجمات تقليدية 

هو ما يؤدي حتما إلى تلوث ، و املفاعالت النووية خاصة عن طريق تفجير  ،ملواد النووية من املرافقا

 .22212نفجار مفاعل تشرنوبيل عام افي املناطق املجاورة على غرار  هائل إشعاعي

    دات من قبل مجموعات إرهابية بدوافع سياسية كالهجمات قد تعرضت املرافق النووية لتهديو 

تهديدات لى املنشآت قبل أن يتم تشغيلها وتبدأ في اإلنتاج، و ية عنفصالنفذتها منظمة الباسك ال التي 

  1002كما أن منفذي هجمات الحادي عشر سبتمبر  ،3يين الشيشان للمرافق النووية الروسيةنفصالال 

التحقيقات التي جرت مع أحد  أفضت ، حيث4ة نووية أمريكيةألهجوم على منشفكروا في البداية با

حسب بعض املصادر فإن مريكية كانت ضمن قائمة أهدافه، و هجمات أن املفاعالت النووية األ المخططي 

يرجح أنها كانت متجهة في طريقها  ،تحطمها في بنسلفانيا في ذلك اليومختطافها و االرابعة التي تم الطائرة 

تخاذ تدابير أمنية اثري مايلز آيالند"، مما دفع بالحكومة األمريكية إلى  لى ضرب املحطة النووية األمريكية "إ

تها النووية، كما قررت الحكومة البريطانية زيادة آعاجلة تتمثل في توسيع دائرة حظر الطيران حول منش

فرشنسا إلى شنشر ضطرت وا في الساعة، ميال  10السرعة املسموح بها للقطارات التي تنقل مواد نووية إلى 

 .5صواريخ دفاع جوية حول مفاعالتها النووية

اإلرهاب بتشكل هذه الصورة ما يسمى " )القنبلة القذرة(:استخدام أدوات نشر اإلشعاعات  -3

ستخدام جهاز تثبيت إلرهابية تصنيع وااالذي يتيح للعناصر ( radiological terrorism)اإلشعاعي" 
                                                           

   مرجع سابق. "،اإلرهاب النووي.. معامله وطرق مواجهتهعبد الجليل زيد املرهون، "  -1

 ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستمحمد عبد السالم، "  -2
ً

هدف دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ليزال خطرا

 ."، مرجع سابقالرئيس ي

 .221سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -3

 .212نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة النووية، مرجع سابق، ص  -4

 ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستهدف محمد عبد السالم، "  -5
ً

دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 "، مرجع سابق.يس يالرئ
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التي  Dirty Bomb1)) " القنبلة القذرة " بـ أو ما يعرف (Radiological Dispersed Device)اإلشعاع 

شر أيضا مادة كيماوية أو نفجارها غبار إشعاعي على نطاق واسع في املنطقة املحيطة، كما تناتحدث عند 

، حيث يقدم 2تفخيخ السياراتو  العبوات الناسفةفي منها مادة الكلور التي تستخدم أحيانا و  ،حيوية

د، ألفرالتسمم إحداث اإلشعاعي الذي يتسبب في ستخدام هذه القنبلة لنشر التلوث ااإلرهابيون على 

 اإليكولوجية الخطيرة.ية و قتصادفضال عن األضرار ال

ومساحات كبيرة توجد عدة طرق تمكن اإلرهابيين من شنشر مواد نووية خطرة لتلويث مناطق و 

  حيث يمكن ببساطة إطالق متفجر تقليدي صغير محاط بمادة ئل،إحداث ذعر هابعناصر مشعة و 

من  ى مزيج ( تحتوي عل نبلة  ذرة، غير أن صنع )3مشعة، أو إطالقه مباشرة على شكل غاز أو مسحوق 

الذي يستخدم عادة في صور األشعة  (242–)املواد املشعة كالسيزيوم املتفجرات التقليدية و 

 أكث ،باملستشفيات
ً
ية، إذ على الرغم من أنها ل تؤدي إلى شنشطار لر سهولة من صنع األسلحة اتشكل خيارا

 و  ن، إل أنها يمكن أيةاشنشطار ارنة بما ينجم عن قنبلة سقوط عدد كبير من الضحايا مق
ً
 تحدث هلعا

ً
تأثيرا

 
ً
ي وسط ف يعادل على األقل تأثيرات أحداث الحادي عشر سبتمبر، لسيما إذا تم تفجيرهاكبيرا نفسيا

 .4مأهولة بالسكان مدينة كبيرة

 مخاطر اإلرهاب النووياف و الفرع الثالث: أهد

التي فتحت الباب على مصراعيه أمام  1002تغيرت القواعد منذ هجمات الحادي عشر سبتمبر 

ن اخآ يكاد يوجد ل ة النووية أو السعي لمتالكها، و متالك جماعات إرهابية لألسلحاالتخوف العالمي من 

 من يعتقدون بأن هناك على األقل بعض اإلرهابيين الذين يريدون أن يوقل  براءخ
ً
 كبيرا

ً
عوا عددا

                                                           

فكرة القنابل القذرة مصطلح جديد يمكن مقارنتها "بالقنابل النتنة" التي كانت تستعمل في الحروب التي عرفها  -1

( التي أستخدمت فيها قنابل مركبة من خليط ملواد سامة يتم قذفها 2112 – 2122التاريخ، كحرب الثالثين عاما ) 

 فتسبب إصابات في أرض املعركة.

(Voir: Romano J.A. Luck, B.J.and Harry, 5 chemical wafare Agents: chemistry, Pharmacology 

Toxicology, (VOL .II).NW.CRC press, 2008, p.3). 

والوطني   "ماهو دور اإلرهاب اإللكتروشني بتكوين حواضن داعش وماهو مستوى التنسيق الدولي عدي حسن الطائي،  -2

 ، متاح على الرابط التالي:  الجماعات اإلرهابية؟"لتجفيف مصادر تمويل 

  www.alqosh.net/modblank.php?mod=news&modfile=print&itemid=31261 21/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

 .22 -22ص ص (، مرجع سابق، CDMWاملعنية بأسلحة الدمار الشامل )اللجنة  -3

 .1ويوريكو كاواغوش ي، مرجع سابق، ص  غاريت إيفانز  -4

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0


 

 

 

392 

    كل نه يشإحسب، بل اإلرهاب النووي وسيلة للترهيب واإلكراه و  في هذا السياق ل يعداإلصابات، و

 بالغ الخطورة للدول و 
ً
 الشعوب حول العالم.تهديدا

 أوال: أهداف اإلرهاب النووي

": العشرينووي: فتقييم تهديد للقرن الحادي و اإلرهاب الن غافين كاميرون صاحب كتاب "يقول 

من كوابيس هو  ،ألسلحةأو شراءهم مواد نووية صالحة لصنع ا ،سالح نووي تكتيكيل)إن سرقة اإلرهابيين 

 .1(العشرين التي قد تتحول إلى حقيقة واقعالقرن الحادي و 

  كتهديد اإلرهاب النوويمن هذا املنطلق؛ بات الخوف من 
ً
القرن  منذ نهايةخطيرة يتخذ أبعادا

أصبح لكن اخآن ى املواقع الحربية )العسكرية(، حيث كان هدف اإلرهاب النووي هو السيطرة عل ،العشرين

كما أنه من   املتمثل في اإليمان بأفكارهم،مبتغاهم هدف اإلرهابيين هو الحكومة أو كسب وسيلة لتحقيق 

الدول الذي تملكه فرض سيطرتها وإدارتها على الدول غير املالكة  ذا النوع من اإلرهاب بإمكانخالل ه

 .2لألسلحة النووية

 للتكهنات و مع أن اإلر و 
ً
  القلق منذ أواسط السبعينات من القرن املاض ي، هاب النووي ظل مصدرا

 صول عناصر أو جهات ل تمثل دحول إمكانية ح نهاية الحرب الباردة كانت تنذر بمخاوف إضافيةإل أن 
ً
ول

كان الخبراء األمنيون قد أكدوا في وقت سابق أن اإلرهابيين لن يحاولوا على أسلحة الدمار الشامل، و 

العمل على زيادة عدد اإلصابات إلى أقص ى حد ممكن، بل سيستخدمون العنف إلكراه الحكومات على 

 بالتالي تحقيق لحكومات والدول، و ادة تلك الجماعات على افرض إر ، و 3تقديم تنازلت

 .4املطالب السياسية لهذه التنظيمات اإلرهابية أو كافةمعظم 

أو  ،غايات سياسية تتمثل في قلب نظام الحكمأن يحقق اإلرهاب النووي أهداف و  عليه يمكنو       

الجماعات من  منالوحدة الوطنية للدول، وهناك  استقرارزعزعة لأو السعي  ،املساس بالسلم اإلجتماعي

أموال عاعية وسيلة للحصول على عائدات و تجار غير املشروع في املواد النووية أو اإلشلتسعى إلى جعل ا

                                                           

 .22غافين كاميرون، مرجع سابق، ص  -1

2- Bran burn arBar and Michigan, international encglopedia of terrorism, London, Chicago, 

FiLZroz Dearborn publichers, 1997,pp 247- 248. 

 .22غافين كاميرون، مرجع سابق، ص  -3

دور عمليات اإلتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا         " محمود بركات،  -4

 .1، مرجع سابق، ص ا"وإقليميا ووسائل مواجهته
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 بتزازجتماعية، كما قد يستخدم اإلرهاب النووي كوسيلة لال ل اخدم في تحقيق دوافعها السياسية و تست

أو  ،أو املشعة م بها املواد النوويةرب شخصية من أشخاص يتصل عملهم باملنشآت التي تستخدآتحقيق مو 

رتكاب أفعال اإلرهاب النووي استخدام التكنولوجيا النووية باأن تقوم الجماعات التي تهدف إلى منع 

 نحو وقف 
ً
 دولية موجهة ضدالستخدام تلك اسعيا

ً
 تكنولوجيا، كما قد يكون لإلرهاب النووي أهدافا

 بذلك السلم و 
ً
 .1الدولييناألمن إحدى الدول مهددا

 ثانيا: مخاطر اإلرهاب النووي

عتباره تهديد حقيقي يخشاه الجميع يستحق الضوء على مخاطر اإلرهاب النووي باإن تسليط 

حصد أرواح نحو ثالثة آلف  1002ستطاع في الحادي عشر سبتمبر ااإلهتمام، فإذا كان اإلرهاب الدولي 

أضعاف  ن اإلرهاب النووي يستطيع حصد أرواحستخدام طائرتي ركاب كبيرتين، فإامواطن أمريكي ب

سياق وصف األمين هذا الفي و ،2رستخدام عبوة نووية ذات حجم صغيامضاعفة من هذا العدد بمجرد 

 من أكثر التهديداعالعام السابق لألمم املتحدة السيد )كوفي 
ً
ت امللحة في نان( اإلرهاب النووي بأنه واحدا

بل  ،دمير التي تلحق املنشآت النوويةاألمن العالمي، ل من حيث قوة الت أنه يمكن أن يهددعصرنا هذا، و 

بما في ذلك املحيط  ،صحة البشرية في مخاطر إشعاعية تهدد حياة و ة نوو أتسبب تخريب منشييمكن أن 

 عليه ينطوي اإلرهاب النووي على ثالثة مخاطر رئيسية تتمثل فيما يلي:و ، 3البيئي

أدرك املجتمع الدولي بما في ذلك الدول النووية مدى الخطر  سالم العامليين:المخاطر تهدد األمن و  -1

   الدولية، لسيما في ظل إزدهار شبكات  األمنية بالبيئةيسببه اإلرهاب النووي بمصالحها و الذي قد 

  نمو ع مجموعات إرهابية أو إجرامية، و السوق النووية السوداء التي تؤدي إلى عقد صفقات مربحة م

حتدام وا ،هد إضطرباتتزايد الحروب في املناطق التي تشافة أشكاله بما في ذلك التطرف، و عنف بكال

            أحداث ما يسمى  انطالق خاصة مع النزاعات املسلحة سواء داخل الدول أو بين بعضها البعض،

حدة مر الذي قد يزيد من ، األ 4نهيار األجهزة األمنية في بعض الدول ، وا1022بالربيع العربي" منذ عام  "
                                                           

 .11ومجابهته، مرجع سابق، ص  مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي -1

 مرجع سابق. حسن حسن، -2

مهداوي عبد القادر، الستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  -3

 .411سابق، ص 

"، مجلة قة الشرق األوسطتحديات إقليمية: ندوة مخاطر وتداعيات اإلنتشار النووي في منطشريهان شنشأت املنيري، "  -4

 ، متاح على الرابط التالي:22/01/1021السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، 

www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx  11/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

http://www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx
http://www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx
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ستخدام املواد ا املخاوف الدولية بشأن وقوع مواد أو أسلحة نووية تكتيكية في يد الجماعات اإلرهابية، أو

ما يترتب عن ذلك من الت نووية موجودة في دول أخرى، و املشعة بهدف القتل، أو التهديد بتفجير مفاع

 .1تهديد جدي لألمن الدولي

نظر لإلرهاب النووي كأحد أكثر التهديدات املعاصرة ال ؛لذلك          تي تتحدى األمن الجماعي أصبح ي 

شنعقاد قمة واشنطن لألمن اصف الرئيس األمريكي السابق "بارك أوباما" قبل و في هذا الصدد للدول، و

     ه تكبر أن خطورتتهديد يواجه الوليات املتحدة، و عتباره أعظم ابأن اإلرهاب النووي ب 1020النووي 

يقول  1002في كلمته التي ألقاها في خطاب براغ السالم الدوليين، وتهدد األمن و تزداد بصورة ملحوظة و 

ليس و  يد الذي يفرضه اإلرهاب النووي،ليس هناك خطر أشد على األمن العالمي من التهد الرئيس أوباما: )

 .2ها أهم من التعامل مع هذا التهديد(هناك مهمة فورية أخرى تقتض ي من املجتمع الدولي التعامل مع

 قويا يواجه األمن الجماعي للدول، إ :عليه أمكن القول و 
ً
ن خطر اإلرهاب النووي يظل يشكل تهديدا

هنا اإلرهابية أن تحصل على األسلحة واملواد النووية واستخدامها ضد خصومها، و ألنه بإمكان الشبكات 

 22علما أن أحداث املجتمع الدولي، الذي قد يقع على الشعوب و النووي يمكن إدراك قوة الدمار اإلرهابي 

 تقييم الدول ملكامن املخاطر الناجمة عن اإلرهاب الدولي، حيث أن  1002سبتمبر 
ً
نهيار برجي اغيرت تماما

مركز التجارة العالمي في نيويورك أعطى دللة واضحة على القوة التي يملكها اإلرهابيون، فما بالك إذا 

في هذا السياق يقول الباحث األمريكي )غراهام أليسون( في جامعة و ،3دفوا محطات للقوى النوويةستها

أن اإلرهابيون نجحوا في تفجير لو  ": )اإلرهاب النووي: الكارثة العّصية النهائية صاحب كتاب "رد و هارفا

تفجيرات أيلول/ سبتمبر و ر الحادي عشر من صو قنبلة نووية في واشنطن أو موسكو أو تل أبيب، فإن 

                                                           

 "، جريدة القدس العربي اإللكترونية، متاح على الرابط التالي:الدولياإلرهاب النووي وتهديد السلم محمد بوبوش، "  -1

20/18ro20a.htm-http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02  :12/02/1022، تاريخ الطالع. 

2- "Obama Supports Initiative  Combating nuclear Terrorism", US  Department of state website, 

June 30, 2009. Available at: 

http://www.america.gov/st/texttransenglish/2009/june/2009063011184,  consulté le:16/07/2018. 

، "1002سبتمبر  22"اإلرهاب النووي من القاعدة لداعش: مخاطر التهديد النووي بعد أحداث عبد الغاشني دندان،  -3

، 2باتنة  جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،1022، جويلية 2، املجلد 24املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد 

 .122ص 

http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02-20/18ro20a.htm
http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02-20/18ro20a.htm
http://www.america.gov/st/texttransenglish/2009/june/2009063011184
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ي وتأثيره على األمن ، في إشارة إلى خطورة اإلرهاب النوو 1أنفاق مترو القطارات في لندن ستكون باهتة(

 العامليين. ستقرار ل او 

في   جاء في نص البيان الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحة البشر:مخاطر تهدد حياة و  -2

"على لسان مديرها العام د اإلرهاب النووي العالمي الجديدتقدير تهدي " ن:تحت عنوا 1002نوفمبر  2

تسمت بها هجمات الحادي عشر سبتمبر ضد الوليات االسابق محمد البرادعي: )إن الوحشية التي 

 إلى حتمالت أن يعمد إرهابيون اإنما نبهت العالم إلى إمكانات اإلرهاب النووي بما يزيد بكثير  ،املتحدة

     تلويث املمتلكات و مصادر مشعة في العالم قاطبة لبث الهلع، استهداف منشآت نووية ومواد نووية و 

 .2حتى إيقاع إصابات أو وفيات في أوساط املدنيين(و 

   ا الجماعات اإلرهابية من خالل ذلك يتبين أن خطورة التفجيرات النووية التي قد تستخدمه            

ر تكمن في ثالثة عوامل تظهر معا في لحظة واحدة مسببة الجحيم الذي يفني الحياة صحة البشعلى حياة و 

 في دقائق معدودة، بل يمتد أثرها لعشرات الس
ً
تتمثل بوجه خاص ، و تخلفهانين بسبب األمراض التي تماما

 فيما يلي:

جار يجبر الهواء القريب نفل هو أول قوة تدميرية للقنابل الذرية، حيث أن او نفجار(: ال التأثير األول )ا -أ

يسبب فتهتز األرض بسبب هذه املوجات، و على التحرك بسرعة فائقة في شكل موجات هوائية عظيمة، 

 نفجار.ل املباشني في مساحة تقدر باألميال حول مكان امع الرياح الشديدة هدم املنازل و هذا اإلهتزاز 

الحرائق  شنشطار نواتج التناثرة من املواد املشعة و يا املتسبب الشظاالتأثير الثاني )الحرارة املحر ة(:  -ب

هم النيران كل ما يتواجد لتاألرض دون تدمير، فتجراء سرعتها الفائقة، وتقض ي على ما خلفته الريح وإهتزاز 

 .3في طريقها

                                                           

أيلول/ سبتمبر ، 12/2"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية از تقدم في مكافحة اإلرهاب النوويإحر  غراهام أليسون، " -1

 .35النمسا، ص -، فيينا1001

 11   الجمعة ،20141العدد  ،2ط: ،الجزيرةصحيفة "، "تقويم أخطار اإلرهاب النوويوكالة اإلعالم األمريكية بفيينا،  -2

  هـ، متاح على الرابط التالي:2111شعبان 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:huPKxi8FN4sJ:www.al-

jazirah.com/2001/20011109/fe10.htm+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=dz , 

consulté le:14/07/2018. 

 ، 1004، بدون ناشر، القاهرة، مصر، 1"، ط: القنبلة الذرية واإلرهاب النوويمحمد مصطفى عبد الباقي، "  -3

 .20ص 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:huPKxi8FN4sJ:www.al-jazirah.com/2001/20011109/fe10.htm+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=dz
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:huPKxi8FN4sJ:www.al-jazirah.com/2001/20011109/fe10.htm+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=dz
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لحرارة على ما هما عليه من فضاعة    او  نفجار ل يعادل تأثير االتأثير الثالث )اإلشعاعات النووية(:  -ج

هول تأثير القنابل الذرية العادية، أما القنابل الذرية الهيدروجينية فتضيف هذه اإلشعاعات النووية التي و 

       اإلشنسان املرئية الخاليا الحية للنبات والحيوان و  تدخل هذه اإلشعاعات غير بعد اإلنفجار، و تنطلق 

 .1تسبب املوت السريعو 

الغة منها ما يستقر على " فهي تحدث إصابات بالقذرةالقنبلة أما اإلشعاعات التي تنطلق عن "

غيرها مسببة أمراض مزمنة كاملرض اإلشعاعي، أو إعتام عدسة األرض، ومنها ما يعلق باملواد الصلبة و 

 .2العين أو اإلصابة بالسرطان على املدى الطويل

النفايات في الوكالة  أمانيل غوانزاليس مدير قسم اإلشعاع و يقول أب مخاطر تهدد املحيط البيئي: -3

أن التلوث اإلشعاعي الذي  ثار قنبلة قذرة لن تكون مدمرة لحياة البشر، إلأالدولية للطاقة الذرية: )إن 

 نفسية و  تسببه حتى بمقادير بسيطة يمكن أن
ً
 .3بيئية كبيرة(ية و اقتصاديخلق آثارا

حة تبلغ عدة كيلومترات إن تفجير رأس نووي متوسط القدرة يؤدي إلى تلويث طويل األمد ملسا

مربعة باملواد املشعة، في حين يسفر تخريب أو تدمير مفاعل نووي أو مستودع للوقود النووي املستهلك عن 

تلويث عدة مئات من الكيلومترات املربعة، كما يؤدي تدمير مفاعل تخصيب اليورانيوم إلى تلويث بقعة 

خطر اإلرهاب النووي مظاهر ملموسة تهدد األمن هنا يكتسب مساحتها عدة آلف الكيلومترات، و تبلغ 

 .4البيئي من التلوث اإلشعاعي

في نفس السياق أشارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خطورة اخآثار التي تخلفها أعمال و

 تمن ذلك أن التدمير املتعمد ملحطات القوى النووية أو مفاعال هاب النووي علة املحيط البيئي، و اإلر 

انتشارها و مواد إشعاعية  انطالقلو بأسلحة تقليدية، يمكن أن تسبب في البحوث أو املنشآت املماثلة و 

بكميات هائلة قد تسفر عن عواقب بيئية خطيرة ل يقل ضررها عن األضرار التي خلفتها على نطاق واسع و 

الكيدية ات التخريب أو التفجير جم عن عمليأن تساقط الغبار الذري النا، و 5الكارثة النووية في تشرنوبيل

                                                           

 .124 -121ص ص ، مرجع سابق عالء زكي، -1

2- Romano, J.A .Lucky,B.J.and Harry,op.cit,p.3. 

 .وكالة اإلعالم األمريكية بفيينا، مرجع سابق -3

، هيئة أبو ظبي للثقافة         2برونو تيرتري، السالح النووي بين الردع والحظر، ترجمة عبد الهادي اإلدريس ي، ط:  -4

 .212، ص 1022ات العربية املتحدة، والتراث، اإلمار 

 .2224، الدورة الثامنة والثالثون لعام 222/ 42الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املؤتمر العام، قرار رقم  -5
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 لعناصر الطبيعة الحيوية )هواء، ماء،
ً
 إيكولوجيا

ً
تقل بذلك إلى ينو تربة(،  لتلك املحطات يسبب تلوثا

، بحيث 1نتشارال القابلية لصعوبة السيطرة و األسماك، فضال عن التشعب و يور و الطالحشرات و النبات و 

خطورة تسميم املحيط البيئي أكبر وأكثر كان مدى تلويث و عاعي واسع، كلما نتشار اإلشل كلما كان حجم ا

 بسبب األعمال الكيدية لإلرهاب النووي.

 املطلب الثالث: اإلرهاب النووي املنظم

اإلرهاب العام التنظيمات اإلرهابية التي تمارس اب النووي في الغالب بالجماعات و يرتبط اإلره

تباين أهدافها من بية املنظمة على اختالف تنوعها و رهاقد تتخذ الجماعات اإل و  ،2املتعارف عليه دوليا

 لها لتحقيق مك
ً
 (.اإلرهاب النووي املنظم)بـ هو ما يسمى اسب خاصة، و اإلرهاب النووي برنامجا

لذلك ، 3تقنيته املتطورةباإلضافة إلى طابعه الشمولي و  ،يةيتسم اإلرهاب النووي املنظم بالعاملو 

 م نماذج عن حوادث ث(، الفرع األول )لى جماعات اإلرهاب النووي املنظمسنتطرق في هذا املطلب إ

 (.الفرع الثاني)مجماعات اإلرهاب النووي املنظو 

 الفرع األول: جماعات اإلرهاب النووي املنظم

التطرف في العالم من خالل سلوك التنظيمات األخيرة تعاضمت نزعات اإلرهاب و  في العقود

  ساعتاإلرهابية اخآخذة في ال
ً
 و رأسيا

ً
  رتكاب أفعال عدائية ل غير تقليدية مستخدمة وسائل مبتكرة و  ،أفقيا

      تكاثر هذه التنظيمات اإلرهابية لعل أبرز وإشعاعية، و أستعمال مواد نووية اإرهابية ضخمة بو 

الدول  تسابق باإلضافة إلى معنوية،إيديولوجية، ومصالح مادية و اختالفات عقائدية و ها يعود إلى اتساعو 

ب الطة خاصة في مجال توليد الكهرباء و ستخدام السلمي للطاقة النوويل او  في مجال التسلح النووي،

 الجمهوريات السوفياتية السابقةكرغبة بعض الدول تخفيض حجم مخزونها النووي بالبيع اإلشعاعي، و 

كانت فيها  وجود حالت، و تها النوويةآعض الدول على منشاألمن لدى بضعف وسائل الحماية و و )أكرانيا(، 

التحكم، أو التداول غير املشروع فيها، أو سرقة والخروج عن نظام السيطرة و املواد النووية عرضة لل

                                                           

مهداوي عبد القادر، الستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  -1

 .411سابق، ص 

، مركز الدراسات 2مهدي جمال، النظام القانوشني الدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن األسلحة النووية، ط: -2

 .12م، ص 1025 -هـ 2141العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 

 .5مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -3
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 ،ع من دول ومراكز يحركها املالستغالل عمليات دفن النفايات النووية في تسريبها بغطاء غير مشرو ا

 .1جماعات الجريمة املنظمةوتديرها منظمات اإلرهاب و 

جماعات اإلرهاب النووي (، ثم تصنيف أوالينبغي التعريف بجماعات اإلرهاب املنظم ) ؛لذلك

 (.ثانيااملنظم )

 اإلرهاب املنظمأوال: تعريف جماعات 

يمكن   تمارس العنف مما  ،طورةخأكثر إرهابية منظمة على كيان أو حركة  يطلق وصف جماعة

شبكة من ، حيث تتخذ وقيامها بأعمال مشتركة ،شتركةها على موارد معتمادل يد أن يكون عليه فرد وح

أفعال العنف الذين يجعلون  ،موفري الدعم اللوجيستيكين و بياملدرِّ ملحرضين واملمولين واملجندين و ا

 ات اإلرهابية ذات البنية الهرميةتنظيمالاملفهوم على ينطبق هذا ممكنة من جهودهم املشتركة، و 

       .2ستقاللية كبيرة مثل خاليا تنظيم القاعدةالتي تعمل بالتنظيمات األفقية او 

 فاملنظمة اإلرهابية تفترض قيام جملة من العناصر حتى ينطبق عليها هذا الوصف وهي: 

 تبعي.سل هرمي و وجود عدد من األشخاص املرتبطين بعالقات تسل -أ

 تائج أعمالها.بن، القبول بأغراض الجماعة و نظمةيتطلب اإلنخراط كعضو في امل -ب

 .3غير متقطعةشاركة في أعمال املنظمة دائمة و أن تكون امل -ج

  

                                                           

 "، متاح على الرابط التالي:األمن النووي في نزعة إرهاب الفايدي، " محمد بن عويض -1

-rch?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.alhttp://webcache.googleusercontent.com/sea

jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0, 

consulté le:24/07/2018. 

(، خالصة قضايا اإلرهاب، األمم املتحدة، نيويورك، CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بفيينا ) -2

 .12و 2، 1020

 .11مرجع نفسه، ص  ،(، خالصة قضايا اإلرهابCDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بفيينا ) -3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.al-jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.al-jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0
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 يوضح الباحثان جيمس فريزر ولن فلتون أن بنية املنظمة اإلرهابية تتشكل على النحو اخآتي:و 

 تخطط أثناء تقديمها للتوجيهات العامة.تضع السياسة و : (command)القيادة  -1

هم اإلرهابيون الذين يتولون مسؤولية تنفيذ املهام التي توكل إليهم و : (Active cadre)الكادر النشط  -2

 من املنظمة.

أهم مجموعة داخلية، حيث يتولون وهم يمثلون أكبر و  (:Active supporters)املؤيدون النشطون  -3

ينية األخرى عبر قنوات اإلحتياجات التمو ن باألموال واملؤونة والسكن، واملعلومات و القيام بتمويل اإلرهابيي

 تصال السّرِية.لا

 وهم يصعب التعرف عليهم (:Passive supporters)املؤيدون السلبيون  -4
ً
، لكنهم يمثلون عنصرا

 في املناخ السياس 
ً
 .1يميدانيا

 ،(Organized crime) تتسم املنظمات اإلرهابية بخصائص مشتركة مع جماعات الجريمة املنظمةو          

كة مع ذلك هناك عالقات  متشاب، و 2للجماعة اإلرهابية يديولوجيجود فارق كبير في الدافع اإل لكن مع و 

ألموال التي تحصل لحاجة هذه األخيرة حيث  من ،التنظيمات اإلرهابيةبين عصابات الجريمة املنظمة و 

قنبلة نووية تامة  تمويل عملياتها اإلرهابية، بل األخطر من ذلك هو إمكانية حصول اإلرهابيين علىلعليها 

 ملا تمتلكه جماعات اإلرها ،الصنع من خالل شراءها
ً
املنظم من أموال توفرها لها عصابات الجريمة  بنظرا

 .3املنظمة مقابل أن تتولى حمايتها

كما تختلف قدرات الجماعة اإلرهابية بحسب الجهات التي تدعمها، حيث قد يكون للجماعة التي 

   ،رهاب النوويأشكال اإل واضح بالنسبة لبعض أنواع و ت متميزة وشكل ا من دولة ما قدرادعمتلقي 
ً
نظرا

في هذا السياق تشير ، و4معسكرات تدريباح ألفراد الجماعة من دعم مالي ومأوى آمن و إلمكانية ما يت

 تتمتع بالتنظيم الجيد،ية التي تمتلك القدرات الكافية و تقديرات خبراء األمن النووي أن الجماعة اإلرهاب

                                                           

 .11 -12ص ص رجع سابق، أحمد فالح العموش، م -1

إلى بث الرعب والذعر في نفوس   هما يسعىيكلإن تشترك املنظمات اإلرهابية وجماعات الجريمة املنظمة من حيث  -2

وليس في الدرجة، حيث يهدف اإلرهابيون إلى تحقيق غايات  ،الناس، والفرق بينهما في نطاق الرعب هو فرق في النوع

عائي لفكرهم اإليديولوجي عن طريق العنف، بينما تعمل العصابات اإلجرامية على والقيام بعمل د ،وأهداف سياسية

 (.52، ص نفسه : أحمد فالح العموش، مرجعراجعيللمزيد أكثر ثة. )حتحقيق غايات ومنافع مادية ب

 .121-124ص ص عالء زكي، مرجع سابق،  3

 .41ص مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق،  -4
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من تأمين  تتمكن أن بشرط ،تستطيع صنع قنبلة نووية بسيطة دون الحصول على مساعدة من أية دولة

مما يزيد من صعوبة الكشف عنها،  ،ية التي يمكن شرؤاها بكميات صغيرةشنشطار ما يكفيها من املواد ال

 .1هذه الصعوبة إذا ما قدمت دولة أو جهة ما قنبلة كاملة لتلك الجماعة وتقل

شهر جماعات اإلرهاب املنظم التي عرفها التاريخ املعاصر يمكن ذكر: جماعة الكتائب من أو 

ل يصف "األملانية "العمل املباشر" وة و نظيرتها الفرشنسيو الثمنينات، لحمراء اإليطالية في السبعينات و ا

لسّرِية لنكية ية انفصالالجماعة ال و الحرية"، إيتا اإلسبانية أو "وطن الباسك و منظمة األحمر"، و الجيش 

نالت الجماعات اإلرهابية  1002بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر و  ،2جبهة نمور تحرير التاميلو العنيفة، 

 ،أحداث هذه التنظيماتألخبار و  بتغطيات كبيرةو  ستثنائيا في وسائل اإلعالم العامليةا املنظمة إهتماما

" الذي يعد أكثر املنظمات اإلرهابية شهرة، اعدةالقتلك التي تنسب إلى العالم اإلسالمي كتنظيم " اخصوص

فتنظيم القاعدة في بالد ""، ونظيم القاعدة في جزيرة العربكتبما في ذلك الجماعات التي تنتسب إليها "

 .3غيرها" و فتنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي" "، والرافدين

 ثانيا: فتصنيف جماعات اإلرهاب النووي املنظم

 هما:ا إلى صنفين رئيسيين و إلرهاب النووي املنظم عمومتصنف جماعات ا

 ماعات بممارسة اإلرهاب بوجه عام،حيث تقوم هذه الججماعات إرهابية منظمة ذات برنامج عام:  -1

 قد يكون اإلرهاب النووي أحد مكوناتها، فتسعى لتحقيق أهدافها من خالل التهديد بتخريب املنشآت و 

 .املشعةاملواد النووية و على  ستيالءد بال املرافق النووية أو التهديو 

هذا النوع من الجماعات تتخذ برنامجا خاصا ملمارسة جماعات إرهابية منظمة ذات برنامج خاص:  -2

أعمال اإلرهاب النووي يتضمن جرائم ذات خطورة معينة على املفاعالت النووية، أو الشركات أو املصاشنع 

                                                           

"، ترجمة: ياسين السيد، مجلة قضايا سيناريو هارمجدون: إسرائيل وتهديد اإلرهاب النوويتشاك فرايليخ، " -1

، تاريخ الطالع: file:///c:Users/annotec5121/Downloads/(3).pdf . متاح على الرابط التالي:12ص  استراتيجية،

24/02/1022. 

 .22(، خالصة قضايا اإلرهاب، مرجع سابق، ص CDOMWملخدرات والجريمة بفيينا )مكتب األمم املتحدة املعني با -2

، متاح على الرابط 1022ديسمبر 11"، مركز البحوث، السكنية، شنشأة وتحولت الجماعات اإلرهابيةحسن أبوساق، "  -3

 .21/02/1022تاريخ الطالع: ،  assakina.com/center/parties/11557.htm-whttp://wwالتالي: 

file:///C:/Users/annotec5121/Downloads/(3).pdf
http://www-assakina.com/center/parties/11557.htm
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ألنها  ،لشك أن هذه الجماعات هي األكثر خطؤرةعلى العلماء النوويين، و  عتداءل التي تنش ئ املفاعالت، أو ا

 يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع:، و 1تصوب أهدافها بكل ما يتصل بتهديد األمن النووي

يتمثل في إشنشاء جماعة إرهابية منظمة متخصصة في تنفيذ جرائم ذات طابع خاص تجعل النوع األول:  -أ

النووية أحد الوسائل اإلرهابية لتنفيذ أهدافها، كالقيام بتدمير منشأة نووية بهدف على الطاقة  عتداءال 

إطالق مواد مشعة، أو الهجوم على موقع به أسلحة نووية ينتج عنه إحداث إنذار عام، أو الهجوم على 

 .2وسيلة نقل سالح نووي أو محطة نووية

إلى تحقيق الربح من خالل األفعال العدائية التي يتمثل في إشنشاء جماعة إرهابية تهدف النوع الثاني:  -ب

اإلتجار غير املشروع بها للحصول على أرباح املواد النووية أو اإلشعاعية، و  تقع على الطاقة النووية كسرقة

ختطاف  العلماء االقيام بو ، بتزازكبيرة، أو سرقة معدات أو أشياء نووية ملا لها من مخاطر مدمرة بقصد ال 

 إحتجازهم كرهائن مقابل الحصول على فدية.في املحطات النووية و  العاملين النوويين أو 

لتي تقف ضدها بدعوى حماية الجماعات اإلرهابية املناهضة للتكنولوجيا النووية االنوع الثالث:  -ج

قتل العلماء لنووية قيد اإلشنشاء، و هذا من خالل األفعال العمدية الخاصة بتخريب املنشآت االبيئة، و 

تدمير املصاشنع التي يتم فيها تصنيع أجهزة خاصة باملنشآت النووية، أو سرقة ين واختطافهم، و وويالن

 .3الوقود النووي لتعطيل عمليات تشغيل املفاعالت النووية

ن فيما يتعلق بالدوافع و ختال ل ا املذكورة؛ يالحظ على هذه األنواع الثالثةو  رات  القدف البّيِ

عة للجماعات اإلرهابية التي تمارس اإلرهاب النووي، فقد ترى إحدى الجماعات النتائج املتوقاملطلوبة، و 

 قد ترى جماعة أخرى أن الرعب اإلشعاعي منشأة نووية قد تحقق أهدافها، و  اإلرهابية أن الهجوم على

قد ترى جماعة ثالثة تهتم أساسا بالبيئة رفض أي قنبلة ذرية" يحقق تلك األهداف، و  فجير "تعن طريق 

عنصرين  للجماعة اإلرهابية  اإلمكانات املاديةيه تعد الدوافع و علينتج عنه تلوث نووي أو إشعاعي، و ل عم

 .4تنوع جماعات اإلرهاب النووي املنظممتداخلين بدرجة كبيرة تحدد أشكال و 

  

                                                           

 .40مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -1

 .44، ص املرجع نفسه مرفت محمد البارودي، -2

 .42رجع نفسه، ص املمرفت محمد البارودي،  -3

 .41 -44ص ص ، ومجابهته، مرجع سابق اإلرهاب النووي مرفت محمد البارودي، -4



 

 

 

402 

 جماعات اإلرهاب النووي املنظمالفرع الثاني: نماذج عن حوادث و 

في ذلك محطات تخصيب بما  ،ت البحوث املدنيةمفاعال تعتبر محطات الطاقة النووية و 

قد سجل التاريخ عدة حوادث لإلرهاب قود أهدافا للهجمات اإلرهابية، و محطات تصنيع الو اليورانيوم و 

اث الحادي عشر الجماعات اإلرهابية بدوافع مختلفة، كما أن أحدووي قامت به العديد من الحركات و الن

اإلستخدام الفعلي لألسلحة النووية في هجمات إرهابية، فإذا  مخاوفأكدت إحتمالت و  1002سبتمبر

ها افعلمتلك اإلرهابيون قدرات نووية، فإن ذلك يفتح لهم الطريق إلستخدامها طبقا لفكرتهم القائلة: )ا

نماذج عن حوادث اإلرهاب النووي املنظم بعض ال، لذلك شنستعرض في هذا الفرع 1صول عليها(حبمجرد ال

(، ثم نماذج عن جماعات اإلرهاب النووي املنظم في الوقت أوالالعالم ) من مناطق دةعالتي وقعت في 

 (.)ثانياالحاضر 

 أوال: نماذج عن حوادث اإلرهاب النووي املنظم

ي مناطق مختلفة لقد وقعت العديد من حوادث اإلرهاب النووي املنظم نفذتها جماعات إرهابية ف

 ة على هذه الحوادث كما يلي:يمكن إلقاء نظرة عاممن دول العالم، و 

  تشكلت في إسبانيا منظمة مسلحة تدعى "منظمة وطن الباسك حوادث اإلرهاب النووي في إسبانيا:  -1

 بإسم "و 
ً
 الحرية"، أو ما تعرف إختصارا

 
لواقعة على الحدود بين في منطقة الباسك ا 2252" عام إيتا

قد قامت هذه املنظمة ، و 2ستقالله عن إسبانيالتي تهدف إلى فصل إقليم الباسك وافرشنسا اإسبانيا و 

من الستينات وحتى منتصف الثمانينات و  يلة فترةإلرهابية إستمرت طات اعتداءال و بسلسلة من الهجمات 

 أهمها:

ينة بلباو تسببت في قامت املنظمة بوضع قنبلة في حجرة ملفاعل ليمونيز النووي في مد 2221في جوان  -أ

وقع املمتوسط الحجم في محيط املفاعل بعدما تسلل أعضاء الجماعة إلى  حدوث تخريب، و قتل عامل

 رغم اإلجراءات األمنية املشددة.

                                                           

 الوليات املتحدة لم تعد املستهدف محمد عبد السالم،  -1
ً

 ماثال
ً

"دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 ."، مرجع سابقالرئيس ي

 الباسكية؟"موسوعة الجزيرة،  -2
َ

 ، متاح على الرابط التالي: "ماذا عن منظمة إيتا

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/18/إيتا, Consulté le : 

26/07/2018. 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/18/إيتا
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بشن هجوم على موقع إشنشاء محطة الطاقة النووية املشكلة من قامت املنظمة  2222في ديسمبر  -ب

 .ومفاعلين بمدينة ليمونيز بالقرب من بلبا

    من منظمة "إيتا" بشن هجوم على مصنع ماليانو للمعدات قام خمسة أعضاء  2222في نوفمبر  -ج

 املسدسات والقنابل ستعمالادمروا جزء كبير منه بو  ،نووية بالقرب من مطار سانتانور اخآلت الو 

الرشاشات، حيث كان املصنع يتولى إصالح املفاعل الخاص بمحطة ليمونيز الذي وقع تدميره في مارس و 

2222. 

املخصصة تدمير عدد كبير من البطاريات الكهربائية امت املنظمة أيضا بتخريب و ق 2220في فبراير -د

قدرت الخسائر و في منطقة فيتوريا شمال إسبانيا،  للمحطة النووية ليمونيز عقب هجوم على أحد املصاشنع

 .مليون بزيتا خسائر ناتجة عن تأخير إشنشاء املحطة النووية 2مليون بزيتا إضافة إلى  40بـ 

مارس في إطار حملة التصعيد املنظم لجماعة "إيتا" ضد إشنشاء املحطات النووية، قام أعضاؤها في و -هـ

يتم  فاعالت التياملبالتصفية الجسدية ما لم يوقف العمل في  و بتهديد رئيس شركة إيبرديووير  2222

تهديد بقتل رئيس الختطاف و ل فعل ا 2222مة في ينايربالفعل نفذت املنظاؤها في منطقة ليمونيز، و بن

إلى وقف إشنشاء املحطة فبراير، مما أدى  1الشركة الذي عثر البوليس على جثته مصابة بطلقات نارية في 

بتفجير ثالث محولت كهربائية لبناء محطات للطاقة  2220قبل ذلك قامت املنظمة في يوليو النووية، و 

 .1ألف دولر 20ي خسائر تقدر بـ جيوزكويا حيث تسببوا فنووية في كل من مقاطعة فيزكايا و ال

 من حوادث اإلرهاب  شهدت :أمريكاحوادث اإلرهاب النووي في  - 2
ً
الوليات املتحدة األمريكية عددا

 النووي املنظم من بينها:

   ( بمدينة أوغستا، Maineنفجرت قنبلتان بمقر الشركة املركزية للطاقة في ماين )ا 2221في ماي  -أ

وسع في إشنشاء املحطات فيد بمواصلة عمليات التفجير إلى أن يتم التوقف عن التوجدت رسالة خطية تو 

 .2قد كانت الرسالة موقعة من منظمة تدعى "وحدة فريد هامبتون للقوات الشعبية"النووية، و 

تم تفجير قنبلة بالقرب من مركز للزائرين في محطة ترويان النووية التابعة لشركة  2222في أكتوبر  -ب

  ات البيئية التابعة لجبهة عتداءقد تبنت وحدة ال ن، و لكتريك في مدينة بورتالند ولية أوريجو جنرال إ

 التحرير الدولية الجديدة هذا التفجير.

                                                           

 .10 -42ص ص مرفت محمد البارودي، مرجع نفسه،  -1

 .10ص  سابق،اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع  مرفت محمد البارودي، -2
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تم إرسال مجموعة من اإلنذارات عن وجود قنبلة في املجمع النووي بأنديان بوينت،  2222في أكتوبر و -ج

نفجار، كما قام انتهاء املهلة التي حددها املهددون دون حدوث أي إثم تبين أن هذه اإلنذارات كاذبة بعد 

ستقالل بورتوريكو بمكاملة هاتفية مفادها إخفاء اية التي تسعى إلى نفصالعضو من جماعة فالن ال 

مكان ما مبلغ  طلب بأن يوضع في ملوجودة في موقع أنديان بوينت، و قنبلتين في إحدى املفاعالت الثالث ا

 .1دولر في موعد محدد خمسمائة ألف

قام مدير وكالة اإلستخبارات األمريكية )جورج تينيت( بإطالع الرئيس بوش على  1002أكتوبر  22في  -د

ملواجهة  قد تم شنشر فريق دعم و  تقرير يفيد بقيام تنظيم القاعدة بوضع قنبلة نووية في مدينة نيويورك،

 كاذبحالت الطوارئ النووية، غير أن املعلومات الوارد
ً
 .2اة في التقرير كانت تمثل إنذارا

اإلرهابية الشيشانية بزرع  املنظمة قام أعضاء 2225في عام  حوادث اإلرهاب النووي في روسيا: -3

هددوا بتحويل موسكو إلى صحراء ملوثة بالنفايات املشعة قذرة" في حديقة موسكو العامة، و  "قنبلة

قلب سيية قد وجدت بالفعل عبوة مشحونة بتلك املادة في بعد أن كانت السلطات الرو  242-كالسيزيوم 

قد قام أعضاء الجماعة بإخبار إحدى املحطات عامين من ذلك التهديد، و موسكو قبل العاصمة 

 .3أحجموا عن تفجيرهاو التلفزيونية بوجود القنبلة 

ونتو وي سيزوي هاجمت قوات منظمة أومك 2221في يناير  حوادث اإلرهاب النووي في جنوب إفريقيا: -4

املفاعل النووي األول بمحطة كويبيرغ في جنوب إفريقيا  الجناح املسلح لحزب املؤتمر الوطني األفريقي

ب هذا الهجوم تسب، ولحسن الحظ لم يكن قيد التشغيل، و ةالذي تم شحنها باملواد النوويبجوهاشنسبورغ 

 .4يين دولرإحداث خسائر مادية معتبرة قدرت بأربعة مال في تدمير املفاعل و 

شرت تقارير تفيد أن إس 1002في أكتوبر : حوادث اإلرهاب النووي في إسرائيل -5
 
ائيل ألقت القبض ر شن

هو يحمل معه ينة رام هللا في الضفة الغربية، و على رجل يرتبط بتنظيم القاعدة كان يحاول دخول مد

 .5قنبلة إشعاعية داخل حقيبته

                                                           

 .12مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -1

 .12تشاك فرايليخ، مرجع سابق، ص  -2

"دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستهدف سالم، محمد عبد ال -3

 .، مرجع سابق"الرئيس ي

 .11-12مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -4

 .12تشاك فرايليخ، مرجع سابق، ص  -5
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 ووي املنظمثانيا: نماذج عن جماعات اإلرهاب الن

 ،حتمالت اإلرهاب النووي ل تزال تمثل أهمية خاصةاإن التقديرات التي أحاطت منذ البداية ب

متالك برامج لألسلحة ارتباطها بمؤشرات ملموسة حول محاولة بعض التنظيمات اإلرهابية املعاصرة من ل 

بجامعة هارفارد  يةالدول الشؤونالصادرة عن مركز بلفر للعلوم و  ، حيث أوردت اإلحصائيات1النووية

 ستخدامه ضدالسالح النووي وا متالكاأن عدد التنظيمات اإلرهابية التي تحاول ، 1020كنيدي لسنة 

 يوضحه سهذا ما ات، و رافقه نمو في البنية الهيكلية لتلك الجماعو  ،الدول تصاعد في السنوات األخيرة

 الجدول التالي:

2., p.2CENTER For science and International Affairs 2010 : BELFERSource 

                                                           

 ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستهدف "دراسة جديدة: اإل محمد عبد السالم،  -1
ً

رهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 .، مرجع سابقالرئيس ي"

 .121نقال عن: عبد الغاشني دندان، مرجع سابق، ص  -2

عدد الجماعات اإلرهابية التي أبدت 

 .تماما بالحصول على سالح نوويها
1 

جماعة  ،يين الشيشاننفصالتنظيم القاعدة، ال 

 .)اليابان(شكر طيبة )باكستان(، أم شينريكيول

عدد الجماعات اإلرهابية التي قد 

تكون قادرة على حيازة األسلحة 

 .النووية واستخدامها

 

5 

ي شمال القوقاز، يين فنفصالالقاعدة، ال 

م شيزيكيو، حزب هللا و أ، جماعة لشكر طيبة

 )لبنان(، طالبان )أفغاشنستان(.

عدد الجماعات املعروفة التي حاوت 

 شراء مواد نووية من السوق السوداء.

 شينريكيو، القاعدة. مو أ  1

عدد  السنوات التي يحاول فيها تنظيم 

 القاعدة الحصول على سالح نووي.

 

25 

ة لسن 22/02حسبما أورده تقرير اللجنة األممية 

الذي جاء فيه: )لقد حاول تنظيم  1001

ها القاعدة الحصول على أسلحة نووية أو صنع

مواصلة السعي سنوات على األقل.. و  20ملدة 

في الحصول على  ستراتيييل لتحقيق هدفه ا

 القدرة النووية(.
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هما: التنظيم اإلرهابي و السالح النووي  متالكاإرهابيين معاصرين حاول على تنظيمين ر سنقتص ،لذلك

، بوصفهما نموذجين لجماعات "داعشسوريا "و تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق "، و القاعدةالدولي "

 اإلرهاب النووي املنظم.

