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   منذ أف كجد االنساف نفسو عمى سطح األرض ك ىك عمى عبلقة بالبيئة، يعتبرىا مصدرا لطعامو، ك كسكتو، 
ك ىذا ما كاف يحتاجو في بدايات حياتو قبؿ أف يعرؼ التكنكلكجيا ك الكسائؿ . ك مسكنا لو يأكم إليو مف قساكتيا

المتطكرة، أم أف عبلقتو بيا لـ تكف تختمؼ كثيرا عف عبلقة غيره مف الحيكانات، ك أثره فييا كاف مثؿ تأثيرىـ 
ىينا ك غير ضار، ك استمر كضعو ىذا إلى أف دخؿ مرحمة الصيد ك القنص، فأصبح تأثيره البيئي يتجاكز 

تأثير غيره مف األحياء، حيث عرؼ النار ك بيا ازدادت قكتو ك تأثيره البيئي، ثـ تدرج اإلنساف صعكدا إلى أف 
كصؿ إلى مرحمة الزراعة ك الرعي ك بعدىا إلى مرحمة الصناعة أيف تطكرت عبلقتو بالبيئة ك استكمؿ سيادتو 

فمع اطبللة عصر النيضة الصناعية الكبرل، تكجو اإلنساف إلى البيئة ك لـ يكف تكجيو إلييا . عمى مكاردىا
كالسابؽ، حيث زاد استغبللو لمكاردىا مف ماء ك ىكاء ك مصادر الطاقة المختمفة، فكاف التدىكر البيئي بفعؿ 

 .عكامؿ التمكث التي أصبحت تيدد المقكمات األساسية لحياة الجنس البشرم ك غيره مف الكائنات الحية
   لـ تعرؼ المجتمعات البشرية منذ بداية الحياة عمى األرض تمكثا خطيرا ك مدمرا لمبيئة كالذم يشيده العصر 

الحالي، حيث بدأ يظير بكضكح تأثير اإلنساف السمبي عمى البيئة، فيذه األخيرة تضررت كثيرا مف جراء 
النشاطات الصناعية ك التجارب العممية ك العسكرية التي عادة ما يصحبيا مخمفات خطيرة أدت إلى ظيكر 

أشكاؿ ك مظاىر لمتمكث، مثؿ التمكث الجَكم بفعؿ الغازات المنبعثة نتيجة احتراؽ مصادر الطاقة المختمفة      
ال سيما الكقكد األحفكرم، ك التمكث الكيميائي مف المبيدات ك المخصبات الزراعية ك المضافات الحيكية،       

ك يبقى أخطر أنكاع التمكث ىك . ك التمكث الضكضائي، ك الكيرك بائي، ك التمكث مف النفايات المنزلية
اإلشعاعي الناجـ مف مصادر صناعية متباينة ال سيما عف التفجيرات النككية، حيث ال يقتصر تأثيره عمى 

األجياؿ المتضررة ك إنما يمتد إلى األجياؿ البلحقة، ك المثاؿ جمي عمى ذلؾ بشأف التفجيرات النككية الفرنسية 
 .في الصحراء الجزائرية التي مازالت تأثيراتيا تحصد األركاح البشرية ك تشكه النظـ البيئية

   ك قد تجسدت محاكالت المجتمع الدكلي لحماية البيئة مف األخطار المحدقة بيا ال سيما التمكث في مؤتمر 
 ، ك الذم تمثمت أىدافو في تنبيو الشعكب         1972األمـ المتحدة لمبيئة البشرية، المنعقد بستككيكلـ عاـ 

ك الحككمات إلى خطر األنشطة اإلنسانية ك أضرارىا التي تيدد البيئة، ك خرج المؤتمر بعد ذلؾ بإعبلف        
ا ستككيكلـ الذم شكؿ أكؿ كثيقة دكلية في مسيرة حماية البيئة، ك كانت ىذه ىي االنطبلقة الحقيقية لبداية 

 1992االىتماـ العالمي بالبيئة، ك تكالت بعدىا المؤتمرات المطالبة بحمايتيا مثؿ مؤتمر ريك دم جانيرك لسنة 
 ، ك غيرىا مف المؤتمرات التي تمخض عنيا 2002بالبرازيؿ، ك قمة جكىانسبرغ بشأف التنمية المستدامة عاـ 

 .جممة مف االعبلنات، ك التكصيات، ك االتفاقيات ك البركتككالت في شأف حماية البيئة
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   ك في السنكات األخيرة، ك مع التطكر المتصاعد لمحياة البشرية، زادت استخدامات الطاقة النككية كبديؿ عف 
مصادر الطاقة التقميدية، مما أدل إلى بركز مشكمة التمكث اإلشعاعي، حيث عمدت الدكؿ في كثير مف األحياف 

إلى إقامة محطات لتكليد الطاقة الكيربائية تعمؿ بالطاقة النككية بدال مف المحطات التي تعمؿ بالكقكد، ك إف 
أعتبر ىذا انجاز يحسب لمبشرية في سعييا نحك تحقيؽ التطكر ك الرفاىية، إال أف األمر مف جية أخرل ال يعد 
كذلؾ، ألسباب يقع في مقدمتيا أف بعض الحكادث قد تقع لممفاعبلت النككية تؤدم إلى تسرب اإلشعاعات إلى 

المناطؽ المجاكرة، ك يعتبر الحادث الذم كقع لممفاعؿ النككم تشرنكبيؿ باالتحاد السكفياتي سابقا مف أكبر 
 .الحكادث ك أخطرىا عمى االطبلؽ، ك التي ال تزاؿ آثارىا راسخة في النفكس البشرية ك النظـ البيئية المختمفة

   ك عندما يتعمؽ األمر بالتجارب النككية ألغراض عممية أك عسكرية يككف حجـ المشكمة أكبر، ألف التجارب 
تترؾ آثار سمبية يتسع مداىا أثناء التفجيرات التي تحمؿ معيا كميات ىائمة مف الغبار الذرم المشع إلى طبقات 

 .الجَك العميا
   كما تمثؿ مسألة التخمص مف النفايات النككية عف طريؽ طمرىا في أراضي الدكؿ الفقيرة، كاحدة مف 

الصفقات المشبكىة التي تبرميا الدكؿ المتقدمة حفاظا عمى سبلمة بيئتيا ك درء لمخاطر التمكث عنيا غير 
 .مكترثة بمصير بيئات الدكؿ الفقيرة التي زيادة عمى فقرىا أصبحت تشكؿ مكاطف لؤلمراض ك األكبئة

   ك أماـ ىذا الكضع البيئي المأساكم، تضافرت الجيكد الدكلية لحماية البيئة مف خطر التمكث اإلشعاعي، 
حيث أبرمت العديد مف االتفاقيات الدكلية في ىذا المجاؿ، كما أنشأت لجاف ك ىيئات متخصصة بشؤكف الطاقة 

 ك التي أحرزت تقدما كبيرا باتجاه تحقيؽ السبلمة 1957النككية، كاف أىميا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية سنة 
 .النككية

   ك مف منطمؽ التعاكف الدكلي في شأف حماية البيئة، اتجيت الدكؿ إلى كضع تشريعات كطنية لمكافحة التمكث 
اإلشعاعي، مف بينيا الجزائر التي كانت فريسة ليذا التمكث اباف فترة االستعمار، ك فيمت أخيرا بأنيا ليست 

 .بمنأل عف مخاطره المدمرة
   يكتسي مكضكع حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي في ضكء القانكف الدكلي العاـ ك التشريع الجزائرم أىمية 

 :بالغة لبلعتبارات اآلتية
قميمة ىي البحكث العممية التي تناكلت مكضكع حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي، ك ركزت الدراسة عمى    - 

 .حماية نكعيف مف البيئة الدكلية ك الكطنية، ك مف ثـ فإف ىذا البحث يسعؼ المكتبة الجزائرية
التقييـ الذم يعطو الباحث لبلتفاقيات الدكلية أك القانكف الجزائرم، يساىـ في كشؼ عيكب التشريع ك يمفت    - 

 .إلى النصكص القانكنية التي تتطمب مراجعة أك تعديؿ (الدكلي أك الجزائرم  )انتباه المشرع 
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يكتسب الباحث في المكضكع معرفة ببعض الحقائؽ العممية التي كاف يجيميا، ك يتعمؽ األمر بالمجاالت    - 
 . المتعددة التي يمكف فييا استخداـ األشعة المؤينة، ك باألخطار الصحية ك البيئية التي قد تنجـ عنيا

   أما عف األسباب التي دفعتني الختيار المكضكع، فتتمثؿ أساسا في سببيف رئيسييف، األكؿ ىك أف الحماية 
القانكنية لمبيئة مف التمكث اإلشعاعي مف المكضكعات البيئية الحديثة التي يتطمب حميا تعاكف دكلي ، ك الثاني 

ىي األخبار التي تداكلتيا كسائؿ اإلعبلـ مؤخرا حكؿ التجارب النككية التي اجرتيا بعض الدكؿ مثؿ ككريا 
الشمالية ك ايراف في الفضاء الخارجي ك مياه البحرية، خالفت مف خبلليا االتفاقيات الدكلية ك لكائح مجمس 

األمف الدكلي، األمر الذم ارتفعت معو األصكات المنددة بالكضع ك باألخطار التي قد تتعرض ليا البيئة لك 
 .استمرت مثؿ ىذه المخالفات

 :   ك أما األىداؼ المتكخاة مف معالجة المكضكع تمكف في النقاط اآلتية
تحديد االتفاقيات الدكلية التي تحمي البيئة مف خطر التمكث االشعاعي، ك تقيميا لمعرفة ما إذا كانت فعالة    - 

 .أـ تحتاج إلى تعديؿ ك مراجعة
الكقكؼ عمى التشريع الجزائرم في المكضكع، ك تحميمو لكشؼ مستكل الحماية التي يكفرىا لمبيئة الجزائرية    - 

 .مف المضار اإلشعاعية
اخراج قضية التجارب النككية الفرنسية بالجزائر مف  طي النسياف، ك دفع بيا إلى الكاجية عف طريؽ ابراز    - 