أخطر التنظيمات اإلرهابية الدولية و يعد تنظيم القاعدة أكبر التنظيم اإلرهابي الدولي "القاعدة":  -1

أسامة بن  ، مؤسس هذا التنظيم "10021رتباطه بتنفيذ هجمات الحادي عشر سبتمبر ل  العابرة للحدود

، وتولى قيادة التنظيم خلفا له "أيمن 1022د قوات أمريكية خاصة عام لدن" الذي قتل على ي

كثير و  ،لجامعاتالتنظيم هم من خرييي اهذا اء من أعض %10عدة تقارير دولية أن  ؤكدتو  الظواهري"، 

كادت أن تتم بين زعيم  إلى صفقة ذات التقارير  منهم درسوا الهندسة )لكنهم لم يدرسوا الدين(، كما تشير 

 .2على قنبلة نوويةله من آسيا الوسطى من أجل حصو  عسكريينالتنظيم و 

ستخدام الذي يملي على تنظيمه باملوازة مع تأكيد "أسامة بن لدن" على الواجب املقدس او 

  عن هدفه املتمثل في 1002أعلن التنظيم في عام  ،األسلحة النووية ضد الوليات املتحدة األمريكية

قتل أربعة ماليين أمريكي"، كما تم العثور على رسوم أولية لقنابل نووية بدائية في معسكرات التدريب  "

 .3بعض قادته عن تمكنه من الحصول على أسلحة نووية أملح، و التابعة ملعاقل التنظيم بأفغاشنستان

الشيبة" أحد أهم مخططي عمليات القاعدة في التحقيقات التي جرت مع "رمزي بن  قد أكدتو 

أن املفاعالت النووية األمريكية كانت ضمن قائمة  1002سببتمبر  22تفجيرات برجي التجارة العاملية 

تحطمت في و ختطفت في ذات اليوم ااده أن الطائرة الرابعة التي ساد تحليل يرتبط باألحداث مفو أهدافه، 

"غافين  ، واستنادا ملا ذكره"ثري مايلز آيالند"جح أنه محطة كانت متجهة إلى مركز نووي ير  ،بنسلفانيا

 أن الطائرة  ؛(2001العشرين" )ووي: فتقييم تهديد للقرن الحادي و "اإلرهاب النكاميرون" صاحب كتاب 

أن هة إلى واشنطن، سيما و فيما يشير أنها لم تكن متوج ،رتفاع منخفض قبل تحطمهااقد هبطت إلى 

                                                           

تم إدراج "تنظيم القاعدة" على لئحة املنظمات اإلرهابية لدى كل من مجلس األمن الدولي وحلف شمال األطلس ي  -1

: تنظيم نظري)واملنظمات. لتحاد األوروبي وأستراليا والهند وكندا وإسرائيل واليابان وغيرها من الحكومات )الناتو( وا

 (.22/02/2102، تاريخ الطالع: تنظيم_القاعدة  /https://www.marefa.orgالقاعدة، املعرفة، متاح على الرابط التالي:

 ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستهدف محمد عبد السالم، "  -2
ً

دراسة جديد:اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 ."، مرجع سابقالرئيس ي

 .12-12ص ص تشاك فرايليخ، مرجع سابق،  -3

https://www.marefa.org/%20تنظيم_القاعدة
https://www.marefa.org/%20تنظيم_القاعدة
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ختراق قباب املفاعالت استخدمت ضد برجي التجارة العاملية يمكنها االثقيلة التي  212طائرات بوينغ 

 .1ليس هناك أي مواشنع فنية على هذا املستوى اصطدمت بها، و النووية إذا 

    أن تنظيم القاعدة سوف يواصل  ؛1002التي شنشرت في العام  قد أشارت أحد التقديراتو 

ستخدامها في املستقبل، كما أنه مهتم بتجنيد ل نووية سعيه للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية و 

وفقا لخبراء ، و 2الدخول بسهولة إلى الوليات املتحدة األمريكيةعمليات جدد في الدول األوروبية و  منفذي

م القاعدة وباقي التنظيمات الفرعية ي فإن السيناريو األرجح الذي يمكن أن يقوم به تنظياألمن النوو 

في  (قذرةهو تفجير جهاز تلويث إشعاعي )قنبلة  ،عن إصابات واسعةملرتبطة به من أجل شن هجوم يسفر ا

كن أو مسرح أو أما ،أو مدرج رياض ي ،ستقطاب تغطية إعالمية واسعة كوسط مدينةامكان من شأنه 

لهجوم الكيميائي أو ستخدام جهاز التلويث اإلشعاعي أسهل على غيره من أشكال اا علما أن عامة مشابهة،

املعلومات ألشكال األخرى لإلرهاب النووي، لسيما في ظل توفر كتيبات التنظيم، و حتى االبيولوجي أو 

 ،بعضا من اإلرشاد النظري  لتي تتيحا األنترنتشبكة املتاحة للجمهور بما في ذلك املعلومات املتوافرة على 

القدرة على الوصول إلى و  ،لديهم املعرفة التقنيةمن لتنظيم القاعدة ا يمؤيدمن  فضال على أن هنالك

 .3املواد الالزمة لإلعداد لشن هجوم إشعاعي أو نووي محتمل

العراق مية في الشام و برز تنظيم الدولة اإلسال  العراق "داعش":ظيم الدولة اإلسالمية في سوريا و فتن - 2

 غير معهودة من التجنيد و بتكر هذا التنظيم اإلرهابي ا، حيث 10244"داعش" في سنة 
ً
الدعاية أشكال

                                                           

 ماثال الول محمد عبد السالم، "  -1
ً

يات املتحدة لم تعد املستهدف دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ل يزال خطرا

 ."، مرجع سابقالرئيس ي

"، شبكة النبأ املعلوماتية، متاح على اإلرهاب والتكنولوجيا النووية يهددان بنسف األمن العالميصباح جاسم، "  -2

 .01/02/1022، تاريخ الطالع: htmhttp://annabaa.org/nbanews/69/113.الرابط التالي: 

 2511 األمم املتحدة، مجلس األمن، التقرير الثالث لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات املنشأ عمال بالقرار -3

أيلول  1ي ف ( بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، املرفق برسالة مؤرخة1001)

ص ص (، 2222) 2112موجهة إلى رئيس مجلس األمن من رئيس لجنة مجلس األمن املنشأة عمال بالقرار  1005سبتمبر 

 .S/521/1005. الوثيقة: 15 -11

بيان يصنف تنظيم "داعش" من أخطر التنظيمات اإلرهابية املدرجة على قوائم املنظمات اإلرهابية الدولية بحسب  -4

أشهر " اإلعالمي، : مرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا نظري. )1021رة الخارجية األمريكية لعام عن وزا صادر 

 متاح على الرابط التالي:  ،12/02/1022"، املنظمات على قائمة الوليات املتحدة لإلرهاب

monitor.org/research/7964/-s://menahttp،  02/02/1022 : الطالعتاريخ.)  

http://annabaa.org/nbanews/69/113.htm
https://mena-monitor.org/research/7964/
https://mena-monitor.org/research/7964/
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يتبوأ مكانه كالعب أساس ي في بنية اإلرهاب الدولي في منطقة ما جعله يتجاوز تنظيم القاعدة، و  ،يذالتنفو 

 . 1خارجهامن العالم منطقة الشرق األوسط و  حساسة

عن جامعة  1021الشؤون الدولية في مارس ر الصادر عن مركز بالفر للعلوم و ذكر التقريقد و 

 ": )أنه ل توجد أدلة قاطعةمنع اإلرهاب النووي: التحسين املستمر أو التراجع الخطيرهارفارد املعنون: "

قاعدة"، إل أن قيام متالك أسلحة نووية على غرار "الل بالنسبة لتنظيم "داعش" تفيد بوجود مساعي لديه 

داعش بعمليات إرهابية ضخمة يحتاج فيها إلى تعبئة كثير من املوارد بما فيها املتعلقة بالسالح النووي، 

عترف مسؤولون أمريكيون عن سعي مقاتلي ا، و 2األمر الذي ينذر بتصاعد اإلرهاب النووي لهذا التنظيم(

من ذكرت وسائل اإلعالم البلجيكية و بلجيكا، حطة الطاقة النووية في تنظيم داعش لشن هجوم على م

 قاما بتصوير و  1021كسل في مارس و يين الذين نفذوا هجمات بر نتحار ثنين من ال اأن جهتها 
ً
مراقبة سرا

فكرا في تنفيذ الهجوم على منشأة التطوير النووي في بلجيكا، و اليومية لرئيس برنامج األبحاث و  التحركات

لتحاق والحدى املحطات النووية إل  تابعينجيكيين لثنين من العمال البار هروب كما أثا ،3نووية في البالد

ستهداف التنظيم محطات الطاقة النووية في امخاوف جديدة من  ،في سوريا بتنظيم داعش اإلرهابي

ا قلقهعن أعربت  الشرطة البلجيكية خاصة وأناستنفار أمني في كامل أنحاء البالد، ما أدى إلى  ،بلجيكا

 .4فهااستهدا املحتمل أسرار املحطة النووية الجديدةبموقع و  الهاربين حجم معرفة العاملين من

ل العراقية الحصول على على مدينة املوص ستيالءستطاع تنظيم داعش بعد ال ا 1021في عام و

من  ( بغرفة التخزين في جامعة املوصل، أين تتميز هذه املادة بمستويات قاتلة10 -كوبالتمخبأين من )

قال مسؤولون كون األساس ي للقنبلة النووية، و هي املخدم ملعالجة الخاليا السرطانية و تستاإلشعاع 

ستغاللها، ألنهم لم يعرفوا كيف يستخدمون ان أعضاء داعش فشلوا في إ :خبراء نوويون حكوميون و 

                                                           

 .121عبد الغاشني دندان، مرجع سابق، ص  -1

 .مرجع سابق ريحان،وفاء  -2

 متاح على، 1021مارس  42"، موقع جريدة املجد، تخوف عالمي من حصول داعش على سالح نوويفهد الريماوي، "  -3

تاريخ الطالع: ، نووي-سالح-على-داعش-حصول -من-عالمي-تخوف/ http://almajd.net/2016/03/31: الرابط التالي

20/02/1022. 

 ، متاح على الرابط التالي:12/04/1021"، األحد النوويأوروبا تخش ى من اإلرهاب الوكالت، "  -شاشة نيوز  -4

https://www.shasha.ps/news/201295.html ،  :12/02/1022تاريخ الطالع. 

http://almajd.net/2016/03/31/تخوف-عالمي-من-حصول-داعش-على-سلاح-نووي
http://almajd.net/2016/03/31/تخوف-عالمي-من-حصول-داعش-على-سلاح-نووي
http://almajd.net/2016/03/31/تخوف-عالمي-من-حصول-داعش-على-سلاح-نووي
https://www.shasha.ps/news/201295.html
https://www.shasha.ps/news/201295.html
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من  ماثيو بون"في نفس السياق حذر الباحث ". و1( دون تعريض أنفسهم لإلشعاع املميت10 -)الكوبالت

ستخدامها ضد ة واجامعة هارفارد أن تنظيم "داعش" كان بالفعل على مقربة من تصنيع أسلحة نووي

أو  ،أو تخريب منشأة نووية ،عبوة ناسفةن الهجمات املحتملة تشمل تفجير أ)قال: أهداف غربية، و 

 .2ستخدام قنابل لنشر املواد املشعة(ا

الرغم من تصريحات الرئيس األمريكي األسبق أوباما في على أنه بلقول يمكن ان خالل ما تقدم م         

)إن خطر حصول داعش أو القاعدة أو غيرهما من  فيها: قالالتي  1021ووي في عهده آخر قمة لألمن الن

 من أكبر التهديدات على األمن العالمي(، إل
ً
أن  الجماعات املتطرفة على األسلحة النووية يبقى واحدا

على يد تنظيمات  املسؤولون في األمن النووي طعنوا في قابلية تحقق تهديد اإلرهاب النوويء الخبرا

نه ل إبمعهد تشاتام هاوس: )"بيزا أونال" جادلت الباحثة في شؤون السياسة النووية  في الصددرهابية، وإ

 نووي
ً
(توجد أدلة في الوقت الحالي أن الجماعات اإلرهابية تستطيع أن تبني سالحا

ً
 تجاهوهو نفس ال، 3ا

 البحوثملركز املسبار للدراسات و وفق دراسة أعدها  "السالممحمد عبد "الباحث الدكتور يؤيده الذي 

رورة توافر خبرات صناعة قنابل نووية ألسباب فنية تتعلق بضأنه ليس من السهل " :يؤكد فيها

عدم وجود وسائل أمان تتيح  نعفضال إرهابية، جماعة لدى معدات يصعب أن تتوافر وتكنولوجيات و 

 . 4"على من يتداولونها لإلرهابيين التعامل مع تلك املواد دون خطورة 

ن أي جماعة إرهابية منظمة حصلت بالفعل على خآ بالرغم من أنه لم يعرف حتى اعلى أي حال؛ و و   

العقبات التي  هجوم إرهابي نووي رغم العديد منأي ستبعاد اأسلحة نووية، إل أن ذلك ل يعني عدم 

 .5متالك التنظيمات اإلرهابية برامج ألسلحة نوويةاتحول دون 

                                                           

"، ترجمة: أخرى أكثر واقعية؟ مؤسسة راندا هل تهديد اإلرهاب النووي يشتت اإلنتباه تهديداتشبكة رؤية اإلخبارية، " -1

 ، متاح على الرابط التالي:1022يوليو  12آية سيد، 

 www.roayahnews.com/translalions/2018/07/28/548/7 22/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

"، جريدة ووي: سياسيون وعسكريون يطالبون بخطوات فعالة ضد اإلرهاب النوويقمة األمن النهبة القدس ي، "  -2

 ، متاح على الرابط التالي:24142، العدد 1020مارس  42ه 2142جمادى اخآخرة  11الشرق األوسط، الخميس 

https://aawsat.com/.../قمة-األمن-النووي-سياسيون-وعسكريون-يطالبون-بخطوات-فعالة-...,  
Consulté le : 12/09/2018. 

 .شبكة رؤية اإلخبارية، مرجع سابق -3

 ماثال الوليات املتحدة لم تعد املستهدف دراسة جديدة: اإلرهاب النمحمد عبد السالم، "  -4
ً

ووي للقاعدة ل يزال خطرا

 ."، مرجع سابقالرئيس ي

"، مجلة دراسات سياسية، املعهد املصري للدراسات، رؤى غربية: الجهادون وأسلحة الدمار الشاملعالء البشبيش ي، "  -5

 .42 -12ص ص ، 1022ديسمبر  24

http://www.roayahnews.com/translalions/2018/07/28/548/7
https://aawsat.com/.../قمة-الأمن-النووي-سياسيون-وعسكريون-يطالبون-بخطوات-فعالة-...%20,
https://aawsat.com/.../قمة-الأمن-النووي-سياسيون-وعسكريون-يطالبون-بخطوات-فعالة-...%20,
https://aawsat.com/.../قمة-الأمن-النووي-سياسيون-وعسكريون-يطالبون-بخطوات-فعالة-...%20,
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 املبحث الثاني: طرق وآليات مجابهة اإلرهاب النووي 

بالتهديد الخطير الناجم عن  ؛الدولي في السنوات األخيرةطني و الو على املستويين الوعي  مظلقد تعا

ض خبيثة، األمر الذي جعل الدول بما لوجية النووية ألغراالتكنو الحصول على املواد و في اإلرهابيين  سعي

خاطره، التعمق في إعادة تقييم مرهاب النووي بإل املجتمع الدولي يتقاسمون مسؤوليات مجابهة افي ذلك 

وطنية تقع  تخاذ تدابيراعبر  مواجهته بفعاليةو  ،خآليات الكفيلة للتصدي لهاوالبحث عن الطرق و 

تكثيف التعاون ا التي يقررها القانون الدولي، والعمل على تكريس و لتزاماتهلفقا مسؤوليتها على الدولة و 

وتنشيط املبادرات العاملية  ،الدولية اخآليات التشريعيةتعزيز من خالل في إطار املجموعة الدولية املستمر 

 التي تكمل اإلجراءات الوطنية املسؤولة. ذات الصلة

املطلب اإلرهاب النووي ) واجهة تحديتدابير الوطنية ملالتلك بحث إلى سنتطرق في هذا امل ؛عليهو         

     (.املطلب الثانياإلرهاب النووي ) جابهة تهديد(، ثم الجهود الدولية ملاألول 

 اإلرهاب النووي ملواجهة فتحدي املطلب األول: التدابير الوطنية

 حقيقيا للجميع، يشكل اإلرهاب النووي أصبح
ً
الذي  ةكبير ال اتتحديال أحد ذي جعلهاألمر ال تهديدا

لتعامل مع املؤسسية لو الفنية ن تعتمد على الجوانب القانونية و أفي  أمام الدول والحكومات يفرض نفسه

 ما  و هالتهديد الخطير، و هذا 
ً
 من يتطلب مزيجا

ً
األمن املنسق على املستوى ات الحماية و استراتيجيمعقدا

، ستعداد لهال حدث هو التأهب و  ْن إِ  هالطرق ملجابهتلكن أسلم ، و 1الوطني
ً
، إل أن ذلك قد يكون مكلفا

 ووقائية استباقية إجراءاتتخاذ امن خالل  2اإلرهاب النووينع الوطنية مللتدابير هنا تظهر أهمية جدوى او 

(، ووضع آليات لتأمين وحماية الفرع األول جرم أعمال اإلرهاب النووي )ت وطنيةتتمثل في إصدار تشريعات 

حالت التهريب والتجار غير املشروع في نية ملنع املنافذ الوطمراقبة الحدود و مع  ،املنشآت النوويةواد و امل

 (.نيالفرع الثا)وسقوطها في أيدي الجماعات اإلرهابية  ،املواد النووية

  

                                                           

 .20ص  غاريث إيفانز وآخرون، مرجع سابق، -1

دور عمليات اإلتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد الخطر النووي دوليا وإقليميا   محمود بركات، "  -2

 .4"، مرجع سابق، صووسائل مواجهتها
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 الفرع األول: إصدار تشريعات وطنية لتجريم أعمال اإلرهاب النووي

تشار الذي يمثله اإلرهاب النووي على األمن الوطني بحكم اإلنطور املتنظرا للتهديد املستمر و 

    تجهت معظم الدول لسيما تلك ا، 1املعرفة في مجال تصنيع القنابل القذرةاملتزايد للمواد النووية، و 

  1005ية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام اتفاقالتي صادقت على 
ً
بتضمين تشريعاتها الوطنية نصوصا

البيئة التي ة بحياة اإلشنسان و املاس 2عتبارها من الجرائم الخطيرةجرم أعمال اإلرهاب النووي، واية تعقاب

عال على منشآت أو أن تقع األفعدات أو أجهزة نووية أو مشعة، أو يمكن أن تكون وسيلتها مواد نووية أو م

 .3هذا إما في نصوص قانون العقوبات أو في قوانين خاصةمرافق نووية، و 

  أن شنسوق بعض النماذج عن التشريعات الوطنية التي جرمت أعمال اإلرهاب النووي    ويمكن

 ما يلي:ك

 

                                                           

 .11مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -1

( من التفاقية الدولية 1رة "الجرائم الخطيرة" الواردة في املادة الثانية الفقرة )نادى الفقه بضرورة التوسع في عبا -2

 الالزمةالنووية ملكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بأنها تشمل على سبيل املثال ل الحصر: تهريب وسرقة املواد 

حسب تعريفها الوارد  موت أو أدى جسيم بها باألفراد ألسلحة الدمار الشامل أو إساءة إستعمالها، أو التهدييد بها أو إلحاق

: فائزة يوشنس الباشا، الجريمة املنظمة في ظل التفاقيات الدولية راجعيفي اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية. )

 (.121، ص 1001مصر  العربية،دار النهضة  الوطنية،والقوانين 

من القانون  141و 140هاب النووي في قانونها الجنائي: جورجيا في املواد من بين الدول التي أدرجت تجريم اإلر  -3

، آيسلندا 220/1001املعدل بالقانون رقم  522/1000من القانون الجنائي رقم  412إلى  450الجنائي، كولومبيا في املواد 

من  212لجنائي، هولندا في  الباب من القانون ا 225و 224و 221/أ من قانون العقوبات، النمسا في املواد 212في املادة 

من القانون الجنائي، أما الدول التي أدرجت جرائم اإلرهاب النووي في قوانين  141قانون العقوبات، ألبانيا في املادة 

بشأن استخدام  1002الباب الرابع من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  1الفصل  14خاصة نذكر منها: رواندا في املادة 

، سويسرا 2221أكتوبر  222/20من قانون املمارسة املأمونة لألشنشطة النووية رقم  12حة النووية، رومانيا في املادة األسل

، اإلمارات 24/21/2221الفصل الثاشني من القانون التحادي السويسري بشأن املواد الحربية املؤرخ في  2في املادة 

بشأن تجريم غسل األموال،  1رقم افحة اإلرهاب والقانون التحادي بشأن مك 2العربية املتحدة في القانون التحادي رقم 

: راجعياألسلحة النووية والكميائية والبيولوجية.)تعلق بهيئة الرقابة الوطنية ملنعامل 1021لسنة  12العراق في القانون رقم 

تحديث لتدابير التنفيذ الوطنية: "  (،CTBTO) يةاللجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوو 

. الوثيقة: 20 – 5ص ص  األمين التنفيذي، "، مذكرة منالتشريعات واإلمتيازات والحصانات واتفاقات املرافق

9331.CTBT/PTS/INF.) 
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 في القانون الجنائي الفرنس ي اإلرهاب النووي فتجريم: أوال

  2221جويلية  11الصادر في  121 -21أدرج املشروع الفرشنس ي في قانون العقوبات الجديد رقم 
ً
بابا

 في الكتا
ً
األفعال التي يمكن أن توصف بأنها  2-112عدد في املادة "، و اإلرهابت عنوان "ب الرابع تحثانيا

تعتبر  ) ق غرض معين، حيث نصت على ما يلي:إطار مشروع إجرامي لتحقيإرهابية عندما ترتكب في جرائم 

 اضطرابالجرائم اخآتية أعمال إرهابية عندما تكون لها عالقة بمشروع فردي أو جماعي بقصد إحداث 

 يم بالنظام العام عن طريق التخويف أو بث الرعب:جس

 22   من قانون  4صنع أو حيازة أسلحة أو أسلحة مميتة أو متفجرات بحسب التعريف الوارد في املادة  -1

 بشأن إنتاج األسلحة الحربية. 2220سبتمبر  1الذي ألغى املرسوم املؤرخ في  2222جوان 

 -20من القانون رقم  1واد متفجرة بحسب التعريف الوارد في املادة إنتاج أو بيع أو إستيراد أو تصدير م -

 املتفجرة.ح املطبقة على املواد املفرقعة و املعدل للوائ 2220جويلية  4املؤرخ في  525

قتناء أو حيازة أو نقل أو حمل بصورة غير مشروعة للمواد املتفجرة أو لألجهزة املصنوعة بهذه املواد ا -

املتعلق بأنظمة املعدات  2242أفريل  22من املرسوم املؤرخ في  42ارد في املادة بحسب التعريف الو 

 .1الذخائر(بية واألسلحة و الحر 

" البيئي اإلرهاب"األعمال التي يطلق عليها بتعبير من نفس القانون على 1 -112كما نصت املادة          

 بمشر بقولها: 
ً
، عندما يتصل عمدا

ً
وع إجرامي فردي أو جماعي بقصد إحداث )تشكل أيضا عمال إرهابيا

في النظام العام عن طريق التخويف أو بث الرعب، كل عمل ينطوي على تسريب مادة في  جسيم اضطراب

ذية أو في األغ الجو أو إلقائها على األرض، أو إدخالها في باطنها، أو تسريبها في املياه بما فيها املياه اإلقليمية،

 .2إلى الخطر(   التي من شأنها أن تعرض صحة اإلشنسان أو الحيوان أو البيئةذائية، و أو في املكونات الغ

الحظ أن املشرع الفرشنس ي أدرج بعض صور أعمال اإلرهاب نخالل قراءة هاتين املادتين، من 

على مواد النووي في سياق تجريم إنتاج أو بيع األسلحة املميتة أو املواد املتفجرة التي يمكن أن تحتوي 

واألسلحة  اللوائح املتعلقة باملعداتالتعريفات الواردة في القوانين و في ذلك إلى  نووية أو إشعاعية، محيال 

                                                           

 .2221من قانون العقوبات الفرشنس ي لسنة  2-112: املادة نظري -1

 .2221من قانون العقوبات الفرشنس ي لسنة  1 -111املادة  :نظري -2
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اإلجراءات الجنائية  قانون    أن النووية واإلشعاعية، علما التي تشير إلى املواد واألسلحة  الحربية والذخائر 

 .1تجار في املواد النوويةلل في جرائم اختصاص املحاكم الفرشنسية بالفصاعلى  الفرشنس ي نص من جهته

أو في سطح  (،L’etmosphèreعتبر املشرع الفرشنس ي أن تسريب أي مادة في الغالف الجوي )اكما 

مكوناتها التي من شأنها و  اإلقليمي، أو في مختلف األغذية األرض أو باطنها، أو في املياه بما فيها مياه البحر 

، لكنه لم يبين طبيعة املادة و ان أو البيئة الطبيعية، فعال إرهابياملساس بصحة اإلشنسان أو الحيو 
ً
نوعها، ا

 أنه يفهم من سياق النص أن
ّ
ذات الخواص  على كل املواد "معيار الخطورة" يكفي ألن ينسحب إل

 .2الخطرة، كاملواد الضارة أو السامة، أو القابلة لإلنفجار، أو اإلشتعال، أو ذات اإلشعاعات املؤينة

 يا: فتجريم اإلرهاب النووي في التشريع البريطانيثان

 القيام أو  على أنه: ) 1000نص قانون اململكة املتحدة املتعلق بمكافحة اإلرهاب لسنة 
ً
يعد إرهابا

نصت ، و 3ستخدام متفجرات..(االتهديد بالقيام بعمل من األعمال الواردة في هذا القانون إذا كان يتضمن 

 بعلى أن كل شخص يكون مدن 1002لسنة  املعدل قانون مكافحة اإلرهابمن  12إلى  12املواد من 
ً
ا

كما جرمت املادة ، 4متالكهانتاجه أو إرتكاب جريمة قام عن علم بتفجير سالح نووي أو تطوير سالح أو اب

 إعطاء أو تلقي تدريب أو تكوين في صناعة بعض األعمال املتصلة باإلرهاب النووي في الحالت اخآتية: ) 51

أو إستعمال األسلحة النارية، أو املواد اإلشعاعية، أو إعداد تكييف أسلحة إطالق مواد إشعاعية، أو 

أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو دفع شخص لتلقي مثل هذا التكوين باململكة املتحدة أو في 

 .5الخارج(

جرائم املرتكبة بالخارج سواء اللى أعاله، أن املالحقة الجنائية تمتد إ 51ما يالحظ على نص املادة 

هو ما يرس ي تيادية فوق اإلقليم البريطاشني، و عابالنسبة ملواطنين بريطانيين أو أشخاص مقيمين بصفة 

متابعة الجرائم اإلرهابية عندما يتعلق األمر بتلقي تكوين أو تدريب صنع  يجيز  ا قضائيا خاصاختصاصا
                                                           

 من قانون اإلجراءات الجنائية الفرشنس ي. 2 - 122إلى  122: املواد من نظري -1

، دار الخلدونية، 2علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، ط: -2

  . 11، ص 1002الجزائر، 

"، املركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلرهاب: بين التفاقيات الدولية والتشريعات الوطنيةالوافي سامي، " --3

تاريخ الطالع:  ،https://democraticac.de/?p=43304، 1022فبراير 1الستراتيجية القتصادية والسياسية، 

25/02/1022. 

 . 4، ص مرجع سابق(، WTBTOاللجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) -4

مجلس أوروبا، لجنة الخبراء حول اإلرهاب، البروفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة اإلرهاب )اململكة املتحدة(،  -5

 .1002أبريل 

https://democraticac.de/?p=43304
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نظرا لخطورة هذه األعمال التي تؤدي إلى جرائم  إشعاعيةاألسلحة النووية، أو إعداد أسلحة إطالق 

 .1اإلرهاب النووي

، تبنت 1005الجدير بالذكر أنه عقب التفجيرات اإلرهابية التي شهدتها العاصمة لندن في يوليو 

ى عناصر رئيسية أهمها: الوقاية ة جديدة في مكافحة اإلرهاب تقوم علاستراتيجيالحكومة البريطانية 

 عن مخاطر اإلرهاب لستعداد، وقد اوالحماية و  واملالحقة
ً
باألسلحة تضمنت ألول مرة فصال جديدا

املعدل لقانون مكافحة  1001إثر ذلك صدر قانون عام ، و 2اإلشعاعيةالكيماوية والبيولوجية والنووية و 

 املنشآت النووية يعد حادثة إرهابية.املواقع و قتراب من لاإلرهاب ينص على أن ا

ب اإلرهافي تجريم كافة صور وأشكال غير جامع ظل التشريع البريطاشني غير دقيق و يرغم ذلك و 

 ضرورة التصدي له في السياسات الحكومية ملكافحة اإلرهاب.النووي، رغم اإلقرار بخطورته و 

 ثالثا: فتجريم اإلرهاب النووي في التشريع األمريكي

 قانون الطاقةاملنشآت النووية في واد و على امل عتداءاذج جرائم ال نص املشرع األمريكي على نم

، 2224من هذا القانون في عام  22، حيث قام بإدخال تعديالت على الفصل 452/22/ 22الذرية رقم 

ستخدام القوة أو اإرعاب نووي ناجمة عن جديدة عن جرائم تسبب حالت فزع و هذا بإضافة صور و 

ة، أو التهديد بإستخدامها إللحاق إصابة بليغة لشخص على مادة نووية أو إشعاعي ستيالءالتهديد بهدف ال 

 150.000غرامة مالية ل تتعدى قرر لها عقوبة السجن املؤبد و تعرضه للخطر أو تدمير ممتلكات، و أو 

 .3دولر

                                                           

يقض ي  21 -21رأي املجلس الوطني لحقوق اإلشنسان بخصوص مشروع قانون املجلس الوطني لحقوق اإلشنسان،  --1

بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب، اململكة املغربية، ص 

                                                            متاح على الرابط التالي:  .1

www.chambredesrepresentants.ma/.../ry_lmjls_lwtny_lhqwq_lnsn_bkhsws_mshrw_qn... 

 Consulté le : 12/09/2018. 

"، هل تنجح استراتيجية بريطانيا الجديدة ملكافحة اإلرهاب في استئصال خطر القاعدة؟أمل عبد اللطيف أحمد، "  --2

 . متاح على الرابط التالي:              4مركز الخليج للدراسات، ص

https://www.policemc.gov.bh/.../2839e94c-ca00-436f-831c-d5ff872fa004_2%مكافحة... 

Consulté le : 12/09/2018. 

 .51د البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص مرفت محم -3

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3gtiStqjeAhXqLsAKHT-DAyUQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.policemc.gov.bh%2Fmcms-store%2Fpdf%2F2839e94c-ca00-436f-831c-d5ff872fa004_%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8.pdf&usg=AOvVaw1FvaXrV26nqpHWtO2HPFuf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3gtiStqjeAhXqLsAKHT-DAyUQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.policemc.gov.bh%2Fmcms-store%2Fpdf%2F2839e94c-ca00-436f-831c-d5ff872fa004_%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8.pdf&usg=AOvVaw1FvaXrV26nqpHWtO2HPFuf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3gtiStqjeAhXqLsAKHT-DAyUQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.policemc.gov.bh%2Fmcms-store%2Fpdf%2F2839e94c-ca00-436f-831c-d5ff872fa004_%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8.pdf&usg=AOvVaw1FvaXrV26nqpHWtO2HPFuf
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من القانون  141املرافق النووية بموجب املادة األمريكي أفعال تخريب املنشآت و  كما جرم املشرع

 أو شرع عن قصد في تخريب أو  -التي جاء فيها: ) 2220لعام  12/21رقم 
ً
 أو عيب جزئيا

ً
كل من خرب عمدا

تعييب أي منشأة نووية قيد التشغيل، أو أي منشأة لحفظ النفايات النووية، أو أي وقود نووي لزم 

دولر أو  20.000بغرامة ل تزيد عن ة سنوات و ملنشأة مستخدمة، يعاقب بالسجن ملدة ل تزيد عن عشر 

.)
ً
 بهما معا

ت النووية بجميع ر التخريب الكامل أو الجزئي للمنشآيالحظ على هذا النص تجريمه كافة صو و 

شتمل النص على استخدام سواء كانت عامة أو خاصة، كما ال أنواعها، طاملا أنها منشآت مرخص بها ل

 .1رتكاب أي فعل تخريب عمدي ألي مرفق نووياتجريم الشروع في 

في  أشكال جرائم اإلرهاب النووياقتصر على تجريم بعض صور و األمريكي يتضح أن التشريع 

تزايدت مخاوف الوليات  1002إثر أحداث الحادي عشر سبتمبر غير أنه ، 2224قانون الطاقة الذرية لعام 

لسيما في ظل  ستخدام أسلحة الدمار الشامل،اهجمات إرهابية بضدها املتحدة األمريكية من تنفيذ 

إلى معاهدة مكافحة  1025سبتمبر  40نضمامها في ااألمر الذي جعلها تعلن تنظيم القاعدة لها، تهديدات 

 .10052اإلرهاب النووي لعام 

 : فتجريم اإلرهاب النووي في القانون التونس يارابع

منع و  املتعلق بمكافحة اإلرهاب 1025أوت  2املؤرخ في  11أصدر املشرع التوشنس ي القانون رقم 

م من خالله مختلف صور أعمال اإلرهاب النووي سواء تعلق األمر بمجال املالحة و  ،3والغسل األم جرَّ

املرافق النووية، حيث يعد مرتكبا وفقا ل العدائية التي تستهدف املواد و الجوية أو املالحة البحرية أو األعما

يعاقب عليها بالسجن و ية، من القانون املذكور جريمة إرهاب 11و  14و  11و  10و  22و  22و  21للفصول 

 وفاة األفعال اخآتية:الاإلعدام إذا أدى ذلك إلى  العقوبة إلى صلتا، و من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عام

 بنقل أو تسهيل نقل على متن طائرة أو سفينة مدنية مواد متفجرة أو مشعة، أو سالح  -أ
ً
القيام عمدا

أو معدات أو برمجيات، أو تكنولوجيا  شنشطار رية قابلة لالبيولوجي أو نووي أو كيميائي، أو مواد مصد

                                                           

 .54، ص سابقمرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع  -1

 .1تأليف الدين، مرجع سابق، ص  -2

 ،1025أوت  2املوافق لـ  2141شوال  11التوشنسية )الرائد الرسمي( الصادرة في  ية: الجريدة الرسمية للجمهور نظري -3

 .1214، ص 252، السنة 14العدد 
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ستعمالها للتسبب في وفاة أو إلحاق إصابة بدنية، أو التصميم أو تصنيع أو إيصال هذه األسلحة بقصد 

 .1اإلضرار باملمتلكات أو البيئة أو املواد الحيوية

أو مشعة أو مواد شبيهة  واد متفجرةالقيام بإسقاط أو إطالق سالح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو م -ب

ستعمال هذه األسلحة أو املواد ضدها من شأنه اأو  ،ستخدام أو طيراناأخرى من طائرة مدنية في حالة 

 .2أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو ضرر باملمتلكات أو البيئة

ميائية على متن سفينة مدنية أو ستخدام مواد متفجرة أو مشعة أو أسلحة بيولوجية أو نووية أو كيا -ج

منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري أو ضدها أو إنزالها منها ألحداث وفاة أو إصابة بدنية أو ضرر 

 .3باملمتلكات أو البيئة

 بتسليم جهاز متفجر أو حارق  اثنايعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى  -د
ً
أو  عشر عاما كل من يقوم عمدا

يائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة، أو جهاز آخر أو وضعه أو إطالقه أو مصمم لنشر مواد كيم

تفجيره في األماكن العمومية أو في شبكة النقل العمومي، أو البنى التحتية أو ضد املرافق الحكومية بقصد 

 .4اد الحيويةاملو  و التسبب في القتل، أو إلحاق أضرار بدنية، أو إحداث أضرار باملمتلكات أو البيئة أ

 عن طريق السرقة أو ا -هـ
ً
على مواد نووية أو مادة مشعة أو جهاز مشع  ستيالءل حتيال أو ال الحصول عمدا

ستعمال أو استعمال أو التهديد باستخدام العنف أو التهديد بذلك، أو تسلم أو حيازة أو اأو مرفق نووي ب

ستخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار بطريقة ادها أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبدي

تؤدي إلى إطالق مادة مشعة أو التهديد بإطالقها بقصد التسبب في القتل أو إلحاق أضرار بدنية أو 

 .5باملمتلكات أو بالبيئة أو باملوارد الحيوية

ي دقة فو فصيال ة األخرى، أنه جاء أكثر تما يالحظ على التشريع التوشنس ي بخالف التشريعات الوطني

ه األعمال هذهذا يعطي دللة واضحة أن املشرع التوشنس ي أدرك خطورة تجريم أعمال اإلرهاب النووي، و 

 ذات الصلة.يات الدولية تفاقلالدولة، فتصدى لها بتشريع ينسجم مع ا استقرار اإلرهابية على أمن و 

                                                           

 .1025املتعلق بمكافحة اإلرهاب وغسل األموال لسنة  11من القانون رقم  10و 21: الفصل نظري -1

 .1025املتعلق بمكافحة اإلرهاب وغسل األموال لسنة  11من القانون رقم  22: الفصل نظري -2

 .1025ة اإلرهاب ومنع غسل األموال لسنة املتعلق بمكافح 11من القانون  11و 22: الفصل نظري -3

 .1025املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال لسنة  11من القانون رقم  14: الفصل نظري -4
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: فتجريم اإلرهاب النووي في التشريع العقابي الجز 
ً
 ائري خامسا

، أصدر 10051ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام تفاقالبعد مصادقة الجزائر على 

مكرر من قانون العقوبات  22املعدل للمادة  01/01/1021املؤرخ في  21/02املشرع الوطني القانون رقم 

:   فعال يعتبر عمال  )التي جاء نصها كما يلي: 21عدة فقرات من بينها الفقرة  أضاف إليهاو 
ً
 أو تخريبيا

ً
 -إرهابيا

قررت  ، كماستعمال املتفجرات أو املواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو املشعة(اات بعتداءال 

 )معدلة( العقوبات التي يتعرض لها مرتكب هذه األفعال كما يلي: 2مكرر  22املادة 

 ون السجن املؤبد.اإلعدام عندما تكون العقوبة املنصوص عليها في القان -)

السجن املؤبد عندما تكون العقوبة املنصوص عليها في القانون السجن املؤقت من عشر سنوات إلى  -

 عشرين سنة.

عشرين سنة عندما تكون العقوبة املنصوص عليها في القانون  ىالسجن املؤقت من عشر سنوات إل -

 .2السجن املؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات(

 اقتصرت على عبارات عامةكونها  مكرر  22إلى املادة  املضافة( 21يالحظ على الفقرة )ما  غير أن

التي تشكل  ات باستعمال املواد النووية أو املشعةعتداءال لم يحدد املشرع الجزائري من خاللها نماذج 

هاب النووي لعام مال اإلر ية قمع أعاتفاقجرائم اإلرهاب النووي املنصوص عليها في املادة الثانية من 

القانوشني لهذه  نموذجكان يفترض أن تدرج مادة أو عدة مواد في قانون العقوبات تحدد بدقة ال، و 1005

لتزامات التي لبين ا منة أصبحت ملزمة للجزائر، و ية املذكور تفاقلحكام اأ ، ألنكل على حدى الجرائم

ية، تفاقلالنووي التي جرمتها ا أعمال اإلرهاب لتزام بسن قانون داخلي يجرملنصت عليها املادة الخامسة ا

                                                           

بصيغة التحفظ بمقتض ى املرسوم الرئاس ي رقم         1005نووي لعام صادقت الجزائر على اتفاقية أعمال اإلرهاب ال -1

للطاقة  ، وانصب هذا التحفظ على خشيتها من أن يقتصر حق الستخدام السلمي04/22/1020املؤرخ في  120 -20

النامية" كي  "الدول النووية املنصوص عليه في الديباجة على الدول الكبرى دون الدول النامية، لذا أدرجت الجزائر عبارة 

تضمن لنفسها أن مصادقتها على التفاقية ل يمنعها من ممارسة حقها األصيل في إنتاج الطاقة النووية والستفادة من 

الدولية لقمع أعمال  الحماية الجنائية للبيئة في ظل التفاقية"  : بن زحاف فيصل،نظريمزاياها في األغراض السلمية.)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 1/122"، املجلة األكاديمية للبحث القانوشني، العدد ياإلرهاب النوو 

 (.101الرحمان ميرة، بجاية، ص 

 )معدلة( من قانون العقوبات الجزائري. 2مكرر  22: املادة نظري -2
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الدولي على الوطني و لها عقوبات تتناسب مع الطابع الخطير لهذه األعمال اإلرهابية التي تهدد األمن وإقرار 

 السواء.

ات الراهنة في تجاهل، أن اوطنيةلتشريعات الجنائية الالنماذج املذكورة لص مما تقدم من لنخ

ة ستراتيجيلال مال اإلرهاب النووي على الصعيد الوطني تندرج في إطار مواكبة الدول مجال تجريم أع

تحسين إطارها عمل على والولي الجديد، أشكال اإلرهاب الدكافة األمم املتحدة ملكافحة العاملية التي تبنتها 

ة ذات الصلة الوطني ملكافحة اإلرهاب بوجه عام، غير أن صياغة الدول لتشريعاتها الوطني القانوشني

ية الدولية تفاقلمع ما جرمته ا طابقيعتريها بعض القصور الذي ل يتباإلرهاب النووي تظل غير دقيقة و 

تكفل  ، لذلك نرى من الضروري أن املواجهة الجنائية التي1005لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 

األفعال كافة عاقب تحة تجرم و تقتض ي من الدول سن نصوصا صريحة وواضالحماية من اإلرهاب النووي 

في مجال املالحقة  واألمني لتيسير التعاون القانوشني ، وهذاأشكال جرائم اإلرهاب النوويالتي تقع بها صور و 

 ومحاكمة أو تسليم املجرمين. ،الجنائية

 ياملواد واملنشآت النووية ومرا بة الحدود ملنع اإلرهاب النوو فرع الثاني: إ رار فتدابير لحماية ال

زاد الهتمام بخطورة اإلرهاب النووي على األمن الوطني للدول، خاصة بعد تصاعد مخاوف وقوع 

تسارع إلى  املواد النووية املنتشرة على أراضيها في أيدي التنظيمات والجماعات اإلرهابية، األمر الذي جعلها

تأمينها من أي هجوم إرهابي ايتها و ادي للمواد واملنشأت النووية، وحمإتخاذ تدابير فعالة لتقوية األمن امل

تكثيف ، و  1005ة بصيغتها املعدلة لعام ية الدولية للحماية املاديتفاقلمحتمل بما يتماش ى مع تطبيق ا

 املعابر الحدودية.عية عبر املنافذ و اإلشعاملكافحة تهريب املواد النووية و  الرقابة

 ع اإلرهاب النوويأوال: فتدابير الحماية املادية للمواد النووية ملن

الدول األخرى، أمن أدركت الدول أن مسألة تأمين وحماية املواد النووية واإلشعاعية تتعلق بأمنها و 

ية حيث تبلور وعي أمني جديد بأن لدى كافة الدول مصلحة مشتركة في الحماية املادية للمواد النوو 

حصول اإلرهابيين على مواد دارة مخاطر لسياق فضلت الحكومات إفي هذا اقابة من اإلرهاب النووي، وو لل

 .1التنظيمية التي تعزز التحكم الرقابي لهذه املوادعية من خالل اخآليات القانونية و نووية أو إشعا

وفير الحراس، إجراءات تتجاوز مجرد املراقبة األمنية املتمثلة في ت ،تتضمن تدابير الحماية املاديةو 

 األمر ستدعيستخدام أو تخزين املواد النووية، بل يال منشآت تشييد األسوار حو بناء البوابات، و و 

                                                           

 .55مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق، ص  -1
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شخاص يتمتعون بالكفاءة توظيف أتنفيذها، و حكم و ستخدام موظفين مؤهلين لتصميم إجراءات التا

 .1حترافيةل االتقنية و 

 عتمدت الدول لضمان الحماية املادية للمواد النووية تأمين األسلحة النووية بشكل يجعلهااكما 

قصر إمكانية لتي تحتوي على املواد النووية، و تقليل عدد املخازن اعن تهديدات اإلرهابيين، و  بعيدة

املناطق التي توجد إلى املناطق الداخلية و  الوصول ووية على عدد أدشنى من األفراد، و الوصول إلى املواد الن

سمح لهم بدخول مسك سجالت بأسماء األشخاص الذين يللرقابة، و  ةخاضعو  ةاد نووية مقيدبها مو 

الطرود عند ولوج هذه األماكن أو الخروج منها ملنع وجود أو تخزين املواد النووية، وتفتيش األفراد و أماكن 

 . 2سحب املواد دون إذن، مع إستخدام أجهزة الكشف

مراقبتها بهدف لوطني املحاسبي للمواد النووية و تفعيل النظام اكما قامت معظم الدول بإشنشاء و 

حمايتها ضد أعمال السرقة أو اإلختالس، سواء في أماكن التخزين أو أثناء النقل الداخلي أو تأمينها و 

  السيطرة الكاملة لكي يساعد ذلك على منع ن املواد النووية خاضعة للتحكم و الخارجي، بحيث تكو 

ام الحفظ، نقل املحلي، نظستخدام أو الل ستيراد أو ال اإلرهاب النووي من خالل إعداد البيانات عن ا

توفير أجهزة ع السجالت والتقارير عن املواد النووية، و ضام التخلص من املصادر، املشعة، و نظالتصدير و 

تخاذ التدابير في حالة الكشف عن أي اتيش، بما في ذلك فحص السجالت ، و القياس للرقابة، إجراء التف

التصريح بعمليات صادر املشعة، مع املأو الحصول غير املصرح به مواد و  ستخدامل فقدان أو سرقة أو ا

تعد هذه و ، 3أخد موافقة السلطات املسؤولة عن إستخدام النقل الدوليالنقل الداخلي والدولي، و 

 .مقاومتهمية للوقاية من اإلرهاب النووي و اإلجراءات األكثر أه

 1021ة الجدير بالذكر، أن مؤشر أمن املواد النووية الصادر عن مبادرة التهديد النووي لسن

 
ً
 على صعيد تأمين و  كشف دول

ً
      قامت سبعة  1021عام حماية املواد النووية، فمنذ أحرزت تقدما

     هم: النمسا، جمهورية التشيك، املجر، املكسيك، السويد، أوكرانيا، فيتنام، بالتخلص دول إضافية و 

اضيها، كما قامت ستة دول املواد النووية الصالحة لإلستخدام لتصنيع أسلحة من على أر  من معظم

كقيام  قدرتها على الحد من تهديد العناصر الداخلية من أي مخاطر تدابير الحماية املادية لديها و  بتعزيز 

                                                           

 .22(، مرجع سابق، ص CDMWاملعنية بأسلحة الدمار الشامل ) اللجنة -1

 .52، مرجع سابق، ص ومجابهتهمرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي  -2

 .10 -52ص ص مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق،  -3
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عاملين يملكون تصريح بالوصول إلى تلك املواد بإرتكاب أعمال سرقة أو مساعدة أو التواطؤ مع 

 .1اإلرهابيين

 نشآت النووية ملنع اإلرهاب النوويثانيا: فتدابير الحماية املادية للم

   لفت مختتخذااملنشآت النووية، دي ألي هجوم محتمل على املرافق و التصبهدف الوقاية و 

قها تشديد الرقابة على مرافية إلى تعزيز الحماية املادية، و اإلجراءات الرامالدول املزيد من الخطوات و 

منية الخاصة بها، كما لجأت الحكومات إلى تعبئة دورية للترتيبات األ النووية، مع مراجعة مستمرة و 

حة واألجهزة األمنية املختلفة القوات املسلات املختصة كأجهزة اإلستخبارات و مشاركة الكثير من الجه

ملواجهة تهديد اإلرهاب النووي، التنسيق املشترك على الصعيد الوطني الجمارك وحرس الحدود للعمل و و 

األمني للجهات األمنية املسؤولة عن حماية لتدريب والتأهيل الفني و هذا عبر إعداد خطط وطنية لو 

  األمن عن للفرق الخاصة بمكافحة اإلرهاب و  إقامة دورات تدريبيةمخازن املواد النووية، و نشآت و امل

 كيفية إستخدام أجهزة الكشف اإلشعاعي.

 على حماية املنشآتنحاليا تو 
ً
الدفاع عنها، إذ تجري ووية و الن فق الدول مليارات الدولرات سنويا

على خطوط الدفاع األمنية التي تقتض ي العمل بمبدأ  عتمادحمايتها من قوات أمن جيدة التدريب بال 

تعمل الدول على تحديث أنظمة حماية املرافق  تجاهفي نفس الة، وستجابلوقاية ثم الكشف ثم ال ا

جهزة و نظم الحماية املادية، أو ظهور أنواع النووية بصفة دورية من أجل مراعاة التقدم في تقنيات أ

 . 2جديدة من املرافق مصممة ملقاومة أو ّصد هجوم إرهابي محتمل

أو مفاعل   رتطامها بمنشآت نوويةتحطم متعمد لطائرة ركاب كبيرة وا أما عن األضرار التي قد تسببها

تلف من دولة إلى أخرى كما نووي فهي ل تزال موضع تحليالت، ذلك أن تصاميم املنشآت النووية تخ

الدول تجري  ل تزالو ، 3أصبحت الدراسات الهندسية تأخذ في اإلعتبار تصاميم مفاعالت نووية معينة

عمليات مستمرة تخص ترقيات الحماية املادية ملرافقها النووية اإلرهاب  تهديداتللحد من مخاطر و 

"التدابير املعنون:  1020رير األمن النووي لعام بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث كشف تق

                                                           

"وضع إطار عمل للتأمين واملساءلة بعنوان:  : مؤشر أمن املواد النووية الصادر عن مبادرة التهديد النووينظري -1

 .2 -2ص ص ، 1021"، اإلصدار الثاشني، يناير والعمل

 .11 -12ص ص مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، مرجع سابق،  -2

 مرجع سابق. وكالة اإلعالم األمريكية بفيينا، -3
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ترقية الحماية  أن عدة دول تعاونت مع الوكالة بإتمام عمليات  "الرامية إلى الحماية من اإلرهاب النووي

 في ستة دول إفريقية تأوي مواد مشعة
ً
 . 1املادية لثالثة مرافق نووية و أربعة عشر موقعا

   مصنفة للمنشآت النووية معرضة لطاقة الذرية قائمة كاملة و لية لل توجد لدى الوكالة الدو و 

مفاعالت البحوث ر حدة توجد في روسيا وباكستان و إن كانت أكثر املخاطللتهديد اإلرهابي النووي، و 

قانون دخل حيز   1021على ذكر روسيا أصدرت هذه األخيرة  في عام و ، 2املنتشرة في عدد من دول العالم

حول املنشآت  الوجود للمواطنين في املناطق اخآمنةيفرض قيود على الدخول و  1022ي نفجا 2النفاذ في 

ليق الطائرات فوق هذه النووية لزيادة حمايتها من الهجمات اإلرهابية املحتملة، كما يفرض قيود على تح

، 3يعية و العقاراتاملوارد الطب التصرف فيي واألعمال واإلمتالك و قتصادعلى مزاولة النشاط الاملناطق، و 

 في 
ً
يد سياسة الدولة في مجال تأمين وضمان سالمة يتضمن تحد 1022أكتوبر  24كما أصدرت مرسوما

هذا من أجل درأ املخاطر املتمثلة في و ، 1015اإلشعاعية للفترة املمتدة إلى ما بعد عام املنشآت النووية و 

ت نووية مدنية أو مال إرهابية ضد منشآستخدامها لتنفيذ أعاظهور تقنيات جديدة في العالم يمكن 

     .4اإلشعاعية من قبل اإلرهابييناستخدام املواد النووية و كذلك عسكرية، و 

 ملنع اإلرهاب النووي مرا بتهاو الوطنية ود تعزيز أنظمة إدارة الحد ثالثا:

قد أولت و  ،5إداراتها في نظر القانون الدولي من صالحيات الدول ذات السيادةتعد مراقبة الحدود و 

         مراقبتها ملنع عمليات تهريب املواد النووية ة كبيرة إلدارة حدودها الوطنية و عدة دول أهمي

هديدات اإلرهاب التخفيف من أجل حماية سكانها من تواإلشعاعية، وتعزيز تدابير الكشف والتصدي و 
                                                           

، تقرير من املدير العام 1020ؤتمر العام، األمن النووي لعام ، مجلس املحافظين املالوكالة الدولية للطا ة الذرية -1

 .GC(54)/9-GOV/2010/42. الوثيقة: 2، ص1020أوت  22"، التدابير الرامية إلى الحماية من اإلرهاب النوويبعنوان:" 

 مرجع سابق."، الحقل النووي... واإلزواجية األمريكيةمحمد السيد سعيد، "  -2

 "، متاح على الرابط التالي:إجراءات روسية لحماية املنشآت النووية من اإلرهابخبار، " موقع الجزيرة، األ  -3

www.aljazeera.net/news/.../2016/7/5/إجراءات-روسية-لحماية-املنشآت-النووية-من-اإلرهاب Consulté le : 

12/09/2018. 
على ، متاح 25/20/1022"، بوتين يقر مبادئ سياسة روسيا في مجال السالمة النووية"(، TTموقع أخبار روسيا ) -4

 الرابط التالي:

 https://arabic.rt.com/russia/976352-بوتين-يصادق-على-مبادئ-سياسة-روسيا-في-مجال-...Consulté le : 

22/09/2018. 