 .النصكص القانكنية التي يمكف االستناد عمييا لمساءلة فرنسا أماـ القضاء الدكلي
   ك مما سبؽ بيانو، تككف اإلشكالية الرئيسية لممكضكع ىي إذا كاف التمكث االشعاعي ينتج مف مصادر مختمفة 

، ك إذا كانت حماية البيئة مف ...السيما الصناعية منيا مثؿ التجارب النككية، الحكادث ك النفايات المشعة
التمكث االشعاعي تتطمب مكافحتو بالقضاء عمى مصادره، فإلى أم مدل تعتبر قكاعد القانكف الدكلي فعالة في 

؟ حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي مف خبلؿ القضاء عمى مصادره المختمفة 
  1983   ك قد اىتـ المشرع الجزائرم بحماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي مف خبلؿ اصداره لقانكف البيئة سنة 

 ، فكيؼ يمكف تقيـ دكر التشريع الجزائرم في حماية البيئة مف 2005ك جممة مف النصكص التنظيمية سنة 
؟ التمكث اإلشعاعي 

ك لعؿ ما يظير خطكرة التمكث اإلشعاعي ىك طابعو االنتشارم الذم ال يعرؼ حدكدا جغرافية أك سياسية 
متجاكزا بذلؾ األقاليـ الكطنية لمدكؿ المتسببة ليصؿ إلى أقاليـ الدكؿ المجاكرة، األمر الذم يبعث عمى التساؤؿ 

عف مدل مسؤكلية الدكؿ المسببة ليذا النكع مف التمكث عف األضرار التي تمحقيا ببيئة المناطؽ المجاكرة ك عف 
؟ مدل التزاميا بتعكيض ىذه األضرار 

4 



 

   ىذا ك قد كاجيتنا بعض الصعكبات عند انجاز البحث، تتمثؿ في قمة أك باألحرل ندرة المراجع المتخصصة 
المتعمقة بحماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي، فقد طفنا في جؿ جامعات الكطف ك مكتباتو الكبرل ك لـ نحصؿ 

إضافة إلى صعكبة المكضكع في حد ذاتو . إال عمى كتاب كحيد يحمؿ ىذا العنكاف ك ىك لمدكتكر عمي سعيداف
 .فيك يتداخؿ مع مكضكع آخر ىك الطاقة النككية ك استخداماتيا السممية ك العسكرية

   ك قد ارتأينا االعتماد في دراسة مكضكع حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي في ضكء القانكف الدكلي العاـ   
ك التشريع الجزائرم عمى المنيج التاريخي الذم يتناسب مع سرد كقائع قضية تجارب فرنسا النككية في الجزائر، 
ك عمى المنيج القانكني ك التحميمي لبلتفاقيات الدكلية ك التشريع الجزائرم، ك كذا المنيج الكصفي الذم يتبلءـ 

 .مع طبيعة المكضكع التقنية التي تتسـ بقمة االجتيادات القضائية الكطنية فيو
ماىية "    لئلجابة عف االشكالية المطركحة، قسمنا الدراسة إلى فصمييف رئيسييف، عنكنا الفصؿ األكؿ بػػػػػػ 

، ك قسمناه بدكره إلى مبحثيف، تناكلنا في المبحث األكؿ " التمكث اإلشعاعي ك آثاره عمى صحة اإلنساف ك البيئة 
ماىية التمكث اإلشعاعي مف خبلؿ ثبلث مطالب، خصصنا األكؿ لدراسة البيئة، مشكبلتيا ك القكاعد الدكلية 

لحمايتيا، ك الثاني ألنكاع التمكث البيئي، أما الثالث فخصصناه لمفيـك التمكث اإلشعاعي، ك في المبحث الثاني 
تعرضنا ألثار التمكث اإلشعاعي عمى صحة اإلنساف ك البيئة، فقسمناه إلى ثبلث مطالب، األكؿ لدراسة اآلثار 
 .الصحية، ك الثاني لدراسة اآلثار عمى البيئة، أما الثالث فركزنا فيو عمى آثار التجارب النككية الفرنسية بالجزائر

فقد " مكافحة التمكث اإلشعاعي ك أنكاع المسؤكلية الناشئة عنو "    أما في الفصؿ الثاني الذم حمؿ عنكاف 
تطرقنا في المبحث األكؿ منو إلى مكافحة التمكث االشعاعي، مبرزيف االطار القانكني ليذه المكافحة في المطمب 

األكؿ، ك آليات المكافحة في المطمب الثاني، ك المبحث الثاني منو خصصناه ألنكاع المسؤكلية الناشئة عف 
التمكث اإلشعاعي، فتعرضنا لممسؤكلية الدكلية عف جرائـ تمكيث البيئة في المطمب األكؿ، ك لممسؤكلية الجنائية 
الدكلية  ك جرائـ فرنسا النككية في الجزائر في المطمب الثاني، ك لممسؤكلية المدنية عف أضرار الحكادث النككية 

في االتفاقيات الدكلية في المطمب الثالث، أما المطمب الرابع ك األخير فخصصناه لجزاء تمكيث البيئة بالمكاد 
 .النككية في التشريع الجزائرم
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انفظم األٔل  

  ػهٗ طحخ اإلَظبٌ ٔ انجٛئخ رِاسآيبْٛخ انزهٕس اإلشؼبػٙ ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   تعتبر مشكمة تمكث البيئة أحد أىـ ك أكبر المشكبلت التي تكاجو كككب األرض في الكقت الراىف، ك تنذر 
بتدىكر بيئي خطير ييدد حياة اإلنساف ك سائر الكائنات الحية األخرل ك يجعميا معرضة لبلنقراض، فيك يفتؾ 
بجميع عناصر البيئة، ك قد كاف لظيكر الثكرة الصناعية في أكركبا دكر في تفاقـ كتعاظـ حجـ المشكمة، حيث 
كجيت الدكؿ الصناعية الكبرل نشاطاتيا نحك استنزاؼ المكارد الطبيعية مف ماء، ك ىكاء، ك تربة، ك معادف    
ك مصادر الطاقة المختمفة، ك مع ازدياد حاجة ىذه الدكؿ لممكاد األكلية ك االستغبلؿ الغير العقبلني ليا لتحريؾ 
صناعاتيا، كاف يزداد خطر التمكث البيئي، ك أماـ ىذا الكضع البيئي الكارثي، ارتفعت أصكات المصمحيف في 

 .مختمؼ أنحاء العالـ تطالب بكضع حد ليذا التدىكر الذم لحؽ بالبيئة مف جراء تخريب اإلنساف
   ك في ىذا السياؽ، تظافرت الجيكد العالمية دكف استثناء إليجاد حؿ، فنالت قضية حماية البيئة مف التمكث 

المحدؽ بيا مف اىتماـ الدكؿ، ك المؤتمرات، ك المنظمات الدكلية ك مختمؼ الييئات العممية مالـ تنمو أية قضية 
أخرل، ك يرجع السبب في ذلؾ إلى طبيعة الممكثات المتحركة عبر الحدكد ك إلى كحدة البيئة الدكلية، فقد 

 .أضحت مسألة حماية البيئة مسألة دكلية بعدما كانت مسألة كطنية ك ىذا ما يكرس مفيكـ عالمية البيئة
   كمع بداية عصر اكتشاؼ الذرة، عرؼ اإلنساف الطاقة النككية ك استخدميا في مجاالت متعددة، فيي مصدر 
أساسي إلنتاج الطاقة الكيربائية ك الطاقة الحرارية، ك محرؾ ال غنى عنو لبعض الصناعات الحديثة كالطائرات 

كما تستخدـ كذلؾ في تنمية الثركة . النفاثة ك الصكاريخ النككية، ك محسف جيد لبعض المنتجات الصناعية
 . الحيكانية، ك اإلنتاج الزراعي، ك حفظ األغذية ك تحمية مياه البحر

   أما في الحقؿ الطبي يمعب، استخداـ اإلشعاع النككم دكرا ال يستياف بو في تشخيص بعض األمراض       
 .ك عبلج البعض اآلخر

   غير أف الطاقة النككية ىي سبلح ذك حديف، فاستخدامات المفرطة لمطاقة النككية يمكف أف تكدم إلى تدمير 
التفجيرات النككية ك استخداـ األسمحة يؤدم . البيئة ك القضاء عمى كؿ أشكاؿ الحياة المكجكدة عمى األرض

عادة إلى مخمفات إشعاعية ليا تأثيرات مباشرة عمى عناصر البيئة المختمفة، نتيجة تطاير الحمـ المشعة        
ك الكقكد النككم ك اختبلطو بجزيئات التربة، ك انتقاؿ الغبار الذرم المشع عف طريؽ اليكاء، ك سرعاف ما 

ك يعتبر التمكث اإلشعاعي أخطر أنكاع . تتساقط ذرات ىذا الغبار فكؽ المسطحات المائية ك تؤدم إلى تمكيثيا
الممكثات في العصر الحديث، فيك يؤدم إلى تمكيث التربة، اليكاء، البحار ك المحيطات ك حتى طبقة األكزكف 

التي تغمؼ األرض ك تكمف خطكرة ىذا النكع مف التمكث أنو ال حدكد لو فما إف كجد في منطقة أك حيز فسرعاف 
 .ما سنجده في المناطؽ المجاكرة ك منيا إلى المناطؽ األبعد
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   ك البيئة الجزائرية، ليست بمنأل عف خطر التمكث اإلشعاعي، فبالرغـ مف رحيؿ المستعمر الفرنسي ألرض 
الكطف منذ ما يقارب نصؼ القرف مف الزمف، إال أف اآلثار البيئية التي خمفتيا جرائمو النككية ال تزاؿ تطفك عمى 