، املركز األورومغاربي     1025"، بحث سبل التعاون واإلشنعكاسات 5+5تأمين الحدود في فضاء منصف وناس، "  -5

 . متاح على الرابط التالي:12للبحوث والدراسات الستراتيجية، ص 

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdf 

Consulté le : 22/09/2018. 

https://arabic.rt.com/russia/976352-بوتين-يصادق-على-مبادئ-سياسة-روسيا-في-مجال-...
https://arabic.rt.com/russia/976352-بوتين-يصادق-على-مبادئ-سياسة-روسيا-في-مجال-...
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdf
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املتطورة املتعلقة بوسائل كشف لحديثة و استخدام التقانات افي هذا الصدد ركزت الدول على النووي، و

تخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة لكشف االعمل على ية داخل الدولة أو عبر الحدود، و حركة املواد النوو 

ودية، بما في ذلك نقاط الجمارك املعابر الحداد النووية عبر مراقبة املنافذ و تجار غير املشروع باملو لجرائم ا

املواد املشعة األخرى، نووية و املواشنئ، مع وضع نظم تقنية للتعرف على املواد الو  واملواصالت كاملطارات

 .1كتشاف أدوات التحليل الجنائي النوويوا

جهاز  214 ـدولة ب 21أن الوكالة للطاقة الذرية زودت  1020قد كشف تقرير األمن النووي لعام و 

غيرهم من املوظفين العاملين في القانون و موظفي الحدود وإنفاذ  ستخدامها من طرفل للكشف اإلشعاعي 

األماكن مراقبة اإلشعاع على الحدود و د و الخطوط األمامية، حيث مكنت مثل هذه املعدات الدول من رص

دول تدريبا وفق املنهج  خبير من عشرة  220أكثر من  ىاألخرى ملواجهة تهديدات اإلرهاب النووي، كما تلق

ي أماكن وقوع الجرائم اإلشعاعية، بما في ذلك علم الكيمياء الشرعية الجديد للوكالة الخاص بالتصرف ف

 .2اإلشعاعاتخدمات الطورائ و ختصين في مجال إنفاذ القانون، و النووية لفائدة امل

ل مكافحة تهريب املواد التنسيق األمني عبر الحدود في مجاتعول الدول على تكثيف التعاون و  كما

الحدود الجغرافية  التحكم فيودعم الجهود املشتركة للرقابة و  ،ر اإلرهاباإلشعاعية ملواجهة خطالنووية و 

، فضال 3املنطقة الشاسعة، لسيما بالنسبة للدول العربية بحكم خطورة التهديدات اإلرهابية التي تعيشها

وي منع أعمال اإلرهاب النو  إلى تهدفالعمليات السرية التي تسبادل املعلومات اإلستخباراتية، و عن ت

الجمركي ى إشنشاء مركزين للتعاون األمني و يمكن اإلشارة هنا إلا، و الحيلولة دون تنفيذهالكشف عنها و و 

(WWMC في املغرب وإسبانيا و ) ل إسبانيا من خال، أين تولد تعاون بين املغرب  و 1021الجزائر في ماي

ن في املنطقة ضمان األممنية، و ملعلومات الجمركية  واأل املراقبة لتبادل اأجهزة الحرس واألمن الوطني و 

اإلشعاعية، ي املواد النووية و فغير املشروع تجار لالقيام بعمليات مشتركة تستهدف مقاومة االحدودية، و 

ملجابهة  1024( لسنة Remexتقاسم املعلومات عن تهديدات اإلرهاب النووي، كما تعد عملية ريماكس )و 

                                                           

 .15ي ومجابهته، مرجع سابق، ص مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النوو  -1

"، التدابير الرامية إلى الحماية من اإلرهاب النووي، " 1020تقرير األمن النووي لعام  الوكالة الدولية للطا ة الذرية، -2

 .20 - 2 ص مرجع سابق، ص

الرابط التالي:  ، متاح على""التنسيق العربي ملكافحة تهريب املواد النووية واإلشعاعية عبر الحدودمهداوي عبد القادر،  -3

https://platform.almanhal.com/Reader/2/93802 12/02/1022:  ، تاريخ الطالع. 

https://platform.almanhal.com/Reader/2/93802
https://platform.almanhal.com/Reader/2/93802
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تأمين الحدود في إطار التنسيق املشترك ملقاومة مبادرة مهمة في  الجزائر ملواد املشعة التي جمعت املغرب و ا

 .1اإلرهاب النووي

         التدابير لوية قصوى، فهو يساهم بمجموعة من كما يحظى تعزيز أمن الحدود لألردن أو 

دات مساع    جهة داعمة، فهو يتلقى دولة و  42يب النووي بالتعاون مع اإلجراءات املتعلقة بمكافحة التهر و 

في هذا املجال أثبت األردن مين إدارة الحدود، واإلدارة لتأانية الدفاع األمريكية للتشغيل و مالية من ميز 

هذا البرنامج   نفسه كشريك ثابت في برنامج املساعدة األمريكية على مكافحة اإلرهاب النووي، حيث يقدم

عشرون دولة ية فيما ل يقل عن واحد و ن الوطنبما في ذلك أجهزة األم ،لقوات الشرطة األردنية اتدريب

 .2أخرى 

تأمين زيد من التقدم في تعزيز وسائل و غير أن هناك عقبات عديدة ل تزال تحول دون إحراز امل

تجار غير املشروع عبر الحدود ملكافحة لاملرافق النووية، بما في ذلك كشف عمليات امراقبة املواد و 

التبعية القانونية، نتهاك السيادة و اوف الحكومات من ني تعيقه مخااإلرهاب النووي وطنيا، فالتعاون األم

بما في ذلك القيود التي تحكم امليزانية، كما أن املناهج املتبعة في توفير األمن النووي في الدول تتفاوت 

 مع قدر قليل من املساءلة
ً
 .3كثيرا

و توسيع أدوار املؤسسات أ ،يمكن أن تعيق هذه العقبات تطوير معايير أقوى متعددة األطرافو 

( الدول ملنع اإلرهابيين من CDMWالدولية، لذلك أوصت اللجنة املعنيية بأسلحة الدمار الشامل )

ها   مراقبة كافة مخزونفظة على محاسبة فاعلة بالكامل، و ية املحااشنشطار متالك أسلحة نووية أو مواد ا

ضمان املسؤولية القانونية املوجودة على أراضيها، و  األخرى  املصادر اإلشعاعيةمن املواد النووية واملشعة و 

أو األشنشطة التي تدعم اإلرهاب، مع توسيع نطاق تعاملها من  ،أعمال اإلرهاب النووي الشخصية عن كافة

لتزام الدعم و  بما في ذلك اإلستخبارات املتعلقة بالتجارة النووية غير املشروعة، ،خالل تبادل املعلومات

واملرافق النووية،  ية الحماية املادية للمواداتفاقية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، و ية الدولتفاقالالعالمي ل

 .25104تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي و 

                                                           

 .42منصف وناس، مرجع سابق، ص  -1

، متاح على الرابط   التالي: 1022نيسان  4، الثالثاء د واألمن أول""األردن في املوازنات األمريكية: الحدو موقع األخبار،  -2

akhbar.com/Arab/247425-https://al  :12/20/1022، تاريخ الطالع. 

 .24ابق، ص ، مرجع س1021مؤشر أمن املواد النووية الصادرة عن مبادرة التهديد النووي لسنة  -3

 .202(، مرجع سابق، ص CDMWاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل ) -4

https://al-akhbar.com/Arab/247425
https://al-akhbar.com/Arab/247425
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  ملجابهة تهديد اإلرهاب النووي املطلب الثاني: الجهود الدولية

   األولى تتمثل  لتحديات اإلرهاب النووي بطريقتين أساسيتين، الطريقة املجتمع الدولي استجاب

معاهدات دولية متعددة ، و ة عاملية عبر قرارات األمم املتحدةاستراتيجينخراط في ال ل في تعبئة الدول 

من  منع إفالتهم، وتعقبهم و املنشآت النوويةرهابيين من الوصول إلى املواد و األطراف تهدف إلى منع اإل 

ة تقوم على دعم الجهود العاملية الرامية إلى تبني مبادرات الطريقة الثاني(، و الفرع األول العدالة الجنائية )

قرارات القمم و  عاملية ملكافحة اإلرهاب النووي،ات طوعية تجلت من خالل املبادرة الاتفاقترتكز على 

 (.الفرع الثانيالعاملية لألمن النووي )

 ة األمم املتحدة في مواجهة اإلرهاب النووي استرافتيجيالفرع األول: 

 في  1002بعد أحداث الحادي عشر سبتمبرة األمم املتحدة استراتيجيذت أخ
ً
 جديدا

ً
مكافحة  نهجا

هتمامات اضمن  درجناإلشعاعي ياإلرهاب النووي و  املستحدث، حيث أصبح وليزال خطر هاب الدولياإلر 

عبر القرارات الخطير هو ما أدى باألمم املتحدة إلى لعب دور مركزي ملجابهة هذا التهديد ، و 1األمن الدولي

جهة، ومن واد املشعة األخرى هذا من املاإلرهابيين على املواد النووية و الدولية الرامية إلى منع حصول 

 ،كافحة اإلرهاب الدولي بوجه عامومراجعة املنظومة القانونية العاملية ملجهة أخرى قيامها بتعزيز 

 اإلرهاب النووي بوجه خاص.و 

  اإلرهاب النووية ملواجهة أوال: القرارات األممي

إلى  1002هجمات الحادي عشر سبتمبر عقب ستمرار مخاوف اإلرهاب النووي لسيما اى دأ

العامة التي الجمعية تتالية الصادرة عن مجلس األمن و شنعكس في القرارات املاحصول شبه إجماع عالمي 

ستخدامهم مكانية حيازة اإلرهابيين، واعلق بابتنامي الخطر الجسيم املت ؛أقرت في مجملها ببالغ القلق

                                                           

"استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اعتمدت الدول األعضاء لألمم املتحدة بتوافق اخآراء على  ،1001في سبتمبر -1

ليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب تشمل طائفة ، وهي عبارة عن خطة عمل ترمي إلى تحسين الجهود الوطنية واإلقاإلرهاب"

تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات اإلرهابية إلى تحسين أشنشطة منظومة األمم  بين واسعة من التدابير التي تترواح

 إلى تقرير األمين العام املعنون " 
ً
يات التحاد في مواجهة اإلرهاب: توصاملتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب إستنادا

 20/122الكامل للقرار رقم  راجع: النصي. )1001ماي  1"، املقدم للجمعية العامة في لستراتيجية عاملية ملكافحة اإلرهاب

( وخطة العمل املرفقة به، متاح على املوقع T/S/P/122/10) 1001سبتمبر  أيلول/ 2الصادر عن الجمعية العامة في 

couter-global-https://www.un.org/counterrorism/ctitf/ar/un-الرسمي لألمم املتحدة بالرابط التالي: 

strategy-terrorism  ، :04/02/1022تاريخ الطالع.) 

https://www.un.org/counterrorism/ctitf/ar/un-global-couter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterrorism/ctitf/ar/un-global-couter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterrorism/ctitf/ar/un-global-couter-terrorism-strategy
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ظل  خاصة في ،األمن الدوليينالدمار الشامل بما يهدد السلم و  غيرها من مواد أسلحةالنووية و للمواد 

 بروز تنظيمات إرهابية متطرفة.األوضاع العاملية املعقدة، و 

تخذ مجلس ا 1002رقبل أحداث الحادي عشر سبتمب  رارات مجلس األمن ملجابهة اإلرهاب النووي: -1

اتسمت بالكثير من ته في مكافحة الظاهرة بأن مقار  ، إل1األمن العديد من القرارات املتعلقة باإلرهاب

 .2فرض العقوبات على بعض الحالتو  ،املحدودية، واقتصرت على مجرد الشجب واإلدانة

، برز دور مجلس 
ً
     األمن بشكل لكن بعد أحداث الحادي عشر التي ولدت هاجسا أمنيا معتبرا

اإلرهاب النووي بوجه خاص، فأصدر قرارات حاسمة ذات الدولي بوجه عام، و فعال في مكافحة اإلرهاب 

تخاذ تدابير اتدعو بحزم إلى و  ،طابع إلزامي تستند إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

في  غاللهاستوا ،اد واألسلحة النوويةللمو  حتواء خطر حصول جهات فاعلة من غير الدول ل فعالة و  عاجلة

، 0011لسنة  2510القرار ، و 10023لسنة  2424القرار و ، 1002لسنة  2412أغراض إرهابية، أهمها القرار 

 .1002لسنة  2222القرار ، و 1001لسنة  2511والقرار 

وم املوالي ، أي في الي1002سبتمبر  21صدر هذا القرار باإلجماع في  :2001لسنة  1361القرار  -1-1

ألحداث الحادي عشر سبتمبر الذي أدان بصورة قاطعة الهجمات اإلرهابية التي ضربت الوليات املتحدة 

 عتبر أن هذه األعمال تشكل ، وا4هزت كيان املجتمع الدولي، و األمريكية كأكبر قوة في العالم
ً
 خطيرا

ً
تهديدا

                                                           

املشروعة ضد أمن الطيران املدشني، وأعمال الخطف       بشأن األعمال غير  2222لسنة  142و 145كالقراراين رقم  -1

لسنة  2051(، والسودان )القرار 2221لسنة  212واحتجاز الرهائن، وقرارات فرض العقوبات ضد كل من ليبيا )القرار 

 (.1000لسنة  2444والقرار  2222لسنة  2112(، وأفغاشنستان )القرار 2221

 .120، ص 1021افحة اإلرهاب، املنهل، عماد القعقور، سياسة أمريكا في مك -2

الوكالت  استراتيجية األمم املتخذة العاملية ملكافحة اإلرهاب مع اإلشارة إلى جهودعبد العزيز مخيمر عبد الهادي، "  -3

عة "، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة القوانين العربية والدولية في مكافحة اإلرهاب، جامالدولة املتخصصة بهذا الخصوص

 .22هـ، ص2141جمادى الثانية  2 -5نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض في 

 22إلى  ومقتل خمسة ألف شخص ينتمون  ،أسفرت هذه الهجمات املروعة عن تدمير برجي التجارة العاملية بنيويورك -4

الوليات املتحدة األمريكية أصابع اإلتهام دولة، وتدمير جزء من البنتاغون األمريكي، وبعد فترة قصيرة من األحداث وجهت 

 1001أكتوبر  12في  إلى تنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لدن، وفي تسجيل مصور تم بثة قبيل النتخابات األمريكية

أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم، في حين أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الرأس املدبر والشخص 

شخصا على صلة بتنظيم  22سبتمبر هو املصري "محمد عطا السيد"، وشاركه  22سؤول عن تنفيذ هجمات امل

 (.01/02/1022، تاريخ الطالع: 2009_سبتمبر_99أحداث_  /https://www.marefa.orgالقاعدة.)أنظر الرابط التالي: 

https://www.marefa.org/%20%20أحداث_11_سبتمبر_
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د على يالتأكو ، إلى العدالة م مرتكبي الهجماتا الدول بصفة عاجلة إلى تقديعدللسلم واألمن الدوليين، و 

 إلزامية التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب.

ستخدام الجماعات اإلرهابية للمواد النووية أو مواد ارغم أن هذا القرار لم يشر صراحة إلى و 

ت الخطوا كافةتخاذ استعداد مجلس األمن بااتها، إل أنه أكد على اعتداء ذأسلحة الدمار الشامل في تنفي

 .1مواجهة ما يمكن تسميته باإلرهاب الجديدالالزمة للرد على تلك الهجمات و 

ستعراضنا ا في سياقأن تطرقنا إلى تحليل مضمونه هذا القرار سبق و  :2001لسنة  1313القرار  -1-2

أن مجلس األمن   من  ؛ذكر أهم ما جاء بهبفي تكلألمن النووي في الباب األول، وسن لإلطار القانوشني الدولي

لتزامات قانونية واسعة النطاق امع إقراره  ،اإلرهابة التعاون الدولي للتصدي ألعمال أكد على ضرور 

أي شكل من  متناع عن تقديمل اإحباط تمويل األعمال اإلرهابية وتجريمها، و تطالب كل بلد بمنع أو 

ية، ومنع تزويدهم ات اإلرهابأشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى األشخاص الضالعين في الجماع

تابعة ملجلس   إشنشاء لجنة مكافحة اإلرهاببفرض ضوابط فعالة على الحدود، و  وقف تحركاتهمبالسالح، و 

 .2األمن ملراقبة تنفيذ القرار

لقانوشني للمواد النقل غير الة الوثيقة بين اإلرهاب الدولي و بالص هما يالحظ على القرار هو إقرار 

من جهة ، و 3مواد أسلحة الدمار الشامل التي تترتب عليها آثار مميتة هذا من جهة غيرها منالنووية و 

أشار في سياق مطالبته جميع الدول إلتماس سبل تبادل املعلومات حول أعمال أو تحركات  ،أخرى 

ستخدام رات أو املواد الحساسة، واأو املتفج تجار باألسلحةلارهابية، و اإلرهابيين أو الشبكات اإل 

  متالكهم األسلحة النووية االتهديد الذي يترتب عن لتصالت، بالخطر و اعات اإلرهابية لتكنولوجيا االجم

 ،5، مما يجعل القول أن القرار بالتوصيف القانوشني الذي يعطيه طابع اإللزام4الكيميائيةوالبيولوجية و 

                                                           

 .S/R/R/2009/9332. الوثيقة: 1002سبتمبر  21الصادر بتاريخ  2412: قرار مجلس األمن رقم ظرني -1

 .1002لعام  2424من القرار  4و 1و 2: الفقرات راجعفت -2

 .1002لعام  2424( من القرار 1: الفقرة )نظري -3

 .1002لسنة  2424أ( من القرار  -4: الفقرة )نظري -4

البعض من أكثر القرارات املثيرة للجدل على املستوى القانوشني، حيث يرى فيه البعض اخآلية بحسب  2424يعد القرار  -5

مجرد أداة  اخآخر بأنهالقانونية الشاملة ملكافحة اإلرهاب الدولي، وتحديد التزامات الدول حيال ذلك، في حين يرى التجاه 

: لونيس ي علي، نظريكية في خوضها للحرب على اإلرهاب. )جديدة للضغط على الدول الصغرى، وتسخيرها للهيمنة األمري

جامعة ، آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع املمارسات الدولية اإلنفرادية، أطروحة دكتوراه

 (.120، ص1021تيزي وزو،  -مولود معمري 
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 يشكل ة دولية شاملة متعددة األطراف، و ما كان يجب أن تتضمنه معاهدقدم 
ً
 قانونيا

ً
يساعد  مرجعا

، ومنها اإلرهاب تخاذ خطوات أخرى تصب في مكافحة األشكال الجديدة لإلرهاب الدوليامجلس األمن في 

 .1001لسنة  2510هو ما تجسد فعال في إصداره للقرار النووي، و 

اإلطار  بحثفي سياق له بالتحليل بإسهاب  تعرضناهذا القرار هو اخآخر  :2004لعام  1540القرار  -1-3

قد عالج مسألة اإلرهاب النووي معالجة مباشرة، حيث تصرف مجلس القانوشني الدولي لألمن النووي، و 

بموجب الفصل السابع من امليثاق ملواجهة مخاطر حيازة جهات فاعلة من غير الدول اتخاذه األمن في 

متالكها أو اها أو حيازتها أو صنعستخدامها و ل  ،ها األسلحة الكيميائية والبيولوجيةبما في ،أسلحة نووية

فرض على جميع و تجار بها لسيما في األغراض اإلرهابية، لستعمالها أو تطويرها أو اانقلها أو تحويلها أو 

ا في ذلك اإلرهاب إصدار تشريعات وطنية نحو تجريم اإلرهاب النووي بم، و اتخاذ تدابير فعالةالدول 

درة على تقديم الدعم ملساعدة الدول األخرى في تطبيقها للبنود دعا الدول القاالبيولوجي والكيميائي، و 

 .1التي جاء بها القرار، كما أشنشأ لجنة تابعة له ملتابعة تنفيذه

  إجراء تمهيدي إذ يشكل ،مكافحتهة جريئة في منع اإلرهاب النووي و إن هذا القرار يعد خطو         

عتبار ذلك جريمة دولية جديدة ترتبط وار املشروع، تجار النووي غيلاو  نتشار ل لتجريم جميع أشنشطة ا

تجريم حصول جهات فاعلة من غير الدول ألسلحة الدمار ، علما أنه أشار بشكل عام بمنع و باإلرهاب

 أو تنظيمات إرهابية أو غير إرهابية ،الشامل مهما كانت هذه الجهات
ً
يؤخذ لكن ما ، 2سواء كانوا أفرادا

قد يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أي معاهدة تغطي حة اإلشعاعية، و ألسلل يه عدم تطرقهعل

، 3البيولوجيةاألسلحة النووية والكيميائية و  األسلحة اإلشعاعية، بينما هناك العديد من املعاهدات تعالج

تخاذ قرار ملنع حيازة اإلرهابيين اإلى  1021ديسمبر  1هو ما دفع الجمعية العامة لألمم املتحدة في و 

 للمصادر املشعة.

أكتوبر  2 فية املنعقد 5054تخذ مجلس األمن هذا القرار في جلسته رقم ا :2004لسنة  1566القرار  -1-4

يسبق له مثيل في  في خطوة جديدة ملكافحة اإلرهاب الدولي الذي أخد في التصاعد على نحو لم  1001

دعا الدول أين السابع من ميثاق األمم املتحدة، بموجب الفصل  بذلك مناطق عدة من العالم، متصرفا

                                                           

 .1001لعام  2510من القرار  1و 4و 1: الفقرات راجعفت -1

 .220، ص مرجع سابقبد الوهاب ورواب جمال، ع -2

، مركز التجارة الدولية 1، العدد 2510"، مجلة كومباس 2510"إدراج األسلحة اإلشعاعية في القرار أريكو فيورتنتيني،  -3

 .2، ص 1024واألمن، جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، 
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 ،على أي شخصتها بموجب القانون الدولي للعثور لتزامالإلى التعاون التام على محاربة اإلرهاب وفقا 

توفير مالذات آمنة  ، أو أو إعداد األفعال اإلرهابيةيدعم أو يسهل أو يشارك أو يحاول تمويل أو تخطيط 

 .1دالة على أساس مبدأ إما التسليم أو املقاضاةتقديمه للعملرتكبيها، و 

الصلة   البروتوكولت الدولية ذاتيات و تفاقلفي ا اكما طالب الدول بصفة عاجلة أن تصبح أطراف         

مشروع  اعتمادالتعاون التام على حل جميع املسائل املعلقة لكي يتم بتوافق اخآراء بمكافحة اإلرهاب، و 

النووي   ية الخاصة بقمع أعمال اإلرهابتفاقلمشروع املتعلقة باإلرهاب الدولي، و ملة اية الشاتفاقلا

اإلرهاب   جيدة تدعم اإلطار القانوشني الدولي ملجابهة كافة أشكال جرائم باعتبارها إضافة ضرورية و 

مشكل من جميع أعضاء مجلس األمن  (Working Group)كما أشنشأ القرار فريق عمل دولي  ،2النووي

الكيانات ية التي ستفرض على األفراد والجماعات و عمللتخاذ التدابير ااظر في وضع توصيات تتعلق بللن

أن لجنة العقوبات الخاصة بش  عدا التدابير التي وضعتها، ماالضالعة في األشنشطة اإلرهابية أو املرتبطين بها

 .3حركة طالبانتنظيم القاعدة و 

ه الوليات إثر مشروع تقدمت ب 1002سبتمبر  11القرار في صدر هذا  :2007لسنة  1111القرار  -1-5

القرار  شكليو ، 4عتراضاحاز على موافقة جميع أعضاء مجلس األمن دون تسجيل أي املتحدة األمريكية، و 

عبر مجلس  حيثالتقليل من املخاطر النووية، سلحة النووية و نتشار األ اإطار عمل إلرشاد الدول نحو وقف 

تخاذ كافة اأقر بضرورة يد الذي يمثله اإلرهاب النووي، كما له عن بالغ القلق إزاء التهداألمن من خال

 لىأكد عاملساعدة التقنية، و   أو  ،الدول تدابير فعالة للحيلولة دون حصول اإلرهابيين على املواد النووية

، بما في ذلك 1005ا في عام تعديالتها التي أدخلت عليهلحماية املادية للمواد النووية و ية اتفاقلتأييده 

ضرورة ، و 1001لسنة  2510ديد على قراره من ج ية قمع أعمال اإلرهاب النووي، وأكد مجلس األمناتفاق

 بهدف منع 
ً
 تاما

ً
لحصول الجهات من غير الدول ا   قيام جميع الدول بتنفيذ التدابير الواردة فيه تنفيذا

 .5وسائل إيصالها، أو املساعدة على ذلك أو تمويلهاا، و على أسلحة الدمار الشامل واملواد املتصلة به

                                                           

 .S/R/R/2002/9633. الوثيقة: 1001لسنة  2511لقرار ( من ا1: الفقرة )نظري -1

 .1001لسنة  2511( من القرار 5( و )1ن )ا: الفقرتنظري -2

 .1001لسنة  2511( من القرار 2: الفقرة )نظري -3

: وشنشر، ترجمة 1002معهد ستوكهولوم ألبحاث السالم الدولي، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، الكتاب السنوي  -4

 .211، ص 1002، بيروت، لبنان، نوفمبر 2دراسات الوحدة العربية، ط:  مركز 

 .S/R/R/9221( 2001). الوثيقة: 4، ص 1002لسنة  2222: ديباجة القرار نظري -5
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 بما يلي:دعا القرار بوجه خاص في سياق مكافحة اإلرهاب النووي و      

تحقيق مزيد من التقدم في تخفيض من األسلحة النووية، و  لتزام بالعمل على جعل العالم خاليالا -أ

 األسلحة النووية.

د املستخدمة في صنع أسلحة نووية ملنع الجماعات اإلرهابية من الحصول توفير املزيد من األمن للموا -ب

 على مواد لصنع قنابل أو متفجرات.

تمكنت الجماعات اإلرهابية  ما إذا ،التدابير املناسبةاألمن السلطة لتخاذ اإلجراءات و تخويل مجلس  -ج

 من الحصول على املواد النووية.

سات بهدف تحسين معايير السالمة، وممارسات ادل أفضل املمار على الدول األعضاء العمل على تب -د

تأمين جميع املواد وي من أجل الحد من خطر اإلرهاب النووي، و رفع مستويات األمان النو األمن النووي، و 

 .1النووية غير الحصينة من هذه املخاطر في غضون أربع سنوات

تجار غير املشروع باملواد لمن أجل كشف ا على جميع الدول العمل على تحسين قدراتها الوطنية -هـ

بناء ثه، مع تعزيز الشراكات الدولية و الحيلولة دون حدو لنووية في جميع أنحاء أراضيها، وردعه و ا

 .2قدراتال

تشريعاتها الوطنية ملنع تمويل لوطنية املالئمة وفقا لسلطاتها و على جميع الدول إتخاذ كافة التدابير ا -و

    تأمين املواد الحساسة، وما يتصل به من شحنات، وتعزيز الرقابة على الصادرات، و النووي،  نتشار ل ا

 .3مراقبة السبل املتاحة لتنفيذ عمليات النقل غير املادي للتكنولوجياو 

ية قمع اتفاق، و 1005لحماية املادية للمواد النووية وتعديلها لعام ية ااتفاقنضمام إلى ل تحقيق عاملية ا -ن

 .4هاب النوويأعمال اإلر 

بمراقبة أي حالت  ،عتزامه القيام عن كتبا( من القرار عن 12كما أعلن مجلس األمن في الفقرة )        

وسائل إيصالها أو املواد املتصلة بها، بما في ذلك جهات أخرى من انتشار األسلحة النووية و تنطوي على 

                                                           

 .2، ص 1002لسنة  2222( من القرار 11: الفقرة )نظري -1

 .2، ص 1002لسنة  2222( من القرار 11: الفقرة )نظري -2

 .2، ص 1002لسنة  2222( من القرار 12رة ): الفقنظري -3

 .1، ص 1002لسنة  2222( من القرار 12: الفقرة )نظري -4
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لزم من تخاذ ما قد يامن قبل هذه الجهات،  (، أو 1001) 2510غير الدول على النحو املحدد في القرار 

 .1األمن الدوليينتدابير لضمان حفظ السلم و 

أن جملة القرارات التي أصدرها مجلس األمن في مفادها  من خالل ما سبق؛ نخلص إلى نتيجة         

فيذ اإلرهاب النووي بوجه خاص، إنما تدعم في الواقع تن، و سياق مكافحة اإلرهاب الدولي بوجه عام

ية الدولية الخاصة بقمع أعمال اإلرهاب تفاقلبما في ذلك ا ،البرتوكولت الدولية ذات الصلةيات و تفاقلا

 قد أسهمت هذه القرارات سيما تلك ، و 2511مدت بعد صدور القرار رقم عتاالتي  1005النووي لسنة 

الفصل السابع في تعزيز املنظومة القانونية لألمم املتحدة في مكافحة األشكال  التي صدرت تحت طائلة

 الجديدة لإلرهاب الدولي.

نتباه الجمعية العامة ات مسألة اإلرهاب النووي شّد   رارات الجمعية العامة ملجابهة اإلرهاب النووي: -2

ا الخطر الجديد على السلم واكب هذلألمم املتحدة شأنها في ذلك شأن مجلس األمن، األمر الذي جعلها ت

ففي   تخاذ التدابير الالزمة ملنعه،تصب في مكافحته وا األمن الدوليين، فأصدرت مجموعة من القراراتو 

لى القضاء على قدم األمين العام تقريره السنوي بشأن تنفيذ اإلعالن الخاص بالتدابير الرامية إ 2221عام 

يات العاملية تفاقللم تشملها ا لتفي مجايات دولية اتفاقة إلى صياغة قترح فيه الحاجاإلرهاب الدولي، وا

في األسلحة،  تجارلا اإلرهابية، حمالت تمويل اإلرهاب،اإلقليمية بشأن اإلرهاب الدولي، مثل التفجيرات و 

قم تبعا لذلك أصدرت الجمعية العامة القرار ر ، و 2ستخدام أسلحة الدمار الشاملامنع قيام اإلرهابيين ب

يات القائمة تفاقلستكمال اا يتضمن إشنشاء لجنة متخصصة مهمتها 2221ديسمبر  22بتاريخ  52/120

عداد إذات الصلة باإلرهاب الدولي، حيث تمكنت هذه اللجنة من تسوية املسائل املطروحة املتعلقة ب

يات تفاقالشامل ل ية دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي كوسيلة ملواصلة وضع إطار قانوشنياتفاقمشروع 

 . 3ذات الصلة باإلرهاب الدولي

الجمعية العامة فتتحت اتعرضت لها الوليات املتحدة األمريكية، وعلى إثر الهجمات اإلرهابية التي 

على املتضمن التدابير الرامية للقضاء  51/22تخذت فيها القرار رقم ، واالخمسون دورتها السادسة و 

ع طلب من جميإدانة جميع األعمال اإلرهابية، و من اخآليات املتمثلة في اإلرهاب، حيث نص على مجموعة 

                                                           

 .2، ص 1002لسنة  2222( من القرار 12: الفقرة )نظري -1

 . متاح على الرابط التالي:P/2221/02/01/52، الوثيقة: 2221: تقرير األمين العام ملنظمة األمم املتحدة لعام نظري -2

reports.shtml-http://www.un.org/arabic/terrorism/sg  12/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

 .S/R/R/69/290. الوثيقة: 2221ديسمبر  22الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  52/120: القرار رقم راجعي -3

http://www.un.org/arabic/terrorism/sg-reports.shtml
http://www.un.org/arabic/terrorism/sg-reports.shtml
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متناع عن دعم اإلرهاب، كما طلب من اللجنة ل ا، و تبادل املعلوماتالدول تعزيز التعاون الدولي، و 

ية شاملة تتعلق باإلرهاب الدولي مواصلة اتفاقاملكلفة بوضع مشروع  2221املتخصصة املنشأة سنة 

 .1لقمع أعمال اإلرهاب النووي كمسألة عاجلة ةية الدوليتفاقلم مشروع اعملها، وإتما

يهيب جميع الدول بدعم الجهود  24/52أصدرت الجمعية العامة قرار رقم  1001نوفمبر  11في و

تخاذ تدابير اوسائل إيصالها، مع الحث على من حيازة أسلحة الدمار الشامل و  الدولية ملنع اإلرهابيين

، ثم 2بين املنظمات الدولية املعنيةشجيعهم على التعاون فيما بينهم و تها لتحقيق ذلك، و وتعزيز وطنية 

 للقرار السابق، و  1100ديسمبر  21في  52/20صدر القرار رقم 
ً
لم يتضمن إضافة الذي جاء مكررا

 .3جوهرية

ية قتفالا اعتمادالذي رحب ب 21/12أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  1001ديسمبر  1في و

ناشد جميع الدول األعضاء في ، و 1005أفريل  24وافق اخآراء في الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي بت

، كما رحب 4ية بهدف اإلسراع ببدء نفاذهاتفاقلالتصديق على امم املتحدة أن تنظر في التوقيع و األ 

حماية ال من أجل تعزيز  1005وليو ي 2التعديالت التي أدخلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  اعتمادب

حيازة  من أهاب بجميع الدول على أن تدعم الجهود الدولية ملنع اإلرهابيين املادية للمواد النووية، و 

أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  1002ديسمبر  5بتاريخ . و 5وسائل إيصالهاأسلحة الدمار الشاملة و 

عن بالغ  هذا القرار من جهته حيث عبر  ،املصادر املشعةمن حيازة املواد و بيين يتعلق بمنع اإلرها  11/11

تجار لأو ا ،اإلشعاعي نتشار ل القلق إزاء مخاطر حيازة اإلرهابيين مواد أو مصادر مشعة تستخدم في أجهزة ا

الدمار  أسلحةا املجتمع الدولي ملكافحة انتشار تخذهالحظ أن اإلجراءات التي ستخدامهم لها، و ابها أو 

بخاصة قرار مجلس من غير الدول من الحصول عليها، وما يتصل بها من مواد، و  منع الجهاتو  الشامل،

كما أشار بأهمية  ،6اإلشعاعيو  (، تشكل إسهامات في الحماية من اإلرهاب النووي1001) 2510األمن 

، بما في ذلك القرارين عاب ،أمنهاملتعلقة بسالمة املصادر املشعة و مدونة قواعد السلوك ا
ً
 قيما

ً
تبارها صكا

                                                           

 .S/R/R/22/63. الوثيقة: 1002لسنة  51/22ار الجمعية العامة : قر نظري -1

 .S/R/R/23/61. الوثيقة: 1001لسنة  24/52( من قرار الجمعية العامة رقم 1( و)2الفقرة ) -2

 .S/R/R/61/20. الوثيقة: 1001لسنة  52/20: قرار الجمعية العامة نظري -3

 .S/R/R/23/39ثيقة: . الو 1001لسنة  21/12( من القرار 1الفقرة ) -4

 .1001لسنة  21/12( من القرار 2الفقرة ) -5

 .S/R/R/23/32. الوثيقة: 1002لسنة  11/ 11( من ديباجة قرار الجمعية العامة رقم 1( و)4ن )ا: الفقرتنظري -6
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22/T/S/)52(EW 21 و/T/S/)52(EW  العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن  تخذهما املؤتمر االلذين

بير تداواإلشعاعية، وسالمة النقل وإدارة النفايات، و  تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السالمة النووية

   .1اإلشعاعياإلرهاب النووي و الحماية من 

الثانية أن تعمل كافة الدول على دعم الجهود الدولية الرامية ار في الفقرتين األولى و كما أهاب القر 

انبعاثات مشعة، املرافق النووية التي من شأنها أن تؤدي إلى الهجمات اإلرهابية على املنشآت و إلى منع 

، 2توفير الحماية املادية لهالحصر هذه املواد واملصادر وتأمينها، و تدابير فعالة  تخاذاقمع هذه األعمال بو 

طريق كشف املالئمة عن دعا في الفقرة الثالثة جميع الدول إلى تعزيز قدراتها الوطنية بشأن وسائل الو 

 واملصادر   تجار غير املشروع باملوادلاملساعدة الدوليان وفقا للقانون الدولي بهدف الكشف عن االتعاون و 

 .3الحيلولة دون وقوعهاملشعة، و 

 1005ديسمبر  2بتاريخ  24/10قبل هذا القرار كانت الجمعية العامة قد أصدرت قرار رقم و 

 ،4املذكور آنفا 11/11ينص على نفس التدابير التي جاء بها القرار  ،املتعلق بمنع خطر اإلرهاب اإلشعاعي

للمصادر املشعة الذي  إلى منع حيازة اإلرهابيين يرمي  50/12قرار رقم  1021ديسمبر  1كما أصدرت في 

 .5كرر نفس التدابير التي وردت في القرارات السابقة

   يتبين أنها بصفة متتالية، هذه القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة  استعراضمن خالل 

 لدى األمم امل
ً
اإلشعاعي، بيد أن تحدة في مكافحة اإلرهاب النووي و تحمل في مضمونها تصميما متزايدا

 لكونها ليست لها قيمة قانونية ملزمة مقارنة بالقرارات التي أصدرها مجلس األمن 
ً
تأثيرها يظل محدودا

 ا
ً
العامة املتعلقة  هذا ما يجعلنا أن نقول أن قرارات الجمعيةإلى الفصل السابع من امليثاق، و  ستنادا

التي أسهمت بشكل هي  هذه األخيرة ن امللزمة، و لى قرارات مجلس األمبمكافحة اإلرهاب النووي تتوقف ع

اإلرهاب النووي بوجه ، و دعم الصكوك الدولية ذات الصلة باإلرهاب الدولي بوجه عامبير في بلورة و ك

 خاص.

                                                           

 .1002لسنة  11/11( من ديباجة القرار 2( و)2ن )ا: الفقرتنظري -1

 .1002لسنة  11/11رار رقم ( من الق1( و)2ن )ا: الفقرتنظري -2

 .1002لسنة  11/11( من القرار 4: الفقرة )نظري -3

 .S/R/R/13/30 . الوثيقة:1005لسنة  24/10: قرار الجمعية العامة رقم نظري -4

 .S/R/R/60/31: . الوثيقة1021لسنة  50/12: قرار الجمعية العامة نظري -5
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 ثانيا: تعزيز املنظومة التشريعية العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي

 بوجه  العالمي ملكافحة اإلرهاب الدولي واصلت األمم املتحدة جهودها في تعزيز النظام القانوشني 

 ا 2222و 2214، حيث تم وضع ما بين عامي اإلرهاب النووي بوجه خاصعام و 
ً
 عامليا

ً
 قانونيا

ً
ثنا عشر صكا

تم إدخال تعديالت جوهرية لسد  1005منذ عام تفاوض بشأن منع اإلرهاب وقمعه، و عن طريق ال

ية الحماية املادية للمواد النووية اتفاقة، بما في ذلك تعديل يات القائمتفاقالثغرات التي تركتها هذه ال

و منع التهديد ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي كخطوة هامة نحتفاقل، مع إبرام ا2220لسنة 

 مجابهته.اإلرهابي النووي و 

 اإلشعاعيت العال ة باإلرهاب النووي و يات القطاعية ذافتفا الا -1

يات قانونية تتضمن قواعد عاملية تجرم اتفاقعداد اوكالتها املتخصصة بو قامت األمم املتحدة 

 
ً
 كبيرا

ً
األعمال غير املشروعة كالهجمات اإلرهابية بالقنابل، و  ،1من صور أفعال محددة لإلرهاب عددا

األفعال غير ابتة القائمة في الجرف القاري، و سالمة املنصات الثجهة ضد سالمة املالحة البحرية، و املو 

خال تحسينات على العديد من األحكام الواردة في هذه دقد تم إوعة املتعلقة بالطيران املدشني، و ملشر ا

اإلشعاعي لم تكن مدرجة في صكوك ذات صلة باإلرهاب النووي و  نص على جرائم جديدةتيات تفاقلا

إلرهاب النووي مال افي أهم أحكامها املرتبطة بمجال تجريم أع 2سابقة، لذلك سنتطرق إلى هذه الصكوك

 قمعه على النحو اخآتي:واإلشعاعي و 

ية التي تفاقلتتميز هذه ا :1771ية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة فتفا الا -1-1

 بطابع جنائي، حيث تلزم الدول األطراف 22223ديسمبر  25عتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في ا

عن عمد داخل أو ضد نحو غير مشروع و  غيرها من األجهزة املميتة" علىو  تجريم استخدام "املتفجراتب

ستخدام العام، أو مرفق تابع لدولة أو حكومة أو شبكة للنقل العام، أو مرفق بنية ال مكان مفتوح ل

                                                           

األمنية  "، املجلة العربية للدراساتاب الواردة في التفاقيات الدوليةتقويم قواعد مكافحة اإلرهمحمد فتحي عيد،"  -1

، الرياض، 1024هـ، مايو/ يونيو 2141، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رجب 52، العدد 12والتدريب، املجلد 

 .2السعودية، ص 

عينة، الولية القضائية للدول      معظم هذه الصكوك لها سمات مشتركة، فهي تنص عموما على تجريم أفعال م -2

 تسليم املطلوبينة ملرتكبي الجرائم، اللتزام بتسليم املطلوب أو محاكمته، التعاون الدولي على قاألطراف فيما يخص املالح

بق، مرجع سا ،CUNOD: مكتب األمم املتحدة املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ظرين)املتبادلة. واملساعدة القانونية 

 (.5ص

 .S/R/R/932/62، الدورة الثانية والخمسون. الوثيقة: 51/211: قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم نظري -3
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يشمل تعريف املتفجرات ، و 1أو دمار هائل ،حداث إصابات بدنية خطيرةإأساسية، بقصد إزهاق األرواح أو 

 . 2نبعاث مواد إشعاعيةاأو اإلصابة أو الضرر من خالل شنشر  زة التي يمكن أن تسبب الوفاة أو أو األجه

 ،ية القضائية بمبدأ اإلقليمية، وتسجيل السفينة أو الطائرةية في ممارسة الول تفاقلا ذتأخو 

تظل أحكامها مستبعدة من نظاق أشنشطة القوات املسلحة خالل صراع ، و 3جنسية مرتكب الجريمةو 

 .4مسلح، ألن ذلك يخضع لقانون النزاعات املسلحة

يوفر  :2005ية األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام افتفا برفتوكول  -1-2

اعتباره أول صك ب ،ضد أعمال اإلرهاب البحري  22225ية عام اتفاقهذا البرتوكول إطار قانوشني دولي يعزز 

( فيما يتعلق باملالحة WKSDالبيولوجي )يميائي و ب النووي بما في ذلك اإلرهاب الكقمع اإلرهايتناول منع و 

 لطائفة جدي
ً
عرض البحر لم تكن مدرجة دة من جرائم اإلرهاب التي تقع في البحرية، حيث تضمن توسيعا

النووية و الكيميائية حد من توفر األسلحة البيولوجية و في صكوك قانونية بحرية سابقة بغرض ال

 .6ستعمالهاامن مخاطر ، و رهابيينلإل 

 امن الجرائم التي و 
ً
 التي جرمت أفعال

ً
تنطوي  ستحداثها البرتوكول ما أوردته املادة الثالثة مكررا

ستعمال أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية ضد سفينة، أو على مثنها، أو أنزل من سفينة أي اعلى 

 ب مواد
ً
 بطريقة تسبب إزهاق أرواح أو إصابات متفجرة أو مواد مشعة أو سالحا

ً
 أو نوويا

ً
 أو كيميائيا

ً
يولوجيا

نصت على تجريم نقل على  ،( من نفس املادة املذكورةب) 2أما الفقرة الفرعية ، 7جسيمة، أو أضرار بالغة

أو إجبار حكومة أو منظمة  ،أو مواد مشعة مهيأة بقصد ترويع أو إخافة السكان ،متن سفينة مواد متفجرة

 ،لى القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل ما، أو أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، أو أي مادة مصدريةع

 ملعالجة أو  ،شنشطارأو أي مواد قابلة لال
ً
ستخدام أو إنتاج مادة اأو معدات مصممة أو معدة خصيصا

                                                           

 .2222ب( من اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة  -فقرة )أ  1املادة  -1

 .2222ة ( من اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسن4فقرة ) 2املادة  -2

 .2222( من اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة 2فقرة ) 1املادة  -3

 .2222( من اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة 1فقرة ) 22املادة  -4

 مع اتفاقية  -5
ً
 واحدا

ً
مة املالحة لقمع األعمال غير املشروعة ضد سال  2222ينبغي قراءة هذا البرتوكول بإعتباره صكا

 (.45(، مرجع سابق، ص CDOMW: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )نظريالبحرية. )

 .41 -41(، مرجع سابق، ص CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -6

 الفقرة الفرعية  -7
ً
غير املشروعة املوجهة ضد السالمة  ( من برتوكول اتفاقية قمع األعمالi -أ) 2املادة الثالثة مكررا

 .1005املالحة البحرية لعام 
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الذرية، أو أي    ولية للطاقةالدللوكالة الضمانات الشاملة  اتفاقمن دون التقيد ب ،شنشطارالخاصة قابلة ل

تسهم في تصميم أو تصنيع أو إيصال سالح نووي أو  ،معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة

 .1ستخدامها لهذا الغرضابيولوجي أو كيميائي بقصد 

 تجرم أي شخص قا
ً
بنقل شخص آخر  صورة غير مشروعة وعن عمدبم أما املادة الثالثة مكررا

 ايعلم أنه  ،فينةعلى متن س
ً
 عليه في املادة الثالثة أو املادة الثالثة مكررا

ً
 منصوصا

ً
رتكب فعال يشكل جرما

 
ً
 ثالثا

ً
 تنص عليه أي معاهدة من املعاهدات املذكورة في امللحق  ،أو املادة الثالثة مكررا

ً
أو أي جرما

 .3الحقة القضائيةامليعتزم مساعدته على اإلفالت من ، و 2يةتفاقلبا

  ،ر نقل شخص هارب بغرض إفالته من املالحقة الجنائيةحظحظ أن يال و 
ً
في يعد حكما مستجدا

أو تحركات  صك مصمم لحماية النقل البحري من أضرار مختلفة، بما في ذلك إحباط كل ما يتعلق بأعمال

ير املالذ اخآمن بتوف أو  ،اإلرهابيين أو الشبكات اإلرهابية، أو بوثائق السفر املزورة، أو تزييف أوراق الهوية

هذا ما ينسجم مع مقتضيات قرارات امتالكهم ألسلحة الدمار الشامل، و بالتهديد الذي يشكله لهم، و 

 .10024لسنة  2424مجلس األمن لسيما القرار 

نووية أو تفتيشها بشأن حمل أسلحة اعتالء متن السفن و كما نص البرتوكول على أحكام 

 إجراءات و ا من مواد، حيث قررت به لما يتصبيولوجية أو كيميائية و 
ً
ضمانات املادة الثامنة مكررا

 ثانيال تفصيلية تتبع في حالت ا
ً
أو املادة الثالثة  ،شتباه بحدوث األفعال املجرمة في املادة الثالثة مكررا

 ثالثا، بما في ذلك املادة 
ً
روط . وأكثر هذه الش22225ية قمع األعمال غير املشروعة لعام اتفاقمن  4مكررا

                                                           

 الفقرة الفرعية نظري -1
ً
( من برتوكول اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة املوجهة iiiiiiiiiii -) ب 2: املادة الثالثة مكررا

 .1005ضد سالمة املالحة البحرية لعام 

 كلها ذات صلة باإلرهاب وهي: اتفاقية لهاي، اتفاقية مونتريال، اتفاقية 1005املعاهدات املذكورة في ملحق اتفاقية  -2

 ،2224لعام  منع وقمع الجرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعين بحماية دولية بمن فيهم املوظفون الدبلوماسيون 

، برتوكول 2220اد النووية لعام ، واتفاقية الحماية املادية للمو 2222التفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لعام 

، 2222وبرتوكول املنصات الثابتة، التفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام  ،2222املطارات لعام 

(، مرجع CDOMW: مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة )ظرين. )2222واتفاقية قمع تمويل اإلرهاب لعام 

 (.12سابق، ص 

 ثانيا من برتوكول اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية  4املادة  -3
ً
 .1005مكررا

 .12(، مرجع سابق، ص CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -4

 من برتوكول اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة املوجهة -5
ً
 .1005ضد سالمة املالحة البحرية لعام  املادة الثامنة مكررا
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عن طريق البر اإلجراءات املنصوص عليها في برتوكول مكافحة تهريب املهاجرين  تتطابق معالضمانات و 

 .1ية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنيةتفاقلالجو املكمل والبحر و 

املنصات امللحق ببرفتوكول  مع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة  2005برفتوكول عام  -1-3

الذي بدأ سريانه في يوليو و  1005رتوكول املعتمد في أكتوبرجاء هذا الب الثابتة القائمة في الجرف القاري:

القائمة في  3املتعلق باملنصات الثابتة 2222 عامتكييف الصيغة األصلية لبرتوكول ، لتحديث و 10202

 أكثر في مضمونه مقارنة بالصيغ
ً
 .4ة الجديدةالجرف القاري الذي كان محدودا

ضد سالمة  ية قمع األعمال املوجهةاتفاقيعد البرتوكول أول صك قانوشني دولي إلى جانب برتوكول و 

أو إيصال األسلحة التكنولوجيات ذات الصلة بتصميم أو صنع الحة البحرية يطبق على املواد واملعدات و امل

(، وبحسبه 1001) 2510مجلس األمن  (، مما يجعله يوائم قرار KWDالنووية )البيولوجية والكيميائية و 

( على WKSDاإلشعاعي )و     النووي دة ذات صلة باإلرهاب الكيميائي والبيولوجي و أضاف جرائم جدي قد

من ، و 10055ية األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية لعام اتفاقنحو مماثل لبرتوكول 

  ما نصت التي استحدثهاهذه الجرائم 
ً
في مفهوم ا يرتكب أي شخص جرم بأنه: )عليه املادة الثانية مكررا

 ية إذا ما:تفاقلهذه ا

  ،أو مواد مشعة ،ستخدم ضد منصة ثابتة أو منها، أو صرَّف من منصة ثابتة أي مواد متفجرةا -أ
ً
أو سالحا

 أو يرجح أن تسبب الوفاة أو إصاب ببطريقة تسبا أو نووي اأو كيميائي بيولوجيا
ً
 بالغا

ً
 .6ة جسيمة أو ضررا

ف من منصة ثابتة  -ب  ز أو صرَّ
ً
ال  مسيَّ

ً
 طبيعيا

ً
 أو غازا

ً
أو مادة ضارة أخرى ل تشملها  ،أو مادة خطرة ،يتا

 
ً
 بالغا

ً
 .7الفقرة )أ( بكميات أو تركيز مما يسبب أو يرجح أن يسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا

                                                           

 .11(، مرجع سابق، ص CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) 1

 .iii، ص 1001: املنظمة البحرية الدولية، اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة، طبعة عام نظري -2

حر بشكل دائم ألغراض الستكشاف والتنقيب عن املوارد يقصد "باملنصات الثابتة" جزيرة اصطناعية مثبتة بقاع الب -3

من أو استغاللها، أو ألي أغراض اقتصادية أخرى، وتقع هذه املنصات ضمن املنطقة املحددة بموجب املادة األولى 

ة املنصات من برتوكول قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالم 4فقرة  2: املادة نظري. )2252معاهدة جنيف لعام 

 (.2222الثابتة القائمة في الجرف القاري لسنة 

 .12(، مرجع سابق، صCDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -4

 .41مرجع نفسه، ص  -5

امللحق ببرتوكول قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة  1005مكرر فقرة )أ( من برتوكول عام  1املادة  -6

 ات الثابتة القائمة في الجرف القاري.املنص

امللحق ببرتوكول قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة  1005مكرر فقرة )ب( من برتوكول عام  1املادة  -7

 املنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
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 مشروط -ج
ً
َد تهديدا  أو هدَّ

ً
)أ(  نارتكاب جرم تنص عليه الفقرتاينص عليه القانون الوطني ب طبقا ملا ا

 .1)ب(و

  1قد أوردت املادة و 
ً
 1رتكاب أي فعل مجرم في املادتين ايف لوسائل جديدة تتبع في تعر  مكرر ثانيا

تلك الوسائل هي لة، أو املشاركة في ذلك الجرم، و مكرر من برتوكول املنصات الثابتة بصيغته املعد 1و 

 من  مكرر  4مجرم في املادة  أي فعل رتكابامطابقة للوسائل األخرى التي تتبع في  نفسها
ً
 ية عاماتفاقثالثا

 .2، أو املشاركة في ذلك الجرملقمع األعمال غير املشروعة 1005

 (:2010ية بيكين لعام افتفا )املتعلقة بالطيران املدني الدولي ية  مع األفعال غير املشروعة افتفا  -1-4

 40ين من بكي ية خالل املؤتمر الدبلوماس ي املعني بأمن املالحة الجوية املنعقد في تفاقلهذه ا عتمدتا

ية قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة اتفاقندمجت أحكامها مع وا ،1020سبتمبر  20أوت إلى 

في املطارات التي تخدم برتوكولها الخاص بمنع أعمال العنف غير املشروعة ، و 2222الطيران املدشني لعام 

 .22223الطيران املدشني الدولي لعام 

الكيميائية يدة تتعلق باألسلحة البيولوجية و جرائم جد تخصية أحكاما مستحدثة تفاقلتضمنت ا

، حيث أدرجت في عداد الجرائم 4املواد املشعة لم تكن مشمولة في صكوك الطيران السابقةوالنووية و 

، أو إلحاق ضرر خطير باملمتلكات بغرض إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة ستعمال طائرة مدنيةاأفعال 

أو متفجرات أو مواد مشعة أو مواد  ،طالق أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نوويإأو إسقاط أو  ،أو البيئة

 .5شبيهة أخرى 

أو أي كما تم النص على جريمة النقل غير املشروع على متن طائرة أي مواد متفجرة أو مشعة 

أو معدات أو مواد مصممة ، ية خاصةاشنشطار أو  ،، أو أي مادة مصدرية6سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي

 أو معدة ملعالجة أو 
ً
ستخدامها في اية خاصة، مع العلم بهدف اشنشطار ستخدام أو إنتاج مواد اخصيصا

                                                           

ر املشروعة املوجهة ضد السالمة امللحق ببرتوكول قمع األعمال غي 1005مكرر فقرة )ج( من برتوكول عام  1املادة  1

 املنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.