 .الكاقع اإلنساني
   فقد قامت فرنسا بالعديد مف التجارب النككية في الصحراء الجزائرية، كاف المستيدؼ األكؿ منيا ىك الشعب 
الجزائرم ك البيئة الجزائرية، ك قد كشفت الدراسات العممية ك الطبية التي أجريت في المنطقة خطر اإلشعاعات 
الناجمة عف ىذه التفجيرات عمى صحة اإلنساف ك سبلمة البيئة، فيي قد حصدت اآلالؼ مف األركاح، كتسببت 

ك غيرىا ...في تشكىات ك اعاقات، ك قضت عمى الفصائؿ الحيكانية ك النباتية ، ك أتمفت المحاصيؿ الزراعية
 .مف آثار الخطيرة التي التزاؿ تتكارثيا أجياؿ المنطقة

   ك بناء عمى ما تقدـ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، نتناكؿ في المبحث األكؿ ماىية التمكث اإلشعاعي، ك في 
 .المبحث الثاني نتطرؽ آلثار التمكث اإلشعاعي عمى صحة اإلنساف ك البيئة
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 يبْٛخ انزهٕس اإلشؼبػٙ: انًجحش األٔل
 

   إذا كانت البيئة، ىي الكسط الطبيعي أك المحيط الذم يعيش فيو اإلنساف ك سائر الكائنات الحية األخرل، كما 
يحيط بيذه المخمكقات مف ماء، ك ىكاء، ك تربة، ك غطاء نباتي ك ما ابتدعو اإلنساف كاآلثار ك المنشآت 

الحديثة، فإنيا كانت ك ال تزاؿ تمثؿ تحديا بالنسبة لئلنساف، ك الذم ينبغي عميو مكاجيتو، ك في سبيؿ ذلؾ دخؿ 
ىذا األخير في صراع طكيؿ مع الطبيعة، ك المتتبع لعبلقة اإلنساف بكسطو الطبيعي، يجد أف ىذه العبلقة قد 

فالجانب السمبي في ىذه العبلقة، كاف يتمثؿ في خضكع اإلنساف .تراكحت بينالسمبية المطمقة ك بيف اإليجابية
 .األكؿ لمختمؼ الظكاىر الطبيعية ك خكؼ منيا، إلى حد قد يصؿ إلى تقديسيا ك عبادتيا في كثير مف األحياف
   أما الجانب اإليجابي، فتمثؿ في محاكلة اإلنساف قمب الصكرة ك إخضاع الطبيعة لسمطانو، ك ىذا ما كصؿ 

إليو اإلنساف في عصره الحديث، حيث نجح في ىذا الصراع ك تمكف مف السيطرة عمى الطبيعة ك استغبلؿ 
محتكياتيا، ك مكاردىا ك تسخيرىا لخدمة حاجاتو، فجعؿ مف بيئتو مجاال خصبا لنشاطاتو المختمفة سعيا منو في 

 .الحصكؿ عمى المزيد مف التطكر ك الرفاىية
   غير أف نجاحو ىذا، كاف عمى حساب التكازف البيئي، الذم عمؿ ىك اآلخر عمى اإلخبلؿ بو بشكؿ أدل إلى 

لقد أدل التقدـ العممي ك التكنكلكجي .اإلضرار بالبيئة، ك استنزاؼ مكاردىا الطبيعية ك تمكيث مككناتيا األساسية
الذم أحرزه اإلنساف في عصره الحديث إلى بركز مشكمة التمكث البيئي، ىذه المشكمة التي سيطرت عمى كؿ 
قضايا البيئة األخرل حتى غدت ىي مشكمة البيئة الرئيسية، ك تبادر إلى ذىف الكثيريف أف التمكث ىك مشكمة 
البيئة الكحيدة، ك أف في التصدم ليا ك عبلجيا تحؿ كؿ مشكبلت البيئة، ذلؾ أف آثار ىذه المشكمة كاضحة 

فقد لحؽ التمكث بكؿ عناصر البيئة مف مكارد طبيعية، ك كائنات .لمعياف ك مخطرىا محسكسة ك مشاكميا معقدة
 .حية حيكانية ك نباتية، ك انعكست آثاره السمبية حتى عمى اإلنساف نفسو المتسبب األكؿ في ىذه المشكمة

   ك تختمؼ آثار التمكث باختبلؼ أنكاعو، ك مصادره، ك درجة خطكرتو عمى البيئة ك اإلنساف، ك يعتبر التمكث 
اإلشعاعي أخطر أنكاع ىذه الممكثات ك أشدىا تدميرا لمبيئة ك األحياء، ك ذلؾ بالنظر إلى طبيعتو االنتشارية  

 إال دليؿ كاضح 1986التي ال تعرؼ حدكدا جغرافية أك إقميمية، ك ما حادث المفاعؿ النككم تشرنكبيؿ بأكرانيا 
 .عمى ذلؾ

 

 ثٛئخ، يشكالرٓب ٔ لٕاػذ دٔنٛخ نحًبٚزٓب: انًطت األٔل
 

   لقد كاف لظيكر العديد مف المشكبلت البيئية الخطيرة في مختمؼ دكؿ العالـ أثر كبير في نمك الكعي البيئي 
 عمى المستكل الدكلي، حيث أخذت ىذه المشكبلت تيدد الحياة البشرية عمى كككب  األرض،   ك لـ يقؼ األمر 
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عند ىذا الحد بؿ تنكعت ىذه المشكبلت ك تشعبت مع تنكع نشاطات اإلنساف ك تشعبيا، تمؾ النشاطات التي 
تتكجو باألساس نحك البيئة إلشباع الرغبات ك الحاجات اإلنسانية، حيث شيد العالـ في العصر الحديث ثكرة 
عممية ك تكنكلكجية في مختمؼ المجاالت السيما في المجاؿ الصناعي، ك المعمكماتي، ك االتصاالت، ك إذا 

كاف ىذا التقدـ العممي ك التكنكلكجي أمرا مفيدا لمبشرية، يجعؿ حياتيا أفضؿ ك أيسر ك يساىـ في تحقيؽ 
الرفاىية فإف الحقائؽ أثبتت عكس ذلؾ، ك ظير ما ليذا التقدـ اليائؿ الذم عرفتو البشرية مف آثار جانبية كخيمة 
عمى البيئة العالمية، بالنظر إلى تدمير الغابات ك التراث المعمارم، كنقص المياه في بعض المناطؽ مف العالـ، 

ضؼ إلى ذلؾ أف زيادة ثاني أكسيد الكاربكف أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة في األرض مما يترتب عميو في 
القركف القميمة القادمة ارتفاع مستكل مياه البحر ك غرؽ العديد مف الجزر ك المدف الساحمية، كما أف زيادة ارتفاع 
نسبة الغازات بسبب النشاطات الصناعية سيؤدم إلى اتساع ثقب األكزكف، كلعؿ ىذا يعد أخطر مشكؿ سيكاجو 

 تنبؤات تشير إلى أف ارتفاع درجة حرارة األرض          ٛ٘بىالعالـ في األلفية الثالثة، ك األخطر مف ذلؾ أف 
 كذلؾ مشكمة ازدياد عدد سكاف العالـ بكتيرة مذىمة    (1)ك انخفاض نسبة األكزكف ستؤدم إلى قياـ حرب نككية

 .ك تراجع اإلنتاج الزراعي ك الغذائي لتمبية حاجات ىذا التزايد السكاني
   كؿ ىذه المشاكؿ ك غيرىا قادت في نياية المطاؼ إلى إدراؾ المجتمع الدكلي حجـ المخاطر المحيطة بو،   
ك التي ستؤدم إلى حدكث أضرار بيئية كارثية حتمت عمى دكؿ العالـ العمؿ معا مف أجؿ إيجاد حمكؿ مشتركة 
ليذه المشكبلت لعميا تساىـ في تفادم بعض األضرار الجسيمة، ذلؾ أف مسألة حماية البيئة لـ تعد شأنا داخميا 
محصكرا في النطاؽ الكطني لدكلة معينة، ك إنما أصبحت قضية عالمية تستكجب تظافر الجيكد الدكلية بيدؼ 

 . الكصكؿ إلى اتفاؽ دكلي مشترؾ يجمع بيف التحدم البيئي ك بيف مستقبؿ الكرة األرضية
   ك إزاء ذلؾ كمو، قررت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عقد مؤتمر دكلي حكؿ البيئة البشرية في مدينة 

نحف ال نممؾ إال كرة "   لبحث مشكمة التمكث البيئي ك مشاكؿ أخرل تحت شعار 1972استكيكلـ بالسكيد عاـ 
، ك منذ ذلؾ التاريخ القت كممة البيئة ركاجا ك انتشارا في أنحاء العالـ ك صارت تعقد ليا " أرضية كاحدة 

المؤتمرات الدكلية اليادفة لحمايتيا ك تصدر اإلعبلنات، ك التكصيات ك االتفاقيات بشأنيا، كما تكرس ليا جيكد 
المنظمات الدكلية سكاء كانت عالمية أـ إقميمية ، عامة أـ متخصصة، حككمية أـ غير حككمية أم أنيا صارت 

 .تستحكذ عمى اىتماـ المجتمع الدكلي  أكثر مف أم كقت مضى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .50 ، ٓ 2011كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُِٚوه اُج٤ئ٢ ٝ آ٤ُبد رؼ٣ٞٚٚ، كاه اُقِل٤ٗٝخ، ٛجؼخ   (1)
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 يفٕٓو انجٛئخ : انفزع األٔل
 

   البيئة كممة كاسعة االستخداـ،  تستخدـ في العديد مف المجاالت كالمجاؿ االقتصادم، ك المجاؿ االجتماعي، 
ك يختمؼ مفيكميا مف مجاؿ إلى آخر تبعا الختبلؼ نمط العبلقة بينيا   ... ك الثقافي، ك السياسي، ك القانكني

مجمكعة النشاطات الزراعية  " ك بيف مستخدمييا، ففي المجاؿ االقتصادم نقكؿ البيئة االقتصادية ك نعني بيا 
االطار مف العبلقات، " ، ك في المجاؿ االجتماعي نقكؿ البيئة االجتماعية ك ىي " ك الصناعية ك التجارية 

الكـ " ، ك نقكؿ أيضا البيئة الثقافية ك نعني بيا ( 1)" الذم يحدد استمرار حياة الجماعة، التي ينظميا اإلنساف 
،       " اليائؿ مف المفردات التي استحدثيا اإلنساف ك أضافيا إلى رصيده الثقافي كالعادات، التقاليد ك القيـ  

مجمكعة النشاطات " ك  كذلؾ البيئة السياسية ك البيئة القانكنية في المجاؿ السياسي ك القانكني، فيي بكجو عاـ 
 ( 2)" البشرية المتعمقة بيذه المجاالت 

   غير أف البيئة بمعناىا الضيؽ تستعمؿ لمداللة عمى الكسط الطبيعي أك المحيط الذم يعيش فيو اإلنساف     
ك سائر الكائنات الحية األخرل، بكؿ ما يحتكيو مف عناصر طبيعية ك اصطناعية ك قد تعددت التعاريؼ 

القانكنية ك  الفقيية بشأنيا، ك مرد ذلؾ إلى طبيعة العناصر المككنة ليا، فيي تتميز بنكع مف التعقيد إلى حد 
، غير أف ىناؾ مف يرل ( 3)" البيئة كممة ال تعني شيئا ألنيا كؿ شيء " دفع بأحد فقياء القانكف إلى القكؿ بأف 

بأف ىذا التعدد ك االختبلؼ ال يكمف في العناصر المككنة لمبيئة، ك إنما في القيمة التي تكتسييا ىذه العناصر  
ك ميما يكف فالبيئة قيمة مف قيـ المجتمع اإلنساني ك حؽ مف حقكؽ . (4)ك تأثيرىا عمى مختمؼ المجاالت 

اإلنساف، كمف ثـ كجب أف تحظى بعناية تشريعية دكلية ك كطنية كفيمة بحمايتيا ك المحافظة عمييا مف أم تمكث 
 .أك تدىكر قد يصيبيا أك يصيب أحد عناصرىا

تعريف البيئة : أوال
   لقد اختمفت كجيات نظر الفقياء، ك رجاؿ القانكف ك الصحة، ك عمماء األحياء ك الشريعة اإلسبلمية في 

تعريؼ البيئة، فمف الصعكبة بما كاف إيجاد تعريؼ محدد ك شامؿ لمفيـك البيئة، الشتمالو عمى عدة مفاىيـ ليا 
عبلقة كثيقة بمصطمح البيئة، فيي قد تمثؿ لدل البعض إطار الحياة المعيشة، ك قد تعكس لدل البعض اآلخر 

، ك ىناؾ ...تصكرات تدؿ عمى األخطار كاألمراض، ك األكبئة، ك استغبلؿ الغير العقبلني لممكارد الطبيعية
 منيتبادر لذىنو أيضا أنيا مختمؼ المجاالت الطبيعية التي يتككف منيا الكسط الطبيعي كالمجاؿ البرم، المجاؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .771 ، ٓ 2006ٓؾٔل فبُل عٔبٍ هٍزْ، اُز٘ظ٤ْ اُوب٢ٗٞٗ ُِج٤ئخ ك٢ اُؼبُْ، ْٓ٘ٞهاد اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (1)

  .102 ، ٓ 2009كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ا٧ٖٓ اُج٤ئ٢ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح، ٛجؼخ  (2)

  .9 ، ٓ 2010أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ػٖ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، كاه اُقِل٤ٗٝخ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (3)

  .22كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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البحرم أكالمائي،  ك المجاؿ الجَكم، أك أنيا كؿ شيء لو عبلقة بالكائنات الحية، أك ىي مختمؼ المعالـ 
ك (1).، ك عميو يككف لمبيئة مفيـك كاسع مف مفيـك الطبيعة...الحضرية التي أقاميا اإلنساف في عصره الحديث

 :إليضاح ذلؾ كجب التطرؽ لمتعاريؼ المختمفة لمبيئة
بمعنى حؿ أك نزؿ، ك البيئة ىي اسـ ليذا الفعؿ،   " بَكأ "    إف األصؿ المغكم لكممة البيئة ىك الفعؿ الماضي 

" أم ىيأه لو ك أعده، " بَكأ لو المنزؿ " بمعنى أنزلو فيو، ك " بَكأ الشخص المكاف "بَكأ، تبَكيئا، ك تبكئة، : ك يقاؿ
" تبَكأ المنزلة " أم أقاـ بو، ك " تبَكأ المكاف " تبَكأ، تبَكءا، ك : أم سدده، ك في المضارع يقاؿ" بَكأ الرمح نحكه 
اعتبله، ك البيئة ىي المحيط، الكسط الذم يعيش " : تبَكأ العرش " أم استممو، " تبَكأ الشيء " بمعنى كصميا، 

: " ك تدؿ أيضا عمى الحالة، ك الييئة، ك المنزؿ، فيقاؿ(2).فيو اإلنساف، الظكاىر ك العكامؿ المؤثرة في اإلنساف
 كمف التعاريؼ المغكية لمبيئة ك المقترحة مف قبؿ فقياء (3)بمعنى اتخذه منزال ك أقاـ بو،" تبَكأ المكاف، ك تبَكأ بو 

البيئة ىي المنزؿ الذم يحتمو الفرد ك المكضع الذم يحيط بو      " القانكف، نجد تعريؼ الدكتكر عمي سعيداف 
 (4)". ك الكسط الذم يعيش فيو 

البيئة ىي المنزؿ الذم يقيـ فيو اإلنساف ك المكانة :    ك ال بأس أف نقترح مف جانبنا تعريفا لغكيا لمبيئة فنقكؿ
التي يحتميا بيف سائر الكائنات الحية ك الغير الحية المحيطة بو، ك ذلؾ عمى اعتبار أف الَمو سبحانو ك تعالى 

 .كـر بني آدـ ك ميزه عف سائر مخمكقاتو األخرل بالعقؿ فجعمو بذلؾ في مكانة أعمى ك أرقى
   أما في الشريعة اإلسبلمية نجد المعنى المغكم لكممة البيئة مجسدا في العديد مف اآليات القرآنية ك األحاديث 

ك كذلؾ مكَنا ليكسؼ في األرض يتبَكأ منيا حيث " الشريفة، ك مف ذلؾ قكلو تعالى في سكرة يكسؼ عميو السبلـ 
ك في السنة . أم ينزؿ مف ببلدىا حيث يشاء( 5)" يشاء نصَيب برحمَتنا مف نَشاء كال نضَيع أجر المحسنيف 

إف كَذبا عمي ليس ككذب عمى أحد، فمف كذب عمي " النبكية المطيرة قكؿ الرسكؿ صَمى الَمو عميو ك سمـ 
 احتممو :  ينزؿ منزلو مف الَنار، ك باء بإثمو  ك بذنبو: ، فقكلو فميتبَكأ مقعده معناه" متعمدا فميتبَكأ مقعده مف الَنار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .23كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

رٔضَ ا٧هٗ ٝ ٓب ػ٤ِٜب ٖٓ ٓبء ٝ ٓب ؽُٜٞب ٖٓ ٛٞاء ٝ ٓب ٣٘ٔٞ ػ٤ِٜب ٖٓ ٗجبد ٝٓب رؾزٚ٘ٚ ٖٓ ؽ٤ٞاٗبد، ٝعلد :  La Natureاُطج٤ؼخ - 

. ثٌَْ ٛج٤ؼ٢، ٝ رٔضَ اُطج٤ؼخ أُٞاهك أُزبؽخ ُ٪َٗبٕ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ؽبعبرٚ ا٧ٍب٤ٍخ ٖٓ ؿناء ٝ ًَبء ٝ كٝاء ٝ ٓؤٟٝ ٝ ٓٞاك ٓقزِلخ

  (24، ٓ 2010كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ا٩َٗبٕ ٝ اُج٤ئخ كهاٍخ ك٢ اُزوث٤خ اُج٤ئ٤خ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ )

 . 140 – 131، ٓ 2003ٓؾٔل ؽٔل١، ٓوّل اُط٬ة هبًٓٞ ػوث٢ ػوث٢، كاه اثٖ هّل، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (2)

ػ٢ِ ثٖ ٛبك٣خ ٝ ثِؾَٖ اُج٤ِِ ٝ اُغ٢ٗ٬٤ ثٖ ؽبط ٣ؾ٢، اُوبًٓٞ اُغل٣ل ُِط٬ة ٓؼغْ ػوث٢ أُلجبئ٢، أُؤٍَخ ا٤ُ٘ٛٞخ ٌُِزبة اُغيائو،     (3)

  .169 – 162 ، ٓ 1991ٛجؼخ اَُبثؼخ 

 ، 2008كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس ثبُٔٞاك ا٩ّؼبػ٤خ ٝ ا٤ٌُٔب٣ٝخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١، كاه اُقِل٤ٗٝخ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (4)

 ٓ5 .  