 .12(، مرجع سابق، ص CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -2

3 - Office des Nations Unies Contre La drogue et le crime (UNODC), la coopération 

internationle en matière pénale contre le terrorisme, Programme de  formation Juridique contre 

le terrorisme, MODULE 3, NATIONS UNIES, New York, 2011, p.11. 

 .12(، مرجع سابق، ص CDOMWوالجريمة )مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات  -4

 .1020م )ز( و)ح( من اتفاقية بكين لعا 2املادة األولى الفقرة  -5

 .1020" من اتفاقية بكين لعام 2)ط( " 2املادة األولى الفقرة  -6
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ات مع الوكالة الدولية الضمان اتفاقشنشاط تفجيري نووي أو أي شنشاط نووي آخر بال ضمانات عمال ب

 .1للطاقة الذرية

 ،أو تقنيات مرتبطة بها ،" من املادة األولى أي معدات أو مواد أو برمجيات1)ط( " 2تدرج الفقرة و 

ة أو النووية تسهم بشكل بارز في تصميم أو تصنيع أو إيصال سالح من األسلحة البيولوجية أو الكيميائي

أسلحة بيولوجية وألحكام الجرائم املتعلقة بنقل  ؛2لهذا الغرضستخدامها ابقصد بدون ترخيص مشروع و 

خصائص مشتركة مع بعض الصكوك الدولية األخرى كمعاهدات عدم أو كيميائية أو نووية ميزات و 

ية على أن تفاقلكما نصت ا ؛1020ية بكين لعام اتفاقشار إليها في املادة السابعة من املنتشار النووي ل ا

من )و( إلى )ح( من الفقرة ي الفقرات الفرعية )أ( إلى )د( و أي من الجرائم املنصوص عليها فرتكاب االتهديد ب

 يعد جريمة في حد ذاته إذا كان هذا التهديد ذا مصداقية. ،1إلى  2

 تفاقلأضافت او 
ً
 ةمستحدثة من املسؤولية الجنائية لم تكن موجودة في صكوك سابق ية أشكال

 ،برتوكولها الخاص بالطيرانو  2222ية مونتريال لعام اتفاقو  2220اي لعام ية لهاتفاقبشأن الطيران، ف

أو  في القيام بذلك، ارتكبوا أفعال منصوصا عليها، أو شرعو اتمدد نطاق املسؤولية ليشمل أولئك الذين 

ية اتفاقحددة في املجريمة الرتكاب اأو شرعوا في ، رتكبوا مباشرةاكانوا شركاء متواطئين مع أشخاص 

رتكاب الجريمة أو اجاء موسع إلى حد محاولة  1020ية بكين اتفاقعينة، في حين أن نطاق املسؤولية في م

 .3املساهمة فيها كشريك

  2005لحماية املادية للمواد النووية وتعديالتها لعام ا اتفاقية  -2

لألمن  الدوليفي الباب األول من خالل بحث اإلطار القانوشني  ةيتفاقلأن تطرقنا إلى القد سبق و 

النووي، لذا يجدر بنا األمر أن نقتصر على األحكام الجنائية للجرائم ذات الصلة باإلرهاب النووي قبل 

 بعده.يها و التعديل الوارد عل

ية تفاقلنصت املادة السابعة من ا ية:فتفا الالجرائم ذات الصلة باإلرهاب النووي  بل تعديل ا -2-1

 ما يلي: 2220لنووية لعام الحماية املادية للمواد ا

 عمد ملا يلي جريمة تستحق بموجب قانونها الوطني:ترتكاب املل على كل دولة طرف أن تجعل ا -2)  

                                                           

 .1020" من اتفاقية بكين لعام 2)ط( " 2املادة األولى الفقرة  -1

 .1020" من اتفاقية بكين لعام 1)ط( " 2املادة األولى الفقرة  2

 .50ص  (، مرجع سابق،CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) 3
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 أو حيازة أو اشكل يأي فعل يتم دون إذن مشروع  (أ)
ً
 أو استالما

ً
 أو نقال

ً
 للموادستعمال

ً
 ةالنووي تغييرا

 أو تصرف
ً
 لها، ويسبب أو يحتمل  ،بها ا

ً
أو إصابته إصابة بليغة، أو  ،أن يسبب وفاة شخصأو تبديدا

 إلحاق أضرار جسيمة باملمتلكات؛

 سرقة أو سلب املواد النووية؛و   (ب)

 حتيال؛ل ختالس املواد النووية، أو الحصول عليها بطريق اا)ج( و    

 أي شكل أو ب ،أو إستعمالها ،ستعمال القوةاأي فعل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد ب)د( و    

 آخر من أشكال التخويف؛

 أي تهديد:)هـ( و    

ة بليغة أو بإلحاق أضرار ستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصاباب -"2"

 جسيمة باملمتلكات؛

أو منظمة دولية  ،رتكاب جريمة مبينة في الفقرة الفرعية )ب( من أجل حمل شخص طبيعياأو ب -"1"

 متناع عن القيام به؛ل ام بأي عمل أو اأو دولة على القي

 )ج(؛واردة في الفقرات )أ( أو)ب( أو رتكاب أية جريمةامحاولة )و( و    

 شتراكا في أية جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )و(.ا)ز( و أي فعل يشكل    

تراعي بعقوبات مناسبة تجعل كل دولة طرف الجرائم املشروحة في هذه املادة جرائم تستحق العقاب  -1

 .1لتلك الجرائم( الطبيعة الخطيرةفيها 

لم  أن الحماية الجنائية للمواد النووية من األفعال غير املشروعة ؛هذه املادةقراءة يتبين من 

ن تسبب هذه األفعال أل ختالس أو الحيازة دون إذن، بل إمتدت ل بالسرقة أو ا عتداءل على افقط تقتصر 

األكثر من ذلك أن نطاق التجريم يتسع ألرواح أو األضرار باملمتلكات، و أن تسبب في إزهاق اأو يحتمل 

اتالف أو  رتكاب جريمة قتل أو إحداث إصابة بليغةاستخدام املواد النووية في اليشمل كل تهديد ب

متناع عن ل ا إرغام دولة أو منظمة دولية أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بفعل أو املمتلكات، أو 

من شكل أي أو  ا،استخدامهأو  أالقيام به، أو أي فعل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد بالقوة

 .2الترويعأشكال التخويف و 

                                                           

 .2220من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية لعام  2املادة  -1

 .214لونيس ي علي، مرجع سابق، ص  -2
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ي ألعمال اإلرهاب مع التصاعد العالم ية:فتفا الالجرائم ذات الصلة باإلرهاب النووي بعد تعديل ا -2-2

 مهمالحماية املادية للمواد النووية و حت امظاهره، أصببجميع أشكاله و 
ً
دعم في  املرافق النووية تؤدي دورا

ية في تفاقلمكافحة اإلرهاب النووي، األمر الذي جعل الدول األطراف توافق باإلجماع على تعديل امنع و 

بحيث التخريب، و  عتداءل املنشآت النووية من أعمال اصبح نطاقها يشمل حماية املرافق و ، لي1005عام 

 أحكام تخص جرائم جديدة تشمل ما يلي:على التعديل  نص

 إلى دولة ما أول ا -أ
ً
 ملواد نووية دخول

ً
 أو نقال

ً
 أو إرسال

ً
 منها   رتكاب العمدي ألي فعل يشكل حمال

ً
خروجا

 لخطورة هذا ، و 1دون إذن مشروع
ً
من تم فإن التعديل يصبح أول صك يجرم تهريب املواد النووية نظرا

 مع إقرار بشأنه عقوبات مناسبة. الفعل،

فعل يتدخل أو التخريب موجه ضد مرفق نووي، أو أي  عتداءل رتكاب العمدي ألي فعل من أفعال ال ا -ب

يتسبب هذا الفعل، أو من املرجح أن يتسبب في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة في تشغيل مرفق نووي، و 

 .2مواد مشعة نطالقنتيجة التعرض إلشعاعات أو ل  خطيرة، أو أضرار جسيمة باملمتلكات، أو بالبيئة

لتنظيم أو توجيه أشخاص  اكما نص التعديل على تجريم أي فعل يقوم به أي شخص عمد

رتكابها املنصوص عليها في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح( من املادة اأو املشاركة في  ،رتكاب الجرائمل 

 .3السابعة

 يقض ي بعدم ستحدث التعديل أيضا حكماكما 
ً
عتبار أي جريمة من الجرائم املنصوص اا جديدا

 رتكبت بدوافع سياسية،اعليها في املادة السابعة أعاله، جريمة سياسية، أو متصلة بجريمة سياسية، أو 

الذي ، وهو األمر 4تفعيل املساعدة القانونية املتبادلةهذا بغرض ضمان تسليم املجرمين ومحاكمتهم، و و 

 ادئ الحديثة التي أقرتها مختلف الصكوك القانونية املتعلقة باإلرهاب الدولي.يتماش ى مع املب

 اء بترتيبات جديدة تخص التعاون واملساعدة والتنسيق فيما بين تجدر اإلشارة أن التعديل ج

 ؛منها تبادل املعلومات لتحقيق جملة أمور طاقة الذرية، وبين جهات التصال و الوكالة الدولية للالدول و 

                                                           

 .1005د( من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية بصيغتها املعدلة لعام  -2فقرة ) 2املادة  -1

 .1005بصيغتها املعدلة لعام  هـ( من اتفاقية املادية للمواد النووية -2فقرة ) 2املادة  -2

 .1005الفقرات الفرعية )ط( و)ي( و)ك( من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية لعام  2املادة  -3

 .1005" ألف" من اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية لعام  22املادة  -4
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التصدي للتهديدات التي يمكن ولى عليها بطريقة غير قانونية، و ستعادة املواد النووية املستاحماية أو 

 .1، أو في حالة وقع التخريب عليهاتصلة بهااملنشآت املريب املواد النووية أو املرافق و ستهداف تخاتصديقها ب

 في بذل تفاقالكتقييم لو 
ً
 هاما

ً
نحو تجريم  املساعي الدوليةلجهود و اية ككل، يتضح أنها تمثل معلما

بتزايد التهديدات  اإلرهاب النووي، لسيما مع تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذريةوصور أشكال  معظم

األسلحة النووية، اقتناء املواد و رغبة اإلرهابين في اإلرهابية التي تستهدف املنشآت واملرافق النووية، و 

جاءت  1005جويلية  2 ية فيتفاقلعية القذرة، كما أن التعديالت التي أدخلت على اخاصة القنبلة اإلشعا

 24عتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في اية قمع أعمال اإلرهاب النووي التي اتفاقتكمل لتعزز و 

 .1005أبريل 

   2005ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام فتفا اال -3

األولى التي  ( األداة القانونية الدوليةICSANTية قمع أعمال اإلرهاب النووي )تفاقايمكن وصف 

 ذاك بما في    واإلشعاعية،أوسع ينسحب على املواد النووية عتبار أن نطاقها اتجرم اإلرهاب النووي، ب

عسكرية املستبعدة  عدات املستخدمة أو املحتفظ بها ألغراضاملرافق النووية وما يرتبط بها من مبان، وامل

من نطاق تطبيقها    ، إل أنه يخرج 2تعديالتهالحماية املادية للمواد النووية و ية ااتفاقصراحة من نطاق 

تسري عد القانون الدولي اإلشنساشني، كما ل أشنشطة القوات املسلحة خالل نزاع مسلح التي تسري عليه قوا

عسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ضطلع بها القوات الت ية على األشنشطة التيتفاقلا

 .3ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي

إلطار ل ناستعراضا في سياقية بشكل عام في الباب األول تفاقالهذه إلى التطرق قد سبق و 

تحليل من التفصيل في سياق بش يء  القانوشني الدولي لألمن النووي، لذلك جدير أن شنعود إلى أحكامها

 ما يلي:فيمكافحته نع اإلرهاب النووي و ملالدولي  لتزاملمضمون ا

ية مجموعة من التدابير ملكافحة تفاقلتضمنت ا منع إفالت اإلرهابيين من العدالة الجنائية: -3-1

منع إفالتهم من العدالة تهدف إلى مالحقة اإلرهابيين، و  110إلى  1اإلرهاب النووي نصت عليها املواد من 

 من خالل املسائل اخآتية: ،4جنائيةال

                                                           

 .10جع سابق، ص (، مر CDOMWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -1

 .12رجع نفسه، ص امل -2

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 1فقرة ) 1املادة  -3

 .222، مرجع سابق، ص ورواب جمالعبد الوهاب محمد   -4



 

 

 

442 

ية مجموعة من األفعال العمدية التي تندرج ضمن تفاقلجرمت ا التجريم أو األفعال املجرمة: -3-1-1

 ما يلي:على جرائم اإلرهاب النووي، حيث نصت في املادة الثانية 

 مد:عن عمشروعة و  ية كل من يقوم بصورة غير تفاقليرتكب جريمة بمفهوم هذه ا -2)  

 جهاز:بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة  (أ)

 أو ؛بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدشني جسيم "2"  

 بقصد إلحاق ضرر ذي شأن باملمتلكات أو البيئة، "1"  

حداث أضرار به استخدام مرفق نووي أو ا، أو مادة مشعة أو جهاز مشع بأي طريقةستخدام أي اب )ب(  

 ها:انطالقطالق مادة مشعة أو تهدد ببطريقة تؤدي إلى إ

 " بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدشني جسيم؛ أو2" 

 " بقصد إلحاق ضرر ذي شأن باملمتلكات أو بالبيئة؛ أو1" 

عن  متناع ل " بقصد إكراه شخص طبيعي أو إعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو ا4" 

 .1القيام به(

رتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها في املادة الثانية اية التهديد عمدا بتفاقلمت اكما جر 

املطالبة بصورة غير مشروعة بمادة مشعة أو جهاز مشع أو في ظل ظروف توحي بصدق التهديد، و أعاله 

جرائم  رتكاباية جرمت أفعال الشروع في تفاقلضافة إلى أن ال ، با2ستخدام القوةامرفق نووي، أو ب

العلم ه آخر من املشاركة بشرط التعمد و اإلرهاب النووي، أو املساهمة في التنفيذ أو التنظيم، أو أي وج

ية املجموعة بإرتكابها ِ
ّ
 الشروع ية شمل الفعل والتهديد بالفعل و تفاقلبالتالي فإن التجريم في ا، و 3التام بن

 .4رهاب النوويهذا أمر منطقي يتوافق مع خطورة جرائم اإل ، و واملشاركة

                                                           

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2الفقرة ) 1املادة  -1

 .1005ة قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام ( من اتفاقي1الفقرة ) 1املادة  -2

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 1( و)4فقرتين ) 1املادة  -3

 .214نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص  -4
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  القوانين الداخلية املالئمة الدول األطراف سن األنظمة و  يةتفاقلفي نفس السياق؛ ألزمت او

الطابع  مع  عقوبات مناسبة ضد مرتكبيها تتوافقوإقرار  ،1لتجريم األفعال املنصوص عليها في املادة الثانية

سواء  األحوال،بأي حال من ة تحت أي ذريعة و أفعال مبرر عتبارهاا، كما ل يمكن 2الخطير لتلك األفعال

طابع آخر أو أي  ،ي أو عرقي أو إثني أو دينيعتبارات ذات طابع سياس ي أو فلسفي أو عقائدل كان ذلك 

 .3مماثل

ختصاص الدول بنظر جرائم ل ية نطاق الولية القضائية تفاقلحددت ا أحكام الوالية القضائية: -3-1-2

 رتكبت:االثانية حينما تكون الجريمة قد  عليها في املادة اإلرهاب النووي املنصوص

)ب( على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة، أو طائرة مسجلة بموجب في إقليم تلك الدولة، أو )أ(   

 .4رتكاب الفعل؛ أو )ج( على يد أحد مواطني تلكاقوانينها وقت 

        ، 5رتكبت ضد أحد مواطنيهااة على جريمة كما يجوز للدولة للطرف أن تقييم وليتها القضائي       

 غيرها من بالخارج، بما في ذلك السفارات والقنصليات و  الدولةضد مرفق عام حكومي تابع لتلك  أو 

، أو على يد شخص عديم 7، أو على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة6األماكن الدبلوماسيةو املواقع 

 .8اد في إقليمهاالجنسية يوجد محل إقامته املعت

األمين إخطار  ،لنضمام إليهاية أو قبولها أو اتفاقليكون على الدولة الطرف عند التصديق على او         

في  العام لألمم املتحدة بالولية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الوطني فيما يتعلق باألفعال املجرمة

 في حالة حية، وتفاقادة الثانية من الامل
ً
 .9األمين العام بذلكصول أي تعديل تخطر الدولة املعنية فورا

                                                           

 .1005الفقرة )أ( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  5املادة  -1

 .1005الفقرة )ب( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  5املادة  -2

 .1005من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  1املادة  -3

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2فقرة ) 2املادة  -4

 .1005لنووي لعام )أ( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب ا 1فقرة  2املادة  -5

 .1005)ب( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  1فقرة  2املادة  -6

 .1005)هـ( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  1فقرة  2املادة  -7

 .1005)ج( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  1فقرة  2املادة  -8

 .1005قية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام ( من اتفا4فقرة ) 2املادة  -9
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الحث عليه، ألنه في غياب التعاون بين ية مبدأ التعاون الدولي و تفاقلرسخت ا التعاون الدولي: - 3-1-3

 الفعالية في التجريم أو العقاب، لذلكي، ل يمكن أن تتحقق اإليجابية و الدول على مكافحة اإلرهاب النوو 

 ما يلي:  فإن الدول األطراف ملزمة بأن تتعاون على منع األعمال املؤدية إلى اإلرهاب النووي عن طريق

قد تلجأ كل دولة بممارسة وليتها القضائية على جرائم اإلرهاب  فتفعيل مبدأ التسليم أو املحاكمة: -أ

دولة  ا كان قد تقرر تسليمه إلىرتكابه للجريمة على إقليمها، إل إذاجود الشخص املدعى و عند النووي 

بما ل يخالف القواعد املنصوص عليها في تسليم املتفق عليها بين الدول، و أخرى مختصة وفق إجراءات ال

بين توجيه ختيار ل حق ا أي معاهدة لتسليم املجرمين تكون نافذة بين الدول األطراف، فيكون للدولة

لتسليم كصورة من ايظهر حيث ختصاص العالمي، ل راضيها وفقا ملبدأ اتهام للمشتبه فيه املوجود على ألا

 .1صور التعاون الدولي

عتبار أي جريمة من الجرائم املنصوص عليها في اية بالنص على عدم جواز تفاقلقد حرصت او 

بالتالي ل يجوز رفض طلب تسليم ارتكبت بدوافع سياسية، و جريمة سياسية أو جريمة  ،املادة الثانية

كما أوجبت على الدولة التي يوجد في إقليمها ، 2مرتكيبها، أو رفض املساعدة القانونية املتبادلة ملجرد ذلك

عدم ترك أية فرصة أمامه لغرض املتهم أن تتخذ في مواجهته إجراءات التوقيف حتى تسليمه أو محاكمته 

اإلجراءات القضائية للمحاكمة نتهاء ايتعين على كل دولة طرف عند ، و 3العقابمن املحاكمة أو  للتخلص

الدول األطراف األخرى   أن تبلغ نتائج ذلك إلى األمين العام لألمم املتحدة الذي بدوره يقوم بإحالتها إلى 

ية ترس ي "مبدأ عاملية حق العقاب" بما تمنحه تفاقلفإن ا ذلكبية، و تفاقلمن ا 22طبقا ملقتضيات املادة 

خطورة  قتضيههو أمر تو  محاكمة مرتكبي جرائم اإلرهاب النووي، ة و ات واسعة في مالحقللدول من صالي

دون إفالت املجرمين للحيلولة  ،ستوجب تضامن الدول فيما بينهات تيهذه الجرائم على املجتمع الدولي ال

 .4حترام تفعيل العدالة الجنائية الدوليةمن العقاب، وضمان وا

تخاذ التدابير املناسبة للحيلولة دون االدول األطراف ب يةتفاقلتلزم ا فتبادل املعلومات:التنسيق و -ب

  سواء رتكابهال بتكييف قوانينها الوطنية عند اللزوم ملنع اإلعداد  ، وهذارتكاب جرائم اإلرهاب النوويا

في  املنظماتير الالزمة لحظر قيام األشخاص والجماعات و داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التداب

                                                           

 .242نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص  -1

 .1005من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  25املادة  -2

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 1فقرة ) 20املادة  -3

 .244بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، مرجع سابق، ص نجيب  -4
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رتكابها أو تنظمها أو تمولها ارتكاب تلك الجرائم، أو تحرض على اأشنشطة غير مشروعة تشجع على أقاليمها ب

 .1رتكابهااأو تشارك في  ،عن علم، أو تقدم لها عن علم املساعدة التقنية أو املعلومات

     كما تتعاون الدول األطراف على تبادل املعلومات الدقيقة املتحقق منها وفقا لقانونها الوطني،

، 2التحقيق فيهاومنعها وقمعها، و  األمنية املتخذة لكشف جرائم اإلرهاب النووي،وتنسيق التدابير اإلدارية و 

 الدول األطراف فيما بينها بموجب ا
ً
، أو من خالل يةتفاقلوحماية سرية أية معلومات تحصل عليها سرا

قدمت الدول األطراف معلومات إلى  إذاية، و تفاقلاأحكام املشاركة في أي أشنشطة تظطلع بها لتطبيق 

، تتولى 
ً
ية تلك املعلوماتامنظمات دولية سرا إبالغ األمين  ، كما تتولى3تخاذ اإلجراءات لضمان حماية سرَّ

وتلقي املعلومات، إلتصال املسؤولة فيها عن إرسال العام لألمم املتحدة بشأن سلطاتها املختصة، وجهات ا

كذلك ية، و تفاقلرتكاب الجرائم املنصوص عليها في املادة الثانية من ااخص تشمل تلك املعلومات ما يو 

العام لألمم املتحدة تلك  بدوره يبلغ األمين قد نمت إلى علمها، و  رتكاب تلك الجرائم التي تكون ل اإلعداد 

لوكالة اتصال إلى كافة الدول األطراف بما في ذلك جهات اإلات املتعلقة بالسلطات املختصة، و املعلوم

 بشكل أن يكون اإلتصال بتلك السلطات وبيجب الدولية للطاقة الذرية، و 
ً
جهات اإلتصال متيسرا

 .4مستمر

ية بين منع ومكافحة جرائم اإلرهاب تفاقلربطت ا السيطرة عليها:ضمان حماية املواد النووية و  -3-2-3

 مع مراعاة ان حماية املواد املشعة، تخاذ التدابير املناسبة لضملبذل الدول األطراف أي جهد النووي، و 

ية أنه في اتفاققد تضمنت املادة الثامنة عشر من ، و 5التوصيات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

رتكاب إحدى جرائم اإلرهاب ا، أو السيطرة عليها بعد اد أو أجهزة مشعة أو مرافق نوويةحالة حجز مو 

املناسبة لجعلها عديمة  التدابير زها أن تتخذ اإلجراءات و تحو النووي، يجب على الدولة الطرف التي 

السالمة و  معايير الصحةات املتعلقة بالحماية املادية، و حتفاظ بها بما يراعي التوصيل تضمن االضرر، و 

 .6الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                           

 .1005/ أ( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2فقرة ) 2املادة  -1

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 1فقرة ) 2املادة  -2

 .1005اإلرهاب النووي لعام / ب( من اتفاقية قمع أعمال 2فقرة ) 2املادة  -3

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 1فقرة ) 2املادة  -4

 .1005من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام  2املادة  -5

 .1005( من اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2فقرة ) 22املادة  -6



 

 

 

446 

نتهاء من ل تخزينها، بعد ااألجهزة و ر منها طرائق إعادة تلك املواد و لى جملة أمو إتتطرق نفس املادة و 

من تم فإن كل دولة مطالبة بإعادة أي ية، و تفاقلأي إجراءات تتعلق بإحدى الجرائم املنصوص عليها في ا

ية تفاقل، كما أجازت ا1مادة مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي، بعد التشاور مع الدول األطراف املعنية

التعاون من ملرفق النووي، أن تطلب املساعدة و عة أو الجهاز املشع أو اللدولة الطرف الحائزة للمادة املش

، لسيما الوكالة الدولية األطراف املعنية، ومن أي منظمات دولية ذات صلة بخاصةو الدول األطراف 

 .2للطاقة الذرية

ال اإلرهاب ية يمكن القول أنها حاولت بشكل واضح التركيز على أعمتفاقال حوصلة لتقييمكو             

ية تفاقالنووي دون خلطها باألعمال اإلجرامية األخرى التي قد يكون محلها مواد نووية كما فعلت ال

إيجاد تدابير إلى هذا موضع التباين بينهما، حيث تهدف األولى حماية املادية للمواد النووية، و الدولية لل

بينما الثانية تهدف إلى قمع أعمال اإلرهاب ستخدام مواد نووية، احترازية ملنع حدوث جريمة اإلرهاب با

 و ، 3النووي
 
 على هذا األساس فإن الصكين متكاملين، إذ أن ك

ً
منهما ل يكفي وحده من أجل التحسين  ال

 الفعال على التصدي للتهديد الذي يشكله اإلرهاب النووي.

الجرائم  ها أنيات املذكورة؛ يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادتفاقلمن خالل جملة ا ومما تقدم

ل في وتعديالتها، و  ية الحماية املادية للمواد النوويةاتفاق ذات الصلة باإلرهاب النووي ل تنحصر في

 متداخلة، و  ،ية قمع اإلرهاب النووي، بل هي متفرقة في عدة صكوك قانونيةاتفاق
ً
السبب وقد تكون أحيانا

ر مسائل متشابهة باعتبار أن موضوعها حد كبيفي ذلك أن الجرائم الواردة في هذه الصكوك تتناول إلى 

مع و  إن كان نطاق تطبيقها يختلف من صك خآخر،واحد وهو املواد النووية واإلشعاعية واملرافق النووية، و 

أن تهديد اإلرهاب النووي، و ة فعل املجتمع الدولي للتصدي لخطر يات املذكورة تمثل ردَّ تفاقلذلك تظل ا

 .بحزمة تمكافحملنعه و لدولية في تحقيق الهدف الشامل أحكامها تكمل القرارات ا

 القمم العاملية ملواجهة اإلرهاب النوويالفرع الثاني: املبادرات و 

إن إشنشاء إطار طوعي فعال للتعاون الدولي، هو عنصر أساس ي للتصدي للتهديدات املحتملة 

ها على العديد عتمادل ة عاملية لإلرهاب النووي، ذلك أن مخاطر اإلرهاب النووي أضحت تكتس ي ذات أهمي

                                                           

 .1005مع أعمال اإلرهاب النووي لعام ( من اتفاقية ق1فقرة ) 22املادة  -1

 .1005( من اتفاقية قمع األعمال النووي لعام 5فقرة ) 22املادة  -2

 .255لونيس ي على، مرجع سابق، ص  -3
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 من العوامل و 
ً
 السنياريوهات املحتملة التي تمثل خطرا

ً
أت ر ، لذلك ينالعاملي والسلم على األمن جسيما

بما في  ،1ات طوعيةاتفاقنظام األمن الجماعي ترتكز على  قاربات أحادية خارجالبحث عن تبني مالدول 

تقاسم أفضل الدروس نسيق والتعاون، وتبادل الخبرات، و ددة األطراف تعتمد على التمبادرات متعذلك 

 في ر اإلرهاب النووي، و ملقاومة خط
ً
العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي املبادرة تأسيس قد تجلى ذلك أساسا

 (.ثانيا)عاملية لألمن النووي قمم  عقد مث(، أوال)

 (TNCIGأوال: املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي )

من  ملبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي خطوة مهمة في تحديد مسار األمن الدوليتعد ا

تهديدات محتملة لإلرهاب النووي، حيث تكمن أهميتها على الصعيد العالمي في كونها تطالب بخطط عمل 

 تعزز إلرهابي، و تخفيف عواقب ما بعد الهجوم اعلى خمسة مستويات وهي: املنع، والكشف، والتعطيل، و 

أهدافها، وأشنشطتها ئها، و بيان مبادك سنتطرق إلى تأسيسها، و ، لذل2رضوابط التصديالتشريعات الوطنية و 

 حول مكافحة اإلرهاب النووي.

الوليات املتحدة  بسعي منتأسست املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي  فتأسيس املبادرة: -1

، لتتحول إلى شراكة عاملية 1001جويلية  25بطرس بورغ في سانت بجتماع ثنائي اروسيا في األمريكية و 

بينها الوكالة  خمس منظمات دولية بصفة مراقب رسمي مندولة، و  21متعددة األطراف، تضم  طوعية

مكافحة تزاموا بتعزيز القدرات الوطنية والدولية للوقاية والرصد، و لاالذين  ،الدولية للطاقة الذرية

يأتي تأسيسها في سياق التعاون إلرهابيين على املواد النووية واإلشعاعية، و صول امنع حالنووي، و  اإلرهاب

التأكد و النووية، املعدات انتشار املواد و عمل دولي قوي ملنع جماعيا ضمن إطار  االدولي الذي يعزز مجهود

 عن متناول اإلرهابيينوحمايتها و  و  ،من تأمينها
ً
 .3حفظها بعيدا

                                                           

مهداوي عبد القادر، الستخدام السلمي للطاقة النووية حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  -1

 .410سابق، ص 

، 2/12"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد إحراز تقدم في مكافحة اإلرهاب النوويأليسون، "  غراهام -2

 .45، ص 1001الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، أيلول/ سبتمبر 

لثنين                "، جريدة الشرق األوسط، اأبو ظبي تستظيف مؤتمرا دوليا ملكافحة اإلرهاب النوويمحمد نصار،"  -3

 ، متاح على الرابط التالي: 22512، العدد 1020يونيو  12ه 2142رجب  2

www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11528&article=574843... 

Consulté le: 19/02/2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwipr9yMsMTfAhXCMewKHTCVCLYQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D4%26issueno%3D11528%26article%3D574843%26feature%3D&usg=AOvVaw3APncm9PCextZUgDJ13AcT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwipr9yMsMTfAhXCMewKHTCVCLYQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D4%26issueno%3D11528%26article%3D574843%26feature%3D&usg=AOvVaw3APncm9PCextZUgDJ13AcT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwipr9yMsMTfAhXCMewKHTCVCLYQFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D4%26issueno%3D11528%26article%3D574843%26feature%3D&usg=AOvVaw3APncm9PCextZUgDJ13AcT
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لندا نروسيا كرئيسين مشاركين في املبادرة، في حين تقود فة األمريكية و مل الوليات املتحدتعو 

  تلتزم كافة الدول التي تتبنى مبادئها، وتشارك أهدافها، و هي مفتوحة أمام نفيذ والتقييم، و مجموعة الت

 .1منظماإلرهاب النووي على أساس حازم و  بشكل شنشط في مكافحة

اتخاذ امللتزمة بشبكة متنامية من الدول الشريكة  درة إلى إقامةتهدف املبا مبادئ املبادرة:أهداف و  -2

ستمرار مع طبيعة ايمكنه التكيف ب ،إلقامة دفاع في العمق متعدد الطبقات تدابير فعالة،إجراءات و 

    ، من 2تحت املشاركين فيها القيام بسلسلة من الخطوات املعززة لألمن النوويالتهديدات املتغيرة، و 

   كذلك اللتزامات القانونية الوطنية، و لشراكة ملكافحة اإلرهاب النووي، بما يتماش ى مع أجل تطوير ا

      ية الحماية املاديةاتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي، و اتفاقذات الصلة كاألطر القانونية الدولية 

 .2510و 2424واملرافق النووية، وقراري مجلس األمن للمواد 

 ساس تدعو املبادرة كافة الدول املعنية بالتعهد بشكل طوعي بتنفيذ املبادئ التالية:وعلى هذا األ       

ذلك بما في  تطوير وتحسين أنظمة املحاسبة واملراقبة، والحماية املادية للمواد النووية واإلشعاعية، -أ

 املعدات واألجهزة.

 تعزيز أمن املنشآت النووية املدنية. -ب

من  العناصر ى كشف املواد النووية واملواد املشعة األخرى، وغيرها من املعدات و لقدرات علتحسين ا -ج

في قدرات  التطوير في ذلك التعاون في مجال البحث و  تجار غير املشروع بهذه املواد، بمالأجل منع ا

 التي من شأنها أن تكون قابلة للتشعيل املتبادل.الكشف الوطنية و 

واد ، أو األجهزة أو غيرها من املومصادرتها  املواد النوويةفي البحث عن املشاركين  تحسين إمكانات -د

 إقامة مراقبة أمنية عليها.املشعة التي يتم استخدامها واقتناؤها بصورة غير مشروعة، و 

أو  ية لإلرهابيين الذين يسعون للحصول علىقتصاداملوارد املالية أو المنع توفير املالذ اخآمن، و  -و

 املواد املشعة األخرى.واد، أو األجهزة النووية و ام املستخدا

                                                           

1 - Voir: Global Initiative to Combat_initiative_to_combat-Nuclear-Terrorism, consulté le: 

10/09/2018. 

الجمعية العامة للمبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي تختم قمتها التاسعة في العاصمة الفلندية ضياء ليلوة،"  -2

 ، متاح على الرابط التالي:1025جوان  22"، صحيفة رأي اليوم، هلسنكي

https://www.raialyoum.com/index.php/الجمعية-العامة-للمبادرة-العالمية-لمك/, Consulté le: 19/02/2018. 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/الجمعية-العامة-للمبادرة-العالمية-لمك/,%20Consulté%20le:%2011/08/2018.
https://www.raialyoum.com/index.php/الجمعية-العامة-للمبادرة-العالمية-لمك/,%20Consulté%20le:%2011/08/2018.
https://www.raialyoum.com/index.php/الجمعية-العامة-للمبادرة-العالمية-لمك/,%20Consulté%20le:%2011/08/2018.


 

 

 

449 

لكي يتسنى مقاضاة  ،التنظيمية لدى املشاركين في املبادرةتوفير األطر الوطنية القانونية و ضمان  -هـ

من  غيرهمان ذلك ممكنا تحميل اإلرهابيين و إذا كهم جنائيا في حال القبض عليهم، و متابعتاإلرهابيين، و 

 نووي املسؤولية املدنية.داعمي اإلرهاب ال

ة التي التحقيق في حالت الهجمات اإلرهابية، والتخفيف، و ستجابل لى اتحسين قدرات املشاركين ع -ن

التقنية مواد مشعة أخرى، بما في ذلك تطوير الوسائل و  ،تنطوي على استخدام مواد ومعدات نووية

 ذا الحادث.املعدات التي قد تكون ضالعة في هاملواد و  هذه على للتعرف

تخاذ او تيسيرها، رهاب النووي بين الدول املعنية و تشجيع تبادل املعلومات املتعلقة بقمع أعمال اإل  -ك

 .1لتزاماتها الدولية لحماية سرية املعلومات املتبادلةبما يتفق مع قوانينها الوطنية وا املناسبةالتدابير 

الجمعية العامة للمبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب تعد  أنشطة املبادرة حول مكافحة اإلرهاب النووي: -3

صنع القرارات املهمة، اسات التي تحدد أولويات العمل، و النووي أعلى هيئة تضطلع بمهامها في رسم السي

من أجل تعزيز القدرات الدروس املستفادة درة على تبادل أفضل املمارسات، و ويعمل أعضاء املبا

 يام بنشاطات تتضمن كافة العملياتهديدات اإلرهاب النووي من خالل القالفردية ملقاومة تالجماعية و 

إجراء الحوارات السياسية رفيعة ستضافة املؤتمرات، و ا :سويا، مثل جتماعل التي تتيح للدول الشريكة ا

التدريبات املتعددة األطراف عقد اجتماعات الخبراء، وورشات العمل، والقيام بالتمارين و و  املستوى،

 حضور أجهزة  تشهد هذه الفعالهة مختلف أشكال اإلرهاب النووي واإلشعاعي، و ملواج
ً
يات عموما

أجهزة إنفاذ القانون، الطاقة، الجمارك، الدفاع، كمجالت مختلفة حكومية، ووكالت عاملة في قطاعات و 

 .2ستخباراتل ا

شنشاطا متعدد األطراف،  20ثر من كمنذ تأسيسها نفذت الدول األعضاء املشاركة في املبادرة أو               

جتماع القمة التاسعة للجمعية العامة في العاصمة اجتماعات رفيعة املستوى، من بينها اعقدت خمسة و 

كبار املسؤولين و الوفود رفيعي املستوى من قادة، التي شارك فيها رؤساء  1025لندية هلسنكي لعام نالف

هي: العراق ربية من أصل ثمان و أربعة دول علدولية العظمى، و ما فيها القوى ادولة، ب 21األعضاء لـ 

خمس منظمات خبير في مجالت مختلفة، و  100رب مشاركة ما يقاواملغرب والجزائر بتخلف األردن، و 

للطاقة الذرية، هي: اإلتحاد األوروبي، الوكالة الدولية راقب رسمي لعمل الجمعية العامة و دولية بدور م

                                                           

 .2 -2ص ص ، مرجع سابق، 1020أفريل  24: خطة العمل لقمة األمن النووي نظري -1

 مرجع سابق.  محمد نصار، -2



 

 

 

450 

الجريمة، معهد األمم ألمم املتحدة املعني باملخدرات و ة للشرطة الجنائية )األنتربول(، مكتب ااملنظمة الدولي

للقمة على ثالثة  قد أكد املشاركون في البيان الختاميتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة والعدالة، و امل

ات الدول ملواجهة تعزيز قدر لتصدي لعمليات اإلرهاب النووي، و اأهداف رئيسية وهي: املنع والكشف، و 

من بينها: وقف إنتاج املواد  تناولت القمة جدول أعمال تضمن عدة موضوعاتخطر اإلرهاب النووي، و 

ية الحماية املادية للمواد اتفاقية، الشراكة الدولية لنزع السالح النووي، املصادقة على تعديل شنشطار لا

لتزام اساسية ملكافحة اإلرهاب النووي، املرافق النووية، دعم صندوق طوعي لألمن النووي كسبل أو 

األمن النووي على املستوى للتزام السياس ي لتعزيز باملبادئ الثمان األساسية للمبادرة، تجديد ا الدول 

 .1الدولي

لجتماع كان فرصة لتنظيم ورشات عمل تتعلق بإبراز وتطوير املوارد البشرية، أن اجدير بالذكر 

تم إلطار افي هذا لستفادة من الدروس السابقة، وايل ثقافة األمن النووي، و طار تفعتعزيز الكفاءات في إو 

اكتشاف اإلرهابيين الوليات املتحدة األمريكية تسعى إلى ين روسيا و تنظيم أول حلقة تدرب مشتركة ب

 .2القبض على املشتبه بهم ممن قاموا بسرقة مادة نووية أو إشعاعيةاإلفتراضيين، و 

التي املبادرة، و  تنفيذملجموعة العمل املكلفة بتقييم و  جتماعا 1025في فبراير حتضن املغرب اكما 

، 1022 – 1025  مناقشة خطط العمل لفترةوضع أجندة لألشنشطة املستقبلية، و عقدت دورات متزامنة ل

ق اإلرشادية الوثائو  النووية،ة ومعالجة الحوادث اإلشعاعية و ستجابكما أتمت مجموعة العمل حول ال 

إرساء إطار للتدخل لألمن النووي: دليل أفضل املمارسات في املبادرة "األساس إلشنشاء و وثيقة بعنوان  منها

 للنقاط الرئيسيةتالذي ، و "العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي
ً
لتطوير أي إطار ة ستراتيجيل او  شكل مرجعا

 .3طر آثار حادث إرهابي إشعاعي أو نوويالحد من مخاة، و ستجابل اوطني لالستعداد و 

على جمع السياس ي والتقني والخبراء أن املبادرة بوصفها إطار طوعي قادر  يتبين ،مما تقدم

مع الدولي، بما في ذلك التعاون تحسين مستوى الشفافية في املجتامليدانيين، قد عزرت تعميق العالقات، و 

 التحديات الجديدةقدراتهم على مواجهة الصعوبات، و  نالتنسيق بين الحكومات املشاركة بهدف تحسيو 

 في مواجهة تهديدات اإلرهاب النووي.

                                                           

 .ضياء ليلوة، مرجع سابق -1

 . 45، ص غراهام أليسون، مرجع سابق -2

 فيها تقدم مساهمة جوهرية في : بيان مراكش، نظري -3
ً

"املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي التي يعتبر املغرب عضوا

  لي:، متاح على الرابط التا1021أفريل  1"، مجال األمن النووي

https://www.akhbarona.com/divers/161291.html, Consulté le: 21/09/2018. 

https://www.akhbarona.com/divers/161291.html,%20Consulté%20le:%2021/09/2018.
https://www.akhbarona.com/divers/161291.html,%20Consulté%20le:%2021/09/2018.
https://www.akhbarona.com/divers/161291.html,%20Consulté%20le:%2021/09/2018.
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 ثانيا: القمم العاملية لألمن النووي

 قادة  ، تجمععن مبادرات سياسية رفيعة املستوى ( عبارة DRRتعد قمم العاملية لألمن النووي )

تنتهي كل قمة بإصدار بيان ة كل عامين، و من النووي، تعقد مر شؤون األ رؤساء الدول حول قضايا و و 

في كافة  تحسين وضع األمن النوويالهدف العام املتمثل في تعزيز و  لتزام الدول املشاركة في تحقيقايعكس 

في تحقيق  حكومية تسهم أهم ما يميز هذه القمم هو مشاركة جهات فاعلة تضم هيئاتأنحاء العالم، و 

ى املستوى الدولي، منها على سبيل الذكر ل الحصر: األمم املتحدة، الوكالة األمن النووي علالسالمة و 

العاملية ملكافحة اإلرهاب  الدولية للطاقة الذرية املنظمة الدولية للشرطة الجنائية )األنتربول(، املبادرة

شامل مواد الدمار الو  أسلحة العاملية ملكافحة انتشار، الشراكة 2510( للجنة رقم GNWDGالنووي )

(GC مبادرة مراكز التميز للحد من مخاطر املواد الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية ،)

الشبكة (، و DRRWRالتدريب عليها)دولية ملراكز دعم األمن النووي و التابعة لإلتحاد األوروبي، الشبكة ال

 .1(NDR/Dالدولية للتوعية باألمن النووي )

عكست  ،تم عقد أربع قمم عاملية لألمن النووي ؛1021إلى  1020املمتدة من  في السنوات األخيرةو

 في فهم الخطوات الالزمة ملنع اإلرهاب النووي، حيث حاولت معظم هذه 
ً
 دوليا

ً
على  القمم اإلجابةوعيا

هل هناك معلومات رهاب النووي على تهديد حقيقي؟ و مشكلة مستعصية مفادها: هل ينطوي خطر اإل 

 ستعماله؟اير إلى سعي التنظيمات اإلرهابية للحصول على سالح نووي من أجل مؤكدة تش

 ذكر، أن خطاب الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما الذي ألقاه بالبراغواي عام تجدير بال

يجب أن نضمن عدم حصول اإلرهابيين على  )عبارته تلك التي قال فيها: منه ، كان الجزء األهم1002

 لألمن العالميية، ألن ذلك يمثل الخطر األكبر و األسلحة النوو 
ً
لذلك فإنني أعلن اليوم عن  ،األكثر إلحاحا

بدء مسعى دولي جديد لتأمين املواد النووية غير الحصنية في جميع أنحاء العالم في غضون أربعة أعوام(، 

 بمولد قمم األمن النوويو 
ً
 .2كانت هذه التصريحات إيذانا

                                                           

 مجلة "،ذجنحو عقد قمة لألمن البيولوجي: قمة األمن النووي كنمو ماوريتسو مارتيليني وتاتيان نوفوسيلوف،"  -1

، عدد خاص حول الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية WODCRRR  2510كومباس 

 .41 -44ص ص واإلشعاعية والنووية، مرجع سابق، 

    الرابط التالي: ، متاح على1021أفريل  24"، ملاذا يجدر الستمرار في عقد قمم األمن النووي مايكل إتش فاشز، " -2

https://thebulletin.org › Roundtable entry, Consulté le: 21/09/2018. 
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تهديد دورها في مواجهة خطر و  مساهمتها في إذكاء الوعي الدولي، في سياق سنتطرق إلى هذه القممو 

 اإلرهاب النووي على النحو اخآتي:

 1020أفريل  24و 21قدت هذه القمة بواشنطن يومي شنعا :2010 مة واشنطن لألمن النووي لعام  -1

دولة  21 شهدت مشاركة، و 1002أوباما" خالل مؤتمر براغ التي دعا إليها الرئيس األمريكي األسبق "باراك 

تركز النقاش للطاقة الذرية(، و الوكالة الدولية اإلتحاد األوروبي و  ولية )األمم املتحدة،ثالث منظمات دو 

 24إصدار بيان ختامي في  هاتمخض عنو  ،1حول بحث سبل منع وصول السالح النووي إلى أيدي اإلرهابيين

، خالل فترة أربع سنوات ضة لألخطاراملعر  ةملواد النوويسترتيجية تشمل تأمين كل اا ىتبن 1020أبريل 

التي من ت النووية إلى أيدي اإلرهابيين و إقرار خطة عمل ملنع وصول املواد النووية، بما في ذلك النفاياو 

املشاركة إلى التعاون فيما بينها ملنع   دعا البيان الدول ، كما 2ستخدامها في صنع القنبلة القذرةااملمكن 

مؤذية، مع تخدام تلك املواد ألغراض خبيثة و سل التكنولوجيا غير حكومية من حيازة املعلومات و ات أي جه

 .3ألمن النوويلالتأكيد على تأسيس أطر تشريعية وطنية قوية 

     تشديد الحماية  وقد حدد البيان جملة من اللتزامات العامة التي تعهدت الدول من خاللها

    من  ووية الخاضعة لسيطرتها، وتشجيع الدول على تحويل املفاعالت النوويةاملواد واملرافق الن على

يات الدولية لألمن تفاق، مع دعم أهداف ال4ستخدام وقود عالي التخصيب إلى وقود منخفض التخصيبا

معاهدة قمع أعمال النووية وما لحقها من تعديالت، و ية الحماية املادية للمواد اتفاقالنووي، بما فيها 

عتراف بالحاجة للتعاون ل ا، و 5اإلرهاب النووي بإعتبارهما عنصرين ضروريين لهيكلية األمن النووي العاملية

ووضع قوانين  غير املشروعة باملواد النووية،التصدي لحالت التجارة املنع الفعال، و  بين الدول بغرض

األساس ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عتراف بالدور ل ا، و 6إجراءات وطنية ملكافحة مهربي املواد النوويةو 

                                                           

الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، مرجع  مهداوي عبد القادر، الستخدام السلمي للطاقة النووية بين -1

 .412سابق، ص 

 .251 – 255سحري نورة، مرجع سابق، ص  -2

 .2، ص 1020الفقرة األولى من بيان قمة األمن النووي في واشنطن لعام  -3

 .1، ص 1020الفقرة  الثانية من بيان قمة األمن النووي في واشنطن لعام  -4

 .1، ص 1020بيان قمة األمن النووي في واشطن لعام  الفقرة الخامسة من -5

 .1، ص1020الفقرة التاسعة من بيان قمة األمن النووي في واشطن لعام  -6
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، كما الدول املشاركة عقد قمة األمن النووي الثانية في جمهورية 1في تعزيز اإلطار الدولي لألمن النووي

 .10202كوريا الجنوبية في العام 

 11ة كوريا الجنوبية سيول يومي شنعقدت هذه القمة في عاصما :2012 مة سيول لألمن النووي لعام  -2

رؤساء الوفود، إلى جانب أربع منظمات الدول والحكومات، و  من قادة 52بمشاركة  1021مارس  12و

رئيس و   ، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةم األمين العام لألمم املتحدة، و ولية على رأسهد

ون في القمة مجموعة من ركقد ناقش املشا، و 3الشرطة الجنائية الدولية األنتربول املفوضية األوروبية، و 

 الرؤى و 
 
األساسية  سائلورقة عمل تتعلق بامل 200دمت أكثر من السبل ملكافحة اإلرهاب النووي، حيث ق

تجار غير لمنع او ماية املواد واملنشآت النووية، يد الذي يفرضه اإلرهاب النووي، وحفي مجال مكافحة التهد

 .4املشروع في املواد النووية

 في بيانها الختامي على التعهدقارنة مع قوبامل
ً
السياس ي  مة واشنطن أكدت قمة سيول مجددا

 و 
ً
أجل التقليل من لتطبيق من قابلية لبتعزيز األمن النووي، واتخاذ إجراءات ومبادرات أكثر تفصيال

ستخدام املدشني لليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكنه أن يستعمل في صنع قنابل نووية، كما تم ل ا

 .5على املسؤولية األساسية لكل الدول في حماية املواد النووية حتى ل يصل إليها اإلرهابيون  التشديد

 يتسم بيان سيول ببعض الخصائص الرئيسية منها:و 

تقديم املوعد املحدد إلحراز تقدم في األمن النووي، و  على تحديد املواعيد النهائية اتفاقالتوصيل إلى  -أ

دشنى حد من تلقاء إلى أ ن الدول عن خططها لخفض اليورانيوم عالي التخصيب(، لكي تعل1024)نهاية عام 

ية الحماية املادية للمواد النووية املعدلة اتفاق( لتنفيذ 1021نفسها، مع تقديم املوعد املحدد )عام 

 املرافق النووية.األعمال اإلرهابية على املنشآت و الهادفة ملنع و 

                                                           

 .1، ص1020الفقرة السادسة من بيان قمة األمن النووي في واشطن لعام  -1

 .5، ص 1020الفقرة األخيرة من بيان قمة األمن النووي في واشنطن لعام  -2

 ، متاح على الرابط التالي: 12/04/1021"، قمة األمن النووي تتبنى إعالن سيول الختاميسيكا سويونج تشوي، " جي -3

arabic.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=99706&pageInd،  12/02/1022 : الطالعتاريخ. 