 .، اُووإٓ اٌُو56ْ٣ٍٞهح ٣ٍٞق، ا٣٥خ  (5)
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 (1).ك صار المذنب، مأكل الذنب، ك يستَباء أم يتخذ امرأتو أىبل
   ك مما تقدـ يتضح لنا أف المغة العربية، مكثقة بالقرآف الكريـ ك السنة النبكية المطيرة، ك قد برىنت لنا عركبة 

 Environnement " (2)" لفظ البيئة، ك إَنيا ليست كما يعتقد البعض، تعريبا السميا المتداكؿ في الغرب 

ك تدؿ عمى مجمكعة العناصر الطبيعية  " Environnement"    يقابؿ كممة البيئة في المغة الفرنسية مصطمح 
 المعالـ األثرية، السدكد، – ك جميع الكائنات الحية األخرل، ك كذلؾ العناصر المادية – الماء، اليكاء، التربة –

 (3).  المحيطة باإلنساف ك التي تعد أساس الحياة البشرية–المباني الحديثة 

 L’environnement est l’ensemble a un  » :   كقد عرؼ المجمس الدكلي لمغة الفرنسية البيئة بأنيا
moment et des agent Physique, chimiques, biologiques et des facteurs spéciaux 
susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect immédiat ou à terme, sur les êtres 

vivants et les activités humaines »(4) 

 

 ك تعني بمفيـك آخر « Écologie  »   ك البيئة في المغة اإلنجميزية ىي مستمدة مف كممة 
« Environnement » الظركؼ المحيطة ك المؤثرة عمى النمك    "  ك تستعمؿ ىذه الكممة عادة لمداللة عمى

كما تستخدـ أيضا لمداللة عمى مختمؼ العناصر الطبيعية المحيطة باإلنساف مثؿ اليكاء، الماء، ، (5)"كالتنمية 
ك كذلؾ لمتعبير عف الكسط أك المحيط أك المكاف الذم يحيط بالشخص ك يؤثر في  مشاعره ك ...التربة ك النبات
 (6).أخبلقو ك أفكاره

   البيئة مصطمح قديـ عرفو العمماء اليكناف ك اإلغريؽ ك كتبكا عنو، ك كاف أكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح ىك 
 ، حيث قاـ بتركيب كممتيف يكنانيتيف (7) 1866 عاـ « Ernest Heckel »العالـ األلماني أرنست ىيجؿ 

« Oikos » كتعني المنزؿ أك المسكف ك « Logos »       ك تعني العمـ، ك تكصؿ بذلؾ إلى أف عمـ البيئة 
ذلؾ العمـ الذم ييتـ بدراسة الكائف الحي ك ىك في الكسط الذم يعيش " ىك - ة بالبلتيني–« Écologie »أك 

       – الحية ك غير حية –فيو، لمعرفة مدل تأثير ىذا الكائف عمى مجمكعة العناصر الطبيعية ك البيكلكجية 
 فعمـ  البيئة ييتـ  بدراسة  عبلقة  الكائنات "  ك الفيزيائية  المكجكدة  في كسطو  ك مدل  تأثره  بيا  ةك الكيميائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .10رل٤َو ٛنا اُؾل٣ش اُْو٣ق ٝهك ك٢ ًزبة ا٧ٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .20كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

(3)Gillon étienne, Jacques hollier, La rousse, édition 1974, France, page 381. 

  .104كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اَُٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

  .25كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

  .11أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)

  .9ٓؾٔل فبُل عٔبٍ هٍزْ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (7)
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أماعف العمماء المسمميف، فكما ىك معركؼ كانكا دكما مف السباقيف في ىذا . " بكسطيا الذم تعيش فيوالحية
المجاؿ، حيث يعتبر العبلمة ابف عبد ربو ىك أكؿ مف حدد المعنى االصطبلحي لكممة البيئة، ك كاف ذلؾ منذ 

ذلؾ المصطمح الشامؿ لكؿ ما يحيط باإلنساف مف مؤثرات في " القرف الثالث عشر لميجرة، فيي مف كجية نظره 
ك في أكاخر القرف التاسع عشر ( 1)."حياتو سكاء كانت  فيزيائية أك بيكلكجية أك سياسية أك أخبلقية أك فكرية 

في المغة اإلنجميزية، ك كانيعبر بيا عف الكسط أك المحيط  " Environnement" لمميبلد جاء استعماؿ كممة 
 .الذم يعيش فيو الكائف الحي ك يؤثر فيو ك يتفاعؿ معو

الكسط أك المجاؿ المكاني الذم يعيش فيو : " البيئة بأنيا- Écologie–   يعرؼ عمـ البيئة الحديث اإليككلكجي 
األحكاؿ "  ك يقصد بيا كذلؾ (2)"اإلنساف، بما يضـ مف الظاىرات الطبيعية ك البشرية يتأثر بيا ك يؤثر فييا 

 (3)".الفيزيائية ك الكيميائية ك اإلحيائية لئلقميـ الذم يعيش فيو الكائف الحي 

 إلى تاريخ 1972   عرفت الحقبة الزمنية الممتدة مف تاريخ انعقاد مؤتمر استكيكلـ حكؿ البيئة ك التنمية عاـ 
 بجنكب إفريقيا، اجتيادات فقيية حاكلت كضع 2002انعقاد مؤتمر جكىانسبكرغ بشأف التنمية المستدامة عاـ 

تعريؼ لمبيئة ، ك بالرغـ مف أنو لـ يكف ىناؾ اتفاؽ بيف الفقياء عمى تحديد معنى البيئة بشكؿ دقيؽ، إال أف 
البيئة ىي " ك في ىذا الصدد نجد تعريؼ الدكتكر ماجد راغب الحمك . معظـ التعريفات تشير إلى المعنى نفسو

المحيط المادم الذم يعيش فيو اإلنساف بما يشمؿ مف ماء ك ىكاء ك فضاء ك تربة ك كائنات حية، ك منشآت 
ذلؾ الحيز الذم يمارس فيو البشر "  ك جاء تعريؼ البيئة أيضا بأنيا (4)".أقاميا اإلنساف إلشباع حاجاتو 

مختمؼ أنشطة حياتيـ، ك تشمؿ ضمف ىذا اإلطار كافة الكائنات الحية مف حيكاف ك نبات ك التي يتعايش معيا 
(       5)"اإلنساف ك يشكمكف سكيا سمسمة متصمة فيما بينيـ فيما يمكف أف تطمؽ عميو جكازا دكرات طاقات الحياة 

ىي الكسط الذم يحيط باإلنساف مف مخمكقات الَمو، أك مف " ك  مف جانبو يعرفيا الدكتكر محمكد صالح العادلى 
البيئة ىي الكسط الطبيعي الذم يعيش فيو "  ك يعرفيا الدكتكر رياض صالح أبك العطا (6)"صنع اإلنساف 

 (7)".اإلنساف ك الكائنات الحية األخرل، ك يمارس فييا نشاطاتو المختمفة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .10 – 9كًزٞه ٓؾٔل فبُل عٔبٍ هٍزْ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .14أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .27كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .44، ٓ 2007كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، هبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ ٙٞء اُْو٣ؼخ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح، ٛجؼخ  (4)

فبُل ثٖ ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤ ، أٖٓ ٝ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ؽبٙوا ٝ َٓزوج٬ كهاٍخ اَٗب٤ٗخ ك٢ اُزِٞس اُج٤ئ٢، كاه اُضوبكخ اُؼوث٤خ  (5)

  .11 ، ٓ 1997ُِْ٘و ٝ اُزوعٔخ ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ 

  .13 ، ٓ 2003كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٍٓٞٞػخ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، عيء اُضبُش اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ُِج٤ئخ، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢، ٛجؼخ  (6)

  .19 ، ٓ 2009كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ ٙٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح، ٛجؼخ  (7)
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   يتضح مف التعاريؼ السابقة، أف البيئة مفيـك كاسع يشمؿ العديد مف العناصر، فيي ليست فقط العناصر 
 ك إنما تشمؿ -  الماء، اليكاء، الصخكر، التربة– ك الغير الحية – اإلنساف ك الحيكاف ك النبات –الطبيعية الحية 

أيضا العناصر االصطناعية التي يرجع الفضؿ في ايجادىا لمفكر اإلنساني ك ما لدل اإلنساف مف ممكات 
ك مف ثـ يمكف تعريؼ البيئة مف جانبنا بأنيا الكسط الذم يعيش فيو . إبداعية كالسدكد، ك المباني الحديثة

اإلنساف ك سائر الكائنات الحية األخرل، ك ما يحيط بيذا الكسط مف ماء، ك ىكاء، ك تربة، ك ما أقيـ عمييا مف 
 .منشآت حديثة عبر الزمف

 16 إلى 5    كفي مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية، المنعقد بإستكيكلـ بالسكيد في الفترة الممتدة ما بيف 
 دكلة، عرفكا 144، ك الذم حضره ممثمكف مف " نحف ال نممؾ إال كرة أرضية كاحدة "  تحت شعار 1972جكاف 

رصيد المكارد المادية ك االجتماعية المتاحة في كقت ما ك في مكاف ما : " البيئة في أكؿ تعريؼ رسمي ليا بأنيا
كؿ شيء يحيط : "  ، ك بيذا يككف المؤتمر قد اختصرىا في أنيا(1)"إلشباع حاجات اإلنساف ك تطمعاتو 

 ، فقد جاء استخداـ Environnement is every thing that surrouna man » (2) »" باإلنساف 
 Milieu ألكؿ مرة في ىذا المؤتمر، بدال مف مصطمح الكسط البشرم Environnementمصطمح 
Humainك قد عرؼ مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ .الذم استخدـ في مراحؿ اإلعداد ليذا المؤتمر

 المبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو ال (3)"كؿ ما يحيط بكائف ما سكاء كاف حيكانا أك نباتا " :العربية البيئة عمى أنيا
 .يختمؼ عف التعريؼ الذم جاء بو مؤتمر استكيكلـ ك ىك أف البيئة ىي كؿ شيء يحيط باإلنساف 

 الممغى ، الذم لـ يتضمف تحديدا  لمفيـك  البيئة،  جاء  (4)03 – 83   ك بخبلؼ قانكف حماية البيئة رقـ 
 المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ك ألكؿ مرة يحدد 10 – 03المشرع الجزائرم في قانكف رقـ 

تتككف البيئة مف المكارد الطبيعية البلحيكية : "  منيا مصطمح البيئة4بعض المفاىيـ ك المصطمحات في المادة 
ك الحيكية  كاليكاء ك الجَك ك الماء ك األرض ك باطف األرض ك النبات ك الحيكاف ، بما  في ذلؾ التراث 

   عمى   غرار   (5)".  الكراثي، ك أشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه المكارد، ك كذا األماكف ك المناظر  ك  المعالـ الطبيعية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،     2006ػجل اُوبكه هى٣ن أُقبك٢ٓ، اُزِٞس اُج٤ئ٢ ٓقبٛو اُؾبٙو ٝ رؾل٣بد أَُزوجَ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ٛجؼخ اُضب٤ٗخ  (1)

 ٓ147.  