"، شنشرة أخبار   1021"انطالق فعاليات قمة األمن النووي سيول تراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الس -4

 .21، ص 1021، السنة التاسعة عشر، مارس 1220الساعة، العدد 

 .252سحري نورة، مرجع سابق، ص -5

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_Pv5qsffAhXulYsKHYAxD_AQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Farabic.korea.net%2FNewsFocus%2FPolicies%2Fview%3FarticleId%3D99706%26pageIndex%3D129&usg=AOvVaw3i1O9o0aYg0JiVIpL6Lxwp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_Pv5qsffAhXulYsKHYAxD_AQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Farabic.korea.net%2FNewsFocus%2FPolicies%2Fview%3FarticleId%3D99706%26pageIndex%3D129&usg=AOvVaw3i1O9o0aYg0JiVIpL6Lxwp
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 عَ  -ب
َ
 للدروس رورة الترابط بيس البيان ضك

ً
من حادثة  املستفادةن األمن النووي والسالمة النووية، نظرا

د علىفوكوشيما اليابانية، و 
َّ
  نفايات املواد اإلشعاعية.إدارة الوقود النووي املستنفذ، و ضرورة تعزيز  أك

         البيان تدابير ملموسة لزمة ملكافحة اإلرهاب النووي التي تطرقت إليها قمة واشنطنض رَ عَ  -ج

 .1بشكل عام

     قد رأى الكثير واضع، لكنه خطوة هامة مستقبال، و رغم وصف نتائج هذه القمة بأنها تقدم متو 

 مهما لدول العالم في إطار السعي من أجل تنفيذ تدابير 
ً
 إرشاديا

ً
   من املحللين أن القمة لعبت دورا

دول املشاركة استمرار املتابعة للكي تضمن ا، و 2مكافحة اإلرهاب اإلشعاعيضمان األمن النووي، و ل

 .1021تفقت على عقد القمة الثالثة لألمن النووي في هولندا عام االتنسيق بينها، و 

مارس  15و 11النووي الثالثة بالهاي في شنعقدت قمة األمن ا :2014 مة الهاي لألمن النووي لعام  -2

تعزيز و ية بهدف منع اإلرهاب النووي، أربعة منظمات دولدولة، و  54زعماء وقادة أكثر من بحضور  1021

قد ناقش القادة املجتمعون في القمة سيناريوهات وهمية، لكنها ، و 3التعاون العالمي في مجال األمن النووي

ي األيدي الخطأ، فما ه إذا كان هناك خطر فعلي ناجم عن وقوع املواد النووية فعلواقعية حول ما يجب ف

كيف يتم منع متل ول حل املشكلة على مستوى دولي؟ و أم تحا ،ردهاهل تتصرف الدول بمفهو العمل؟ و 

 4 هذه األحداث؟

 عن طريق منع اإلرهاب النووي  فيه نتهت القمة ببيان ختامي تدعو وا
ً
إلى جعل العالم أكثر أمنا

ستبدالها بمواد أقل خطورة للحيلولة دون حصول واد النووية الخطرة في العالم، وابالحد من كمية امل

لتزام كل الدول على تخفيض االتأكيد على صنيع قنابل نووية أو قنابل قذرة، و رهابيين على فرصة لتاإل 

   لتزام بمبادئ الوكالة الدولية لالعمل على ا، و 5البلوتونيوميورانيوم عالي التخصيب و مخزونها من ال

                                                           

 جيسيكا سويونج تشوي، مرجع سابق.  -1

 .22مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، مرجع سابق، ص  -2

 مرجع سابق، متاح على نفس الرابط. محمود الجندي، -3

 .1، ص202، مجلة السياسة، العدد "" قمة األمن النووي في لهاييوسف أياد،  -4

يتمثل الجانب العملي الذي حققته قمة لهاي لألمن النووي بإعالن إيطاليا نقلها إلى الوليات املتحدة األمريكية نحو  -5

إلى  نيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم املفصول ونفس الش ئ بالنسبة لبلجيكا، حيث نقلتكيلوغرام من اليورا 10

الوليات املتحدة األمريكية كمية مهمة من املواد الشنشطارية التي ستخزن إلى أن يتم التخلص منها، أو لحين استخدامها 

كلغ  110الذرية عن إبالغ الوكالة الدولية للطاقة في برامج مدنية، أما اليابان فعلى الرغم من تعهداتها، فقد فشلت في 

من وقوع هذا املخزون قنبلة نووية، مما يثير املخاوف  20من البلوتونيوم غير املستخدم، وهي كمية تكفي لصنع نحو 

الجندي، مرجع : محمود نظري)وانتشاره بين أيدي اإلرهابيين، أو تعرضه لكوارث طبيعية كالزلزل أو موجات التسونامي. 

 سابق(.
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التوصيات حويل اإلرشادات و دولة بت 40ر من قد تعهدت أكثلتعزبز األمن النووي الدولي، و للطاقة الذرية 

عتبارها اإلنجاز االدولية حول األمن النووي إلى قوانين وطنية في خطوة لقيت إشادة من قبل الخبراء، ب

  ،كوريا الجنوبية مبادرةالقمة، كما طرحت كل من هولندا والوليات املتحدة األمريكية و  هذهفي  األهم

مستقل ألوضاع منشآتها النووية وإجراءات  ألمنية أمام تقييمدولة تلزم الدول بفتح تدابيرها ا 45وقعتها 

هي خطوة أخرى نحو إيجاد إطار قانوشني دولي شامل يهدف إلى منع اإلرهابيين من الوصول إلى مراقبتها، و 

 .1املواد النووية

    42تم عقد القمة الرابعة لألمن النووي بواشنطن يومي  :2016 مة واشنطن لألمن النووي لعام  -4

دولة، باإلضافة عن ممثلين للمنظمات الدولية األربعة: األمم املتحدة،  51بمشاركة نحو  1021أبريل  2و

قد تزامن و  اإلتحاد األوروبي،و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املنظمة الدولية للشرطة الجنائية األنتربول 

ير من دول العالم، أبرزها العاصمة ستهدفت الكثابعد سلسلة من الهجمات اإلرهابية التي  اشنعقادها

دول العالم  ، األمر الذي وضع قادة 2مطار مترو العاصمة البلجيكية بروكسل تفجيراتو  الفرشنسية باريس

 .3مكافحة اإلرهاب النوويجابهة و ستكمال الجهود الدولية ملاأمام تحديات كبيرة من أجل 

 الخطوات اقشات بشأن التهديدات النووية، و ملنكان الهدف من هذه القمة، هو مواصلة او              

الي التخصيب، وتأمين املواد املعرضة للخطر، ستخدام اليورانيوم عامن  تخاذها للتقليلاالواجب 

 .4إحباطهات اللجوء إلى اإلرهاب النووي، ورصدها و ردع محاول ومكافحة التهريب النووي، و 

                                                           

 ، متاح على الرابط التالي:15/04/1021، " قمة لهاي تتعهد بتعزيز األمن النووي"سكاي نيوز عربية،  -1

https://www.skynewsarabia.com/world/606052  12/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

وقد  هزت العاصمة بروكسل سلسلة تفجيرات وقعت في مطار بروكسل الدولي وميترو األنفاق، 1021مارس  11في  -2

وإصابة  12أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في بيان أصدره مسؤوليته عن هذه التفجيرات التي أدت إلى مصرع 

وفقدان هويته رع حارس منشأة نووية بلجيكية العشرات من األشخاص، كما ترافقت هذه التفجيرات أيضا مع مص

إعالمي يستثني  النووي: استعراضر: التقرير األسبوعي ملراكز األبحاث والدراسات األمريكية: قمة األمن نظيالشخصية. )

 ، متاح على الرابط التالي:42/21/1022، 1011، يومية البناء، العدد 1021أبريل  1محاسبة "إسرائيل"، 
binaa.com/archives/article/107257-http://www.al  :42/21/1022، تاريخ الطالع). 

متاح على ، 12/04/1021"، التي تستضيفها واشنطن 1021تقرير: قمة األمن النووي العاملية وكالة أنباء اإلمارات، "  -3

 .21/02/1022، تاريخ الطالع:  https://www.wam.ae/ar/news/general/1395293496651.html رابط التالي:ال

ومصر تشارك     .. معلومات عن قمة األمن النووي في دورتها الرابعة بواشنطن.. روسيا تنسحب..  20نيفين أشرف، "  4

 ، متاح على الرابط التالي: 1021مارس  12، جريدة الدستور، وإيران الغائب الحاضر"

http://www.dostor.org/1017644  24/02/1022 : الطالع، تاريخ. 

https://www.skynewsarabia.com/world/606052
https://www.skynewsarabia.com/world/606052
http://www.al-binaa.com/archives/article/107257
http://www.al-binaa.com/archives/article/107257
https://www.wam.ae/ar/news/general/1395293496651.html
http://www.dostor.org/1017644
http://www.dostor.org/1017644
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من   "لزال هناك قدر كبير  :ك أوباما" الذي قال أنهقد ترأس القمة الرئيس األمريكي األسبق "باراو 

من  أن املخزون العالميالعالم التي تحتاج إلى التأمين والحماية، و املشعة في أنحاء املواد النووية و 

ة أسلح قد تكون هناكالنووية تتوسع في بعض البلدان، و أن الترسانات البلوتونيوم في نمو متزايد، و 

مناقشة أوسع  فينضمام ال باما جميع الدول املمثلة في القمة لو دعا ألسرقة"، و تكتيكية صغيرة عرضة ل

لدراسة كيف يمكن تحسين املعلومات فيما بين الدول ملنع كل أنواع الهجمات اإلرهابية، خاصة تلك التي 

توافقت عليها الدول  كما ناقشت القمة األهداف املشتركة التي .1قد تشمل أسلحة الدمار الشامل

ستخدامات السلمية للطاقة ل نتفاع من ال التأكيد على الحق األصيل للدول في ا بينهامن شاركة، و امل

تشكل عتبارها ااألسلحة النووية ب    أهمية دعم املفهوم الشامل لألمن النووي، بحيث يشمل و النووية، 

 يهدد األمن و 
ً
 حقيقيا

ً
 ،تنفيذ تدابير األمنت الدول في السلم الدوليين، باإلضافة إلى مسؤولياخطرا

غيرها من املواد املشعة، بما في ذلك املواد بالنسبة لجميع املواد النووية و  الحفاظ عليه في جميع األوقاتو 

التعاون الدولي ملكافحة اإلرهاب ين على أهمية تبادل املعلومات، و املستخدمة في األسلحة النووية، مشدد

لتزامهم بنزع السالح اأصدر املشاركون بيان جددوا فيه في ختام أشغال القمة واإلشعاعي، والنووي 

وا من أن تهديد اإلرهاب حذر السلمي للطاقة الذرية، و  ستخدامل او  ،وعدم النتشار النوويالنووي، 

 من أكبر التحالنووي و 
ً
أن هذا التهديد في تطور ديات التي تواجه األمن الدولي، و اإلشعاعي ل يزال واحدا

ذلك ملنع و  من خطر اإلرهاب النووي، مستقرة بالحدزامهم بتعزيز بيئة دولية سلمية و لتامجددين  مستمر 

ستخدامها في او التي يمكن و اإلشعاعية  الجهات الفاعلة من غير الدول الحصول على املواد النووية

 .  2أغراض خبيثة

خارج نطاق  ستوى رفيع امل عتبارها محفال امما سبق يمكن القول؛ أن قمم األمن النووي العاملية ب

 ساهم في زيادة زمة قانونيا و اخآليات امللاألطر و 
ً
 قويا

ً
قضية اإلرهاب  هتمام الدول ادوليا، قدمت دعما

األخيرة عام  نواشنط النووي، كما ل يمكن إنكار حقيقة أن هذه القمم رغم التوقف عن عقدها منذ قمة

من  أسفرت عن مجموعةاد النووية في العالم، و جاه املو عملت على تحفيز التقدم امللحوظ ت ،1021

                                                           

1- Kawtar wakil ،لتزام بمنع وصول األسلحة النووية إلى أيدي اإلرهابيين"اختتمام قمة األمن النووي في واشنطن بال ،"

 العالم‹ األخبار   https://arabic.euronews.com ‹، ، متاح على الرابط التالي: 01/01/1021يورونيوز، 

 .02/1022/ 11تاريخ الطالع: 

، األهرام ين الستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخطر األسلحة النووية"" قمة واشنطن لألمن.. بمحمد العجرودي،  -2

، تاريخ الطالع: www.ahram.org.eg/NewsPrint/491993.aspx، متاح على الرابط التالي: 1021أبريل  1اليومي، 

12/02/1022. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjbod3t78nfAhXO-KQKHT1-CRcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Farabic.euronews.com%2F2016%2F04%2F02%2Fobama-urges-world-leaders-to-secure-nuclear-facilities-from-terror-threat&usg=AOvVaw0wdMlIenxZtnkVkjDWkvzf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjbod3t78nfAhXO-KQKHT1-CRcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Farabic.euronews.com%2F2016%2F04%2F02%2Fobama-urges-world-leaders-to-secure-nuclear-facilities-from-terror-threat&usg=AOvVaw0wdMlIenxZtnkVkjDWkvzf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJnLGf9cnfAhVLsqQKHSDfAcwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahram.org.eg%2FNewsPrint%2F491993.aspx&usg=AOvVaw2essMMJBTueeYsl4XkpsQ5
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لحماية البشر  إجراءات فعالة تخاذاملية ملكافحة اإلرهاب النووي، وامنها تعزيز جهود املبادرة الع املساعي

اإلرهاب في أيدي جماعات  تعزيز األنظمة الدولية التي تحمي املواد النووية ملنع وقوعهامن الخطر الداهم، و 

على الدول في مواصلة عقد مثل هذه  ذلك هناك حاجة ملحة تفرضها حجم التحديات رغم ، و املتطرف

 أو اتالتي ل  واملحافل العاملية القمم
ً
هذا من أجل إلى القاسم املشترك األدشنى، و  امحتكل تطلب إجماعا

تلف بمخ الجهود الدولية ملكافحتهستكمال مات صعبة ملنع اإلرهاب النووي، والتزااالحصول أو تقديم 

 اإلرهاب النووي بوجه خاص.لي بوجه عام، و تشابك خريطة اإلرهاب الدو أشكاله، في ظل تعقيدات و 

 إ :في هذا املبحث، يمكن القول  بما جاءستنتاج عام اكو 
ً
،  ن اإلرهاب النووي يشكل تهديدا

ً
عامليا

 في طبيعته، ألن فعالية تدابير مكو 
ً
افحته تتحدد عند الحلقة التصدي له لبد أن يكون هو اخآخر عامليا

قرار  لسيما  األضعف من سلسلة األمن النووي، كما أن املواجهة القانونية من قرارات األمم املتحدة 

كل  لم تحقق  ،1005ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لسنة تفاقلا(، و 1001) 2510مجلس األمن 

في تنفيذ أسلحة نووية استخدام مواد و مكانية هاب، وامنها، حيث مازال خطر اإلر  األهداف املرجوة

من  ، لذلك فإن الجزء األكبرجموعة من الدول أمر محتمل الوقوععمليات إرهابية ضد دولة، أو م

وتفعيل النووي،  لتزام بمبادئ صارمة لألمنلمسؤولية التصدي له يقع على عاتق الدول التي يتعين عليها ا

أن تقوم ا، و الدروس املستفادة منهشتركة لتحليل الحوادث األمنية، و قاعدة بيانات م إشنشاءبرامجه، و 

على الدول النووي بإعداد تقارير عن ذلك، وتوزيعها  الدول التي لديها معلومات عن تهديدات اإلرهاب

لة الدولية مراجعة الترتيبات األمنية الخاصة بكل دولة عن طريق فريق دولي تشرف عليه الوكااألخرى، و 

خطر اإلرهاب النووي على األمن  للطاقة الذرية، حيث من شأن هذه املراجعات أن تساهم في التقليل من

 السلم الدوليين.و 
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 خالصة الفصل:

كتهديد خطير ل يعترف حساسة تواجه املجتمع الدولي أصبح اإلرهاب النووي قضية جادة و 

  السلمالدولي و  ستقرار ل يزعزع ارية الدمار الشامل، و ليلحق بالبشيتم التخطيط له مسبقا بالحدود، و 

لدى  املحكمبينت مستوى التنظيم الجديد و  1002أن أحداث الحادي عشر سبتمبر اصة و العالمي، خ

تقييم و مراجعة  ة الدولية تعيدعية، األمر الذي جعل املجمو نتحار ل الجماعات اإلرهابية في تنفيذ عملياتها ا

تحمل طابع التحدي  أبعاد جديدة؛ فإن األمر جدي، يتطلب أساليب و ملنع حدوثهد الخطير، و التهدي هذا

ن نحو املزيد م تجاهلالوطنية، حيث يتم اوي على كافة املستويات الدولية واإلقليمية و لحماية األمن النو 

افق النووية، مع تكثيف املر و  التشديد على اإلجراءات األمنية على املوادمضاعفة التدابير الحترازية، و 

اإلرهابية التي تسعى للحصول على ق الخناق على الجماعات يالتنسيق األمني بين الدول لتضيالتعاون و 

الدمار على نطاق واملوت، وشنشر الذعر و  نتحار ل ستخدامها في عمليات الحة أو مواد نووية أو إشعاعية، واأس

  واسع.
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البحث لم  بعد االنتهاء من البابين اللذين شكال مضمون هذه الرسالة، يمكن أن نسجل بأن

ً
ً
 يسيرا

ً
 للتداخل الدقيق بين الجانب التقني والجانب القانوني ،يكن بالنسبة لنا عمال

ً
والجانب  نظرا

بأن األمن  ؛السياس ي الذي يحيط باملوضوع؛ ومع ذلك أمكننا الوصول إلى نتيجة أساسية مفادها

 للغاية باعتباره قضية مشتركة للبشر كافة، أين يتوجب 
ً
األطراف  على كلالنووي يظل وال يزال مهما

لتنسيق الفاعلين في املجتمع الدولي من دول ومنظمات ووكاالت دولية معنية، العمل على تعزيز ا

الوطنية األمن النووي على كافة األصعدة  والتعاون، واتخاذ اإلجراءات الفعالة من أجل رفع قدرات

الحق  بما ال يتعارض مع ،واإلقليمية والدولية، وضمان استخدام الطاقة النووية بشكل آمن ومأموًن

ًالسيادي للدول في االنتفاع من مزاياها ألغراض سلمية.

تزايد االعتراف الدولي باألهمية الحيوية    ،نه خالل السنوات األخيرةوقد أظهرت الدراسة أ

والسلم العامليين، ومسؤولية الدول في املحافظة على األمن      ستقراًرلألمن النووي وتأثيره على تحقيق ااًل

الفعلي لجميع املواد النووية وغيرها من املواد اإلشعاعية، واملواد املستخدمة في األسلحة النووية،       

اد بما في ذلك املرافق النووية، أو مخاطر االتجار غير املشروع في املواد النووية أو اإلشعاعية على املًو

واألسلحة النووية، واستخدامها في عمل إرهابي مدمر، مما يجعل السلم واألمن الدوليين على املحك،   

وهذا ما يولد اقتناع بأن هناك الكثير مما يتعين على املجتمع الدولي القيام به لجعل مستقبل العالم    

 ًو
ً
 من أي انفالتاستقراًرأكثر أمنا

ً
ًره.أو انزالق نووي مهما كان مصد ،ا

 النتائج والتوصيات:

لقد أفرزت هذه الدراسة التوصل إلى بعض النتائج الهامة التي تساعد أي دارس أو باحث     

على استجالء وفهم املخاطر التي تحيق بالبيئة األمنية النووية الدولية، باإلضافة إلى صياغة بعض   

 وعم
ً
.التوصيات واملقترحات التي نراها جديرة باالهتمام علميا

ً
ًليا

ًتتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:النتائج:  -أ

تقع مسؤولية ضمان األمن النووي على عاتق كافة الدول، وتظل مسؤولية مشتركة يتقاسمها  -1

ًاملجتمع الدولي، مع ضرورة معالجتها بأبعادها الوطنية واإلقليمية والدولية.
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ة الرامية لتحقيق األمن الفعال للمواد النووية     يهدف األمن النووي إلى املساهمة في الجهود العاملي -2

وغيرها من املواد اإلشعاعية، ودعم الجهود الوطنية واإلقليمية، واملساعدة على التقيد بالصكوك 

الدولية ذات الصلة باألمن النووي وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي والتنسيق بطريقة تدعم استخدام 

ًا السلمية.الطاقة  النووية وتطبيقاته

يجب على املجتمع الدولي والنووي خاصة، أن يلتزم باتباع نهج متكامل يحقق جميع أهداف األمن  -3

النووي لضمان سالمة األفراد والبيئة، وصون السلم واألمن الدوليين، وهذا يستلزم إرساء نظام  أمن 

يات عالية من األمن  نووي عالمي يوفر بنية أساسية قوية، تعزز وتمكن الدول من تحقيق مستًو

واملنشآت  الفعال من املخاطر والتهديدات التي تحيق باملواد النووية أو اإلشعاعية، بما في ذلك املرافق

ًذات الصلة.

هذا  فييتطلب كل من األمان واألمن النوويان تغطية متواصلة، ويجب اعتبارهما عملية متآزرة، و -4

الصدد كشفت الدراسة أنه توجد اليوم ثغرات في نطاق تغطية املعاهدات الدولية، ومدونات       

قواعد السلوك، وفي تطوير وتطبيق البنية األساسية املعيارية لألمن النووي الخاصة بكل دولة، ومن 

، األمر الذي نوويينالالضروري زيادة عدد الدول التي التزمت بالصكوك الدولية ذات باألمن واألمان 

يتعين إعطاء أولوية لسد هذه الثغرات، ومع تزايد توقعات الدول ومتطلباتها املتعلقة باالستخدامات 

املتزايدة للطاقة النووية، سوف تزداد كذلك الحاجة إلى أن تسهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

 حي إتباعاملساعدة على تعزيز 
ً
من النوويين في ال مسألة دعم وتعزيز األمان واأًلنهج أكثر فعالية وتكامال

ًالسلم واألمن الدوليين. حفظدول العالم، وهذا ما ينعكس على ضمان  كل

ية الحماية املادية واملرافق النووية   اتفاقيتألف النظام القانوني الدولي لألمن النووي من  -5

(MPPPC ومدونة قواعد السلوك ألمن وأمان املصادر ،) املشعة، وتتميز معاهدة عدم االنتشار

ية األمان اتفاقات الضمانات والبرتوكوالت اإلضافية بمساهمتها في األمن النووي، وباملثل؛ فإن اتفاقًو

ية املساعدة في حالة وقوع حادث نووي اتفاقية اإلنذار املبكر عن وقوع حادث نووي، ًواتفاقالنووي، ًو

ة لألمن من الوقود النووي والنفايات املشعة، يعترف بها كصكوك ية املشتركتفاقأو طارئ إشعاعي، واال

ًدولية مهمة لتعزيز اإلطار القانوني العالمي لألمن النووي.

 عليه بين كافة الدول، لذلك تعمل الوكالة     -6
ً
إن إقامة نظام أمن نووي عالمي يتطلب عمال متفقا

املشاركة في السعي لتقوية األمن النووي على   الدولية للطاقة الذرية مع كل الدول األعضاء من أجل 
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كافة املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية، واالستفادة من خدماتها الخاصة ببرامج األمن النووي       

من خالل خطة شاملة من النشاطات للحماية من اإلرهاب النووي، واالتجار غير املشروع في املواد 

شارية وتعليمية وتدريبية، فضال عن تقديم الدعم القانوني والتقني النووية، وتقديم خدمات است

ًللدول.

ليس هناك في الوقت الحالي معايير دولية ملزمة بشأن الحماية املادية للمواد النووية، فنظام    -7

ديل ية الحماية املادية للمواد واملرافق النووية، إذ لم يتضمن تعاتفاقالحماية املادية الدولي يتمثل في 

ية اشتراط تقديم تقارير إلى املجتمع الدولي عن تنفيذ تدابير الحماية املادية، أو إقرار آلية تفاقاال

لالستعراض من جانب الدول األطراف، أو إشراف دولي إلزامي على تدابير الحماية املادية، واملواد      

ء القانونيين البحث واالهتمام     واملرافق النووية املستخدمة ألغراض عسكرية، وهنا يقع على الخبرا

ية أو خارجه بهدف تعزيز الشفافية      تفاقبكيفية تطبيق هذه املسائل على أحسن وجه، إما في نطاق اال

ًوالثقة في فعالية النظام الدولي لألمن النووي.

تعليق على تفتقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية السلطة التنفيذية في اتخاذ إجراءات، أو حتى ال -8

التدابير التي تضعها الدول فيما يخص الحماية املادية للمواد النووية ما لم تطلب الدول أن تقوم 

الوكالة بتنفيذ مهمة محددة لعمل ذلك، فالقيود املفروضة على سلطة الوكالة في مجال األمن النووي 

د العاملية من أجل األمن تجعلها ال تؤدي دورها بالكامل كآلية متخصصة في تنسيق وتدعيم املواًر

النووي، وتسخير  خبرتها املهنية لخدمة كافة الدول، فعلى سبيل املثال ال يمكن للوكالة أن تطلب من 

الدول وضع أنظمة لألمن النووي، وليس لديها سلطة للتحقق من أن املواد النووية داخل الدول 

شاد الذي تقدمه الوكالة بشأن هذه املسائل تخضع للحماية املادية املالئمة، فضال على أن النصح واإلًر

يتم بناء على الطلب فقط، كما أن نشرها بانتظام توصيات حول مسائل األمن النووي يجعل اتباعها 

.
ً
ًليس ملزما

إن مخاطر االنتشار النووي املدني وتوسع نطاقه الجغرافي في عدة مناطق من العالم، ساعد على  -9

النووي للدول، ذلك أن مشاكل انتشار األسلحة النووية، واألمن          ظهور مخاوف جديدة تهدد األمن

والتخلص من النفايات وغيرها لم يتم حلها بالكامل، ومشكلة األمن النووي تتطلب املزيد من العمل       

ًأنظمة وحلول عاملية وإقليمية ووطنية التخاذ إجراءات أمن أكثر صرامة. وإيجادوالتدابير األمنية، 
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إن حجر الزاوية في نظام عدم االنتشار هو معاهدة عدم االنتشار النووي؛ وقد تبين أن هذا األخير  -10

اكتنفته خالل العقود املاضية األخيرة مخاوف حول االمتثال لشروط والتزامات املعاهدة، وتجاذب     

ي ونزع السالح يقوي  متزايد بين جوانبها وتلك ذات الصلة بنزع السالح، بيد أن عدم االنتشار النوًو

أحدهما اآلخر على نحو متبادل، وهنا يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعزز دورها األساس ي 

بمستوى جيد، وتركز عملها في مجال التحقق والضمانات واألمن النووي بمنهج متكامل، مع مواصلة      

ًقيق عالم خاٍل من األسلحة النووية.وضم جهودها إلى جهود األمم املتحدة الرامية إلى تح

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ النظام العالمي لألمن النووي هو املعوقات التي  -11

تواجه مشروع عدم االنتشار النووي من حيث أن اليورانيوم عالي التخصيب املستخدم في األسلحة 

اليورانيوم منخفض التخصيب املستخدم كوقود النووية يمكن إنتاجه في نفس املنشآت التي تنتج 

للمفاعالت املدنية، وإحدى حلول هذه املشكلة تكمن في تقليص عدد الدول التي تقوم بتخصيب 

اليورانيوم في مقابل توفير إمداد مضمون من اليوارنيوم منخفض التخصيب للدول بشرط تخليها عن 

ًحق تخصيب اليورانيوم بنفسها.

ألساليب الفردية ملعالجة التهديدات الدولية واإلقليمية الناشئة عن مخاطر إن التحول من ا -12

االنتشار إلى النهج واألساليب الجماعية في شكل مبادرات متعددة األطراف، بما في ذلك تبني مقاربات 

ملواد واألسلحة وخيارات تتعلق بتدويل دورة الوقود النووي، سوف يسهم في تقليص ومنع انتشار ا

من فرص الجماعات اإلرهابية للحصول عليها، بما في ذلك خفض القدرات النووية ة، والحد النووي

  للجهود املبذولة للحفاظ على األمن النووي العالمي.
ً
ًاملنتشرة عبر العالم، وهذا ما يشكل حافزا

وية    أظهرت تحليالت االتجار غير املشروع، واألنشطة املتضمنة حيازة غير مشروعة للمواد النًو -13

وغيرها من املواد اإلشعاعية إلى هشاشة األجهزة التشريعية والرقابية واملحاسبية، وكذا اختراق نظم 

الحماية املادية، وأنظمة األمن الوقائي األخرى، بما في ذلك اختراق أنظمة أجهزة الكشف واإلنذار،   

نهج  ي، فإن ذلك يقتض ي تبنيولكي يتسنى معالجة مشكلة االتجار غير املشروع من حيث األمن النوًو

شامل ملواجهة هذا التهديد؛ نهج يتعدى مجرد منع الحصول على املواد النووية واملواد املشعة الصالحة 

لالستخدام في األغراض اإلجرامية أو اإلرهابية، والذي يمكن من خالله الكشف عن الفقد       

ر ومراقبة السجالت الخاصة باملواد النووية،    والسرقة والتهريب في الوقت املناسب، وتفعيل أنظمة حص

ًومراقبة تتبع حركة هذه املواد داخل الحدود الوطنية، وعبر الحدود الدولية بشكل خاص.



 

 

 
463 

يجب على الدول في إطار التدابير الوطنية التي تتخذها ملنع االتجار غير املشروع، تعزيز دور الهيئات  -14

االستخبارات، وموظفي الشرطة، والجمارك خاصة تلك التي تعمل  الرقابية والسلطات األمنية كأجهزة

بما في ذلك  على املنافذ الحدودية، وتزويدها بأحدث التجهيزات واملعدات الخاصة بالكشف واملراقبة،

املوارد البشرية املدربة لكشف حاالت التهريب واالتجار غير املشروع، وتفعيل التعاون الدولي فيما بين 

ئات الدولية املعنية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدول والهي

)األنتربول(، واملنظمة العاملية للجمارك من أجل تبادل املعلومات، والتبليغ الفوري ألي عملية متاجرة 

ًغير مشروعة، أو فقد، أو سرقة املواد النووية، أو القيام بتهريبها.

من استفادة  دول كثيرة من التحسينات الكبيرة بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرغم  -15

بدرجة  صدر، إال أنه ال تزال ثمة تفاوتاات التي تسمح بتتبع املواد عند امليفي مجال الكشف والتقن

ًمتباينة وملموسة بين قدرات بعض الدول ملواجهة حاالت االتجار النووي غير املشروع .

16-  ،
ً
تلعب أنظمة وترتبيات الرقابة على الصادرات املتعددة األطراف كآليات دولية غير ملزمة قانونا

 في سن ضوابط تجارية محسنة للتصدير ملنع االتجار غير املشروع في املواد النووية عن طريق 
ً
 مهما

ً
دورا

حتواء سبل املمارسات إقامة والحفاظ على مبادئ مشتركة، وخلق ثقة متبادلة بين املشاركين فيها، اًل

ًالتجارية غير املشروعة للحصول على مواد حساسة.

اإلرهابية  أدت التطورات الخاصة باحتماالت امتالك واستخدام مواد نووية من طرف املجموعات -17

 متكاملة إال إذ وقعت إلى بلورة مشكلة جادة
ً
، لكنها ال تزال تمر بمرحلة انتقالية، ولن تتخذ أبعادا

عمال إرهاب نووي، وفي هذه الحالة سوف يتحول هاجس خطر اإلرهاب النووي إلى مصدر بالفعل أ

ًالدوليين، ويهدد الحياة البشرية للشعوب. ستقراًرتهديد رئيس ي وحقيقي يزعزع السلم وااًل

تشير السيناريوهات املطروحة من قبل خبراء األمن النووي إلى احتمال اكتساب أشكال أكثر  -18

" بالقنبلة الجماعات اإلرهابية الحصول على السالح النووي عن طريق ما يسمى بساطة في رغبة 

التي يؤدي انتشارها إلى نشر التلوث اإلشعاعي على نطاق واسع، وخلق حالة من  اإلشعاعية القذرة"

ًالذعر     الشامل، وإحداث أضرار بشرية ومادية جسيمة.

بوجه  حثيثة من أجل منع ومكافحة اإلرهاب الدولياتجهت منظمة األمم املتحدة إلى بذل جهود  -19

عام، واإلرهاب النووي بوجه خاص، وفي هذا السياق سعى كل من مجلس األمن والجمعية العامة إلى 

مواجهة خطر اإلرهاب النووي، ودراسة الطرق واآلليات لدرءه من خالل بلورة التزامات متكاملة        
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وذلك من خالل التوصل إلى إقرار معاهدة دولية لقمع أعمال  وشاملة تأخذها الدول على عاتقها،

ًاإلرهاب النووي بهدف مجابهته بشكل فعال، ومنعه، وإزالة أثاره.

 أدنى  5002ية الدولية ملكافحة أعمال اإلرهاب النووي لسنة تفاقتشكل اال -20
ً
 مشتركا

ً
 مرجعيا

ً
معيارا

ية  اتفاقية لتهديدات مهمة ال تتناولها تفاقتصدى االلألطر القانونية املتعلقة باألمن النووي، بحيث ت

الحماية املادية للمواد واملرافق النووية وتعديلها، بما في ذلك أعمال اإلرهاب املنطوية على مواد مشعة، 

 بين اال
ً
ا منهما ال تكفي وحدها من أجل تفاقوهذا ما يوجد تآزرا  منهما األخرى، إذ أن أيًّ

ً
يتين، وتكمل كال

ًن الفعال لقدرات الدول على التصدي للتهديد الذي يشكله اإلرهاب النووي.التحسي

لقد برهنت الدول عن التزام دولي قوي ملواجهة اإلرهاب النووي من خالل تحقيق االنضمام     -21

     ية الحماية املادية للمواد واملرافق النووية اللتان اتفاقية املتعلقة باإلرهاب النووي، ًوتفاقالعالمي لال

تيسر التعاون الدولي، وتبادل املعلومات عن تهديدات األمن النووي، ومالحقة أو تسليم األشخاص 

الضالعين في ارتكابهم جرائم اإلرهاب النووي، وانخراطها في املبادرات الدولية كالشراكة العاملية    

ية ملكافحة اإلرهاب النووي،      ملكافحة انتشار األسلحة النووية ومواد الدمار الشامل، واملبادرة العامل

ًبما في ذلك دعم متزايد لقرارات ونتائج القمم العاملية لألمن النووي.

ات الراهنة في مجال تجريم اإلرهاب النووي على مستوى التشريعات الجنائية للدول   تجاهإن اال -22

غة القوانين الوطنية  ذات يندرج في إطار مواكبة الدول ملكافحة أشكال اإلرهاب الجديد، غير أن صيا

مته اال ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي     تفاقالصلة جاءت غير دقيقة، وغير متوافقة مع ما جرَّ

 صريحة وواضحة تجرم كافة 5002لعام 
ً
، األمر الذي يقتض ي من املشرعين الوطنيين سن نصوصا

ًال التي تشكل جرائم اإلرهاب النووي.ماألع

ط وثيق الصلة بين مخاطر وتهديدات األمن النووي، األمر الذي يتوجب على املجتمع ثمة تراب -23

الدولي العمل على تأسيس منظومة عاملية شاملة لألمن النووي، تتبنى مقاربة كلية ومتعددة املسالك 

رأسها  لىبيرة من املخاوف األمنية، وعتقوم على بناء القدرات، وإقرار التدابير الالزمة ملواجهة مجموعة ك

تهديدات انتشار األسلحة النووية، واملواد الحساسة ذات االستخدام املزدوج، وحماية التجهيزات      

والتقنات والتحكم في املصادر املشعة، ومحاصرة الجماعات اإلرهابية التي تستخدم مواد نووية أو 

عمال العدائية وتخفيفها،       إشعاعية، واالستعداد لحاالت الطوارئ لدفع أي عواقب ناجمة عن هذه اأًل

ِّية للتجارة النووية غير املشروعة.
ًوتطويق الشبكات السر 
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إن التعامل األمثل مع قضايا وشؤون األمن النووي تستدعي معالجتها من منظور شامل ومتكامل،  -24

بما       ،ثناءتسمح بتطبيق تدابير وإجراءات األمن النووي على كافة املواد النووية واإلشعاعية دون است

في ذلك املستخدمة لصنع األسلحة النووية لألغراض العسكرية، كما ينبغي أن يمتد مفهوم األمن 

النووي ليشمل مراقبة الصادرات والواردات وليس فقط للمواد النووية واملشعة، بل كافة املواد 

خل في تصنيع مكونات تدواملعدات ثنائية االستخدام، أي التي لها استخدامات تقليدية ويمكن أن 

النووية، أو الوسائل التفجيرية اإلشعاعية، كما يشمل أيضا أمن املعلومات وحمايتها  األسلحة

يع والتصاميم، مع ضرورة إدماج املنهج العلمي في دعم مفهوم شامل ومتعدد لألمن النووي يراعي جم

ًالسلم واألمن الدوليين. استقراًرالتي تؤثر على التهديدات واملخاطر النووية 

 التوصيات: -ب

نراها بعض التوصيات واملقترحات التي  يمكن أن نتوصل إلى صياغة ؛على ضوء هذه الدراسة           

ضرورية ومالئمة لتحقيق استدامة منظومة عاملية لألمن النووي لفترة طويلة األجل من شأنها أن تسهم 

ًفيما يلي: في صون السلم واألمن الدوليين، وتتلخص

على الدول فرادى واملجتمع الدولي ككل، العمل على ضرورة التوصل إلى تحقيق إجماع بشأن  -1

املبادئ الرئيسية لبناء نظام أمن نووي عالمي فعال، يعتمد على املعايير الدولية املشتركة، وإنشاء     

بحيث ينبغي أن يغطي النظام آلية دولية ملحاسبة الدول، بما في ذلك قاعدة قانونية دولية شاملة، 

جميع املواد النووية التي يمكن استخدامها في تصنيع األسلحة الحساسة ذات االستخدام املزدوج، 

وينبغي على الدول أن تعالج الفجوات األمنية الحرجة من خالل تعزيز األساس القانوني الدولي لألمن       

فعالية أمنها الوطني، ودعم دور الوكالة الدولية للطاقة النووي، واتخاذ خطوات لبناء الثقة الدولية في 

ًالذرية، و تفعيل قدرتها بشكل أكثر على إدارة مخاطر األمن النووي وتهديداته املتنامية.

من أجل معالجة سليمة للثغرات وأوجه القصور التي يتسم بها نظام األمن النووي العالمي،       -2

عايير ملزمة لحوكمة األمن النووي تحت السيادة الوطنية للدول،    ينبغي على املجتمع الدولي وضع م

وفي سبيل تحقيق ذلك؛ نقترح ضرورة تشكيل لجنة دائمة إلقامة مؤتمر عالمي جامع لكافة الدول       

تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واألمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى املتخصصة    

د الف جوات والثغرات في النظام الدولي لألمن النووي، ومراجعة مدى فعاليته في مواجهة املخاطر      لسَّ

ً.الحتوائهاوالتهديدات الناشئة، واقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة 
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وبفعالية أكثر ملعايير األمن النووي العاملية، يجب إعادة تعريف مهمة  االمتثالمن أجل ضمان  -3

ولية للطاقة الذرية، وبالتالي وضعها في صلب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن       الوكالة الد

نووي فعال ومستدام، وهذا بإسناد لها مهمة تطوير معايير إلزامية شاملة لألمن النووي، وإجراء 

ية الحماية املادية للمواد واملرافق اتفاقتقييمات دورية للمخاطر والتهديدات في الدول املوقعة على 

النووية، وإيفاد بعثات متابعة وتنفيذ تكون هي أيضا إلزامية، وكجزء من هذه العملية نقترح إعداد 

أو صك دولي نووي ملزم لكافة الدول يتضمن معايير أمن ملزمة في استخدام الطاقة النووية،  يةاتفاق

 من شأنها تحسين وتطوير أنظمة الًو
ً
قاية واألمن واألمان النوويين، مع ضرورة إنشاء آلية تنفيذ وبنودا

ية، تفاقدائمة   تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمتها اإلشراف على تنفيذ أحكام اال

 وإجراء مراجعة دورية حول مدى كفاءة واستدامة منظومة األمن النووي العاملية.

نوص ي بضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الدولي ملنع االنتشار النووي، ووضع اليد على مكامن  -4

الخلل فيه، بما في ذلك آلياته املختلفة على ضوء بيئة املخاطر والتهديدات النووية الجديدة، وهذا 

شامل وكلي للسالح  ية حظر االنتشار وعوملة إطارها، باإلضافة إلى فرض نزعاتفاقببعث إمكانية تطوير 

 النووي.

من إجراء مناقشات جادة ومستفيضة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الستكشاف  البد -5

مختلف السبل للحد من مخاطر االنتشار املتصلة بدورة الوقود النووي، مثل املقترحات املتعلقة 

ظى بحماية دولية لتوفير خدمات دورة بإنشاء مصرف أو بنك دولي للوقود، وإقامة مراكز إقليمية تح

يعتمد على فكرة قيام الوقود، بما في ذلك مستودعات الوقود املستهلك، وإنشاء نظام لدورة الوقود 

تملك دورة الوقود بتأجير الوقود النووي للدول التي تتخلى عن نشاطات إثراء اليورانيوم الدول التي 

 وإعادة معالجته.

 تمنع التجارة النووية بالتحديد، وكذلك نقل التكنولوجيا      ال تتضمن معاهدة عدم  -6
ً
االنتشار نصوصا

واملعدات النووية املتقدمة والحساسة من وجهة نظر االنتشار النووي، لذلك نقترح أن تتبنى الدول 

  األطراف في معاهدة عدم االنتشار النووي إجراءات وتدابير إضافية ملنع نقل التكنولوجيا النووية في

.
ً
 قطعيا

ً
 املواد الحساسة املتقدمة )اليورانيوم شديد اإلثراء( بينها وبين الدول األخرى منعا

أفضل املمارسات  اعتمادعلى الدول تحديد الثغرات املتعلقة بالرقابة على الصادرات، ًو -7

ى حدودها، ة الوطنية ملنع االتجار النووي غير املشروع، وردعه وإيقافه داخل أراضيها وعلستراتيجيااًل
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وفي سبيل تحقيق ذلك نقترح إنشاء أجهزة إتصال وطنية تعمل على ضمان تدفق املعلومات بين أجهزة 

األمن الوطنية، ووكاالت االستخبارات الدولية من أجل إدارة األموال املصادرة الناتجة عن النشاطات 

 لسلم واألمن الدوليين.املوجهة لشراء األسلحة املحرمة دوليا، واألسلحة النووية التي تهدد ا

ندعو السلطات الوطنية للدول أن تعمل بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تكثيف  -8

املساعدة الفنية الالزمة في مجال تدريب مسؤولي العدالة الجنائية الوطنيين، لتحقيق االستخدام 

اب الدولي واإلرهاب النووي بوجه خاص، األمثل ألحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة باإلره

ية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي، مع تفعيل آليات التنسيق والتعاون الدولي تفاقالسيما اال

 واملستمر   للتعامل مع املسائل واألحداث املستجدة.

واد النووية    إن حقيقة التهديد النووي اإلرهابي قد يعود إلى وجود جهات حكومية تعمل مع تجار امل -9

والشبكات اإلرهابية، لذلك نقترح أن يعمل املجتمع الدولي على إنشاء آلية قضائية تتمثل في محكمة 

دولية خاصة ملكافحة اإلرهاب النووي تختص بمقاضاة الدول التي تمكن اإلرهابيين فيها من الوصول 

بمواد نووية أو إشعاعية، أو تلك التي  إلى املواد النووية، أو تقدم الدعم أو التمويل ملنظمات إرهابية

 .5002ية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام اتفاقتنتهك بطريقة أو أخرى 

نقترح إنشاء صندوق طوعي ملكافحة اإلرهاب النووي تحت إشراف مجلس األمن الدولي تساهم     -10

على غرار صندوق األمن  5002ية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام اتفاقفيه كل الدول األطراف في 

 النووي الطوعي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نوص ي برفع مستوى الترويج لثقافة األمن النووي، والحرص على املعلومات الحساسة عن األمن   -11

النووي من خالل تأسيس مراكز تدريب وطنية لألمن النووي، وتأهيل القوى والكوادر البشرية، وتعزيز 

اعي ملنع تسرب املعلومات التي يمكن استخدامها في التخطيط والتنفيذ في أعمال اإلرهاب النووي، املس

 ملنع الهجمات النووية السيبرانبة. اإلنترنتمع الحرص على حماية املعلومات النووية عبر 

نوص ي بضرورة تأسيس مجلس أمن نووي دولي يوضع تحت سلطة مجلس األمن لألمم املتحدة  -12

إجراءات ملموسة في مجال حفظ األمن النووي العالمي، والتحرك ضد أي تهديدات   اتخاذيهدف إلى 

 الدولي والسلم العالمي، إضافة إلى العمل مع    ستقراًرنووية مهما كان مصدرها من شأنها زعزعة ااًل

الدول النووية لالضطالع بمسؤولياتها الخاصة فيما يخص مسألة منع االنتشار ونزع السالح النووي 

.
ً
 نوويا

ً
 لتحقيق عالم أكثر أمنا



 

 

 
468 

نقترح بضرورة تأسيس مكتب عربي لشؤون األمن النووي تحت وصاية جامعة الدول العربية        -13

العربية لألمن النووي،          ةستراتيجياإًليق جهود تنفيذ والهيئة العربية للطاقة الذرية، يتولى إدارة وتنس

واملسائل الفنية واألمنية املرتبطة بها، ليكون نقطة تواصل دائم بين السلطات املختصة في الدول   

العربية واملنظمة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم املساعدة وتعزيز 

ًاملشترك في مجال األمن النووي. العمل العربي 
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 .2229جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، مصر، -القواعد والوثائق الثبوتية الدولية

 .9111رهاب الدولي، دار العالم للماليين، بيروت، لبنان، محمد عزيز شكري، اإل  -42

 .2222، بدون ناشر، القاهرة، مصر، 2القنبلة الذرية واإلرهاب النووي، ط: محمد مصطفى عبد الباقي،  -43

محمد مصطفى يونس، استخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -44

9119. 

  تحديث أجهزة مكافحة اإلرهاب وتطوير أساليبها، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف ن، محمد مؤنس محب الدي -45

 .2229العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

 بية للنشر والتوزيع،، مركز الدراسات العر 9محمد نصر محمد، تدويل االستخدامات السلمية للطاقة النووية، ط: -46

 .2291مصر، 

محمود حجازي محمود، حيازة واستخدام األسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي، مطبعة العشمري،  -47

 .  2221مصر، 

 .9129، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 2محمود خيري بنونة، القانون الدولي في استخدام الطاقة النووية، ط:  -48

هر محمد ماهر، نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية، دار النهضة العربية، محمود ما -49

 .9122القاهرة، 

 .2222مرفت محمد البارودي، اإلرهاب النووي ومجابهته، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -51

عن أضرارها، دار النهضة  ة واإلشعاعية والتعويض وويمرفت محمد البارودي، التنظيم القانوني ملجابهة الحوادث الن -51

 .2292العربية، القاهرة ، 

عمر (، فريق الترجمة: 22معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، اإلصدار ) -52

لبنان،  -وحدة العربية ببيروت، مركز دراسات ال9سعيد األيوبي وأمين سعيد األيوبي، الكتاب السنوي )سبيري(، ط: 

 .2292أكتوبر 

جمة ونشر ، تر 2222معهد ستوكهولوم ألبحاث السالم الدولي، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، الكتاب السنوي  -53

 .2222، بيروت، لبنان، نوفمبر 9مركز دراسات الوحدة العربية، ط: 

، الصالح 9ط:     و الدمار الشامل، نزع أسلحة الدمار الشامل،ممدوح عطية وعبد الفتاح بدوي، السالم الشامل أ -54

  .9119للدراسات اإلستراتيجية واإلنتاج اإلعالمي، القاهرة، مصر، 

 (، دليل التنفيذ، بدون سنة.ECWS)منظمة الجمارك العاملية، تفعيل نظام مراقبة تجارة املواد اإلستراتيجية  -55

، مركز الدراسات  9لدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن األسلحة النووية، ط:مهدي جمال، النظام القانوني ا -56

 م. 2291 -هـ 9229العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، 

 2موجز رقم    املسألة النووية في الشرق األوسط: السياق واملعضالت والتناقضات"، تقرير " مهران كامروا، -57

الشؤون الدولية بجامعة    لة النووية في الشرق األوسط"، مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، كلية "املسأبعنوان:

 .2292جورجتاون، قطر، 

 .2292، مكتب شؤون نزع السالح، األمم املتحدة، نيويورك،  2ليس، نزع السالح، دليل أساس ي، ط:يميليسا غ -58

"، ترجمة: بهاء والصناعية والعسكرية الطبيعية اعي البيئي من املصادرالنشاط اإلشعمريل إيزنبد وتوماس جسل، "  -59

 .2222الدين حسين معروف، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 

"، وقواعد أمن مصادر املواد اإلشعاعية WPPIDاتفاقية الحماية املادية للمواد النووية ميروسالف قريقوريك، "  -61

 .2222، األكاديميون للنشر والتوزيع ودار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 9، ط: األمن النوويكتاب 
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، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر 9نجيب بن عمر عوينات، القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، ط:  -61

 .2299والتوزيع، األردن، 

لخاصة بالدولة املالكة ألسلحة الدمار الشامل في ضوء القانون الدولي نصر الدين األخضري، مسألة الدفاع الشرعي ا -62

 .2221، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 9الجنائي، ط: 

 .2292، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 9هايل عبد املولى طشطوش، اإلرهاب املعاصر، ط:  -63

 .2299، حزيران/ يونيو، "التقرير النهائي"ب األبيض للطاقة النووية في األردن هيئة الطاقة الذرية األردنية، الكتا -64

النمسا، شباط/  -فيينا كارلتون ستويبر وآخرون، كتيب عن القانون النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، -65

 .2229فبراير

     ريـة، جامعة الدول العربية، بدون سنة.     ضو سعد مصباح، األمن واألمان النوويين، الهيئة العربية للطاقة الذ -66

 .2292، تونس،2، العدد 22نشرة الذرة والتنمية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، املجلد  -67

نشرة الذرة والتنمية، عدد خاص عن املؤتمر العربي الثاني عشر لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية، املجلد  -68

 .2291رون، العدد الثاني، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، السابع والعش

الذرة والتنمية، املجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس،  نشرة -69

2299 .                     

" ، نشرة 2222خدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام الهيئة العربية للطاقة الذرية، "اإلستراتيجية العربية لالست -71

    .2222تونس منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية،  الذرة،

 الرسائل الجامعية: -ثالثا

، كلية الحقوق والعلوم دكتوراه رسالةزرقين عبد القادر، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار األسلحة النووية،  -1

 .2291/ 2292تلمسان،  ،بلقايد امعة  أبو بكر السياسية، ج

في  دكتوراه الفلسفة رسالةصالح بن حمدان األحمدي، بناء نموذج لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية وقياس فاعليته،  -2

 .2292 العلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

  رسالةلونيس ي علي، آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع املمارسات الدولية االنفرادية،  -3

 .2292تيزي وزو،  -جامعة مولود معمري  ،دكتوراه

لسلمية،" وسام الدين العلكة، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة على استخدام الطاقة النووية ألغراض ا -4

  .2299دكتوراه جامعة دمشق،  رسالةدراسة تطبيقية على امللف اإليراني في ضوء أحكام القانون الدولي"، 

االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي، رسالة  ،مهداوي عبد القادر -5

 .2292 -2292جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان،  ،دكتوراه

أشرف عبد العزيز عبد القادر، "اإلدارة األمريكية ألزمات االنتشار النووي )إدارة األزمة النووية اإليرانية("، رسالة  -6

 .2222القاهرة، مصر، جامعة ماجستير، 

ربية ، األكاديمية العة قانونية مقارنة، رسالة ماجستيرحسن عزيز نور الحلو، اإلرهاب في القانون الدولي دراس -7

 م. 2222 -هـ9222فنلندا،  -املفتوحة في الدانماراك، هلسنكي

جامعة مولود معمري، تيزي  ،ريزايدي وردية، "استخدام الطاقة الذرية لألغراض العسكرية والسلمية"، رسالة ماجست -8

  .2292وزو، 

       .2292 -2292قسنطينة،  ري ـ، جامعة منتو رسالة ماجستير  سحري نورة، التلوث النووي في ضوء القانون الدولي، -9

 . 2292 -2221قسنطينة،  -، جامعة منتوريماجستير  سعاد بوقندورة، الحد من األسلحة النووية، رسالة -11
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شعاشعية لخضر، موقف القانون الدولي اإلنساني من األسلحة النووية، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب،  -11

 .2229البليدة، 

د بن عبد هللا الزهراني، مخاطر حصول الجماعات املتشددة على األسلحة الكيميائية وسبل مجابهتها، عادل بن راش -12

 .2292، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، رسالة ماجستير

جامعة  ،يررسالة ماجست "دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدارة امللف النووي اإليراني"، عبد الوهاب لوصيف، -13

 .2292 -2292 الحاج لخضر باتنة، 

 ،عجابي رابح، النظام القانوني الدولي المتالك الطاقة النووية واستخدامها في املجال السلمي، رسالة ماجستير -14

 .2292 -2221بن يوسف بن خدة،  -جامعة الجزائر

 .2292 -2299، 9جامعة الجزائر، الة ماجستيرالنووية الدولية، رس عيزل عبد الرحمان، النظام القانوني للمؤسسات -15

عبر منظارات العالقات  قسوم سليم، االتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية ـ دراسة في تطور مفهوم األمن -16

 . 2292جامعة الجزائر،  ،رسالة ماجستيرالدولية، 

دامات اإلشعاعية املؤينة )دراسة تأصيلية لطيفة عطية عبد هللا املالكي، املسؤولية الجنائية عن أضرار االستخ -17

 .2292العربية للعلوم األمنية، الرياض،     جامعة نايف، رسالة ماجستير  مقارنة(،

جامعة عين ، نادية محمود سراج، دراسة بيئية هندسية لوحدات العالج والتشخيص باإلشعاع، رسالة ماجستير -18

 .2222شمس، القاهرة، 

ود الدولية والداخلية لحماية البيئة أثناء االستغالل السلمي للطاقة النووية األفاق والتطلعات"، نصاح فازية، "الجه -19

 .2291، 9جامعة الجزائر،  رسالة ماجستير

رسالة ، 2222 -9119وائل العبد درويش الهمص، البرنامج النووي اإلسرائيلي وتأثيره على األمن القومي العربي  -21

 .2292فلسطين،  -غزة  -ر، جامعة األزه ماجستير

 .2222 -2222ماز حسن، تشريعات مكافحة اإلرهاب ومسألة حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير ، جامعة وهران،  -21

 :املقاالت -رابعا

 .2292، 9"، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العددالطبيعة الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة" أدمام شهرزاد،  -1

"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذرة من أجل السلم: النصف األول ؟2292املشهد النووي .إيان فاسر،" أر -2

 لنمسا.ا –، فيينا 2222، سبتمبر/ أيلول 9/21، شعبة املعلومات العامة، املجلد 2222 – 9112من قرن 

، مركز التجارة الدولية 2، العدد 9122كومباس  مجلة  ،"9122"إدراج األسلحة اإلشعاعية في القرار أريكو فيورتنتيني،  -3

 .2292تحدة لشؤون نزع السالح، واألمن، جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم امل

مستقبل األمن النووي في ظل التهديدات الكورية الشمالية باستخدام األسلحة النووية: سيناريو إسحاق بلقاض ي، " -4

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، كلية99"، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد ؟لحرب نووية عاملية محتملة

 .2292، جويلية 9الحاج لخضرـ باتنة 

"، مجلة جامعة تشرين للبحوث النووية وأثرها على اقتصاديات الدول  ةالطاقإسماعيل شعبان وآخرون، "  -5

 .2221، سورية، 29، العدد 29القانونية، املجلد والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و 

مجموعة  ، كتاب األمن النووي،تقنيات الكشف عن املواد النووية واإلشعاعية"رضا عابدين زادة، ومارك أرنوف، "  -6

الحامد  اديميون للنشر والتوزيع ودار، األك9نية ـ مركز الدراسات والبحوث، ط:مؤلفين، أكاديمية نايف العربية للعلوم األم

 م.  9221 -ه2292للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن، 
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"، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، تحليل البعد الرمزي في سلبيات االنتشار النووي الراهنة" إمام بن عمار،  -7

 ,2292، جانفي 9، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 92العدد 

"، نشرة الذرة ديات ونهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمان املفاعالت البحثيةالقضايا والتحأمجد شكر،"  -8

 . 2292، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 9، العدد 21والتنمية، املجلد 

، "له والالئحة املنظمة 2292لسنة  2تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية في ظل قانون رقم " إيمان عاطف عمر،  -9

 . 2299كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 

املجلة "، الحماية الجنائية للبيئة في ظل االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النوويبن زحاف فيصل، "  -11

 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية2/299للبحث القانوني، العدد  األكاديمية

مكتب األمن  إستراتيجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليم في األمن النووي"،خرون، " آو جويليش ر برونيج -11

النمسا، ترجمة: ضو سعد مصباح، بدون  -النووي، قسم األمان واألمن النوويين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا

 سنة.

 2229.أيلول/ سبتمبر  ،9/22لة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد"، مجمهمة استرجاع في جورجيابيتر ريكوود، " -12

، ، فيينا، النمسا2-12، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املجلد "درجة املاجستير في األمن النوويبيتر ريموود، "  -13

 .2292حزيران/ يونيه 

، مركز 2، العدد W4DP6EE  9122"، مجلة ول املستقلةمن قبل رابطة الد 9122تطبيق القرار "  بيتر ليتافرين، -14

 .2292لشؤون نزع السالح،     ، جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدةالتجارة الدولية واألمن

  JOURNAL "، مجالت أمريكيةالعبون جدد في الساحة: عبد القدير خان والسوق السوداء النوويةتشارلزد. لوتس، "  -15

USA2221عادلة النووية اليوم، مكتب برامج اإلعالم الخارجي، وزارة الخارجية األمريكية، آذار/ مارس ، امل. 

النووية اإليرانية      سلمية الطاقة النووية وقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لألزمةثقل سعد العجمي، "  -16

   .2221جامعة الكويت، ، مجلس البحوث، 21، السنة 2، مجلة الحقوق، العدد "الحالية

"، مجلة الوكالة الدولية  أدوار جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية -دفن السيف النووي" جورج موراليس بدرازا،  -17

 .2222، أذار/ مارس 21 -2للطاقة الذرية، العدد 

ة الدولية للطاقة الذرية، "، مجلة الوكالإعادة دراسة النهضة النوويةلين وانج وكرستوفرجا.هانسن، "  -جون  -18

   .2222، سبتمبر/ أيلول 9/21"، العدد 2222-9112الذرة من أجل السلم  –"اتجاهات جديدة 

 ،"رؤى متنافسة للنظام العالمي –القوى العظمى واالستقرار اإلستراتيجي في القرن الحادي والعشرون "جيردي هيرد،  -19

 .2292ية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيج

 ،COMPASS 9122، مجلة نحو معيار دولي جديد: األمن الفعال للمواد النووية العسكرية"جيمس إي دويل،"  -21

 جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم  التجارة واألمن الدوليين  التاسع، مركز "السالمة واألمن الكيميائي"، العدد

 .2291املتحدة لشؤون نزع السالح وآخرون، 

، أيلول/ 12 –9عدد ال "، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أسلوب التفكير حول األمان النوويجيوفاني فيرليني،"  -21

 .2222سبتمبر 

"، مجلة الشريعة واالقتصاد، املجلد  اإلرهاب الدولي املعاصر وآليات مكافحته وفق املنظور األمميحسن ربيعي، "  -22

     .2292قسنطينة، جوان  -ر، جامعة األمير عبد القادرالسابع، العدد الثالث عش

دور النظام الوطني لحساب ومراقبة املواد النووية وعالقته باتفاقات الضمانات الدولية ملمارسة حسين املهذبي،"  -23

لهيئة العربية "، نشرة الذرة والتنمية، املجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، اوبرامج نووية ذات صبغة سلمية أنشطة

  .2292الذرية، تونس،  للطاقة
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، مجلة "(9129-9192)  الدور الفرنس ي في تطوير برنامج العراق النووي" حيدر عبد الجليل عبد الحسين الحربية،  -24

  .2292، جامعة بابل، أيلول 92كلية التربية األساسية، العدد 

 ، مجلة الوكالة الدولية  ت القوى النووية ملواجهة غضب الطبيعةإعداد محطا -األرض والريح والناردانا ساكتسيتي،  -25

 .2222، النمسا، أيلول/ سبتمبر ، فيينا12-9للطاقة الذرية، العدد 

، "السالمة واألمن الكيميائي"، W4DP6EE 9122"، مجلة "األمن النووي: املخاطر التي تواجه كازاخستاندورين أبين،  -26

 األمم املتحدة لشؤون نزع السالح،ة واألمن الدوليين بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب العدد التاسع، مركز التجار 

2291. 

، عدد خاص الثقافة األمنية W4DP6EE 9122"، مجلة تحقيق مفهوم الرقابة املختلطةدي. جيه. فان بيك، "   -27

 التجارة واألمن الدولي، مركز 2(، العددWRUIالشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية )

 .2292السالح ومساهمات آخرين،   بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع 

 "، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتجاهات جديدة ـ الذرة من أجل السلمإدارة املأزق النوويديفيد بي. والر، "  -28

 .2222، سبتمبر/ أيلول ، فيينا، النمسا9/21ملجلد ، ا2222 -9112

، ، النمسا،  فيينا21 -2"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد تهديدات ومخاطر االتجارريتشارد هوسكنز، "  -29

  .2222آذار/ مارس 

 نظم –حة الدمار الشامل املصطلحات والتعريفات املرتبطة بإنشاء منطقة خالية من أسلسامح أبو العينين، "  -31

 .2221، مجلة الدبلوماس ي املصرية، القاهرة، ديسمبرولوائح تأمين املواد واملنشآت النووية"

"، مجلة الوكالة صون املواد النووية واإلشعاعية مبادرة تخفيض التهديد العالمي تتحرك قدما"سبنسر إبراهام،   -31

 .2221، آذار/ مارس النمسا، ، فيينا29/2الدولية للطاقة الذرية، العدد 

للبحث عن  (Scott saganانتشار األسلحة النووية في العالم: منظور نماذج )سكوت ساجان صليحة محمدي،"  -32

، 9"، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد العاشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة القنبلة

 .2292جانفي

"األخذ بنهج متعددة األطراف حيال دورة الوقود النووي يمكن أن يساعد في تلبية نا قوقشوك، طارق رؤوف وزوريا -33

للطاقة  ، مجلة الوكالة الدولية متطلبات التوسع املتوقع في استخدام الطاقة النووية ويعزز نظام عدم االنتشار النووي"

 .2222، آذار/ مارس ، النمسافيينا ،2/21الذرية، العدد 

القسم الثاني، ملف     مجلة دراسات، ،أمن الطاقة النووية واإلشعاعية: اإلطار التشريعي والرقابي"الرياحي،"  عادل -34

 ، بدون سنة.العدد

"، مركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، بدون اإلطار التشريعي والرقابي للمحطات النوويةعادل الرياحي، "  -35

 سنة.

، تحليل قانوني مقارن، مجلة املعاهدات اإلقليمية لتنظيم استخدامات الطاقة النووية"عادل محمد أحمد، "  -36

 .2229، يوليو 22، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة 2العلوم القانونية واالقتصادية، العدد 

رؤية إستراتيجية    :السيناريوهات املستقبلية املحتملة لتطور سياسات انتشار الطاقة النووية"عادل محمد أحمد،  -37

  .، مجلة دراسات، القسم الثاني، ملف العدد، بدون سنة"منطقة الشرق األوسط  في

"، مجلة املؤتمر، العدد الثامن عشر، املركز العالمي رؤية قانونية لإلرهاب  في املجتمع الدولي عادل نايف ترابة، " -38

   .2222لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، طرابلس، 

 ،"2229سبتمبر  99  "اإلرهاب النووي من القاعدة لداعش: مخاطر التهديد النووي بعد أحداثعبد الغاني دندان،  -39

 .2292، جويلية 9، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 2، املجلد 92ألمن والتنمية، العدد املجلة الجزائرية ل
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مجلة صوت القانون،  ، "2229سبتمبر  99كافحة اإلرهاب النووي بعد "دور األمم املتحدة في معبد الوهاب محمد،  -41

 .2292، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، أفريل 29املجلد الخامس، العدد 

سياسية، املعهد املصري "، مجلة دراسات رؤى غربية: الجهادون وأسلحة الدمار الشاملعالء البشبيش ي، "  -41

 .2292ديسمبر  92 للدراسات،

وانعكاساته على منطقة الشرق  2229أيلول  99"إشكالية نزع السالح النووي بعد أحداث عمار حميد ياسين،  -42

 .املنتدى، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بدون سنة األوسط" حولية

ولوجيا الفائقة أن والرقابة على الصادرات: كيف يمكن لشركات التكن 9122قرار مجلس األمن رقم غاري بيرتش، "  -43

، عدد خاص حول الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد W4DP6EE 9122"، مجلة تحقق االلتزام واالمتثال

، مركز التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون 2(،  العددWRUIالكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية )

 .2292زع السالح ومساهمات آخرين، مع مكتب األمم املتحدة لشؤون ن

 مجلة أمريكية ( املعادلة النووية اليوم،journal USA"، )اإلرهاب النووي: أسلحة للبيع أم السرقة، " غافين كاميرون -44

 .2221آذار/ مارس     صادرة عن مكتب برامج اإلعالم الخارجي ووزارة الخارجية األمريكية،

 -، فيينا22/9"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دم في مكافحة اإلرهاب النوويإحراز تق غراهام أليسون، " -45

 .2229، أيلول/ سبتمبر النمسا

، 9/22"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد إحراز تقدم في مكافحة اإلرهاب النوويغراهام أليسون، "  -46

 .2229ول/ سبتمبر الوكالة   الدولية للطاقة الذرية، فيينا، أيل

، مجلة الدفاع اللبناني، العدد ""السالح النووي بعد الحرب الباردة: نحو مزيد من االنتشار والعوملة غسان العزي، -47

 .9112، تشرين األول، 29

ة مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذري االتجار النووي غير املشروع وجدول األعمال الجديد"،فالديمير أورلوف، "  -48

(N6S6 العدد ،)2222يونيو  ، فيينا،29/9. 
، W4DP6EE 9212"، مجلة "التركيبات املتفجرة: الشبكات اإلجرامية وانتشار أسلحة الدمار الشاملكارل الليرشتات،  -49 

 مركز، 2عدد خاص حول الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، العدد

 .2292التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ومساهمات آخرين، 
أكاديمية نايف العربية  كتاب األمن النووي، مجموعة مؤلفين اإلطار القانوني لألمن النووي"،كارلتون ستوبير،" - 50 

، األكاديميون للنشر والتوزيع ودار الحامد للنشر والتوزيع، عمان 9ط: ، الرياض،للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث

 م . 2292 –ه 9221ـ األردن، 

مجموعة مؤلفين  "، كتاب األمن النووي،حظر االنتشار النووي: األبعاد التاريخية والسياسيةكارلتون ستويبر، "  -51

ودار ديميون للنشر والتوزيع  ، األكا9ط: سات والبحوث، الرياض،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدرا

 م.2292 –ه 9221الحامد للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن، 

         ، بدون سنة.92"، مجلة دراسات شرق أوسطية، العدد األبعاد الدولية في سياسات االنتشار النوويكريم مصلوح، "  -52

"، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، ملنشآت النووية ونظم الحماية املادية الخاصة بهاأمن املواد وا" كمال سكيكر، -54

 .2299كلية العلوم الهندسية، 

 من مصادر التلوث اإلشعاعي في البحار واملحيطاتليث الدرابيع، "  -55
ً

"، مجلة األمن الغواصات النووية تشكل مصدرا

 ، بدون سنة.ة، اململكة العربية السعودي222والحياة، العدد 

 .2229، أيلول/ سبتمبر 9/22"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد تحكم من بعدمالغر رزاتاك سنيف،"  -56
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"، مجلة  نحو عقد قمة لألمن البيولوجي: قمة األمن النووي كنموذجماوريتسو مارتيليني وتاتيان نوفوسيلوف،"  -57

W4DP6EE 9122 منية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ، عدد خاص الثقافة األ

(WRUIالعدد ،)مركز التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح 2 ،

 .2292ومساهمات آخرين، 

ية وكيف أنها تتقاطع مع قرار مجلس األمن رقم ضوابط الصادرات والتجارة األمريك، "W4DP6EE 9122مجلة  -58

مركز ، 1، العدد W4DP6EE 9122"، مقابلة مع نائب مساعدة وزير الخارجية األمريكي سيمون ليماج، مجلة 9122

األمم املتحدة لشؤون نزع السالح وكازاخستان وجمهورية   التجارة واألمن الدوليين بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب 

 .2291األوروبي،  واالتحادالنرويج والواليات املتحدة كوريا و 

"، مجلة  بل ويجب عليه بناء إطار أقوى لألمن العالمي -يستطيع العالم –سباق نستطيع أن نربحه "محمد البرادعي،  -59

  .2221، آذار/ مارس النمسا، فيينا، 2 – 29(، العدد N6S6الوكالة الدولية للطاقة الذرية )

الذرة  -اتجاهات جديدةالوكالة الدولية للطاقة الذرية " "، مجلة الصورة املتغيرة للطاقة النوويةرادعي،" محمد الب -61

 .2222، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، سبتمبر/أيلول 9/21"، العدد 2222-9112من أجل السلم 

"، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث لعربيالطاقة النووية وآفاقها السلمية في العالم امحمد حسن محمد، "  -61

  .2222، أبو ظبي، 22اإلستراتيجية، العدد 

"، املجلة العربية للدراسات األمنية تقويم قواعد مكافحة اإلرهاب الواردة في االتفاقيات الدوليةمحمد فتحي عيد،"  -62

، مايو/ يونيو الرياض، السعودية  هـ، 9222رجب ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 12، العدد 21والتدريب، املجلد 

2292. 

"، نشرة الذرة والتنمية، مكافحة االستعمال اإلرهابي ألسلحة الدمار الشامل وبخاصة السالح النوويمحمود بركات، " -63

 .2222املجلد العشرون، العدد الرابع، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تونس، 

 .9129، السنة السابعة، أكتوبر29"، مجلة السياسة الدولية، العدد ملناطق املنزوعة السالحامحمود خيري بنونة، "  -64

، 922، مجلة الكهرباء العربية، العدد وكاالت الطاقة الدولية...أطر العمل وتكامل األداء"محمد مصطفى الخياط، "  -65

 . 2292أبريل 

 مطر  92"مكتب اإلعالم العام لالتصاالت،  -66
ً

 على الطاولةاقتراحا
ً

 لة الدولية للطاقة الذرية، العدد، مجلة الوكا"وحا

 .2222، آذار/ مارس النمسا، فيينا، 2/21

الوكالة الدولية  مجلة، "االتجار النووي أحدث إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"مكتب اإلعالم العام،  -76

 .2229بتمبر ، أيلول/ س، فيينا، النمسا9-22للطاقة الذرية، العدد 
، فيينا، 22 -9، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد "االمتداد العالمي لألمن النووي"مكتب اإلعالم العام،  -86 

 .2229، أيلول/ سبتمبر النمسا

نا، ، فيي29/9، العدد "، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذريةمقاربة شاملة لألمنمكتب اإلعالم واالتصاالت، " -96

  .2222، حزيران/ يونيو النمسا

 "، نشرة أخبار2292"انطالق فعاليات قمة األمن النووي سيول مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،  -71

  .2292، السنة التاسعة عشر، مارس 2292الساعة، العدد 

بية للدراسات السياسية واألمنية، املجلة العر  "،األمن النووي في استراتيجيات الدفاع الوطنيمهداوي عبد القادر،"  -17

 .2299، الجزائر وأمواج للطباعة والنشر والتوزيع ـ األردن، 2، جامعة علي لونيس ي البليدة 9العدد
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"، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية مبدأ سيادة الدول ومدى تأثره بنظام الضمانات النووية مهداوي عبد القادر، " -27

 .2292، معهد الحقوق، املركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي 22ة، العدد واالقتصادي

"، مجلة دفاتر من هيروشيما إلى فوكوشيما القانون الدولي واالستخدام السلمي للطاقة النوويةمهداوي عبد القادر،"  -37

 . 2299السياسة والقانون، العدد الخامس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 

" املنعقدة في الفترة األمن النووي، الحلقة العلمية "األمن النووي والسالمة النووية "ميروسوالف قريقوريك، "  -47

 .2222اململكة العربية السعودية،   ، الرياض،معة نايف العربية للعلوم األمنية، جا2229نوفمبر  21إلى  22املمتدة من 

وكالة الدولية للطاقة الذرية تحت "، مجلة الة عدم االنتشار النوويضمانات الوكالة: في خدمميكلوس غاسبر، "  -57

منع انتشار األسلحة النووية"، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت،  -عنوان:  "ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 .2299الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حزيران/ يونيه 

ورقة  ة الدولية عن استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية والعسكرية"،املسؤولينجيب بن عمر عوينات، "  -67

 29 – 22بحثية ألقيت بمناسبة املؤتمر السنوي الحادي والعشرين "الطاقة بين القانون واالقتصاد"، املنعقد في الفترة 

 .، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة2292ماي 

"، مجلة املحامي، العدد السابع، منشورات دار املحامي ملنظمة   اإلرهاب النووي لغة الدمارة،" نظيرة إدريس خوج -77

 .2292املحامين بسيدي بلعباس، السنة الثامنة، مارس 

" مقال مقتطف من البيان الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية األعوام األربعون القادمة شعبة اإلعالم العام، " -87

بجنيف ـ سويسرا، مجلة الوكالة  22/22/2222ي اجتماع اللجنة التحضيرية ملعاهدة عدم االنتشار املنعقدة امللقى ف

 .2222أيلول/ سبتمبر فيينا، ، 12 -9الدولية للطاقة الذرية، العدد 

 .امة، بدون سنة، مجلة البيئة العربية: الطاقة املستدخيار الطاقة النووية""هاتر هولغر روغنر وعدنان شهاب الدين،  -79

"، املجلة السلمي للطاقة النووية االستخداماملحددات القانونية والسياسية لحق الدولة في هاني عبادي املغلس، "  -18

  .2222، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 92العربية للعلوم السياسية، العدد 

مجلة  "، 9122املواد النووية دعم تنفيذ قرار مجلس األمن تقنيات الكشف عن  "هوبان.أ. جاواديا وكيمبرلي كويبل،  -18

W4DP6EE 9122املتحدة لشؤون  ، العدد الثالث، مركز التجارة واألمن الدولي جامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم

 .2292نزع السالح، العدد 

، شركة دوكاب، اإلمارات 92لعدد ، مجلة حديث الكابالت، ا الطاقة النووية: هل هي بديل جيد؟هيرلين ميهتا،  -28

 .2299العربية املتحدة، سبتمبر

 تعليقات على الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة النووية"،هيسا كازوفوجيتا،"  -38

 .9112، 12املجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 

للطاقة الذرية يساعد     مركز الحوادث والطوارئ بالوكالة الدولية -يتوقعتوقع ما ال وارين ستيرن و إلينا بوجلوفا، "  -48

، الوكالة الدولية للطاقة 2/22"، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد في إعداد الدول ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية

 .2292، مارس/آذارالنمسا -الذرية، فيينا

والتحقق يعرضون     خبراء في الضمانات –نات النووية في أزمنة التحدي "الضماوان سوبارك وجان هيلرمان،  -58

 للمشهد العالمي"
ً

 .2222، مارس/ آذار النمسافيينا،  ،2/22ولية للطاقة الذرية، العدد ، مجلة الوكالة الدتقويما

 W4DP6EEجلة "، مالشراكة بين أصحاب املصلحة لتحقيق األمن النووي: قصة نجاح ".كيلر وآخرون،وليام و -68

(، WRUI، عدد خاص الثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية )9122

نزع السالح ومساهمات مكتب األمم املتحدة لشؤون  مركز التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون مع ، 2العدد

 .2292آخرين، 
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، مؤسسة الكويت للتقدم  92"، مجلة العلوم، املجلد التهديد الحقيقي لتهريب املواد النوويةنر، " ويس ويليامز و -78

 .  9119يونيو  -العلمي، ماي

  ، بدون سنة.922، مجلة السياسة، العدد "" قمة األمن النووي في الهاييوسف أياد،  -88

، "ن: تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية لصالح البشريةالوكالة الدولية في الذكرى السنوية الستييوكيا أمانو،"  -89

" تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية"، طبعة خاصة بالذكرى عاما عن عمل الوكالة،  92لة تصدير مجلة الوكا

 .2299السنوية الستين، أيلول/ سبتمبر 

 حاث واألوساط األكاديمية : دور الثقافة األمنيةفي األب 9122التنفيذ الفعال لقرار مجلس األمن رقم  يوهانس راث،" -111

عدد خاص  ،COMPASS 1540مجلة كومباس  ،"واإلشعاعية والنووية بالوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية املعنية

لسابع، (، العدد اWRUDالثقافة األمنية الشاملة للوقاية من املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ) حول 

 .       2292، وآخرون مركز التجارة واألمن الدولي بجامعة جورجيا بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

 امللتقيات والندوات:املؤتمرات و  -خامسا

ة النووية "، امللتقى العلمي "االستخدام السلمي للطاقالتحديات البيئية واألمنية للمحطات النوويةأحمد سعد عمر، "  -1

، كلية العلوم اإلستراتيجية، املنامة، مملكة  22/22/2292إلى  92وأثره على األمن البيئي"، املنظم خالل الفترة من 

 .2292البحرين، 

 خطوة لألمام نحو إنشاء –نظام مشترك ملحاسبات املواد النووية والتحقق املتبادل إسماعيل إسماعيل بدوي، "  -2

"، أعمال الندوة الفكرية "الخيار النووي في الشرق األوسط"، مركز لحة النووية في الشرق األوسطمنطقة  خالية من األس

 .2229، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر9دراسات املستقبل بجامعة أسيوط، ط 

ى العلمي"االستخدام "، امللتقة الخليجية ومتطلبات األمان النوويمياملشاريع النووية السل،"  أشرف محمد كشك -3

، كلية العلوم اإلستراتيجية، 2292مارس  22إلى  92السلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي" املنظم في الفترة من 

 .2292مملكة البحرين، املنامة، 

رؤية تحليلية  –التوجهات النووية املستقبلية في منطقة الشرق األوسط الفرض والتحديات أميرة الراشد الغامدي، "  -4

 "، بحث مقدمللجدوى األمنية والسياسية واالقتصادية للبرامج النووية العربية واملخاطر والتهديدات املصاحبة لها

 -هـ 9229، تونس، 91/99/2292إلى  92      للملتقى العلمي "إستراتيجية األمن النووي في الدول العربية"، املنظم من

 .م2292

اإلستراتيجية الوطنية للحماية من مخاطر االستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق ة،" حمد بن محمد آل خليف -5

وأثره على  "، ورقة علمية مقدمة خالل امللتقى العلمي"االستخدام السلمي للطاقة النوويةاألمن البيئي في مملكة البحرين

 .2292العلوم اإلستراتيجية، املنامة، مملكة البحرين، ، كلية 2292مارس  22إلى  92األمن البيئي" املنعقد في الفترة من 

"األمن  "، دليل امللتقى العلميالصكوك الدولية في إطار األمن النووي ومكافحة اإلرهابخالد بن عبد العزيز العيس ى،"  -6

هـ 92/2/9221 -92لفترة النووي" املنظم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية خالل ا

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.  ، كلية العلوم الجنائية،2292أفريل  2/2املوافق 

"، امللتقى العلمي املنظمات واالتفاقيات والتشريعات الدولية ذات الصلة باألمن النوويدمق عبد السالم، "  -7

 بتونس. 22/92/2292إلى  21ية" املنعقد في "إستراتيجية األمن النووي في الدول العربحول 

رشيد ملوكي، مدونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املشعة وأمنها، دورة تدريبية حول أمن املصادر املشعة،  -8

 .2222اململكة العربية السعودية، الرياض، أفريل 



 

 

 
944 

"، امللتقى العلمي من النووي في الدول العربيةالهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األ ضو سعد مصباح، "  -9

، كلية 2292مارس  22إلى    92"االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي" املنعقد خالل الفترة من 

 .2292العلوم اإلستراتيجية املنامة ـ مملكة البحرين، 

، "منطقة الخليج العربي ابهة لحاالت الطوارئ النووية فيخطط االستعداد واملج"عبد الرحمان بن محمد العرفج،  -11

، 2292مارس  22إلى  92املنعقد في الفترة     امللتقى العلمي "االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي"

 . 2292كلية العلوم اإلستراتيجية، املنامة مملكة البحرين، 

"، الندوة العلمية لألمن النووي املنعقدة تقييم التهديدات النووية واإلشعاعية عبد الرحمان بن محمد العرفج، " -11

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع كلية الشرطة لدولة قطر، مدينة امللك عبد هللا 2299ماي  2و 9يومي 

 .2299. الرياض، للطاقة الذرية واملتجددة

إستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب مع اإلشارة إلى جهود الوكاالت "  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، -21

في مكافحة اإلرهاب، جامعة ندوة القوانين العربية والدولية  "، ورقة بحثية مقدمة إلىالدولية املتخصصة بهذا الخصوص

 ه.9222جمادى الثانية  2 -1نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض في 

لعاشر الطاقة العربي ا "، مؤتمرمستقبل الطاقة النووية في الدول العربيةعبد املجيد املحجوب وضو مصباح، "  -31

 بأبو ظبي، اإلمارات  العربية املتحدة. 2292كانون األول/ ديسمبر  22إلى  29"الطاقة والتعاون العربي"، الفترة من 

، املؤتمر السنوي الحادي عشر ملشروع املعايرة Nuclear Forensicsووية" عبد الوالي العجلوني، "األدلة الجنائية الن -14

كانون األول  92إلى  92تطبيقات على الضمانات واألمن النووي، املنعقد في الفترة  –التبادلية للقياسات اإلشعاعية 

 ، معهد الشرق األوسط العلمي لألمن، عمان، األردن.2299

"، املؤتمر السنوي الضمانات اإلدارية لالستخدام السلمي للطاقة النووية حمد، "عالء حسين على وأحمد عودة م -51

 ، كلية القانون، جامعة اإلمارات 2292ماي  29و 22والعشرين "الطاقة بين القانون واالقتصاد" املنعقد في الفترة الحادي 

 .العربية املتحدة

 "االتجار النوويالدولي   "، املؤتمر التهديدات وبرامج األنتربول  -الحركة اإلشعاعية واالتجار النوويماسون بونتنيغ، "  -61

تحت  -اململكة املتحدة –بأدنبرة  2222نوفمبر  22 -91"، املنظم خالل الفترة غير املشروع: الخبرة املتراكمة والطريق لألمام

نظمة الشرطة الجنائية الدولية واملنظمة مكتب الشرطة األوروبي وم    رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع 

 .2222، فيينا، دولية واملنظمة العاملية للجماركالبحرية ال

" البترول والطاقة:  ، ورقة مقدمة في امللتقى العلمياإلطار القانوني لألمن النووي"محمد محمد عبد اللطيف، "  -71

 ، كلية الحقوق، جامعة املنصورة، مصر.2222يل أبر  2 -2هموم عالم واهتمامات أمة " املنعقد في الفترة من 

، أعمال النظام القانوني للمنشآت النووية من التشييد إلى التفكيك في مصر واإلمارات"محمد محمد عبد اللطيف، "  -81

ماي  29إلى  22املؤتمر الدولي العلمي السنوي الحادي والعشرين " الطاقة بين القانون واالقتصاد" املنظم في الفترة من 

 ، مجلة كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 2292

 محمود بركات، "  -19
ً

دور عمليات االتجار غير املشروع في املواد النووية واإلشعاعية في تزايد  الخطر النووي دوليا

 ووسائل مواجهتها
ً

ألمن النووي املنظم بالرياض ، ورقة بحث ألقيت في امللتقى العلمي حول إستراتيجية عربية ل"وإقليميا

 .2292،    جامعـة نايف العربيـة للعلوم األمنيـة، 21/29/2292إلى  2خالل الفترة املمتدة من 

أعمال  "،الوضع الحالي ومستقبل الخيار النووي في الوطن العربي وآفاق ذلك في إطار التقدم العلميمحمود بركات، "  -21

، مركز دراسات 9ي الشرق األوسط"، مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط، ط الندوة الفكرية "الخيار النووي ف

    .2229الوحدة العربية، بيروت، سبتمبر
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"، األساليب الحديثة للتعامل مع الجرائم املستحدثة املرتبطة بالطاقة النووية ومنشآتهامعتصم مهدي أبو شتال، "  -12

والتحوالت اإلقليمية والدولية"، املديرية     جرائم املستحدثة في ظل املتغيراتامللتقى العلمي الثاني للشرطة العربية "ال

 م. 2292 -هـ  9221العامة لقوات الدرك األردنية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

    .9112ية، وقائع املؤتمر العربي الثالث لالستخدام السلمي للطاقة النووية، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذر  -22

 االتفاقيات والقرارات واملنشورات الدولية: -سادسا

  االتفاقيات والبرتوكوالت الدولية: -أ

 .9192حظر األسلحة النووية  في أمريكا الالتينية )معاهدة تالتيلولكو( لعام  معاهدة -1

 .   9121ا( لعام منطقة جنوب املحيط الهادي خالية من األسلحة النووية )معاهدة راروتونغ معاهدة -2

 .9111منطقة جنوب شرق آسيا خالية من األسلحة النووية )معاهدة بانكوك( لعام  معاهدة -3

 .9119معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام  -4

  .9111القطب الجنوبي ) معاهدة أنتاراتيكا( لعام معاهدة  -5

تكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول في ميدان اس -6

 .9192السماوية األخرى لعام 

 .9192 حظر انتشار األسلحة النووية لعام معاهدة  -7

 .2229منطقة آسيا الوسطى خالية من األسلحة النووية )معاهدة سيمباالتينسك( لعام معاهدة  -8

 .9119حة النووية )معاهدة بليندابا( لعام منطقة إفريقيا خالية من األسلمعاهدة  -9

 . 9122اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة اإلرهاب لعام  -11

 .9122االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب لعام  -11

 .9111االتفاقية اإلفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته لعام  -12

 .9122مارس  29اض السلمية املعدلة في التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في األغر   اتفاقية -13

 .9129التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي لعام  اتفاقية -14

 .9122املساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام  اتفاقية -15

 . 9112اتفاقية األمان النووي لسنة  -16

 .2221وية لسنة الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النو   اتفاقية -17

 .2221الحماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية لعام   اتفاقية -18

  .2221الحماية املادية للمواد واملرافق النووية بصيغتها املعدلة لسنة   اتفاقية -19

 .9112املشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود املستهلك والنفايات املشعة لسنة االتفاقية  -21

االتفاقية املشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود املستهلك وأمان التصرف في النفايات املشعة املوقعة بفيينا في  -21

21/21/9112. 

 .9112قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لسنة  اتفاقية -22

   .9112االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب لعام  -23

 .2221النووي لعام قمع أعمال اإلرهاب   اتفاقية -24

   .2292اتفاقية قمع األفعال غير املشروعة املتعلقة بالطيران املدني الدولي لعام  -25

 .2221قمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد السالمة املالحة البحرية لعام بروتوكول اتفاقية  -26
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ملنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لسنة غير املشروعة املوجهة ضد سالمة ابروتوكول اتفاقية قمع األعمال  -27

9122. 

 :القرارات الدولية -ب

 :قرارات مجلس األمن  

 .S/RES/2229/9292، الوثيقة:2229سبتمبر  92الصادر بتاريخ  9292 قرار مجلس األمن رقم -1

  (.2229لسنة ) 9222قرار مجلس األمن رقم  -2

 . USE/E/9122( 2222يقة: )(، الوث2222) 9122قرار مجلس األمن رقم  -3

  .USE/E/9199( 2222الوثيقة: )، 2222لسنة  9199 قرار مجلس األمن رقم -4

 . USE/E/9222( 2221: )، الوثيقة2221أيلول/ سبتمبر  22في  الصادر  ( 2221) 9222قرار مجلس األمن رقم  -5

   .USE/E/9122( 2299قة:)الوثي .2299أفريل  22( الصادر في 2299) 9122قرار مجلس األمن رقم  -6

 :قرارات الجمعية العامة 

 .USE/6/992/12، الدورة الثانية والخمسون. الوثيقة: 12/992رقم  قرار الجمعية العامة -1

 . A/RES/19/292، الوثيقة: 9119ديسمبر 92الصادر بتاريخ  19/292قرار الجمعية العامة رقم  -2

 .A/RES/22/11، الوثيقة: 2229لسنة  19/22رقم  قرار الجمعية العامة -3

 .A/RES/22/12، الوثيقة: 2222لسنة  22/12قرار الجمعية العامة رقم  -4

 .A/RES/11/22، الوثيقة: 2222لسنة  11/22قرار الجمعية العامة رقم  -5

 .A/RES/22/92، الوثيقة: 2221لسنة  22/92قرار الجمعية العامة رقم  -6

 .A/RES/29/99، الوثيقة: 2229لسنة  29/99قرار الجمعية العامة رقم  -7

 .A/RES/29/92، الوثيقة: 2222لسنة  29/92قرار الجمعية العامة رقم  -8

 .A/RES/12/91، الوثيقة: 2292لسنة  12/91قرار الجمعية العامة رقم  -9

 منشورات وتقارير األمم املتحدة: -ج

املوجهة إلى األمين العام القائم باألعمال  2222آيار/ مايو  92األمم املتحدة، الجمعية العامة، الرسالة املؤرخة في  -1

بالنيابة للبعثة الدائمة لكوبا لدى األمم املتحدة، البيان الصحفي الصادر عن البعثة الدائمة لجمهورية كوبا لدى األمم 

 .E- 222/12/6/222/2222املتحدة. الوثيقة: 

السبل والوسائل "، املرفق األول املعنون: " تقرير هيئة نزع السالح، " 22، الجمعية العامة، امللحق رقم األمم املتحدة -2

،     2229، الدورة السادسة والخمسون، نيويورك، الكفيلة لتحقيق نزع السالح النووي: ورقة عمل مقدمة من الرئيس"

 .22/19/6الوثيقة: 

األغراض السلمية، " تقرير الفريق العلمي املعني األمم املتحدة، الجمعية العامة، لجنة استخدام الفضاء الخارجي في  -3

 .229/921.6W/6باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي"، الوثيقة: 

 .2229شؤون نزع السالح، نيويورك، مكتب إدارة ، 22، املجلد 2222حولية نزع السالح لسنة األمم املتحدة،  -4

 .2222، مكتب إدارة شؤون نزع السالح، نيويورك،21، املجلد 2222نة األمم املتحدة، حولية نزع السالح لس -5

  .2222إدارة شؤون نزع السالح، نيويورك، مكتب ، 22، املجلد 2221األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -6

   .2221شؤون نزع السالح، نيويورك، إدارة مكتب ، 29املجلد، 2229األمم املتحدة، حولية نزع السالح لسنة  -7
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( 2222) 9129جزاءات املنشأ عمال بالقرار األمم املتحدة، مجلس األمن، التقرير الثالث لفريق الدعم التحليلي ورصد ال -8

أيلول/ سبتمبر  2بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، املرفق برسالة مؤرخة في 

(.الوثيقة: 9111) 9292من رئيس لجنة مجلس األمن املنشأة عمال بالقرار  موجهة إلى رئيس مجلس األمن 2221

122/2221/E.  

. 2292أكتوبر  91"، االتجار والحركة غير املشروعين عبر الحدوداألمم املتحدة، مجلس األمن، تقرير األمين العام: "  -9

 .222/2292الوثيقة: 

 2مرفق برسالة مؤرخة في  (،2222)9122نشأة عمال بقرار مجلس األمن تقرير اللجنة امل، مجلس األمن، األمم املتحدة -11

 .E/212/2222. الوثيقة: 2222يوليو 

 9122.، منشورات األمم املتحدة، أكتوبر 21"، العدد األجهزة والهيئات املعنية بنزع السالحاألمم املتحدة، "  -11

ملكافحة اإلرهاب الكيميائي      (، اإلطار القانوني الدوليRI4IWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ) -12

مارس  (، األمم املتحدة، فيينا،9والبيولوجي واإلشعاعي والنووي، منهاج التدريب القانوني على مكافحة اإلرهاب )الجزء 

2292. 

ب، األمم املتحدة، نيويورك، (، خالصة قضايا اإلرهاRI4IWمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بفيينا ) -13

2292. 

"برنامج  2291مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العاملية، التقرير السنوي لعام  -14

 مراقبة الحاويات"، بدون سنة.

   الوكالة الدولية للطاقة الذرية:وتقارير منشورات  -د

 تدابير تقوية التعاون "  تحت عنوان: 2222سبتمبر  22ة للطاقة الذرية املعتمد في العام للوكالة الدولي قرار املؤتمر -1

 .USE )22( EW/92". الوثيقة: الدولي في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل والتصرف في النفايات

واإلشعاعي: تقدم في تدابير الوقاية من اإلرهاب األمن النووي املؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان: " قرار  -2

 .GC(47)/RES/8. الوثيقة: 2222"، أيلول/ سبتمبر النووي واإلشعاعي

 .9112األساس ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام النظام  -3

مان الخاصة بالوكالة برعاية مشتركة مع منظمة األغذية والزراعة وآخرون، معايير األ  الوكالة الدولية للطاقة الذرية -4

 E- E -9-1الدولية للطاقة الذرية من أجل حماية الناس والبيئة، التحكم الرقابي في املصادر اإلشعاعية، دليل األمان رقم 

E الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،N6S6. 

حدة وآخرون، "التأهب للطوارئ برعاية مشتركة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -5

، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 2PSG  EEUالنووية أو اإلشعاعية والتصدي لها"، متطلبات األمان العامة العدد 

2299  . 

ي ل مقتطف من البيان الرسم"، مقااألعوام األربعون القادمة -الطريق إلى األمام، " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -6

، 2222نيسان/ أبريل  22للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع اللجنة التحضيرية ملعاهدة عدم االنتشار املنعقد في 

 .2222أيلول/ سبتمبر  ، 12 -9       جنيف بسويسرا، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد

 تسخير الذرة من أجل السالم  92"، مجلة الوكالة ريخ الوكالةمعالم بارزة في تا، " الوكالة الدولية للطاقة الذرية -7
ً
عاما

    .2299أيلول/ سبتمبر  فيينا، والتنمية"، طبعة خاصة بالذكرى السنوية الستين،

، "التواصل مع الجمهور في الطوارئ النووية أو اإلشعاعية"، دليل التأهب والتصدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -8

 .2292وكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، النمسا، للطوارئ، ال
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ن أجل حماية م   ، إخراج املرافق من الخدمة، متطلبات األمان الصادرة عن الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -9

 .2299والبيئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، النمسا، الناس 

 ، إرساء البنية األساسية لألمن النووي من أجل برامج القوى النووية، دليل التنفيذ،ريةالوكالة الدولية للطاقة الذ -11

 .2291من سلسلة الوكالة لألمن النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، أيلول/ سبتمبر  91العدد 

من  91العدد   ،برامج القوى النووية ، إرساء البنية األساسية لألمن النووي من أجلالوكالة الدولية للطاقة الذرية -11

 . 2291/ سبتمبر اقة الذرية، فيينا،النمسا، أيلول سلسلة الوكالة لألمن النووي، الوكالة الدولية للط

 ، برنامج األمان واألمن النوويين، الوكالة2292، استعراض األمان النووي لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -12

 .NI /)12( EE/2. الوثيقة: 2292ة، فيينا، النمسا، تموز/ يوليه، الدولية للطاقة الذري

، برنامج األمان واألمن النوويين، الوكالة 2292، استعراض األمان النووي لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -13

 .NI /)12( EW/2. الوثيقة: 2292الدولية   للطاقة الذرية، فيينا، تموز/ يوليه 

، اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان، متطلبات األمان العامة، سلسلة معايير دولية للطاقة الذريةالوكالة ال -14

)الصيغة املنقحة  PSG  EEU  البيئة، العدداقة الذرية من أجل حماية الناس و األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للط

9.UeR2299ديسمبر مسا، الن، فيينا، (، الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

برعاية مشتركة من اإلتحاد األوروبي للطاقة الذرية وآخرون، مبادئ األمان  الوكالة الدولية للطاقة الذرية -15

            .2222، فيينا، النمسا،  E -9أساسيات األمان ، العدد ،  األساسية

أنشطة الوكالة الدولية للطاقة ت أساسية بعنوان:" ، األمانة العامة، ورقة معلوماالوكالة الدولية للطاقة الذرية -16

"، مؤتمر األطراف الستعراض معاهدة عدم الذرية ذات الصلة باملادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

. الوثيقة: 22، ص 2291آيار/ مايو  22-نيسان/ أبريل 22، نيويورك 2291انتشار األسلحة النووية عام 

92/2291.W4I /IPC . 

، التأهب والتصدي للطوارئ، دليل عمليات االتصال في الحادثات والطوارئ، الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية -17

 .NSW4DD-SPU( 2292. الوثيقة: )2292الدولية للطاقة الذرية، فيينا، تموز/ يوليه 

، منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 2291، التقرير السنوي للوكالة لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -18

 .EW(92/)1 :. الوثيقة2299فيينا، 

، التواصل مع الجمهور في الطوارئ النووية أو اإلشعاعية التأهب والتصدي للطوارئ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -19

(PilbuP-SPUالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،)A N6S2299ن الثاني/ نوفمبر النمسا، تشري -، فيينا. 

 2P6UC EEU، القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان، متطلبات األمان العامة، العدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -21

 .2299من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، ديسمبر 

 .9122، الدورة الثامنة والثالثون لعام 922/ 22، املؤتمر العام، قرار رقم لذريةالوكالة الدولية للطاقة ا -21

، الهدف والعناصر األساسية ملنظومة األمن النووي الخاصة بالدولة أساسيات األمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية -22

النمسا، حزيران/  -نالية للطاقة الذرية، فييمن سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدو  22النووي، العدد 

 .2292 يونيه

، الوقاية من اإلشعاعات وأمان املصادر اإلشعاعية: معايير األمان األساسية الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -23

، طبعة مؤقتة،   2PSG  EEU )(Nr eGuمن متطلبات األمان العامة ) 2سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الجزء 

 .2299الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

، أمان محطات القوى النووية: اإلدخال في الخدمة والتشغيل، متطلبات األمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية -24

 .2299(، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، UeR.9)الصيغة املنقحة  EEU -2/2املحددة،   العدد 
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، الوكالة UeR( 1- IE.9أمان مرافق دورة الوقود النووي، متطلبات األمان، العدد ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، -25

 .2291الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

ان من سلسلة معايير األم U-IE-2، أمان مفاعالت البحوث، متطلبات األمان العدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -26

 .2292الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 
من سلسلة منشورات األمن النووي الصادرة   E-22، أمن املعلومات النووية العدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -27 

 .2299عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، كانون األول/ ديسمبر 

من سلسلة منشورات األمن النووي الصادرة  E- 22أمن املعلومات النووية، العدد  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية -29

 .2299النمسا، كانون األول/ ديسمبر  -عن الوكالة، دليل التنفيذ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا

 في مجال األمان النووي واألمان" تدابير تعزيز التعاون الدولي ، تقرير املدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -31

"، االستفادة من خطة العمل بشأن األمان النووي، املؤتمر العام، الدورة العادية اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات

 .NI / )92( EW/99. الوثيقة: 2299أيلول/ سبتمبر  22الستون، 

التدابير الرامية إلى  -2292تقرير األمن النووي لعام نون: " ، تقرير املدير العام املعالوكالة الدولية للطاقة الذرية -31

-WE( 12/)1. الوثيقة: 2292أغسطس  آب/ 91"، املؤتمر العام، مجلس املحافظين، الحماية من اإلرهاب النووي

22/2292/E44. 