  .13أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .21كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .1983 / 02 / 08، اُٖبكهح ك٢ 06، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1983 / 02 / 05 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ أُؤهؿ ك٢ 03 – 83هبٕٗٞ ههْ  (4)

 ،اُٖبكهح 43 ، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 2003 ع٤ِ٣ٞخ 19 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ أُؤهؿ ك٢ 10 – 03هبٕٗٞ ههْ  (5)

  .10 ، ٓ 2003 ع٤ِ٣ٞخ 20ك٢ 
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 ك الغربية  ، أدرؾ المشرع الجزائرم أىمية تحديد المصطمحات مف خبلؿ قانكف حماية (1)التشريعات العربية
 ، الذم صدر في ظركؼ دكلية جديدة زاد فييا االىتماـ 10 – 03البيئة في اطار التنمية المستدامة رقـ 

بمشاكؿ البيئة ك حمايتيا،  فبلشؾ أف مسألة تحديد مفيـك البيئة  لو عبلقة  كثيقة بمجاالت الحماية القانكنية، 
غير أف المبلحظ، أف  . (2)فضبل عمى أىميتو بالنسبة لنظرية القانكف العامة التي باتت محبل النتقادات عديدة 

المشرع الجزائرم مف خبلؿ تحديده لمفيـك البيئة ركز عمى المكارد الطبيعية الحيكية ك البلحيكية مشيرا إلى 
طبيعة التفاعؿ فيما بينيا، ك لـ يكؿ اىتماما بالعناصر الكضعية كالمنشآت الحديثة التي أقاميا اإلنساف في 

 مف القانكف المذككر 4العصر الحديث ك التي تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف مككنات البيئة، فقد جاء نص المادة 
أعبله خاليا مف كؿ إشارة إلى ىذه العناصر، ك عميو يككف التشريع الجزائرم قد تأثر تأثرا كبيرا بالتشريع 

 .(3)الفرنسي
 مف 4    ك مف جانبنا كنا نأمؿ أف ينأ المشرع الجزائرم عف تعريؼ البيئة ك بقية المفاىيـ الكاردة في المادة 

القانكف المذككر، ألف المبدأ العاـ أف التعريفات ليست مف صميـ عمؿ التشريع ك إنما تدخؿ ضمف دائرة 
 .اختصاص الفقو 

ك بعد ىذا االستعراض المكجز لتعريؼ البيئة مف جكانبيا المتعددة، تقتضي الدراسة التطرؽ لتحديد بعض 
المفاىيـ البيئية كالنظاـ البيئي ك التكازف البيئي، ألف ىذيف المفيكميف ليما عبلقة كثيقة بمكضكع الدراسة، فالبيئة 
تتككف مف عناصر طبيعية ىي الماء ك اليكاء ك التربة ك النبات ك الحيكاف، ك يجمع بيف ىذه العناصر نكع مف 

، ك الشؾ أف تدخؿ اإلنساف السافر في " بالتكازف البيئي " التنسيؽ البديع ك التنظيـ المحكـ الذم يعبر عنو 
 تدمير البيئة ك قضاء  إلىالبيئة عف طريؽ تمكيث مككناتيا بالمكاد السامة كخطيرة السيما اإلشعاعية منيا يؤدل

 .ا، ك بذلؾ يككف اإلنساف قد غير مف النظـ البيئية ك أخمى بتكازنياعمى أشكاؿ الحياة المكجدة فيو
 النظام البيئي: 

    إف اصطبلح النظاـ البيئي ينصرؼ إلى االىتماـ بدراسة كائف معيف أك كحدة معينة في الزماف ك المكاف بكؿ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أُؾ٤ٜ اُؾ١ٞ٤ اُن١ ٣َْٔ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٝ ٓب "  ثؤٜٗب 1994 َُ٘خ 4ػوف أُْوع أُٖو١ اُج٤ئخ ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  (1)

أٍبٓخ أٗٞه اُؼوث٢، هبٕٗٞ اُج٤ئخ ٝ ٫ئؾزٚ  )" ٣ؾز٣ٞٚ ٖٓ ٓٞاهك ٝ ٓب ٣ؾ٤ٜ ثٜب ٖٓ ٛٞاء ٝ ٓبء ٝ روثخ ٝ ٓب ٣و٤ٔٚ ا٩َٗبٕ ٖٓ ْٓ٘آد 

  .(4 ، ٓ 2000اُز٘ل٤ن٣خ، كاه اُؼوث٢ ُِْ٘و ٝ رٞى٣غ اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ 

 ،   2001كًزٞه أؽٔل ٓؾٔل ؽ٤ِْ، أُلّٜٞ اُوب٢ٗٞٗ ُِج٤ئخ ك٢ ٙٞء ٓجلأ أٍِٔخ اُوبٕٗٞ أُؼبٕو، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (2)

 ٓ10.  

 « Les espaces:   أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ 1976 ع٤ِ٣ٞخ 10عبء ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ اُٖبكه ك٢  (3)

ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité, de l’air, les espèces animales et végétales, 

la diversité et les équilibres biologiques au quels ils participent font partie du patrimoine commun de la 

nation »  (  ٓ ،117كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن. )  
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 ما ينطكم أك تنطكم عميو مف دكرات أك حركات ك ذلؾ في ظؿ كافة الظركؼ المادية ك المناخية ك ظركؼ 
حيث يبيف نظاـ عمؿ ىذه الكحدات ك تمؾ الكائنات، ك عبلقاتيا ببعضيا ك بغيرىا مف الظركؼ المادية . التربة

كحدة بيئية متكاممة، تتككف مف كائنات حية ك مككنات غير "  كمف ثـ فإف النظاـ البيئي ىك (1).المحيطة بيا
حية في مكاف معيف، يتفاعؿ بعضيا ببعض كفؽ نظاـ دقيؽ ك متكازف في حركة دائبة لتستمر في أداء دكرىا 

، جاء تعريؼ النظاـ (2)"في اعالة الحياة ك لذلؾ يطمؽ عمى النظاـ البيئي مف ىذا المنطمؽ نظاـ اعالة الحياة 
ىك : "  المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة كما يمي10 – 03 مف قانكف رقـ 04البيئي في المادة 

مجمكعة ديناميكية مشكمة مف أصناؼ النباتات ك الحيكانات، ك أعضاء مميزة ك بيئتيا غير الحية، ك التي 
 (3)."ةحسب تفاعميا تشكؿ كحدة  كظيفي

   يتضح مف التعاريؼ السابقة، أف النظاـ البيئي ىك كحدة بيئية معينة، تتككف مف مجمكعة مف الكائنات الحية 
ك المكارد الغير الحية المتفاعمة فيما بينيا مف جية ك مع الظركؼ المادية ك المناخية المحيطة بيا مف جية 

الذم يتشكؿ بدكره مف كافة األنظمة البيئية المتكاممة  ( 4)ك يشكؿ النظاـ البيئي جزءا مف المجاؿ الحيكم. أخرل
 .ك المتفاعمة فيما بينيا

 التوازن البيئي: 
   خمؽ الَمو سبحانو كتعالى الككف مف العدـ ك ىيئو ليككف مصدر حياة ك رزؽ لبني البشر، حيث أكجد نكعا 

مف التنسيؽ البديع ك التنظيـ المحكـ بيف مككناتو، فالماء ك اليكاء ك التربة ك النباتات ك الحيكانات ىي عناصر 
. أساسية مكجكدة في الطبيعة بقدر مكزكف ك يشكؿ بقاءىا عمى حاليا ما يمكف أف نصطمح عميو بالتكازف البيئي

إف كؿ شيء خمقناه "  ك أيضا قكلو تعالى (5)"ك خمؽ كؿ شيء فقدره تقديرا " ك في ىذا يقكؿ المكلى عَز كجؿ 
 ، (7)فالتكازف البيئي ىك تعادؿ طبيعي بيف المككنات البيئية ك عناصرىا، طبيعية كانت أك بيكلكجية( 6)."بقدر 

فأم نقصاف أك تغير جكىرم في أحد ىذه العناصر أك المككنات البيئية يؤدم ال محالة إلى اضطراب ك اختبلؿ 
بيذا التكازف، ك المتدبر في خمؽ الَمو عَز ك جؿ، يجد صكرا كثيرة ليذا التكازف الذم أراده الخالؽ لمككف منيا 

 تكزع  الشمس  ك القمر  بيف النيار ك الميؿ،  ك الجباؿ  ك السيكؿ  ك البحار  كاألنيار  ك الكدياف  بيف  أرجاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .20كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .148ػجل اُوبكه هى٣ن أُقبك٢ٓ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .9 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 10 – 03هبٕٗٞ ههْ  (3)

أُؾ٤ٜ أٝ أُغبٍ اُن١ رؼ٤ِ ك٤ٚ ا٫٥ف ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ، ٝ ٣َْٔ اُطجوبد اَُل٠ِ ٖٓ اُٜٞاء " أُغبٍ اُؾ١ٞ٤ أٝ اٍُٜٞ اُؾ١ٞ٤ ٛٞ  (4)

  (.21كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ اثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  )" ٝ اُطجوبد اُؼ٤ِب ٖٓ أُبء ٝ اُطجوبد اَُطؾ٤خ ٖٓ ا٧هٗ ا٤ُبثَخ 

 .، اُووإٓ اٌُو2ْ٣ٍٞهح اُلوهبٕ، ا٣٥خ  (5)

 .، اُووإٓ اٌُو49ْ٣ٍٞهح اُؤو، ا٣٥خ  (6)

  .770ٓؾٔل فبُل عٔبٍ هٍزْ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (7)
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المعمكرة، ك كذلؾ  دكراف األرض حكؿ نفسيا في انتظاـ ك اتزاف إَنما ىك مف اعجاز الَمو تعالى الذم خمؽ 
الركاسي لتحافظ عمى ىذا االتزاف ك تقمؿ مف سرعة ترنح دكراف محكر األرض،  كؿ ىذه الصكر ك أخرل تشكؿ 
جزءا مف النظاـ الككني المتكازف الذم حث الديف اإلسبلمي البشرية عمى الحفاظ عميو، ك يتحقؽ التكازف البيئي 