 ةاألمن النووي للفتر        نتنفيذ خطة عمل الوكالة بشأ" :، تقرير املدير العام بعنوانالوكالة الدولية للطاقة الذرية -32

 . NI )12(EW-92/2292/NI /E44/2الوثيقة:   .2292سبتمبر  2"، املؤتمر العام، مجلس املحافظين، 2292-2292

، تقرير من املدير العام "حادث فوكوشيما دايتش ي"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية -33

 .EW( 11/)92الوثيقة  ن سنة.، النمسا، بدو فيينا

 2PSG  EEU   ، تقييم أمان املرافق واألنشطة، متطلبات األمان العامة، العددالوكالة الدولية للطاقة الذرية -34

( من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة من أجل حماية الناس والبيئة، الوكالة الدولية UeR.9)الصيغة املنقحة 

 .2299فيينا،  للطاقة الذريـة،

تقرير من املدير العام    ، 2292، مجلس املحافظين املؤتمر العام، األمن النووي لعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -35

 .GC(54)/9-GOV/2010/42. الوثيقة: 2292أوت  91"، التدابير الرامية إلى الحماية من اإلرهاب النوويبعنوان:" 

 ، مسرد مصطلحات األمان، املصطلحات املستخدمة في مجالي األمان النووي والوقاية الذرية الوكالة الدولية للطاقة -36

 .2222من اإلشعاعات، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

من سلسلة األمن  92، نظم األمن النووي وتدابيره لألحداث العامة الرئيسية، العدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية -37

 .2299ي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، كانون األول/ ديسمبر، النوو 

، نظم وتدابير األمن النووي للكشف عن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غير الوكالة الدولية للطاقة الذرية -38

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية،     كالة لألمن النووي،من سلسلة الو  29الخاضعة للتحكم الرقابي، دليل التنفيذ، العدد 

 .2291فيينا، النمسا، حزيران/ يونيه 

، نظم وتدابير األمن النووي للكشف عن املواد النووية واملواد املشعة األخرى غير الوكالة الدولية للطاقة الذرية -39

 ادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا،من سلسلة األمن النووي الص 29خاضعة للتحكم الرقابي، العدد 

 .2291حزيران/ يونيه 

مكتب الشرطة األوروبي )اليوروبول( وآخرون، توصيات األمن النووي بشأن املواد النووية واملواد املشعة األخرى  -41

لة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكا 91الخارجة عن التحكم الرقابي، العدد 

 .2292فيينا، تشرين األول/ أكتوبر 
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منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وآخرون، التأهب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدي لها، متطلبات  -41

الدولية للطاقة الذرية، فيينا،  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة GSR PART 2األمان العامة، العدد 

 .     2299تشرين الثاني/ نوفمبر 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وآخرون، املعايير املتوخى استخدامها في التأهب للطوارئ النووية أو  -42

 كالة، الوكالة الدوليةمن سلسلة معايير األمان الصادرة عن الو  EEE -2اإلشعاعية والتصدي لها، دليل أمان عام، العدد 

 .2292للطاقة الذرية، فيينا، آذار/ مارس 

.الوثيقة: 2222مدونة قواعد السلوك بشأن املصادر املشعة وأمنها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا،  -43

2222/W4IS4W/N6S6. 

املستخدمة في مجالي األمان النووي  مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املصطلحات -44

 . 2222والوقاية من اإلشعاعات، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا،

، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، النمسا. 2292التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -35

 . GC(58)/3الوثيقة:

 .GC(85)/3الوثيقة:  .، فيينا2292ولية للطاقة الذرية لعام التقرير السنوي للوكالة الد -36

( 92/)1، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا. الوثيقة: 2291للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  التقرير السنوي  -37

EW.)  

 2س األمن مؤرخة في لرسالة موجهة من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى رئيس مجلملحق  -38

يتضمن مقتطفات من تقرير قدمه املدير العام إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوثيقة:  2229ديسمبر

9992/2229/E. 

"االتجار النووي غير املشروع: الخبرة املتراكمة والطريق بشأن  للمؤتمر الدولي ملخص عن الجلسة االفتتاحية  -41

 بأدنبرة، اململكة 2222نوفمبر  22إلى  91نظم برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآخرون خالل الفترة من ، امللألمام"

 (.WI-N6S6-229/912. الوثيقة: )2222املتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 

Carlos Nogueira de Oliveira -41ذرية املتعلقة باألمن النووي، قسم األمان ، نبذة عن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة ال

 .2221واألمن النوويين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

     :مختلفة وثائق دولية -و

تحديث لتدابير التنفيذ الوطنية: " (، WCRC4ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ) اللجنة التحضيرية -1

 .CTBT/PTS/INF.9221"، مذكرة من األمين التنفيذي. الوثيقة: املرافق التشريعات واالمتيازات واتفاقات

وايرلندا ، األمان النووي، ورقة عمل مقدمة من أستراليا 2291اللجنة التحضيرية ملؤتمر األطراف في معاهدة  -2

نا للدول العشرة(، الدورة وعة فييوالدانمارك والسويد وفنلندا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا )مجم

 (.NPI/CONF.2015/PC.II. الوثيقة: )2292ماي  2 -أفريل 22الثانية املنعقدة في جنيف 

، ورقة 2291اللجنة التحضيرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  -3

تعزيز الشراكات الدولية ملنع اإلرهاب النووي: البعد الجديد لعدم  عمل مقدمة من إسبانيا واملغرب وهولندا بعنوان: "

   (.(NPI/conf.2015/PC.II/WP.11. الوثيقة: 2292أيار/ مايو  2 -نيسان/ أبريل 22"، الدورة الثانية، جنيف االنتشار

تعزيز "  ،9191هدة عام اللجنة التحضيرية ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعا -4

وهولندا،  "، ورقة عمل مقدمة من إسبانيا واملغربالشراكات الدولية ملنع اإلرهاب النووي: البعد الجديد لعدم االنتشار

      (.CP/NN.PW/2291.W4I /IPN.99، جنيف. الوثيقة: )2292ماي  2 -أبريل 22الدورة الثانية، 
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   .2292لعام  لألمن النووي واشنطنبيان قمة  -5

 .2292ألمن النووي لعام سول لبيان قمة  -6

 .2292ألمن النووي لعام الهاي لبيان قمة  -7

 .2299ألمن النووي لعام واشنطن لبيان قمة  -8

 ":"مسائل فيينا، معالجة 2291األطراف في معاهدة عدم االنتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام مؤتمر  -9

مل للتجارب النووية؛ االمتثال والتحقق؛ الرقابة على الصادرات؛ التعاون في مجال استخدام الطاقة معاهدة الحظر الشا

النووية في األغراض السلمية؛ واألمان النووي، واألمن النووي، واالنسحاب من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، 

 لندا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولنداورقة عمل مقدمة من أستراليا وايرلندا والدانمارك والسويد وفن

 (.CP/2291.W4I /IPC.9، نيويورك. الوثيقة: )2291ماي  22أبريل  22)مجموعة فيينا للدول العشرة(، 

 ، أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باملادة الرابعة من معاهدة2291مؤتمر األطراف في معاهدة عام  -11

 ، نيويورك. 2291ماي  22-أفريل 22عدم انتشار األسلحة النووية، ورقة معلومات أساسية أعدتها أمانة الوكالة، 

 .W4I / IPC.92/2291الوثيقة: 

معلومات أساسية من إعداد األمانة الفنية املؤقتة للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب  وثيقة -11

. 2292ؤتمر املعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، نيويورك، سبتمبر النووية من أجل امل

 .CTBT-Art.XIV/2/2292الوثيقة: 

األمان النووي: األمر      " تعزيز اإلتحاد األوروبي ألعلى مستوياتورقة عمل مقدمة من اإلتحاد األوروبي بعنوان:  -12

املعاهدة عام الستعراض " ملؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مان النوويالتوجيهي املنقح املتعلق باأل 

 ..19NPT/CONF.2015/WP. الوثيقة: 2291ماي  99، مؤرخة في 2291

مكتب الشؤون القانونية. الوثيقة:  -األنتربول –القانون األساس ي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -13

(2222)9119/E6/W4IE/N. 

 .2292" لعام "معا يمكننا التصدي للجريمةالسنوي لألنتربول بعنوان:  التقرير  -14

 .2299السنوي لألنتربول لعام التقرير  -15

"، جامعة موسكو للعالقات الدولية، نموذج األمم   منع حيازة اإلرهابيين للمصادر املشعة، "9122تقرير خبير اللجنة  -18

  (. MIMUN 2016املتحدة )

 عن جزء من سلسلة التحقق وتعزيز الثقة صادر عن مبادرة التهديد النووي بعنوان:  NTIيتقرير مبادرة التهديد النوو  -19

 . 2292"، نظرة عامة، يوليو التحقق املبتكر: أدوات جديدة والعبون جدد للحد من املخاطر النووية" 

"، اإلصدار "وضع إطار عمل للتأمين واملساءلة والعملية بعنوان: ، مؤشر أمن املواد النوو NTIمبادرة التهديد النووي  -21

 .2292الثاني، يناير 

غاريث إيفانر وييريكو كاواغوتني وآخرون، " تقرير اللجنة املعنية بمنع انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي   -21

طوكيو، تشرين الثاني/  -"، كانبيراياسة العامليينالقضاء على التهديدات النووية : برنامج عمل لواضعي السبعنوان: " 

 .2221نوفمبر 

مجلس أوروبا، لجنة الخبراء حول اإلرهاب، البروفايالت الوطنية املتعلقة بقدرات مكافحة اإلرهاب )اململكة املتحدة(،  -22

    . 2222أبريل 

لعالقة بتطبيقات االستخدامات السلمية للطاقة األنشطة والبرامج ذات اتقرير الهيئة العربية للطاقة الذرية حول "  -23

، مرفقات البند الخامس من مشروع جدول األعمال، الجزء الثاني، النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر"

 . 99/21/2292الثالثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء املنعقد في االجتماع 
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نوفمبر  92جتماع رؤساء مجالس إدارات الهيئات العربية للطاقة الذرية املنعقد بصنعاء باليمن في البيان الختامي ال  -24

2222. 

 القوانين والتشريعات الوطنية: -سابعا

 التشريع الفرنس ي -أ

 .قانون الدفاع العسكري  -1

 .9112قانون العقوبات لسنة  -2

 قانون اإلجراءات الجنائية. -3

 املتعلق بالشفافية واألمان في املجال النووي. 92/29/2229ؤرخ في امل 929القانون رقم  -4

 .2292يناير  1املؤرخ في  9 -2292قانون البيئة املعدل باملرسوم رقم  -5

 التشريع الجزائري  -ب

 العقوبات. قانون  -1

ضمن إنشاء محافظة املت 9119ديسمبر سنة  9املوافق  9292رجب عام  22املؤرخ في  229 -19الرئاس ي رقم  املرسوم -2

 الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.

املتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، املعدل واملتمم     9111أبريل  91املؤرخ في  29-11الرئاس ي رقم  املرسوم -3

 .2291مارس  92املؤرخ في  29 – 91بمرسوم رئاس ي رقم 

  املتعلق بتدابير الحماية من اإلشعاعات املؤينة. 2221أبريل  99ؤرخ في امل 992 -21الرئاس ي رقم املرسوم  -4

 املتعلق بتسيير النفايات املشعة. 2221أبريل  99ؤرخ في امل 991 -21املرسوم الرئاس ي رقم  -5

 9املؤرخ في  229 -19املعدل واملتمم للمرسوم الرئاس ي رقم  2222سبتمبر  92املؤرخ في  221 -22الرئاس ي رقم  املرسوم -6

 29املؤرخ في  222 -92 الرئاس ي رقم املرسوم -7  املتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 9119ديسمبر 

م املتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على االتفاقية الدولية لقمع أعمال 2292نوفمبر  2ه املوافق 9229ذي القعدة 

  .2221اإلرهاب النووي لسنة 

 املتضمن إنشاء املعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. 2299يونيو  2املؤرخ في  299-99الرئاس ي رقم املرسوم  -8

املتضمن إنشاء مركز  2292فبراير سنة  29املوافق  9222ربيع الثاني عام  2املؤرخ في  22 -92الرئاس ي رقم  املرسوم -9

هـ  9222ربيع الثاني عام  2، الصادرة في 92د التكوين والدعم في مجال األمن النووي وتنظيمه وسيره. )ج.ر.ج.ج، العد

 .2292فبراير سنة  21املوافق 

تدابير م، الذي يحدد 2292يوليو سنة  29ه املوافق  9221رمضان عام 21املؤرخ في  911-92رقم  املرسوم الرئاس ي -11

الرسمية  صادر املشعة، الجريدةاألمن النووي املطبقة على الحماية املادية للمنشآت النووية واملواد النووية وأمن امل

يوليو سنة  21املوافق ه  9221رمضان عام  99 ، الصادرة بتاريخ22للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد 

  م. 2292

 التشريع املصري  -ج

 .2292لسنة  2299املعدل بالقانون رقم  2292قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية املصري لسنة  -11

املؤرخ  9229الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -12

 السنة الرابعة والخمسون. 2299أكتوبر  29)مكرر( الصادرة في  22بالجريدة الرسمية العدد  2299أكتوبر  92في 
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 األردنيالتشريع  -د

، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2222لسنة  22رقم ة واألمان واألمن النووي الوقاية اإلشعاعيقانون  -11

 .2229، العدد 92/29/2222

 املغربي التشريع -هـ

 املتعلق باألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي. 2292أوت  22املؤرخ في  922 -92القانون رقم  -11

    التشريع التونس ي -و

، منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية 2291املتعلق بمكافحة اإلرهاب وغسل األموال لسنة  29القانون رقم  -11

 .912، السنة 92، العدد 2291أوت  2املوافق لـ  9229شوال  22التونسية )الرائد الرسمي( الصادرة في 

 اإلماراتيالتشريع  -ز

لسلمية للطاقة النووية، الجريدة الرسمية لدولة في شأن االستعماالت ا 2221( لسنة 9املرسوم االتحادي رقم ) -11

، السنة 2221سبتمبر  22املوافق  9222شوال  2، الصادرة في 212اإلمارات العربية املتحدة، وزارة العدل، العدد 

 التاسعة والثالثون.

 التشريع العراقي -ح

 2229بالرقم     يدة الوقائع العراقية املنشور في جر  2299( لسنة 22قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية رقم ) -11

   .2292كانون الثاني  99 الصادرة في

             املراجع باللغة األجنبية: -ثامنا

1- SINGH Nagendra, Introduction : Les modèles de règlementation des espaces extraterritoriaux 

le traité sur L’Antarctique de 1959, édite à l’ouvrage : Droit International Bilan et Perspectives, 

tome 2, A. Paris, 1991. 

2- Sgeel kank sharma, l’AIEA et le système des Nations unies :le dispositif de coopération 

nucléaire, AIEA Bulletin, 3L,1995. 

3- Wolfgang  Kilp, «La communauté européenne de l’énergie atomique, son droit primaire et 

son droit dérivé », le droit nucléaire international : histoire, évolution, et perspectives, OCDE, 

2010  .  

4- Bernard Sitt , Le traité d’interdiction Complète des essais nucléaires :un chef d’œuvre 

diplomatique en péril ?,A.F.R.I.Volume II, Bryluant, Bruxelles.2001  .  

5- Paul Herault , L’Application de le Résolution 1540du conseil de sécurité des nations 

unies :Bilans et Enjeux, Fondation pour la Recherche stratégique, paris,2009  .  

6- Heupel  Monika, « l’initative de sécurité contre la prolifération : renforcer la mobilisation et 

les capacités en faveur de l’interception de cargaisons liées aux armes de destruction 

massive »,L’Asie central à la croisée des chemins, forum du désarmement, quatre- 2007 . 

7- CEHR(W), Le cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme nucléaire Bulletin de 

droit nucléaire, n°79, juin 2007, p. 11. 

8- ELBARADET (M) et STORE(J.G) : comment le monde peut combattre le terrorisme 

Nucléaire, Bulletin de L’AIEA, volume 48-1 Septembre 2006, p.15. 
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9- Office des Nations Unies Contre La drogue et le crime (UNODC), la coopération 

internationale en matière pénale contre le terrorisme, Programme de formation Juridique contre 

le terrorisme, MODULE 3, NATIONS UNIES, New York, 2011. 

10- Keyvan Piram, »Les stratégies gouvernementales pour le développement de l’énergie 

nucléaire-pratiques Françaises et Américaines sur le marché des centrales nucléaires ", 

mémoire de Master en relations international, Université Paris II Panthéan Assas, juin 2008 . 

11- Convention  de la communauté européenne de l’énergie  nucléaire. 

12- Tomihiro Taniguchi, “A global Challenge Nuclear activities are increasingly multinational, 

no longer confined the borders of one country”, IAEA BULLETIN “Helping Hands”,  vol. 50-2, 

May 2009, VIENNA, p.22. 

13- tsuneo AKaha, “japans comrehesive security  policy :a Naw East Asian Environment”, 

Asian survey, vol. 31, no.4, April 1991 . 

14- Carlton Stoiber And others, hand book on Nuclear Law, international atomic Energy 

Agency, Vienna, 2003. 

15- Talib shaghati Mashari Alkenani, « the Role of International organization in counter 

terrorism” , doctoral thesis, to the university of st clements which is part of the doctoral, 

Baghdad, 2013. 

16- prieur Michel, Droit de L’environnement,3 e éd, DALLOZ ,Paris, 1996.                               

17- Jim Lieberman-Lea, Joe Gray, Charley Hanghney, Robert Pierson, overview of the nuclear 

regulatory commission and its regulatory process for the Nuclear fuel cycle for Light water 

Reactors, Talisman international, LLC, Washington. D.C 2007, February 25, 2011 .  

18- Alfonso Garcia Robles, mesures de désarmement dans des zones particulieres : le traité 

visant interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine. RCAL, 1971, vol 133, p.73. 
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21- Niehoff Richard, « Organization and Administration of the United States Atomic Energy 
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0175, p.4ets.    
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Regulatory Commission and its Regulatory Process For the Nuclear Fuel cycle for light water 
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24- Report to Congress March 2016, « Prevent, Counter, and Respond-A strategic Plan to 

Reduce Global Nuclear Threats, FY 2017- FY 2021 »,National Nuclear Security Administration, 

united states Department of Energy, Washington, DC 20585. 

25- SIPRI Yearbook2006: Armaments, Disarmament and International Security (New York; 
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944 
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http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk-npt-iaea-factsheet.pdf
http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi-cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile
http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi-cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile
http://webcache.googleeusercont.com/search?q=cache:utJAZYwwi-cj:docbox:un.org/docBox/docbox.nsf/Getfile
http://www.iaea.org/
https://www.youtupe.com/watch?v=UIBL-muuk8M
https://www.aaea.org.tn/?page_id=890
https://www.aaea.org.tn/?page_id=890
https://nnas.energy.gov/content/2016-year-review
https://nnas.energy.gov/content/2016-year-review
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installation-nucleaires/securite-nucleaire/protection-controle-matieres-nucleaires-FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installation-nucleaires/securite-nucleaire/protection-controle-matieres-nucleaires-FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installation-nucleaires/securite-nucleaire/protection-controle-matieres-nucleaires-FranceLPages/sommaire.aspxnnaissa
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، في العالم" خبير في السوق السوداء لألسلحة النووية 222شركة و 922" تريليون دوالر واملوقع اإللكتروني مصرس،  -35

 .29/21/2292االطالع :  ، تاريخ  p://www.masress.com/alkahera/942httمتاح على الرابط التالي:

 وكيبيديا، اإلدارة الوطنية لألمن النووي، متاح على الرابط التالي: –املوسوعة الحرة  -36

 Administration&prev=search-Nuclear-edia.org/wiki/Nationalhttps://en.wikip ،  22/21/2292االطالع :  تاريخ. 

 التالي: ، وزارة الطاقة األمريكية، على الرابط وكيبيديا –الحرة   -37

:https://ar.wikipedia.org/wiki  92/92/2292االطالع :  ، تاريخ . 

النووي في  الرئيس بوتفليقة يعلن عن إنشاء مركز امتياز لتكوين ودعم األمنالبوابة الجزائرية للطاقات املتجددة، "  -38

 ، متاح على الرابط التالي:"الجزائر

 article1073https://portail.cder.dz/ar/spip.bhp?  ، 29/92/2292االطالع :  تاريخ     . 

مايو  29 جريدة اإلتحاد"، ... وإعادة تدوين قواعد "عدم االنتشار9122القرار برايان آر. إيرلي ومارك تي نانس، "  -39

 ، متاح على الرابط التالي:2299

https://www.alittihad.ae/wajhatdelails.php?id=89381،   22/29/2292االطالع :  تاريخ. 

مجلة آراء "، شرعي مالئم   ال تطوير لبرنامج نووي من دون وضع إطاربريفور،"  -باتريك راينيرز وأوديت حانكوفيتش -41

 حول الخليج، مركز الخليج لألبحاث، متاح على الرابط التالي:

 40&oplion=com_content-45-10-19-06-http://araa.sa/index.php?view=article&id=500:2014  ، االطالع :  تاريخ

99/21/2292. 

 التالي: ، متاح على الرابط 2292ارس /آذار م 21و  22ملؤرخ في بيان قمة الهاي من أجل تعزيز األمن النووي ا -41

-ritysecu-nuclear-hague-https://www.government/documents/directives/2014/03/25the

arabic-summit.communique :99/92/2292، تاريخ اإلطالع  . 

 فيها تقدم مساهمة جوهرية في بيان مراكش،  -42
ً

"املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي التي يعتبر املغرب عضوا

 ، متاح على الرابط التالي:2299أفريل  2"، مجال األمن النووي

ttps://www.akhbarona.com/divers/161291.htmlh  ،  29/22/2292الطالع :  اتاريخ. 

؟"، عرض محمود محمد            كيف سيواجه العالم تحديات األمن السيبرانيبيتر سينجر واآلن فريدمان، "  -43

 ، متاح على الرابط التالي:22/21/2292م، مؤرخ في السيد، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرا

  www.siyassa.org.eg/News/4925.aspx،  2292./92/22االطالع :  تاريخ 

 ، متاح على الرابط التالي:2292ديسمبر  21 " قنابل نووية مسروقة للبيع: الوسطاء ال يمتنعون"،براء الخطيب،  -44

 https://www.youm7.com/.../ االطالع:، تاريخ 222929يمتنعون/-ال-الوسطاء-للبيع-مسروقة-نووية-قنابل  

22/22/2292. 

"، تجاهله يتم   تهديد القنبلة القذرة أخطر من أن –سباق جديد للتسلح النووي بين القوى العظمى باميال فالك، "  -45

 ، متاح على الرابط التالي:2292ريل أب 21مجلة املجلة، 

 https://arb.majalla.com/node/20721,  21/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

دولية،  ، أخبار"داعش" لـ واد مشعة"تقارير تكشف تورط املخابرات الروسية بتهريب مبوابة الشرق اإللكترونية،  -46

االطالع :  ، تاريخ sharq.com/news/details/375966-http://www.al، متاح على الرابط التالي: 21/92/2291

22/22/2292. 

http://www.masress.com/alkahera/942
https://en.wikipedia.org/wiki/National-Nuclear-Administration&prev=search
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://portail.cder.dz/ar/spip.bhp?article1073
https://www.alittihad.ae/wajhatdelails.php?id=89381
https://www.alittihad.ae/wajhatdelails.php?id=89381
http://araa.sa/index.php?view=article&id=500:2014-06-19-10-45-40&oplion=com_content
https://www.government/documents/directives/2014/03/25the-hague-nuclear-security-summit.communique-arabic
https://www.government/documents/directives/2014/03/25the-hague-nuclear-security-summit.communique-arabic
https://www.akhbarona.com/divers/161291.html
https://www.akhbarona.com/divers/161291.html
https://www.akhbarona.com/divers/161291.html
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixje-_nY3eAhXKy4UKHWAyDS4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.siyassa.org.eg%2FNews%2F4925.aspx&usg=AOvVaw35mx6Pi959lG2J40vWdd6p
https://www.youm7.com/story/2010/12/25/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86/324636
https://www.youm7.com/story/2010/12/25/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86/324636
https://www.youm7.com/story/2010/12/25/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86/324636
https://www.youm7.com/story/2010/12/25/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86/324636
https://www.youm7.com/story/2010/12/25/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86/324636
https://arb.majalla.com/node/20721,%20%20Consulté%20le :%2029/04/2018.
https://arb.majalla.com/node/20721,%20%20Consulté%20le :%2029/04/2018.
http://www.al-sharq.com/news/details/375966
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47- حسن حسن، " اإلرهاب النووي...مخاطر وتحديات"، جريدة الثورة، 2292/92/29، متاح على الرابط التالي: 

thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=38817061720131020172157 , consulté le : 18/07/2018. 

على ، متاح 2299ديسمبر 22"، مركز البحوث، السكنية، نشأة وتحوالت الجماعات اإلرهابية حسن أبو ساق، " -48

 الرابط التالي: 

assakina.com/center/parties/11557.htm-http://www ،  92/22/2292االطالع :  تاريخ. 

للدراسات واألبحاث  "، املوقع اإللكترونيأسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العامخليل حسين، "  -49

تاريخ  ، post_6926.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01blogح على الرابط التالي: متااإلستراتيجية، 

 .2292 /21/21االطالع :  

على الرابط التالي: "، متاح اإلنصاف عامل أساس ي لنجاح بنك الوقودخالد طوقان، "  -51

http://thebulletin.org/node/6301  29/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 ، متاح على الرابط التالي:22/22/2292"، قمة األمن النووي تتبنى إعالن سيول الختاميجيسيكا سويونج تشوي، "  -51

 arabic.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=99706&pageInd،  2292./29/22االطالع :  تاريخ 

مؤسسة  ،22/21/2292"، مقال منشور في كازاخستان... نزع السالح النووي على الصعيد العالمي"  ،جريدة الثورة  -52

 على الرابط التالي:  الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، سورية، متاح

http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66175320620120529195150،  2292./22/22االطالع :  تاريخ 

 ، متاح  على الرابط التالي:2292سبتمبر  22ور بتاريخ ، مقال منشالجزائر ملتزمة بتعزيز منظومتها النووية""الخبر،  -53

https://www.elkhabar.com/Press/article/64582/#  2292./22/92االطالع :  ، تاريخ 

الدراسات مركز ة، الندوة العلمية )األمن النووي(، "، كلمة تقديميجهود يباركها الرحمنمحمد عبد هللا املحنا املري، " -54

 والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالتعاون مع كلية الشرطة، دولة قطر، متاح على الرابط التالي:

le/123456789/63851https://repository.nauss.edu.sa/hand  29/92/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 على الرابط التالــي: جريـدة القبس اإللكترونـي الكويتيـة، متاح ،سوق نوويـة تهدد األمـن العالمي" محمد حسن، " -55

https://alqabas.com/7185 : 99/21/2299، تاريخ اإلطالع.   

احتكار القوة الغربي والخروج اإلسرائيلي على "منع االنتشار" يستدعيان قراءة جديدة، العرب  محمد السيد سليم، " -56

م، 2292ديسمبر  29الجمعة   9921، يومية النهار الكويتية، العدد والجدل العالمي حول األمن النووي ... بين تعريفين"

 لي:ه، متاح على الرابط التا9222محرم  22

    www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=246617&date=31122010: 17/05/2016. , Consulté le                                                                         

 ، جريـدة العربـي الناصـري، متـاح على الرابـط التالـي:نحو رؤيـة عربيـة لألمـن النـوويمحمـد السيـد سليـم،  -57

 3araby.com/opinion/list/-http://www.al  92/29/2299االطالع :  ، تاريخ.   

املصادر املشعة إلى    نقل الخبرة املكتسبة في مجال األمن النووي والسالمة أثناءأحمد محمود جمعة ،" محمد  -85

 "، متاح على الرابط التالي: املناطق النائية

 https://repository.nauss.edu.sa/.../%االطالع :  ، تاريخ  ...ال22االمن%22مجال%22فى%22املكتسبة%22الخبرة

21/29/2292. 

 محمد عبد السالم،"  -59
ً

 ماثال
ً

لم تعد املستهدف  الواليات املتحدة دراسة جديدة: اإلرهاب النووي للقاعدة ال يزال خطرا

 "، موقع العربية نت، متاح على الرابط التالي:الرئيس ي

 https://www.alarabiy.net/articles/2008/12/03/61289/html  21/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDn_-w_fzeAhUTUBUIHXbHBgIQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fthawra.sy%2F_print_veiw.asp%3FFileName%3D38817061720131020172157&usg=AOvVaw2blnz9GDD0v9fsD9K30pVp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDn_-w_fzeAhUTUBUIHXbHBgIQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fthawra.sy%2F_print_veiw.asp%3FFileName%3D38817061720131020172157&usg=AOvVaw2blnz9GDD0v9fsD9K30pVp
http://www-assakina.com/center/parties/11557.htm
http://www-assakina.com/center/parties/11557.htm
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01blog-post_6926.html
http://thebulletin.org/node/6301
http://thebulletin.org/node/6301
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia_Pv5qsffAhXulYsKHYAxD_AQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Farabic.korea.net%2FNewsFocus%2FPolicies%2Fview%3FarticleId%3D99706%26pageIndex%3D129&usg=AOvVaw3i1O9o0aYg0JiVIpL6Lxwp
http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66175320620120529195150
http://thawara.sy/_archive.asp?fileName=66175320620120529195150
https://www.elkhabar.com/Press/article/64582/
https://www.elkhabar.com/Press/article/64582/
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/63851
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/63851
https://alqabas.com/7185
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=246617&date=31122010
http://www.al-3araby.com/opinion/list/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://repository.nauss.edu.sa/.../الخبرة%20المكتسبة%20فى%20مجال%20الامن%20ال...%20،%20تاريخ%20الإطلاع:%2025/01/2017.
https://repository.nauss.edu.sa/.../الخبرة%20المكتسبة%20فى%20مجال%20الامن%20ال...%20،%20تاريخ%20الإطلاع:%2025/01/2017.
https://www.alarabiy.net/articles/2008/12/03/61289/html
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 التالي: على الرابط "، جريدة القدس العربي اإللكترونية، متاح اإلرهاب النووي وتهديد السلم الدوليمحمد بوبوش، "  -61

20/18ro20a.htm-http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02  2292./29/22االطالع :  ، تاريخ 

"، متاح على الرابط التالي: األمن النووي في نزعة إرهاب محمد بن عويض الفايدي، " -16

-http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.al

jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0,          .consulté le:24/07/2018 

يوليو  99مؤشرات عاملية،  ،"الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفتح بنك ال زبائن له.. لليورانيوم"منير البويطي،  -26

 ، متاح على الرابط التالي:2292

 ra.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19W17Ehttp://a 2292./21/22االطالع :  ، تاريخ 

مغاربي   املركز األورو، 2291"، بحث سبل التعاون واالنعكاسات 1+1تأمين الحدود في فضاء منصف وناس، "  -36

 للبحوث والدراسات اإلستراتيجية. متاح على الرابط التالي:

https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdf   92/21/2292االطالع : ، تاريخ.     

"،             ي القانون الدوليحق الدول في االستخدامات السلمية للطاقة النووية فمصطفى أحمد أبو الخير، " -46

 بالرابط التالي:  2299يوليو  29متاحة في املوقع الرسمي لجمعية راصد لحقوق اإلنسان، األحد  دراسة قانونية

monitor.net/news.php?extend.519.31-http://www.pal  22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

،        29/22/2292"، موقع شباب مصر، مخاطر السالح النووي مخاطر التسليح الحديثمصطفى محمد غريب، " -56

 .22/22/2292االطالع :  تاريخ  ، www.shbabmisr.com/mt~133434  متاح على الرابط التالي:

 ،األسلحة النووية"    " قمة واشنطن لألمن.. بين االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخطرمحمد العجرودي،  -66

 ، متاح على الرابط التالي:2299أبريل  2اليومي، األهرام 

 nt/491993.aspxwww.ahram.org.eg/NewsPri 22/21/2292  االطالع:، تاريخ. 

الرابط ، متاح على 2292شرق األوسط، مايو ، املنتدى النووي، رؤى من ال"نحو مجلس أمن نووي"محمود الجندي،  -76

 .92/21/2292االطالع :  ، تاريخ  :jundi-publications/item/11-and-//www.acsis.org/NF_AR/index.php/researchhttps: التالي

"، مركز بيروت لدراسات كيف تفهم سياسة اإلتحاد األوروبي ملكافحة االنتشار النووي محمد هشام إسماعيل،" -86

 .29/21/2292االطالع :  ، تاريخ   https://www.beirutme.com/?p=24292الشرق األوسط، متاح على الرابط التالي: 

النووي رؤى من ، مقاالت وتحاليل، املنتدى "مسألة املدى الالنهائي ملعاهدة حظر االنتشار النووي"محمد منير زهران،  -69

 التالي: . متاح على الرابط 2292الشرق األوسط، يوليو 

File:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf ،  99/22/2292االطالع :  تاريخ. 

             ، القبس اإللكتروني،"القوقاز... سوق سّري لتداول املواد املشعة والنووية"محمد حسن،  -71

 .29/22/2292الطالع :  ا، تاريخ  ttps://alqabas.com/26273/h : متاح على الرابط التالي، 2299مايو  92 

متاح ، 2222ديسمبر  92، اإلماراتية "، جريدة االتحادالحقل النووي... واالزدواجية األمريكيةمحمد السيد سعيد، "  -17

 . 99/92/2292، تاريخ اإلطالع: https://www.alittihad.ae/wehatarticle/33208على الرابط التالي: 

متاح على الرابط  ،إلشعاعية عبر الحدود""التنسيق العربي ملكافحة تهريب املواد النووية وامهداوي عبد القادر،  -27

 .29/21/2292االطالع :  تاريخ  ، https://platform.almanhal.com/Reader/2/93802التالي:

مجلة ، ترعب أوروبا"  ا النووية السريةاملافي -"أسلحة الدمار الشامل إذا وصلت إلى أيدي اإلرهابيينمهدي السعيد،  -37

 ، متاح على الرابط التالي: 22، ص 9111، لندن، 221الوسط، أوروبا، العدد 

Daharchives.alhayat.com/issue_archive/wasa%20magazine/1999/5/3/ 22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02-20/18ro20a.htm
http://www.alquds.co.uk/data/2008/02/02-20/18ro20a.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.al-jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RUy9uh9YljYJ:www.al-jazirah.com/2016/20160610/ar9.htm&hl=ar&gl=dz&strip=0&vwsrc=0
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19W17E
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdfC
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/.../2015/Ricerca_Arabo_2015.pdfC
http://www.pal-monitor.net/news.php?extend.519.31
http://www.pal-monitor.net/news.php?extend.519.31
http://www.shbabmisr.com/mt~133434
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJnLGf9cnfAhVLsqQKHSDfAcwQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahram.org.eg%2FNewsPrint%2F491993.aspx&usg=AOvVaw2essMMJBTueeYsl4XkpsQ5
https://www.acsis.org/NF_AR/index.php/research-and-publications/item/11-jundi
https://www.beirutme.com/?p=24292
file:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf
file:///c:/users/annotec5121/Downloads/Zahran%20(60).pdf
https://alqabas.com/26273/,%20%20Consulté%20le :%2023/04/2018.
https://alqabas.com/26273/,%20%20Consulté%20le :%2023/04/2018.
https://alqabas.com/26273/,%20%20Consulté%20le :%2023/04/2018.
https://www.alittihad.ae/wehatarticle/33208
https://platform.almanhal.com/Reader/2/93802
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، 22292، العدد 2222راير فب 21  "، ملفات األهرام،لسوداءاالنقالب الثاني في السوق النووية امحمد عبد السالم، "  -47

 ، متاح على الرابط التالي:922السنة 

www.ahram.org.eg/Archive/2004/2/29/FILE1.HTM 2018./22/21 :االطالع، تاريخ/  

رجب  2االثنين ألوسط، ا     "، جريدة الشرق أبو ظبي تستظيف مؤتمرا دوليا ملكافحة اإلرهاب النوويمحمد نصار،"  -57

 ، متاح على الرابط التالي: 99122، العدد 2292يونيو  29ه 9229

www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11528&article=574843... 99/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

   متاح على الرابط التالي:    ، 2299أفريل  92"، ملاذا يجدر االستمرار في عقد قمم األمن النووي فاشز، " مايكل إتش -67

https://thebulletin.org › Roundtable entry 2292./29/22االطالع :  ، تاريخ 

النووي واألمن النووي والضمانات، الهيئة االتحادية للرقابة النووية لدولة اإلمارات مسرد مصطلحات األمان  -77

 .  2292/ 92/ 92االطالع :  ، تاريخ  www.fanr.gov.ae العربية، متاح على الرابط التالي: 

 "، متاح على الرابط التالي: النتائج العشرة األولىرنيغي الدولي ملنع انتشار األسلحة النووية، " مؤتمر كا -87

https://carnegieendowment.org/files/nonproliferation.pdf 22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 "، أخبار الخليج،ح النووي"الحلقة املفقودة في الجهود الدولية لنزع السال مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية،  -79

 ، متاح على الرابط التالي:2292يناير  91وآراء، قضايا 

 alkhaleej.com/news/article/1054450-http://akhbar 2292./92/92االطالع :  ، تاريخ 

(، تاريخ مركز فيينا الدولي، املوقع اإللكتروني: RI44مكتب األمم املتحدة بفيينا ) -18

https://www.unov.orgLunov/vic_history.html  92/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 .99/22/2292االطالع :  تاريـــخ  ، www.unmultimedia.org/arabic/radioموقع إذاعة األمم املتحدة على النت: -18

 "، متاح على الرابط التالي: متى تدخل الدول العربية النادي النووي؟، "22موقع رصيف  -28

raseef22.com/economy/2017/01/11 92/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 ، متاح على املوقع التالي:مخاطر اإلشعاعات والوقاية منهانتدى هواه الفيزياء، منتدى هواه للعلوم، م -38

  topic-http://iraqi11.yoo7.com/t150  29/99/2299، تاريخ اإلطالع.  

 متاح على الرابط التالي:  ،الوكالة الذرية: اختتام املؤتمر الدولي ملعاهدة األمان النوويإليطالية لألنباء، موقع أكي ا -84

http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=1.0.2108655501 ،2292./99/29االطالع :  اريخ ت 

منشور مقال "، منطقة آسيا الوسطى خالية من األسلحة النووية" ،ICNمركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار  -85

 ، متاح على الرابط التالي:2292فبراير  9بتاريخ 

canwz/-zone-free-weapon-nuclear-asia-regimes/central-and-www.nti./org/learn/treaties ،9/21/2292: االطالع تاريخ. 

 لتعزيز ة دعوة لالستيقاظ األمم املتحدة تقول إن حادث فوكوشيما يعد بمثابمركز أنباء األمم املتحدة، األخبار، " -86

 ، متاح على الرابط التالي:2299 -21 -22"، السالمة النووية

www.unorg/arabic/news/story.asp?NewsID=15564# ، 29/21/2292االطالع :  تاريخ.  

،  22/29/2299في    في القانون اإلداري مع التعمق مؤرخة  ، املحاضرة الثامنة2299مركز العراف للدراسات العليا  -87

 متاحة على الرابط التالي:

 https://www.Facebook.com/elarafcenterLposts57622479195463 92/22/2292االطالع :  ، تاريخ  . 

"، متاح على الرابط التالي: الجزائر تنش ئ أول مركز للحماية من االعتداءات النوويةيرس، "موقع جزا -88

https://www.djazairess.com/elayem/122305  29/92/2292االطالع :  ، تاريخ. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUubSX5NjfAhWC2eAKHb9fCdIQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahram.org.eg%2FArchive%2F2004%2F2%2F29%2FFILE1.HTM&usg=AOvVaw01x8ATfHcllXPvzbGB3Yti
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUubSX5NjfAhWC2eAKHb9fCdIQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahram.org.eg%2FArchive%2F2004%2F2%2F29%2FFILE1.HTM&usg=AOvVaw01x8ATfHcllXPvzbGB3Yti
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11528&article=574843...
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11528&article=574843...
http://www.fanr.gov.ae/
http://www.fanr.gov.ae/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ8vbEvtHfAhW0BWMBHf48D38QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcarnegieendowment.org%2Ffiles%2Fnonproliferation.pdf&usg=AOvVaw1kKlVWVNdb8pfdJd4l5Nz_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ8vbEvtHfAhW0BWMBHf48D38QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcarnegieendowment.org%2Ffiles%2Fnonproliferation.pdf&usg=AOvVaw1kKlVWVNdb8pfdJd4l5Nz_
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1054450
https://www.unov.orglunov/vic_history.html
https://www.unov.orglunov/vic_history.html
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio
http://iraqi11.yoo7.com/t150-topic
http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=1.0.2108655501
http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Security/?id=1.0.2108655501
http://www.nti./org/learn/treaties-and-regimes/central-asia-nuclear-weapon-free-zone-canwz/،تاريخ
http://www.nti./org/learn/treaties-and-regimes/central-asia-nuclear-weapon-free-zone-canwz/،تاريخ
http://www.unorg/arabic/news/story.asp?NewsID=15564
http://www.unorg/arabic/news/story.asp?NewsID=15564
https://www.facebook.com/elarafcenterLposts57622479195463
https://www.djazairess.com/elayem/122305
https://www.djazairess.com/elayem/122305
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النصر الجزائرية    "، مقال منشور في جريدة ة الدولية للطاقة الذريةبمساعدة األنتربول والوكالموقع جزايرس، " -89

 :، متاح على الرابط التالي99/99/2292بتاريخ 

https://www.djazaiess.com/annasr/42256  2292./91/92االطالع :  ، تاريخ 

نقال عن  "،واألمن الدوليين يدعو بفيينا إلى تطابق أكبر في جهود الدول للحفاظ على السلم مدلس يجزايرس، "  موقع -91

 التالي: ، متاح على الرابط22/22/2292وكالة األنباء الجزائرية، منشور يوم 

  https://www.diazairess.com/aps/311357  ، 2292./29/92االطالع :  تاريخ 

ور في    جريدة الوسط نشم"، "تقرير: شبكة عبد القدير خان قد تعاود تهريب التكنولوجيا النووية موقع تورس، -91

 :، متاح على الرابط التالي22/22/2222التونسية يوم 

 lwasat/5774http://www.turess.com/a   29/22/2292االطالع :  ، تاريخ.  

متاح على الرابط  "،واشنطن تنسحب من االتفاق النووي.. وعقوبات قاسية على إيرانموقع سكاي نيوز عربية، "  -29

   .29/29/2292االطالع :  تاريخ  ،  71https://www.skynewsarabia.com/world/10459التالي: 

نووية  في حال تعرض منشآت  وكالة الطاقة الذرية تطلق تحذيرا من اإلرهاب النووي"موقع العين اإلخبارية،  -39

 ، متاح على الرابط التالي:1/92/2299 االثنين، P 6"، نقال عن وكالة األنباء الفرنسية لهجمات

plants-power-nuclear-ain.com/article/attack-https://al ،  99/22/2292 :االطالعتاريخ.   

، متاح على الرابط التالي: 2292يوليو  9، ""مؤتمر مكافحة اإلرهاب النووي في أبو ظبيموقع السكينة،  -49

https://www.assakina.com/news4/5179.html  22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 الرابط التالي: "، متاح علىإجراءات روسية لحماية املنشآت النووية من اإلرهابموقع الجزيرة، األخبار، "  -59

 www.aljazeera.net/news/.../2016/7/5/االطالع :  ، تاريخ اإلرهاب-من-النووية-املنشآت-لحماية-روسية-إجراءات

92/21/2292.     

على ، متاح 91/92/2292"، بوتين يقر مبادئ سياسة روسيا في مجال السالمة النووية"(، UCروسيا )موقع أخبار  -69

تاريخ  ، -...مجال-في-روسيا-سياسة-ئمباد-على-يصادق-بوتينhttps://arabic.rt.com/russia/976352- الرابط التالي:

      .28/21/2292االطالع :  

الرابط التالي:  متاح على، 2292نيسان  2، الثالثاء "األردن في املوازنات األمريكية: الحدود واألمن أوال"موقع األخبار،  -79

/247425akhbar.com/Arab-https://al ،  29/92/2292االطالع :  تاريخ. 

 الباسكية؟"موسوعة الجزيرة،  -98
َ

 ، متاح على الرابط التالي: "ماذا عن منظمة إيتا

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/18/إيتا,Consulté le : 26/07/2018. 

"، أشهر املنظمات على قائمة الواليات املتحدة لإلرهابمرصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلعالمي، "  -99

 .21/22/2292االطالع :  تاريخ  ،itor.org/research/7964/mon-https://menaمتاح على الرابط التالي:  ،29/22/2292

، منتدى التكنولوجيا العسكرية والفضاء، املفهوم والنظريةعبد الحكيم وادي وآخرون، بحث في اإلستراتيجية،  -111

    .  99/22/2299طالع:، تاريخ اال   tech.net/forum/index.php? threads/389 -Armyمتاح على الرابط التالي: 

رجب  22 "، جريدة الرياض الصادرة بتاريخاإلرهاب النووي... معامله وطرق مواجهتهعبد الجليل زيد املرهون،"  -111

 رابط التالي:، متاح على ال92922م، العدد 2222يوليو  29ه املوافق  9221

 www.alriyadh.com/362776،  2292./29/21االطالع :  تاريخ 

  ي:  متاح على الرابط التال "،أي مستقبل لألمن النوويعبد الجليل زيد املرهون،"  -211

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/4/16/ ،  22/21/2292االطالع :  تاريخ.     

  

https://www.djazaiess.com/annasr/42256
https://www.diazairess.com/aps/311357
http://www.turess.com/alwasat/5774
https://www.skynewsarabia.com/world/1045971
https://al-ain.com/article/attack-nuclear-power-plants
https://www.assakina.com/news4/5179.html
https://www.assakina.com/news4/5179.html
http://www.aljazeera.net/news/.../2016/7/5/إجراءات-روسية-لحماية-المنشآت-النووية-من-الإرهاب
https://arabic.rt.com/russia/976352-بوتين-يصادق-على-مبادئ-سياسة-روسيا-في-مجال-...
https://al-akhbar.com/Arab/247425
https://al-akhbar.com/Arab/247425
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/18/إيتا
https://mena-monitor.org/research/7964/
http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ModoatAma1/POLiticaL/n.doc_cvt.htm
http://www.alriyadh.com/362776
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/4/16/أي-مستقبل-للأمن-النووي
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/4/16/أي-مستقبل-للأمن-النووي
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 ، مقال متاح على املوقع التالي: قراءة في صفقة مصر النووية "عبد الناصر عبد العال،"  - 031

www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15،  99/29/2292االطالع :  تاريخ. 

العام للمؤتمر  92 عبد املجيد املحجوب املدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، كلمة افتتاح أعمال الدورة -104 

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متاح على الرابط التالي: 

2016.pdfhttps://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea،  22/21/2292االطالع :  تاريخ  . 

الدولي والوطني  التنسيق "ماهو دور اإلرهاب اإللكتروني بتكوين حواضن داعش وماهو مستوى الطائي، عدي حسن  - 510

 ، متاح على الرابط التالي: لتجفيف مصادر تمويل الجماعات اإلرهابية؟"

   www.alqosh.net/modblank.php?mod=news&modfile=print&itemid=31261 92/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

 على 22الطاقة النووية والحوادث النووية بمناسبة مرور "عبد هللا بن صالح الخليوي،  -610
ً

(  في CDNحادث الـ )   عاما

 ، متاح على الرابط التالي:92299، العدد 9222جمادى األول  22حد ، الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، األ "أمريكا

jazirah.com/2009/20090503/rj11.htm-www.al  2292./92/22االطالع :  ، تاريخ 

 91وجهات نظر،  ، موقع جريدة اإلتحاد، خطر البيع املتجول: السوق النووية السوداء""عبد الجبار عبد هللا،  -710

 ، متاح على الرابط التالي:2292مارس 

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/51443/  91/22/2292:  االطالع ، تاريخ. 

مركز الخليج  للجميع،      "، املعرفةبرامج الطاقة النووية السلمية في الشرق األوسط: تحليل وتقييمعلي أحمد، "  -801

 متاح على الرابط التالي:  لألبحاث،

https://website.aub.edu.lb/ifi/programs/eps/Documents/articles/gulf_year_3291_ahmad.pdf،  االطالع :  تاريخ

22/22/2292 . 

م الفصول األخيرة لنهاية عصر االحتكار النوويعمر نجيب، "  -091
َ
ِرس  ، 21/92/2922"، منشور في جريدة الَعل

ْ
موقع َمغ

 .29/22/2292االطالع :  تاريخ  ، http://www.maghress.com/alalam/54728على الرابط التالي:

"، متاح لدوليفي القانون ا  الجوانب االصطالحية ملبدأ حظر انتشار األسلحة النوويةعالن حرشاوي والعيد جباري، "  -111

تاريخ  ، File:///c:users/annotec5121/Dowloads/Fd694d6bddc4d48d45aOec47%20(3).pdf على الرابط التالي:

 .99/29/2292االطالع :  

دنيا الوطن،  "، صحيفةسيا الوسطى... األسباب والنتائجآت في جمهوريات انتشار املخدراعالء فاروق، "  -111

، تاريخ https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/198024.html ، متاح على الرابط التالي:92/21/2292

 2018. /22/22 اإلطالع:

مايو  29، 92922العدد    دة الرأي الكويتية، ، جري"القنبلة النووية...خيارات العرب للحصول عليها"عمار املرزوقي،  - 112

be9f-4073-f90e-www.alraimedia.com/Home/Details?id=b1b015a9-. متاح على الرابط التالي: 22، ص 2291

b762e82bce74   22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

ذو  92"، جريدة عمان الصادرة في األمن النووي وتقليل مخاطر أسلحة الدمار الشاملعبد هللا بن علي العليان، "  - 311

، تاريخ  http://2016.omandaily.om/?p=344261:م، متاح على الرابط التالي 2292سبتمبر  1هـ املوافق لـ  9222الحجة 

 .99/22/2292االطالع :  

السوق النووية      اعتراف أبي القنبلة الباكستانية فجرت القضية تكنولوجيا نووية للبيع" سيد محمد الداعور،  -114

 التالي:   بط ، موقع مجلة الجزيرة، متاح على الرا"السوداء إمبراطورية سرية محكمة اإلغالق

 jazirah.com/magazine/09032004/almlfsais3.htm-www.al 22/22/2292االطالع :  ، تاريخ. 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/12/15
https://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea2016.pdf
https://www.iaea.org/sitesLdefault/files/16/90/aaea2016.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW59qc7vzeAhW0QxUIHWTcCAEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alqosh.net%2Fmodblank.php%3Fmod%3Dnews%26modfile%3Dprint%26itemid%3D31261&usg=AOvVaw1caW54XOdGKdDPOjJtNBb0
http://www.al-jazirah.com/2009/20090503/rj11.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090503/rj11.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykp-83L_fAhUYThUIHRdIBXQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alittihad.ae%2Fwejhatarticle%2F51443%2F&usg=AOvVaw3ogXJknYr4jPkHn_xEMpB8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiykp-83L_fAhUYThUIHRdIBXQQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alittihad.ae%2Fwejhatarticle%2F51443%2F&usg=AOvVaw3ogXJknYr4jPkHn_xEMpB8
https://website.aub.edu.lb/ifi/programs/eps/Documents/articles/gulf_year_3291_ahmad.pdf
https://website.aub.edu.lb/ifi/programs/eps/Documents/articles/gulf_year_3291_ahmad.pdf
http://www.maghress.com/alalam/54728
file:///C:/Users/DELL/Documents/users/annotec5121/Dowloads/Fd694d6bddc4d48d45aOec47%20(3).pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl7fj0xtHfAhXDAWMBHSQyDK4QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fpulpit.alwatanvoice.com%2Fcontent%2Fprint%2F198024.html&usg=AOvVaw25EDihtCOrX9PW4PC2uSHT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGiZ3-ytHfAhUGDmMBHeEiCIcQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alraimedia.com%2FHome%2FDetails%3Fid%3Db1b015a9-f90e-4073-be9f-b762e82bce74&usg=AOvVaw3PMS0XWJJSU9OZid3ttr9b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGiZ3-ytHfAhUGDmMBHeEiCIcQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alraimedia.com%2FHome%2FDetails%3Fid%3Db1b015a9-f90e-4073-be9f-b762e82bce74&usg=AOvVaw3PMS0XWJJSU9OZid3ttr9b
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGiZ3-ytHfAhUGDmMBHeEiCIcQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alraimedia.com%2FHome%2FDetails%3Fid%3Db1b015a9-f90e-4073-be9f-b762e82bce74&usg=AOvVaw3PMS0XWJJSU9OZid3ttr9b
http://2016.omandaily.om/?p=344261
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 لرابط التالي:، متاح على ا21/22/2292، " قمة الهاي تتعهد بتعزيز األمن النووي"سكاي نيوز عربية،  -511

https://www.skynewsarabia.com/world/606052 ،  29/21/2292االطالع :  تاريخ. 