 (1).مف خبلؿ عمميتيف أساسيتيف ىما انسياب الطاقة ك الدكرة الغذائية

   ك اإلنساف بكؿ ما كىبو الَمو تعالى مف ممكات عقمية، ك إبداعية راح يستخدـ محيطو في تطكير حياتو، فأنشأ 
بذلؾ المعامؿ ك المصانع ك الشركات ثـ تكجو إلى الطبيعة يستقي منيا مكاده، ك بدأ مرحمة التصنيع دكف أف 

يتبصر في عكاقب ما تجنيو يداه، فإذا بو يعبث بمكارد بيئتو ك يمكث عناصرىا، ففسدت حياتو ك ساءت معيشتو 
 ك أصبح اختبلؿ التكازف البيئي (2)ك لـ يتفطف ليذا الكضع إلى عندما تجاكز العالـ الخط األحمر اإليككلكجي

فقد تدخؿ اإلنساف في منظكمة التكازف البيئي، فأفسد الغذاء بالمبيدات ك اليكاء بالركائح ك األبخرة . كاقعا مممكسا
ك البحار ك المحيطات بالنفايات ك بشكؿ أخص النفايات المشعة التي أضحت تشكؿ تيديدا كاضحا لحياتو     

ك مف ثـ كجب االىتماـ بالتكازف البيئي الذم أضحى مف المسائؿ المستعجمة التي . ك حياة غيره مف الكائنات
تفرض تدخؿ كؿ الجيات أفرادا ك حككمات، ك مؤسسات ك منظمات دكلية لمحفاظ عميو، ك ىذا ما قامت بو 

، حيث بادرت إلى عقد أكؿ مؤتمر لمبيئة البشرية عاـ   في 1972األمـ المتحدة في السبعينات مف القرف المنصـر
مدينة استكيكلـ بالسكيد، ك الذم أعتبر محطة ىامة في مسيرة الحفاظ عمى البيئة بفضؿ ما تمخض عنو مف 
قرارات ك تكصيات ك اعبلنات ساعدت في ارتقاء مستكل الكعي البيئي لدل الدكؿ، ىذا ك قد ساىمت الييئات 

منظمة التربية ك الثقافة :  ك حماية مككنات البيئة كاف أىميا(3)التابعة ليا في تطبيؽ برنامج حفظ التكازف البيئي
 باإلضافة إلى المنظمات الغير الحككمية المتخصصة OMC، ك منظمة التجارة العالمية UNE SCOك العمـك 

 .في شؤكف البيئة
: عناصر البيئة: ثانيا

   لقد سبؽ اإلشارة إلى أف البيئة ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف ك سائر الكائنات الحية األخرل، ك ما 
ك مف ثـ يككف . يحيط بيذا الكسط مف ماء، ك ىكاء، ك تربة، ك ما أقيـ عمييا مف منشآت حديثة عبر الزمف

 الككف المبيئة مفيـك كاسع يشمؿ العديد مف العناصر، فيي ليست فقط مجمكعة العناصر الطبيعية التي يحتكيو
 في تككينو ك استقراره ك تفاعمو برا ك بحرا ك جَكا، ك إنما تشمؿ فضبل عف ذلؾ عناصر كضعية  ىي  مف صنع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .5كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .148كًزٞه اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .144كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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ك بقدر ما يؤثر ىذا الكائف في محيطو الطبيعي فإنو يتأثر . الكائف البشرم كاآلثار، ك السدكد ك المباني الحديثة
 .بو

: العناصر الطبيعية/ أ
   نعني بيا مجمكعة العناصر الطبيعية المكجكدة بفعؿ الخالؽ سبحانو ك تعالى، ك السابقة لكجكد الحياة البشرية 

، فبل دخؿ لئلنساف في ...عمى كككب األرض كالماء، ك اليكاء، ك النباتات، ك الحيكانات، ك البحار، ك األنيار
ك ال .كجكدىا المباشر، ك تشكؿ ىذه العناصر في مجمكعيا المقكمات األساسية البلزمة الستمرار الحياة البشرية

شؾ أف البيئة الطبيعية ىذه تختمؼ مف منطقة إلى أخرل تبعا لنكعية المعطيات المككنة ليا ك ىذا ما يفسر 
تبايف األنظمة القانكنية حكؿ مسألة تحديد العناصر البيئية محؿ الحماية القانكنية، فالدكؿ كالجزائر التي تشكؿ 
الصحراء جزءا كبيرا ك ىاما مف بيئتيا الطبيعية نجدىا تقرر حمايتيا بنصكص تشريعية ممزمة ك تضع عقكبات 

 في حيف ىناؾ مف يرل أف ىذا التبايف في تحديد العناصر ناشئ عف التبايف في ( 1)تطبؽ في حالة مخالفتيا
 نجده 1972ك بالرجكع إلى مؤتمر استكيكلـ لمبيئة البشرية المنعقد بالسكيد سنة ( 2).درجة تطكر األمـ ك تقدميا

، ك بيذا المفيكـ يشكؿ كؿ ما يحيط باإلنساف مف " كؿ شيء يحيط باإلنساف : " يعطي تعريفا كاسعا لمبيئة بأنيا
أما المشرع الجزائرم في قانكف حماية البيئة في اطار التنمية . مظاىر طبيعية ك اصطناعية عناصرا لمبيئة

يؤسس ىذا : "  منو كاآلتي39 ، نجده يحدد العناصر البيئية محؿ الحماية في المادة 10 – 03المستدامة رقـ 
 : القانكف مقتضيات لحماية ما يأتي

 التنكع البيكلكجي،  -
 اليكاء ك الجَك، -
 الماء ك األكساط المائية، -
 األرض ك باطف األرض، -
 األكساط الصحراكية، -
 ( 3). " اإلطار المعيشي -

 .   ك عميو سكؼ نتناكؿ بالدراسة العناصر الطبيعية المككنة لمبيئة كما جاء تحديدىا في التشريع الجزائرم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ؽ٤ش أكوك ُٜب اُلَٖ اُقبٌٓ ٖٓ اُجبة 10– 03ُول اٛزْ أُْوع اُغيائو١ ثؾٔب٣خ ا٧ٍٝبٛ اُٖؾوا٣ٝخ ك٢ هبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ههْ  (1)

 . ث٤٘ٔب فٖٔ اُجبة اَُبكً ٨ُؽٌبّ اُغيائ٤خ64، 63اُضبُش ك٢ أُبكر٤ٖ 

  .137كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  . 14 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن، 10ٓ – 03هبٕٗٞ ههْ  (3)
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 :التنوع البيولوجي / 1
   إف التنكع البيكلكجي ىك تنكع الحياة عمى األرض بكؿ ما فييا مف أجناس نباتية ك حيكانية ك مكاردىا الكراثية 

ك مف جانبو، عرؼ المشرع الجزائرم التنكع البيكلكجي ( 1).ك النظـ البيئية التي تنتمي إلييا ىذه األنكاع ك المكارد
قابمية التغير لدل األجساـ الحية مف كؿ مصدر، "  بأنو 10 – 03 مف قانكف حماية البيئة رقـ 04في المادة 

بما في ذلؾ األنظمة البيئية البرية ك البحرية ك غيرىا مف األنظمة البيئية المائية ك المركبات اإليككلكجية التي 
 (2)." ك ىذا يشمؿ التنكع ضمف األصناؼ ك فيما بينيا، ك كذا تنكع النظـ البيئية. تتألؼ منيا

   ك قد حظي التنكع البيكلكجي بحماية ك اىتماـ بارزيف في التشريع اإلسبلمي ك القانكف الكضعي عمى حد 
"  سكاء نظرا ألىميتيما البالغة في حياة اإلنساف ك في حفظ التكازف البيئي، ك في ىذا نجد قكؿ الَمو عز ك جؿ 

 مميكف نكع مف 30ك يقدر العمماء أف ىناؾ حكالي (  3)". ك األنعاـ خمقيا لكـ فييا دؼء ك منافع ك منيا تأكمكف 
 1,5، استطاع اإلنساف تحديد حكالي - يابسة ك ماء– الكائنات الحية حيكانات ك نباتات مكجكدة في األرض 

مميكف نكع فقط منيا، إال أف أنكاعا كثيرة منيا انقرضت ألسباب عدة ، يعد اإلنساف المسؤكؿ األكؿ عف 
كما أف األىمية الكبرل لمتنكع البيكلكجي تكمف في حفاظو عمى التكازف البلـز لمحياة ك استمراريتيا ( 4 ).معظميا

      (5). مف خبلؿ فضائؿ حيكية كتبريد طبقات اليكاء ك التخفيؼ مف حدة التمكث ك المحافظة عمى خصكبة التربة
ك ال شؾ أف الخسارة الجمة في التنكع البيكلكجي تحـر اإلنساف مف احتياجات كثيرة ك أساسية لمغذاء، ك الكساء، 

 .ك الدكاء، ك المأكل

: اليواء / 2
 عنصرا أساسيا الستمرار الحياة عمى األرض، فيك يشكؿ أثمنمكاردىا البيئية،  حيث أنو ال( 6)ء يعتبر اليكا

تستطيع الكائنات الحية االستغناء عنو، ك يتككف اليكاء النقي مف خميط مف الغازات بنسب متباينة حيث يضـ 
 مف ثاني أكسيد %0,03 مف أرجكف خامؿ، ك %0,93 مف النيتركجيف، ك % 78 مف األكسجيف، ك % 21

 .  مف غازات أخرل نادرة مثؿ الييكـ، ك الييدركجيف ك الميثاف  ك  الزينكف   ك  الكريبتكف%0,04الكاربكف، ك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كًزٞه ٖٓ٘ٞه أؽٔل ػجل أُ٘ؼْ ، كًزٞه أؽٔل ػجل اُوؽٖٔ اُ٘غلٟ ٝ كًزٞه ٬ٕػ ػجل ا٤َُٔغ ػجل اُواىم، اُلهاٍبد ا٫عزٔبػ٤خ        (1)