االزدواجية التي تشهدها       دراسة في ظل املعايير -الشرعية الدولية واالستخدامات النووية" شعاشعية لخضر،  -611

 ، متاح على الرابط التالي:"لشرعية  الدولية في مواجهة الطاقة النووية ا

 https://platform.almanhal.com/Files/2/37840   ، 22/22/2292االطالع :  تاريخ.  

"، منطقة الشرق األوسط      خاطر وتداعيات االنتشار النووي في تحديات إقليمية: ندوة مشريهان نشأت املنيري، "  -711

 ، متاح على الرابط التالي: 92/22/2292مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، 

www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx  2292./29/22االطالع :  ، تاريخ 

، متاح على الرابط التالي: 22/22/2299"، األحد أوروبا تخش ى من اإلرهاب النوويالوكاالت، "  -شاشة نيوز  -811

https://www.shasha.ps/news/201295.html ،  29/22/2292االطالع :  تاريخ. 

  "، متاح على الرابط التالي:السوق السوداء لألسلحة النووية تثير قلق األمم املتحدة، " BBC ARABIC.comشبكة   -191

news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_3444000/3444391.stm ,  Consulté le :04/07/2018.    

 "،واقعية؟أكثر    أخرى مؤسسة راندا هل تهديد اإلرهاب النووي يشتت اإلنتباه تهديدات شبكة رؤية اإلخبارية، " -211

 ، متاح على الرابط التالي:2292يوليو  22ترجمة: آية سيد، 

 www.roayahnews.com/translalions/2018/07/28/548/7 99/22/2292االطالع :  ، تاريخ . 

أخبار موقع التحرير، ، برس" تكشف محاوالت تهريب مواد نووية من مولدوفا إلى داعش"أسوشيتد سارة حسين، "  -112

 ، متاح على الرابط التالي:22/92/2291العالم، 

http://www.tahrirnews.com/posts/316060 ،  22/22/2292االطالع :  تاريخ     . 

منع "  لتقرير بعنوان:   ، عرض موجز األمن النووي: سيناريوان ملواجهة اإلرهاب النووي في العالم"وفاء ريحان،"  -212

عن مركز بلفر للعلوم والشؤون  2299  " الصادر في شهر مارساإلرهاب النووي: التحسن املستمر أو التراجع الخطير

متاح على ، 2299أبريل  29 ملستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة،الدولية التابع لكلية كينيدي جامعة هارفرد، مركز ا

 .22/21/2292االطالع :  ، تاريخ https://futureuae.com/cart/Mainpage/Item/300الرابط التالي: 

املصادر املشعة يختتم       دولية للطاقة الذرية الدولي حول أمن وسالمةمؤتمر الوكالة ال وكالة أنباء اإلمارات، " -312

 التالي:     ، مقال إخباري متاح على الرابط "29/92/2292أعماله بأبوظبي في 

  014.htmlhttp://www:wam.ae/ar/news/emirates/1395242542, ، 22/22/2292االطالع :  تاريخ.    

متاح ، 21/22/2299"، التي تستضيفها واشنطن 2299تقرير: قمة األمن النووي العاملية وكالة أنباء اإلمارات، "  -412

 .92/21/2292االطالع :  تاريخ  ، e/ar/news/general/1395293496651.htmlhttps://www.wam.aعلى الرابط التالي: 

 ، الجمعة92922العدد  ،9"، صحيفة الجزيرة، ط:تقويم أخطار اإلرهاب النوويوكالة اإلعالم األمريكية بفيينا، "  -512

االطالع ، تاريخ  jzirah.com/2001/20011109/Fe10.htm-http://www.alه، متاح على الرابط التالي: 9222شعبان  22

  :29/21/2292. 

متاح  ،2292مارس  21"، قمة الهاي تدعو إلى بنية نووية شاملة على الصعيد الدوليوكالة األنباء الكويتية )كونا(، "  -612

االطالع :  تاريخ  ، .kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2368580&language=arhttps://www على الرابط التالي:

92/92/2292. 

 92، احترافية"بات أكثر  "املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: االتجار باملواد النوويةوكالة األنباء السعودية،  -721

 .92/21/2292االطالع :  ، تاريخ  http://www.spa.gov.sa/1040562التالي:متاح على الرابط ، 2292أكتوبر 

https://www.skynewsarabia.com/world/606052
https://www.skynewsarabia.com/world/606052
https://platform.almanhal.com/Files/2/37840
http://www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx
http://www.siyassa.org.eg/news/2380.aspx
https://www.shasha.ps/news/201295.html
https://www.shasha.ps/news/201295.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj1_Pf-jbPfAhWRs3EKHUm5DPAQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fhi%2Farabic%2Fworld_news%2Fnewsid_3444000%2F3444391.stm&usg=AOvVaw3-mp2oFHfnn1qFDPcKgQCP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj1_Pf-jbPfAhWRs3EKHUm5DPAQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fhi%2Farabic%2Fworld_news%2Fnewsid_3444000%2F3444391.stm&usg=AOvVaw3-mp2oFHfnn1qFDPcKgQCP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj1_Pf-jbPfAhWRs3EKHUm5DPAQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fhi%2Farabic%2Fworld_news%2Fnewsid_3444000%2F3444391.stm&usg=AOvVaw3-mp2oFHfnn1qFDPcKgQCP
http://www.roayahnews.com/translalions/2018/07/28/548/7
http://www.tahrirnews.com/posts/316060
http://www.tahrirnews.com/posts/316060
https://futureuae.com/cart/Mainpage/Item/300
http://www:wam.ae/ar/news/emirates/1395242542014.html
https://www.wam.ae/ar/news/general/1395293496651.html
http://www.al-jzirah.com/2001/20011109/Fe10.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVofvik-DfAhWvDmMBHVfwA6sQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kuna.net.kw%2FArticleDetails.aspx%3Fid%3D2368580%26language%3Dar&usg=AOvVaw3i2QIr0v3lb1OuzyLPo2GY
http://www.spa.gov.sa/1040562
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 ، متاح على الرابط التالي:"معدات أمريكية للكشف عن املصادر املشعة على حدود اململكةوكالة رم لألنباء، " -821

 https://www.rumonline.net/print.php?id=50153،  91/92/2292االطالع :  تاريخ. 

"، النوويجهود جميع الدول ملكافحة اإلرهاب تعليق، تحقيق األمن النووي يتطلب تظافر وكالة أنباء شينخوا، "  -291

 متاح على الرابط التالي:

 8510.html903-arabic.people.com.cn/n3/2016/0331/c31664 2292 /92/29االطالع :  ، تاريخ.   

"، متاح على الرابط التالي:    مركز األمن النووي الصيني يبدأ العملوكالة أنباء شينخوا نت، " -113

htm-03/19/C_135203359-https://arabic.news.cn/2016  ، 2292 /29/92االطالع :  تاريخ.    

"،              الحقائق الرئيسية عن قمة األمن النووي في سيول وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية كوريا، "  -113

 ، متاح على الرابط التالي:21/22/2292

bmodule/htsboard/thttps://webcach.gooleusevcotent.com/search?q=cach:iG6t8jd079AJ:egy.mofat.go.kr/we

emplate/read/engreadboard.jsp ،  2292./99/22االطالع :  تاريخ 

التصدي لقرارات مجلس األمن  "، مؤتمر بعنوان: " شرعيةألمن: توسيع في الصالحياتمجلس اليلى نقوال الرحباني، " -213

متاح على الرابط ، 2292كانون األول  2اسات، بيروت للدر  الدولي: صالحية الدول ووالية القضاء"، املركز االستشاري 

 .        21/22/2292االطالع :  تاريخ ،  /https://leilanrahbany.wordpress.comالتالي:  

 ، جريدة عمان، متاح على الرابط التالي: "ي...الواقع امليداني واألمنيات الطيبةاألمن النوو "رشا عبد الوهاب،  -313

 omandaily.om/?p=344260.2016 ، تاريخ االطالع : 2292/21/21. 

 2292مارس  22 يوم االتحادفي موقع جريدة منشور " مقال النووي األمريكي... بنية تحتية متهالكةروبيي جرامر، "  -413

 2292./21/92االطالع :  ، تاريخ  https://www.alittihad.ae/print.php?id=16683&y=2017على الرابط التالي: 

 التالي:  ، متاح على الرابطد تبشر بالخير"رغم املخاوف، بنوك الوقو "راما مورتي راجرمان،  -513

http://thebulletin.org/node/6301  22/22/2292االطالع :  ، تاريخ . 

تاح على م، 2222حلف الناتو، خريف  "، مجلةاالنتشار النووي والتنمية والعالقة بينهمافيرماس، "  -ريتا جروسمان -613

  .91/22/2292االطالع :  ، تاريخ https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html  الرابط: 

للطاقة  الهيئة العربية "،لصناعية في الدول العربيةدور التكنولوجيا النووية في التنمية ا" صالح الدين التكريتي،  -731

 . 21/21/2292االطالع :  تاريخ  ، File:///C:/users/annotec5121/Documents/pdfالذرية، متاح على الرابط التالي: 

 22"، الصادرة يوم العالمي  تعليق: خارطة طريق لتحقيق األمن النووي"، صحيفة الشعب اليومية أونالين، بكين -831

 ، متاح على الرابط التالي:2292مارس 

http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html ،   22/21/2299االطالع :  تاريخ.  

متاح على "، شبكة النبأ املعلوماتية، اإلرهاب والتكنولوجيا النووية يهددان بنسف األمن العالميصباح جاسم، "  -391

 .29/22/2292االطالع :  تاريخ  ، htmhttp://annabaa.org/nbanews/69/1.13الرابط التالي: 

 الطبعة "،إدارة األمن النووي في العالم "مهمة جسيمة وطريق طويلتعليق: صحيفة الشعب اليومية أونالين،"  -114

 ، بكين. متاح على الرابط التالي: 2292مارس  29الخارجية، الصادرة يوم 

http://arabic.people.com.cn/102102/7769098.html ،  2017./29/21االطالع :  تاريخ  

العدد  ،الضوء عليها"  "السوق السوداء لتهريب النووي في العالم شبكة كبيرة سلطت قضية خانصحيفة الحياة،  -114

 الي:، لندن. متاح على الرابط الت29/22/2222، الصادرة في 92122

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/2/6 ،  22/22/2292االطالع :  تاريخ.   

https://www.rumonline.net/print.php?id=50153
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU3-7Rv-DfAhX1DmMBHbRgD_EQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Farabic.people.com.cn%2Fn3%2F2016%2F0331%2Fc31664-9038510.html&usg=AOvVaw1lTCp3m3u56yPRm5KVcWQf
https://arabic.news.cn/2016-03/19/C_135203359-htm
https://arabic.news.cn/2016-03/19/C_135203359-htm
https://webcach.gooleusevcotent.com/search?q=cach:iG6t8jd079AJ:egy.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp
https://webcach.gooleusevcotent.com/search?q=cach:iG6t8jd079AJ:egy.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp
https://leilanrahbany.wordpress.com/2012/12/07/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
http://2016.omandaily.om/?p=344260
http://2016.omandaily.om/?p=344260
http://2016.omandaily.om/?p=344260
https://www.alittihad.ae/print.php?id=16683&y=2017
http://thebulletin.org/node/6301
http://thebulletin.org/node/6301
https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html
https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/arabic/art3.html
file:///C:/users/annotec5121/Documents/pdf
http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html
http://arabic.people.com.cn/96604/7772424.html
http://annabaa.org/nbanews/69/113.htm
http://arabic.people.com.cn/102102/7769098.html
http://arabic.people.com.cn/102102/7769098.html
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اتفهشط   املححٍى

 كحغ

 إهذاء

 شىش وثلذًش

 و- ؤ   ملذمــــة

 ٌ  1   مً ااىىوي مىغىس جذًذ اطىن ااعلم و مً ااذواُين: ااجاا  و

 ٌ  2 إلاطاس امللاهُمي األمً ااىىوي: االطص  و

 ٌ  3 ملهىم  مً ااىىوي : املجحح  و

 ٌ ف  مً ااىىوي : اململلل  و  4 جعٍش

 ٌ ف االغىي األمً ااىىوي: االشر  و  4 ااحعٍش

ة مللـشدة : ؤوال ْمـً"ااذالاة االغٍى
َ
 4 " ؤ

ة مللشدة : ثاهُا  5 " هىوي" ااذالاة االغٍى

ف الاضملالحي األمً ااىىوي: االشر ااثاوي  6 ااحعٍش

 
ًال
 7 الجذٌ ااعاملي حٌى ملهىم  مً ااىىوي  : ؤوال

 7  مً ااىىوي مً املىغىس ااغشثي

لي  8   مً ااىىوي مً املىغىس آلاظُىي إلافٍش

 9  املىكف ااعشثي مً ملهىم  مً ااىىوي

 10 امللاستة اايلُة اذعم امللهىم ااشامص األمً ااىىوي

 12ااػجط الاضملالحي األمً ااىىوي : ثاهُا

 15 ااحمُيز بين  مً ااىىوي عما ٌشابهه مً مطمللحات : االشر ااثااح

 15ااحمُيز بين  مً ااىىوي و مً ااىىوي ااذولي : ؤوال

 17ااحمُيز بين  مً ااىىوي ااعاملي و مً ااىىوي ااىطني : ثاهُا

 18ااحمُيز بين  مً ااىىوي وااػماهات ااىىوٍة  : ثااثا

 19 ااحمُيز بين  مان ااىىوي و مً ااىىوي : ساةعا

 21 ومحمللجات  مً ااىىوي  مجادئ: ااثاوياململلل 

 ٌ  21 املجادئ  ظاظُة األمً ااىىوي: االشر  و

 ٌ  21معؤواُة ااذواة   : املجذؤ  و

لها : املجذؤ ااثاوي  22ثحذًذ معؤواُات  مً ااىىوي وجعٍش

 22املعؤواُات ؤثىاء ااىلص ااذولي : املجذؤ ااثااح

عي وااشكاثي : املجذؤ ااشاةع  22إلاطاس ااخشَش

م واملالحلة  : املجذؤ الخامغ ة على ااحجٍش  3 2الجشائم وااعلىتات املىملٍى

 23ااحعاون واملعاعذة على ااطعُذ ااذولي : املجذؤ ااعادط

 23 ثحذًذ تهذًذات  مً ااىىوي وثلُُمها: املجذؤ ااعاةع

 23 ثحذًذ وثلُُم  هذاف وااعىاكل املححملة: املجذؤ ااثامً
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ُهج املىغىعة عً علم باملخاطش : املجذؤ ااحاظع
ُ
 24اظحخذام ااى

 24ااىشف عً  حذاث املحطلة باألمً ااىىوي   : املجذؤ ااعاشش

 25ااحخملُط لحذث محطص باألمً ااىىوي وااحإهل وااحطذي اه : املجذؤ الحادي عشش

ٍة : املجذؤ ااثاوي عشش  25ااعِشّ

 26اظحذامة مىغىمة  مً ااىىوي : املجذؤ ااثااح عشش

 26 محمللجات وثذابير  مً ااىىوي: االشر ااثاوي

 27وغع ظُاظة وإظتراثُجُة وطىِحين األمً ااىىوي : ؤوال

عي وااشكاثي احىغُم  مً ااىىوي: ثاهُا  28 إسظاء إلاطاس ااخشَش

عي األمً ااىىوي-1  28  وغع إلاطاس ااخشَش

 32  وغع إلاطاس ااشكاثي األمً ااىىوي-2

 33  هُئة ااشكابة-ؤ

ح-ا  34  هُئة إضذاس ااحطاٍس

 34  هُئة ااحلحِش-ج

 34 كىات خاضة باألمً- د

 35 وااحطذًش  هُئة غجط الاظحيراد-هـ 

 35وغع ااىغام إلاداسي األمً ااىىوي : ثااثا

ة ااالصمة ألغشاع  مً ااىىوي- 1  35 ثىفير وثىمُة املىاسد ااحشٍش

 37  جذاسة ااعاملين بااثلة-2

ة املعلىمات الحعاظة وحماًتها- 3  38 إداسة ظٍش

ة األمً ااىىوي- 4  40 ثشظُخ ودعـم ثلافة كٍى

 
ًال
 41 وغع هغم وثذابير  مً ااىىوي ااالصمة ملىع وكىر  حذاث وااىشف عنها وااحإهل وااحطذي اها: ساةعا

 42  هغام حىىمي الحطش واملشاكجة-1

 42   عمص كُاظات المىاد ااىىوٍة-1-1

 43  مشاكجة املىاد ااىىوٍة-1-2

ش-1-3  43  الحلاظ على ااسجالت وااحلاٍس

 43  غمان الامحثاٌ الىائح واالىاهين-4 -1

 43  هغام ثلُُم وطني التهذًذات -2

 45 هغام وطني الىشف عً ؤحذاث  مً ااىىوي- 3

 45  ثطمُم هُيص فعاٌ الىشف ااىىوي-3-1

 49  ااىشف باظحخذام  جهضة -3-2

 49  ؤجهضة ااىشف إلاشعاعي المعابش-ؤ 

 49 ؤجهضة ااىشف إلاشعاعُة ااصخطُة  -ا

ة -ج  49  ؤجهضة ااىشف ااُذٍو

 50  ؤجهضة املسح إلاشعاعي املحمىاة -د

 50 ؤو إلاهزاسات/ااىشف بىاظملة ااحيجيهات و- 3-3
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م ااحىحُه إلاعالمي -ؤ  51 ااىشف عً طٍش

م إلاهزاسات -ا  51  ااىشف عً طٍش

 52  هغم وثذابير ااحإهل الملىاسئ -4

 53  هغم وثذابير ااحطذي ألحذاث  مً ااىىوي-5

 
ًال
 55 وغع ثذابير ةشإن ااحعاون وااحيعُم ااذولي: خامعا

 56  في مجاٌ ثلاظم وثجادٌ املعلىمات عً ؤحذاث  مً ااىىوي-1

 57  في مجاٌ املعاعذة وااحعاون ااحلني-2

في مجاٌ ااحعاون االاهىوي املحجادٌ المع الجشائم املحطلة باألمً ااىىوي ومالحلة املجشمين ؤو - 3

 جعلُمهم

57 

 58 ااحعاون في مجاٌ اظترداد املػجىطات وإعادتها- 4 

 58ااحعاون في مجاٌ ااىُمُاء ااششعُة ااىىوٍة - 5

 
ًال
 59 وغع بشهامج الظحذامة وضُاهة مىغىمة  مً ااىىوي في ااذواة: ظادظا

 60ؤهذاف  مً ااىىوي : اململلل ااثااح

 ٌ  60ؤهذاف  مً ااىىوي على ااطعُذ ااىطني : االشر  و

ل: ؤوال  60 ثىفير هغام الحماًة املادًة المىاد وامليشأت ااىىوٍة مً ااعشكة وااحخٍش

ً وااىلص ااىىوي ااذولي : ثاهُا  61ثىفير هغام الحماًة املادًة المىاد ااىىوٍة ؤثىاء عملُات ااحخٍض

 62 ؤهذاف  مً ااىىوي على ااطعُذ ااذولي: االشر ااثاوي

 62 املعاهمة في الحذ مً مخاطش الاهخشاس ااىىوي :  ؤوال

م وميافحة ااحجاسة غير املششوعة المىاد ااىىوٍة: ثاهُا  63 ثملٍى

 65مىع ومجابهة إلاسهاا ااىىوي : ثااثا

 67ؤهغمة ااىكاًة و مان وعالكتها باألمً ااىىوي : املجحح ااثاوي

 ٌ  67 ملهىم ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىىوي: اململلل  و

 ٌ ف ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىىوي: االشر  و  68 جعٍش

عات ااىطىُة : ؤوال ف هغم  مان ااىىوي في ااخشَش  68جعٍش

ع االشوس ي- 1  68  في ااخشَش

ع ااعىسي- 2  68 في ااخشَش

ع  سدوي- 3  68 في ااخشَش

ع املطشي وإلاماساجي- 4  69 في ااخشَش

ة : ثاهُا ف ااىوااة ااذواُة الملاكة اازٍس  69 هغم ااىكاًة و مان ااىىوي وفلا احعٍش

 70مجادئ ؤهغمة ااىكاًة و مان  ظاظُة  :االشر ااثاوي

 ٌ  70 املعؤواُة عً  مان: املجذؤ  و

 71 دوس الحىىمة: املجذؤ ااثاوي

 71 االُادة وإلاداسة ألغشاع  مان: املجذؤ ااثااح

ش : املجذؤ ااشاةع  72مجذؤ ااحبًر

 72ااححعين  مثص الىكاًة : املجذؤ الخامغ
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 72الحذ مً املخاطش ااتي تهذد  فشاد : املجذؤ ااعادط

 72وكاًة ؤجُاٌ ااُىم وااغذ : املجذؤ ااعاةع

 73 مىع وكىر الحىادث: املجذؤ ااثامً

 74ااحإهل وااحطذي الملىاسئ : املجذؤ ااحاظع

 74 إجشاءات ااىكاًة الحللُظ مً املخاطش إلاشعاعُة: املجذؤ ااعاشش

 75محمللجات ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىىوي : االشر ااثااح

 75 محمللجات  مان ااعامة : ؤوال

 ٌ  76 إلاطاس الحىىمي واالاهىوي وااشكاثي األمان:  املحمللل  و

 78االُادة وإلاداسة فُما ًخظ  مان : املحمللل ااثاوي

 80ااىكاًة مً إلاشعاعات وؤمان املطادس املشعة : املحمللل ااثااح

 81ثلُُم  مان فُما ًخظ املشافم و وشملة : املحمللل ااشاةع

 الحخلظ منها : املحمللل الخامغ
ًال
 83ااحطشف في ااىلاًات املشعة ثمهُذا

 85إلاخشاج مً الخذمة وإنهاء  وشملة : املحمللل ااعادط

 86ااحإهل وااحطذي الملىاسئ : املحمللل ااعاةع

 89 محمللجات  مان املحذدة : ثاهُا

ش ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىىوي   : اململلل ااثاوي  91إوشاء وثملٍى

 ٌ ش ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىطىُة : االشر  و  91إوشاء وثملٍى

عات ااىطىُة ااىاعمة األمان ااىىوي : ؤوال  92ااخشَش

 93إوشاء ظلملات األمان ااىىوي وثحذًذ وعائلها : ثاهُا

 94ثطمُم امللاعالت ااىىوٍة واخحُاس املىاكع : ثااثا

 
ًال
 95ؤمان إداسة ااىلاًات وااىكىد املعتهلً : ساةعا

 
ًال
 96ؤمان هلص املىاد املشعة : خامعا

 
ًال
 96ااحخملُط وااحطذي الملىاسئ ااىىوٍة وإلاشعاعُة : ظادظا

ش ؤهغمة ااىكاًة و مان ااعاملُة : االشر ااثاوي  97إوشاء وثملٍى

ة : ؤوال  98معاًير ؤهغمة ااىكاًة و مان الخاضة بااىوااة ااذواُة الملاكة اازٍس

ش معاًير ؤهغمة ااىكاًة و مان ااىىوي ااعاملُة: ثاهُا  101 جهىد ااىوااة في إسظاء وثملٍى

ض  مان في امليشأت ااىىوٍة-1  103  في مجاٌ جعٍض

 104في مجاٌ ثحعين  مان إلاشعاعي وؤمان ااىلص وؤمان ااىلاًات - 2

 105 في مجاٌ ااحإهل وااحطذي الملىاسئ -3

 106في مجاٌ ااجيُة  ظاظُة وااشكابُة األمان - 4

 107عالكة ؤهغمة ااىكاًة و مان باألمً ااىىوي : اململلل ااثااح

 ٌ  107ؤوجه ااحذاخص بين ؤهغمة  مان و مً ااىىوٍين : االشر  و

 111املجاالت املشترهة بين ؤهغمة  مان و مً ااىىوٍين : االشر ااثاوي

 111في مجاٌ املعؤواُة  ظاظُة الذٌو : ؤوال

عُة وااشكابُة : ثاهُا  112في مجاٌ  طش ااخشَش
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 112في مجاٌ ظالمة املطادس املشعة وؤمنها  : ثااثا

 
ًال
 113في مجاٌ ااىلص ااىىوي : ساةعا

 114في مجاٌ ااحإهل وااحطذي الحىادث وااملىاسئ : خامعا

 116في مجاٌ ااحعاون ااذولي وإلاكلُمي : ظادظا

ٌ خالضة االطص  118   و

 119 إلاطاس االاهىوي واملؤظعاجي األمً ااىىوي: االطص ااثاوي

 ٌ  120 إلاطاس االاهىوي األمً ااىىوي: املجحح  و

 ٌ  120 إلاطاس االاهىوي ااذولي األمً ااىىوي: اململلل  و

 ٌ  120ااطىىن ااذواُة امللضمة رات ااطلة باألمً ااىىوي : االشر  و

 120الاثلاكُات واالشاسات ااشئِعُة : ؤوال

 120  الاثلاكُات ااذواُة -1

 120  الاثلاكُة ااذواُة الحماًة املادًة المىاد ااىىوٍة بطُغتها املعذاة -1-1

 125  2005الاثلاكُة ااذواُة المع ؤعماٌ إلاسهاا ااىىوي اعام - 1-2

 126 االشاسات ااذواُة - 2

 127  (2001) 1373كشاس مجلغ  مً - 2-1

 129 (2004) 1540 كشاس مجلغ  مً -2-2

 
ًال
 131املعاهذات والاثلاكُات  خشي رات ااعالكة باألمً ااىىوي  : ثاهُا

 132 معاهذات حغش الاهخشاس ااىىوي  -1

 132  (T.P.N) 1968 معاهذة مىع الاهخشاس  ظلحة ااىىوٍة اعام 1-1

 134 (الحائضة على  ظلحة ااىىوٍة)ااتزامات ااذٌو ااىىوٍة - ؤ

 134 (غير الحائضة على  ظلحة ااىىوٍة)ااتزامات ااذٌو غير ااىىوٍة - ا

 137  (TBCT) 1996 معاهذة الحغش ااشامص الحجاسا ااىىوٍة اعام -1-2

 139اثلاكُات  مان ااىىوي  - 2

 139   1994اثلاكُة  مان ااىىوي اعام - 2-1

 142 1986اثلاكُة ااحجلُغ املجىش عً وكىر حادث هىوي اعىة - 2-2

 143  1987 اثلاكُة ثلذًم املعاعذة في حاٌ وكىر حادث هىوي ؤو طاسئ إشعاعي اعىة -2-3

 الاثلاكُة املشترهة ةشإن ؤمان ااحطشف في ااىكىد املعتهلً وؤمان ااحطشف في ااىلاًات املشعة -2-4

  1997اعىة 

144 

 146ااطىىن االاهىهُة ااذواُة غير امللضمة رات ااطلة باألمً ااىىوي : االشر ااثاوي

 146مذوهة كىاعذ ااعلىن ةشإن ؤمان املطادس املشعة وؤمنها : ؤوال

 150إلاسشادات ااحىمُلُة ةشإن اظحيراد املطادس املشعة وثطذًشها  : ثاهُا

 152ااىثائم وامليشىسات إلاسشادًة  خشي ااطادسة عً ااىوااة : ثااثا

 152ؤظاظُات  مً ااىىوي - 1

 152 ااحىضُات - 2

 152 ؤداة ااحىلُز- 3
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 152 ميشىسات ااحىجُه ااحلني-4

 153  داة املشجعُة - ؤ

حُة - ا  153  داة ااحذٍس

 153 ؤداة الخذمات - ج

 155إلاطاس االاهىوي إلاكلُمي األمً ااىىوي : اململلل ااثاوي

 ٌ يا ااالثُيُة 1959معاهذة االملل الجىىثي اعام : االشر  و  ومعاهذة حغش  ظلحة ااىىوٍة في ؤمٍش

 1967اعام 

156 

 156 (Antarctic Treaty/ معاهذة ؤهحاساهحُيا : اخحطاسا) 1959معاهذة االملل الجىىثي اعام : ؤوال

بي اعام : ثاهُا يا ااالثُيُة ومىمللة ااجحش ااياٍس : اخحطاسا) 1967معاهذة حغش  ظلحة ااىىوٍة في ؤمٍش

 (Tlatelolko Treaty/ معاهذة ثالثُلىاىى

158 

 ومعاهذة مىمللة جىىا ششق ؤظُا  1985معاهذة مىمللة جىىا املحُط ااهادي اعام : االشر ااثاوي

لُا اعام 1995اعام   2006 ومعاهذة مىمللة آظُا ااىظملى اعام 1996 ومعاهذة مىمللة إفٍش

161 

معاهذة : اخحطاسا) 1985معاهذة مىمللة جىىا املحُط ااهادي الخااُة مً  ظلحة ااىىوٍة اعام : ؤوال

 (RAROTONGA Treaty/ ساسوثىوغا 

161 

/ معاهذة باهىىن: اخحطاسا) 1995معاهذة جىىا ششق آظُا الخااُة مً  ظلحة ااىىوٍة اعام : ثاهُا

Bangkok treaty 

163 

لُا خااُة مً  ظلحة ااىىوٍة اعام : ثااثا / معاهذة بلُىذابا: اخحطاسا) 1996معاهذة مىمللة ؤفٍش

PELINDABA Treaty 

165 

 
ًال
/ معاهذة ظُمُجاالثُيعً: اخحطاسا) 2006معاهذة حغش  ظلحة ااىىوٍة في آظُا ااىظملى اعام : ساةعا

Semipalatinsk Treaty 

168 

 171 إلاطاس االاهىوي ااىطني األمً ااىىوي: اململلل ااثااح

 ٌ عات ااىطىُة األمً ااىىوي في ااذٌو ااغشتُة: االشر  و  172 ااخشَش

يي : ؤوال ع  مٍش  173 ااخشَش

ع االشوس ي  : ثاهُا  176ااخشَش

عات ااىطىُة األمً ااىىوي في ااذٌو ااعشتُة  : االشر ااثاوي  179ااخشَش

ع املطشي : ؤوال  181ااخشَش

ع الجضائشي : ثاهُا  184ااخشَش

 189إلاطاس املؤظعاجي األمً ااىىوي : املجحح ااثاوي

 ٌ  189إلاطاس املؤظعاجي ااذولي األمً ااىىوي : اململلل  و

 ٌ ة : االشر  و  189ااىغام االاهىوي الىوااة ااذواُة الملاكة اازٍس

ة: ؤوال  189 إوشاء ااىوااة ااذواُة الملاكة اازٍس

 191ملاضذ ااىوااة وؤهذافها : ثاهُا

 192 جهضة ااشئِعُة الىوااة : ثااثا

 192 املؤثمش ااعام - 1

 193 مجلغ املحافغين - 2
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 194  ( ماهة ااعامة)جهاص املىعلين - 3

 
ًال
 195مجاالت عمص ااىوااة : ساةعا

 
ًال
 196عالكة ااىوااة مع  مم املححذة واملىغمات ااذواُة  خشي وااذٌو  عػاء : خامعا

 196 عالكة ااىوااة باألمم املححذة-1

 197 عالكة ااىوااة باملىغمات ااذواُة  خشي -2

 198 عالكة ااىوااة بااذٌو  عػاء -3

ض ودعم بيُان  مً ااىىوي ااعاملي : االشر ااثاوي  199دوس ااىوااة في جعٍض

 ٌ  200ثلُُم الاححُاجات وجمع املعلىمات وثحلُلها : املحىس  و

ض إطاس عاملي األمً ااىىوي : املحىس ااثاوي  204املعاهمة في جعٍض

 206 ثىفير خذمات  مً ااىىوي: املحىس ااثااح

 210ااحللُص مً املخاطش وثحعين  مً والحماًة املادًة : املحىس ااشاةع

 215إلاطاس املؤظعاجي إلاكلُمي األمً ااىىوي : اململلل ااثاوي

 ٌ ة : االشر  و  215الجماعة  وسوتُة الملاكة اازٍس

 216إوشاء املىغمة  : ؤوال

 216ؤهذاف املىغمة :ثاهُا

 217مهام املىغمة  : ثااثا

 219ؤجهضة املىغمة   :ساةعا

 219   جهضة املشترهة -ؤ

 219   جهضة الخاضة باألوساثىم -ا

 221دوس مىغمة ااُىساثىم في دعم  مً ااىىوي : خامعا

ة  : االشر ااثاوي  222ااهُئة ااعشتُة الملاكة اازٍس

 224 إوشاء ااهُئة: ؤوال

 224ملاضذ ااهُئة وؤهذافها : ثاهُا

 225مجاالت عمص ااهُئة : ثااثا

 226ااهُيص ااحىغُمي : ساةعا

ض ودعم  مً ااىىوي  :خامعا ة في جعٍض  228  دوس ااهُئة ااعشتُة الملاكة اازٍس

ة اغاًة -1  229  2020 وغع وثىلُز إلاظتراثُجُة ااعشتُة االظحخذامات ااعلمُة الملاكة اازٍس

 230  ؤوشملة وإهجاصات ااهُئة في مجاٌ  مً ااىىوي-2

 233 إلاطاس املؤظعاجي ااىطني األمً ااىىوي: اململلل ااثااح

 ٌ ىُة : االشر  و  234ااهُئة ااىطىُة األمً ااىىوي  مٍش

 235إوشاء ااهُئة   :ؤوال

 235ؤهذاف ااهُئة :ثاهُا

 236مهام وعمص ااهُئة :ثااثا

 237ااهُيص ااحىغُمي الهُئة :ساةعا

 237دوس ووشاط ااهُئة في دعم وثحعين  مً ااىىوي : خامعا
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 241هُئات  مً ااىىوي في الجضائش : االشر ااثاوي

ة : ؤوال  241 (COMENA)محافغة ااملاكة اازٍس

 241مهام املحافغة  - 1

 242هُاوص املحافغة  - 2

 243لجىة  مً ااىىوي : ثاهُا

ً في ااهىذظة ااىىوٍة : ثااثا  244املعهذ الجضائشي الحىٍى

 244  مهام املعهذ -1

 245  ااحىغُم ااهُىلي المعهذ -2

 245 دوس املعهذ في مجاٌ دعم مىغىمة  مً ااىىوي  -3

 
ًال
ً وااذعم في مجاٌ  مً ااىىوي : ساةعا  246مشهض ااحىٍى

 246 ؤهذاف ومهام املشهض  - 1

 247 ااحىغُم ااهُىلي المشهض  -2

 248 دوس املشهض وؤهمُحه في مجاٌ دعم  مً ااىىوي - 3

 250خالضة االطص ااثاوي  

 251 مخاطش وتهذًذات  مً ااىىوي وثإثيرها على ااعلم و مً ااذواُين: ااجاا ااثاوي

 ٌ  252 مً ااىىوي في مىاجهة الاهخشاس والاثجاس ااىىوي غير املششور : االطص  و

 ٌ  253 مً ااىىوي في مىاجهة خملش الاهخشاس ااىىوي : املجحح  و

 ٌ  253ملهىم الاهخشاس ااىىوي : اململلل  و

 ٌ  254 ثملىس ملهىم الاهخشاس ااىىوي: االشر  و

ٌ : ؤوال  254 ثملىس ملهىم الاهخشاس خالٌ ااعطش ااىىوي  و

 
ًال
 256 ثملىس ملهىم الاهخشاس خالٌ ااعطش ااىىوي ااثاوي: ثاهُا

ف الاهخشاس ااىىوي: االشر ااثاوي  257 جعٍش

ف الاهخشاس بمعىاه ااػُم : ؤوال  258جعٍش

 258 الاهخشاس ااىىوي  فلي   -ؤ

 258  الاهخشاس ااىىوي ااشؤس ي -ا

ف الاهخشاس بمعىاه ااىاظع: ثاهُا  259 جعٍش

 261 إشيااُات ًثيرها ملهىم الاهخشاس ااىىوي: االشر ااثااح

 261إشيااُة ااعالكة بين إمحالن االذسة ااىىوٍة و ظلحة ااىىوٍة والخلط بُنهما  : ؤوال

 263إشيااُة ااحعامص مع ملهىم الاهخشاس في املشحلة الحااُة : ثاهُا

 263  اثجاه الاهخشاس ااىاظع األظلحة ااىىوٍة -1

 264  اثجاه ااححىم في إهخشاس  ظلحة ااىىوٍة-2

 266 ثذاعُات ومخاطش الاهخشاس على  مً ااىىوي: اململلل ااثاوي

 ٌ  266عىامص ثطاعذ إلاهخشاس ااىىوي : االشر  و

 266عىامص ثطاعذ الاهخشاس ااىىوي ااععىشي : ؤوال

 275 عىامص ثطاعذ إلاهخشاس ااىىوي املذوي: ثاهُا
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 280 مغاهش خملش إلاهخشاس واوعياظاثه على  مً ااىىوي: االشر ااثاوي

 281مخاطش الاهخشاس ااععىشي واوعياظاثه على  مً ااىىوي : ؤوال

 287 مخاطش الاهخشاس املذوي على  مً ااىىوي: ثاهُا

 293الجهىد ااذواُة الحذ مً مخاطش الاهخشاس على  مً ااىىوي : اململلل ااثااح

 ٌ  294آلااُات وااحذابير ااذواُة اىجح الاهخشاس ااىىوي : االشر  و

 294 آلااُات االاهىهُة ااذواُة الحذ مً خملش الاهخشاس : ؤوال

 299آلااُات املؤظعُة ااذواُة الحللُص مً خملش الاهخشاس   : ثاهُا

 313 املجادسات وامللاستات ااذواُة الحللُظ مً خملش الاهخشاس ااىىوي: االشر ااثاوي

عُة : ؤوال  313املجادسات ااذواُة املحعذدة  طشاف وؤةعادها ااعُاظُة وااخشَش

 318امللاستات والخُاسات ااذواُة املحعللة بذوسة ااىكىد ااىىوي : ثاهُا

 323 مً ااىىوي في مىاجهة خملش الاثجاس ااىىوي غير املششور : املجحح ااثاوي

 ٌ  324ماهُة الاثجاس ااىىوي غير املششور : اململلل  و

 ٌ  324 ملهىم الاثجاس ااىىوي غير املششور:االشر  و

ف الاثجاس ااىىوي غير املششور : ؤوال  324جعٍش

 326ؤطشاف ااعالكة في عملُات إلاثجاس غير املششور : ثاهُا

 331ثملىس ااحجاسة ااىىوٍة غير املششوعة : االشر ااثاوي

 331مشحلة ما ةعذ إهتهاء الحشا ااجاسدة : ؤوال

 333 مشحلة جشيص ظىق ظىداء هىوٍة مىغمة: ثاهُا

 335مشحلة ما ةعذ ثلىًُ شجىة خان ااىىوٍة : ثااثا

 338مطادس وحاالت الاثجاس ااىىوي غير املششور : اململلل ااثاوي

 ٌ  338 مطادس الاثجاس ااىىوي غير املششور: االشر  و

ل ااعابش الحذود : ؤوال  338ااتهٍش

 341ااعشكات وااللذان : ثاهُا

 343وشاط ااعىق ااعىداء ااىىوٍة : ثااثا

 345حاالت إلاثجاس ااىىوي غير املششور : االشر ااثاوي

 345جمع وثحلُص املعلىمات عً حاالت الاثجاس غير املششور : ؤوال

 347سضذ حاالت إلاثجاس غير املششور : ثاهُا

 350الجهىد ااذواُة وااىطىُة مليافحة الاثجاس ااىىوي غير املششور : اململلل ااثااح

 ٌ  350 آلااُات ااذواُة مليافحة الاثجاس ااىىوي غير املششور: االشر  و

ة ااطىىن ااعاملُة رات ااعالكة باألمً ااىىوي: ؤوال  350 دعم وثلٍى

 352 في ميافحة الاثجاس غير املششور 1540دوس لجىة محاةعة االشاس : ثاهُا

ة في مىع وميافحة الاثجاس غير املششور باملىاد ااىىوٍة : ثااثا  353جهىد ااىوااة ااذواُة الملاكة اازٍس

 355 دوس ااجىاِغ ااذولي في هشف ومالحلة  شخاص املحىسطين في الاثجاس ااىىوي غير املششور: ساةعا

 357 دوس مىغمة الجماسن ااعاملُة في ااشكابة على ااطادسات وؤمً الحذود: خامعا

 359ااحذابير ااىطىُة ملىع وميافحة إلاثجاس ااىىوي غير املششور : االشر ااثاوي
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ض ؤهغمة ااىشف ااىطىُة والحماًة املادًة  : ؤوال  359ثلعُص وجعٍض

 361ثحعين وثلعُص هغم ااشكابة ااىطىُة على ااطادسات وااىاسدات : ثاهُا

 363املشاكجة ااىطىُة المطادس املشعة وؤمنها : ثااثا

 365ثىثُف وثإمين ااشكابة ااىطىُة على الحذود : ساةعا

 367خالضة االطص  ٌو 

 368  مً ااىىوي في مىاجهة تهذًذ إلاسهاا ااىىوي: الطص ااثاويا

 ٌ  369 ماهُة إلاسهاا ااىىوي: املجحح  و

 ٌ ف باإلسهاا بىجه عام: اململلل  و  369 ااحعٍش

 ٌ ف االغىي وإلاضملالحي اإلسهاا : االشر  و  370ااحعٍش

 370املعنى االغىي اإلسهاا : ؤوال

ف إلاسهاا اضملالحا  : ثاهُا  372جعٍش

ف االاهىوي اإلسهاا : االشر ااثاوي  375ااحعٍش

ف إلاسهاا في الاثلاكُات ااذواُة : ؤوال  375جعٍش

عات ااىطىُة : ثاهُا ف إلاسهاا في ااخشَش  379جعٍش

 382ملهىم إلاسهاا ااىىوي : اململلل ااثاوي

 ٌ ف إلاسهاا ااىىوي : االشر  و  383جعٍش

لات ااىاسدة ةشإن إلاسهاا ااىىوي : ؤوال  383ااحعٍش

مة إلاسهاا ااىىوي : ثاهُا ف جٍش  385جعٍش

مة إلاشعاعُة : ثااثا مة إلاسهاا ااىىوي عً الجٍش  387ثمُيز جٍش

 388 ؤهىار وؤشياٌ إلاسهاا ااىىوي: االشر ااثاوي

 388 ؤهىار إلاسهاا ااىىوي : ؤوال

 388 ؤشياٌ إلاسهاا ااىىوي: ثاهُا

 391ؤهذاف ومخاطش إلاسهاا ااىىوي : االشر ااثااح

 392 ؤهذاف إلاسهاا ااىىوي: ؤوال

 393مخاطش إلاسهاا ااىىوي : ثاهُا

 397 إلاسهاا ااىىوي املىغم: اململلل ااثااح

 ٌ  397جماعات إلاسهاا ااىىوي املىغم : االشر  و

ف جماعات إلاسهاا املىغم : ؤوال  398جعٍش

 400ثطيُف جماعات إلاسهاا ااىىوي املىغم : ثاهُا

 402همارج عً حىادث وجماعات إلاسهاا ااىىوي املىغم : االشر ااثاوي

 402همارج عً حىادث إلاسهاا ااىىوي املىغم  : ؤوال

 405همارج عً جماعات إلاسهاا ااىىوي املىغم : ثاهُا

 410طشق وآاُات مجابهة إلاسهاا ااىىوي : املجحح ااثاوي

 ٌ  410ااحذابير ااىطىُة ملىاجهة ثحذي إلاسهاا ااىىوي : اململلل  و

 ٌ م ؤعماٌ إلاسهاا ااىىوي : االشر  و عات وطىُة احجٍش  411إضذاس جشَش



 الفهرس 
 

 
518 

م إلاسهاا ااىىوي في االاهىن الجىائي االشوس ي : ؤوال  412ثجٍش

ملاوي : ثاهُا ع اابًر م إلاسهاا ااىىوي في ااخشَش  413ثجٍش

يي : ثااثا ع  مٍش م إلاسهاا ااىىوي في ااخشَش  414ثجٍش

م إلاسهاا ااىىوي في االاهىن ااحىوس ي: ساةعا  415 ثجٍش

 
ًال
ع ااعلاثي الجضائشي : خامعا م إلاسهاا ااىىوي في ااخشَش  417ثجٍش

 418 إكشاس ثذابير لحماًة املىاد وامليشأت ااىىوٍة ومشاكجة الحذود ملىع إلاسهاا ااىىوي: االشر ااثاوي

 418ثذابير الحماًة املادًة المىاد ااىىوٍة ملىع إلاسهاا ااىىوي : ؤوال

 420ثذابير الحماًة املادًة الميشأت ااىىوٍة ملىع إلاسهاا ااىىوي : ثاهُا

ض ؤهغمة إداسة الحذود ااىطىُة ومشاكجتها ملىع إلاسهاا ااىىوي : ثااثا  421جعٍض

 424ملجابهة تهذًذ إلاسهاا ااىىوي  الجهىد ااذواُة: اململلل ااثاوي

 ٌ  424اظتراثُجُة  مم املححذة في مىاجهة إلاسهاا ااىىوي  : االشر  و

 424االشاسات  ممُة ملىاجهة إلاسهاا ااىىوي  : ؤوال

 425  كشاسات مجلغ  مً ملجابهة إلاسهاا ااىىوي -1

 430  كشاسات الجمعُة ااعامة ملجابهة إلاسهاا ااىىوي -2

عُة ااعاملُة مليافحة إلاسهاا ااىىوي : ثاهُا ض املىغىمة ااخشَش  433جعٍض

 433الاثلاكُات االملاعُة رات ااعالكة باإلسهاا ااىىوي وإلاشعاعي  -1

 438  2005ثلاكُة الحماًة املادًة المىاد ااىىوٍة وجعذًالتها اعام ا-2

 441   2005 الاثلاكُة ااذواُة المع ؤعماٌ إلاسهاا ااىىوي اعام -3

 446املجادسات واالمم ااعاملُة ملىاجهة إلاسهاا ااىىوي : االشر ااثاوي

 447 (GICNT)املجادسة ااعاملُة مليافحة إلاسهاا ااىىوي : ؤوال

 451االمم ااعاملُة األمً ااىىوي  : ثاهُا

 452  2010كمة واشىملً األمً ااىىوي اعام - 1

 453  2012كمة ظٌُى األمً ااىىوي اعام - 2

 454  2014 كمة الهاي األمً ااىىوي اعام -3

 455  2016 كمة واشىملً األمً ااىىوي اعام -4

 458 خالضة االطص ااثاوي

 459خاثمة 

 469 كائمة املطادس واملشاجع

ات  508 فهشط املححٍى

 



 

 



Résumé: 

            Les développements internationaux contemporains ont créé un nouveau 

concept de sécurité la "sécurité nucléaire des États", un enjeu stratégique 

important dans le monde d'aujourd'hui, basé sur la sécurité de l'énergie nucléaire, 

dans le cadre de l’orientation de nombreux pays cherchant à acquérir des 

réacteurs nucléaires pour des projets de production d'électricité et de dessalement. 

Ce qui a conduit à la recherche d'une stratégie de sécurité nucléaire, pour 

conjurer les dangers pouvant résulter de l'utilisation de cette énergie, de déployer 

de grands efforts pour développer l'infrastructure, les capacités nécessaires pour 

la sûreté et la sécurité, la mobilisation pour faire face aux accidents, la gestion des 

déchets radioactifs et le développement des cadres législatifs et juridiques et à 

développer une culture de sûreté et de la sécurité nucléaire. 

        À l'heure actuelle, la communauté internationale est confrontée à un certain 

nombre de risques et de défis découlant de la décision du développement industriel 

national de l'énergie nucléaire afin de faire face à la crise énergétique et au 

changement climatique, ainsi qu'à la large utilisation de technologies nucléaires 

pouvant entraîner une prolifération accrue de matières nucléaires. Dans le monde, 

ces risques s’aggravent encore: si ces matières nucléaires parviennent au marché 

noir, leur commerce illicite passe à travers les frontières mal protégées des États, 

le manque de coopération entre les agences internationales et régionales, la faible 

capacité des dispositifs de contrôle et l’application des lois, ainsi que d'autres 

défis de sécurité interne.  

En outre, le terrorisme nucléaire et radioactif qui est devenu une menace 

potentielle pour la paix et la sécurité internationales dans un contexte complexe. 

La tentation des groupes terroristes ou des organisations criminelles pour le 

sabotage des installations nucléaires pour la fuite de matières radioactives ou 

pour obtenir des matières nucléaires et d'autres matières radioactives devant 

servir à la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou de " sale bombe ." 

          En effet, la "sûreté nucléaire" est le mur de protection contre le terrorisme 

nucléaire. L’équation entre le terrorisme et les matières nucléaires est 

certainement un cauchemar pour la sécurité internationale.  

La communauté internationale a donc compris que la réalisation et le 

renforcement de la sécurité nucléaire requéraient des efforts concertés de tous les 

États et que le renforcement de la coopération internationale et le renforcement 

des mécanismes de coordination était le meilleur moyen de faire face à ces crises 

et à ces défis afin de mettre en place un ordre international de sécurité nucléaire 

contribuant à la réalisation et au maintien de la paix et de la stabilité 

internationales. 



Abstract: 

The Contemporary International Developments have created a new concept 

security " The Nuclear Security of States", as an important strategic challenge in 

world today, based on the security of nuclear energy, under the orientations of 

many countries seeking to acquire nuclear reactors for power generation and 

desalination projects. Whichrequires searching for a nuclear security strategy, to 

avoid the dangers that may result from the use of this energy, to make great efforts 

to develop the infrastructure, the necessary capabilities for safety and security, to 

get ready and response to accidents, radioactive waste management, toelaborate 

of legislative and control frameworks, and to develop the culture of nuclear safety 

and security. 

Currently, the international community is facing a number of risks and 

challenges arising from the decision to national industrial nuclear energy 

development to deal with the energy crisis and climate change, as well as the wide 

use of nuclear technologies that can lead to increased proliferation of nuclear 

material. In the world, these risks are getting worse : if these nuclear materials 

reach the black market, their illicit trade passes through poorly protected states 

borders, lack of cooperation between international and regional agencies, the 

weak capacity of control and law enforcement, as well as other internal security 

challenges. 

In addition, nuclear and radioactive terrorism has become a potential threat 

to international peace and security in a complex context. The temptation of 

terrorist groups or criminal organizations to sabotage nuclear facilities for the 

leak of radioactive material or to obtain nuclear material and other radioactive 

materials to be used in the manufacture of nuclear explosive devices or "Dirty 

Bombs". 

Indeed, "nuclear safety" is the wall of protection against nuclear terrorism. 

The equation that combines terrorism with nuclear material is certainly a 

nightmare for international security. 

The international community has therefore understood that achieving and 

strengthening nuclear security requires concerted efforts by all States, and that 

strengthening international cooperation and strengthening coordination 

mechanisms is the best way to deal with these crises and challengesin order to 

establish an International Order of Nuclear Safetycontributing to the international 

peacekeepingand stability. 
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