  .9 ، ٓ 2003ٝ ٓٞاعٜخ هٚب٣ب اُج٤ئخ عيء اُضب٢ٗ، كاه اُوبٛوح، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ 

 . 9 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ، ٓوعغ اَُبثن، 10ٓ – 03هبٕٗٞ ههْ  (2)

 .، اُووإٓ اٌُو5ْ٣ٍٞهح اُ٘ؾَ، ا٣٥خ  (3)
 .132كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
  .9كًزٞه ٖٓ٘ٞه أؽٔل ػجل أُ٘ؼْ، كًزٞه أؽٔل ػجل اُوؽٖٔ اُ٘غلٟ ٝ كًزٞه ٬ٕػ ػجل ا٤َُٔغ ػجل اُواىم، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
اُق٤ِٜ ٖٓ اُـبىاد أٌُٞٗخ :  ك٢ ّؤٕ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ًٔب 1994٢ِ٣ َُ٘خ 4ػوف أُْوع أُٖو١ اُٜٞاء ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  (6)

 . (4أٍبٓخ أٗٞه اُؼوث٢، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  )..." ُٚ ثقٖبئٖٚ اُطج٤ؼ٤خ ٝ َٗجٚ أُؼوٝكخ
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، ك قد تعارؼ العمماء عمى تقسيـ الغبلؼ (1)% 3 إلى 1   ك يتراكح تركيز نسبة بخار الماء في اليكاء بيف 
طبقة التركبكسفير، ك طبقة االستراتكسفير،طبقة : الجَكم المحيط باألرض إلى أربع طبقات رئيسية ىي

ك الغبلؼ الجَكم يعتبر مفيدا لجميع األحياء، إذ تحتاج النباتات إلى غازم ثاني .  كطبقة الثرمكسفيررالميزكسفي
أكسيد الكاربكف ك النتركجيف الستكماؿ عمميات نمكىا، في حيف تحتاج الكائنات الحية األخرل بما فييا اإلنساف، 

 ضؼ إلى ذلؾ ىك ىاـ جدا لمتربة الزراعية، نظرا ألنو يزيد مف (2). ألداء كظائفيا الحيكيةفإلى غاز األكسجي
ك قد كاف لنشاط اإلنساف في العصر ( 3)خصكبتيا بفضؿ عنصر النتركجيف ك ىك أحد مككنات اليكاء األساسي،

الحديث أثر كبير في اإلخبلؿ بتكازف المككنات الطبيعية لميكاء، عمى نحك يحمؿ أخطارا جسيمة لمحياة عمى 
 (4).ظير األرض بما أدخمو بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مف مكاد أك طاقة في الغبلؼ الجَكم

 :الماء / 3
ك جعمنا مف الماء كؿ شيء "  ىك أساس الحياة ك عصبيا، ك في ىذا يقكؿ المكلى عَز ك جؿ (5)   الماء

 بميكف كيمك متر 1,45، ك ىك يغطي أكثر مف سبعة أعشار الكرة األرضية، ك تقدر كميتو بحكالي (6)"حي
 مف مجمكع المحيط %97,2مكعب، ك تشكؿ المحيطات ك البحار المستكدع الرئيسي لو، فيي تحكم حكالي 

 فقط مف مجمؿ المياه في الككف، فإف %2,8المائي عمى شكؿ ماء مالح، أما المياه العذبة ك التي نسبتيا حكالي 
 منيا متجمدة عمى ىيئة جميد ك ثمكج في القطبيف ك بعض المناطؽ الباردة األخرل،أم % 75حكالي 
 مف تككيف جسـ اإلنساف، ك % 75ك يشكؿ الماء ما ال يقؿ عف . مف مجمؿ كمية المياه في العالـ%2,2حكالي

 مف تككيف النبات، ك يدخؿ في تركيب جميع افرازات الجسـ ك كافة العمميات الحيكية داخمو، ك يساعد % 90
عمى المضغ ك البمع ك اليضـ ك امتصاص المكاد الغذائية، ناىيؾ عف أنو يعمؿ عمى تمطيؼ درجة حرارة 

ك الماء ضركرم جدا لمنظافة العامة، ك لمطيي ك كافة األعماؿ المنزلية المتباينة، ك يساىـ في ( 7).الجسـ
العمميات الصناعية المتعددة باعتباره مف أكثر المذيبات شيكعا ك أقميا تكمفة، فضبل عف أنو كسط حيكم 

 لؤلسماؾ ك الكائنات المائية األخرل، كما أنو كسط يساعد عمى النقؿ البحرم بكاسطة  السفف  مما  يساىـ   في  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .153كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .31كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .61كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .19أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

ا٧ًَغ٤ٖ ٝ ا٤ُٜلهٝع٤ٖ، ٝ ٣ؼجو ػ٘ٚ : أُبء ٛٞ ٍبئَ ّلبف ػل٣ْ إُِٞ ٝ اُطؼْ ٝ اُوائؾخ، ٝ ٛٞ ٣زٌٕٞ ٖٓ ػٖ٘و٣ٖ أٍب٤٤ٍٖ ٛٔب (5)

  (.52كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  ) " HO2" ثب٤ُٖـخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ 

 .، اُووإٓ اٌُو30ْ٣ٍٞهح ا٧ٗج٤بء، ا٣٥خ  (6)

  .67كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (7)
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غير أف مياه البحار ك األنيار ( 1)تقريب  المسافات بيف الدكؿ ك يشجع عمى انتعاش التبادالت االقتصادية بينيا،
بحار " ك المحيطات تتعرض لمتمكث بفعؿ العديد مف نشاطات اإلنساف، ك تشير التقارير المعركضة في مؤتمر 

 إلى أف البحر المتكسط عمى سبيؿ المثاؿ يتعرض لممكثات 1993 نكفمبر 9المنعقد في مالطا في  " 93نظيفة 
 طف مف 3400 طف مف الرصاص، 3800 ألؼ طف مف الزيكت الطبيعية، 120صناعية سامة تتمثؿ في 

 ألؼ طف مف الفكسفكر، فقد بمغت درجة التمكث في البحر المتكسط حدا 800 طف مف الزئبؽ، ك 100الكرـك ك 
 (2).لـ يتردد معو البعض مف كصفو بالبحر الميت أك البحر المشرؼ عمى المكت

: التربة / 4
 التربة ىي طبقة سطحية مف القشرة األرضية، تككنت مع الزمف، بفعؿ مجمكعة مف القكل ك العكامؿ التي

عممت، ك ال تزاؿ تعمؿ عمى تفتيت الصخكر التي ىي األصؿ في نشأة التربة، ك مف ىذه العكامؿ الماء المتجمد 
، ( 3)ك التربة ىي مكرد بيئي متجدد. في الصخكر ك الماء الجارم ك الرياح ك النباتات ك تبايف درجات الحرارة

الذم تككف مف تحمؿ جثث         (الذباؿ  )صخكر تتفتت معطية حبيبات صخرية تمتزج بحبيبات ال صخرية 
 ك تعتبر التربة أحد المتطمبات (4)ك فضبلت كائنات حية، ك بالماء ك اليكاء يستكمؿ نظاـ التربة كؿ عناصره،

األساسية البلزمة لمحياة عمى األرض، ك تعادؿ في أىميتيا أىمية الماء، ك اليكاء، بؿ أنيا العنصر األكثر 
ك التربة كغيرىا مف عناصر البيئة لـ تسمـ مف ( 5).حيكية، ك ىي أساس الدكرة العضكية التي تجعؿ الحياة ممكنة

اعتداء اإلنساف، فتزايد عدد سكاف العالـ ك ما صاحبو مف مشاريع اسكانية ك انمائية كشؽ الطركقات، ك بناء 
المطارات أدل إلى انحسار مساحة األراضي الصالحة لمزراعة، كما أدل استخداـ المخصبات الزراعية         

ك المبيدات ك ضعؼ كسائؿ الصرؼ الصحي ك عدـ تنظيـ الرم ك عدـ احتراـ الدكرات الزراعية إلى تمكيث 
التربة ك اجيادىا بكيفية أدت إلى تدىكرىا ك أضعفت قدرتيا عمى التجدد التمقائي ك أخمت بالتكازف القائـ بيف 

 .عناصرىا
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  .68كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .205 - 204كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

أُٞاهك اُج٤ئ٤خ أُزغلكح ٢ٛ ٓٞاهك ٛج٤ؼ٤خ ٣زيا٣ل اُو٤ٕل أُزبػ ٜٓ٘ب ٗز٤غخ ُِ٘ٔٞ اُطج٤ؼ٢، ٝ رَْٔ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٝ اُزوثخ ٝ أُبء ، ٝ إما  (3)

ًبٗذ ٛنٙ أُٞاهك رز٤ٔي ثبُ٘ٔٞ اُطج٤ؼ٢ إ٫َ أٗٚ ٫ ٣لْٜ ٖٓ مُي أٜٗب ؿ٤و ٓؼوٙخ ُِ٘لبم كبٍزٔواه اٍزقلاّ أُٞاهك أُزغلكح هل ٣ؤك١ إ٠ُ 

كؼ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٗغل إٔ ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ رؼزجو ٓٞهك ٛج٤ؼ٢ ٓزغلك ٝ ٌُٖ إما . رؼوٜٙب ُِ٘لبم إما ًبٕ ٓؼلٍ اَُؾت ٜٓ٘ب ٣لٞم ٓؼلٍ اُزغلك

كًزٞه ا٣ٔبٕ  ). ًبٗذ ٓؼل٫د اَُؾت ٖٓ ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ ٖٓ أؽل ا٥ثبه رلٞم ٓؼل٫د اُزغلك كئٕ ٤ٓبٙ اُجئو هل رزؼوٗ ُِ٘لبم ك٢ ٝهذ ٓب

  ( .14 ، ٓ 2008ػط٤خ ٗبٕق، ٓجبكا اهزٖبك٣بد أُٞاهك ٝ اُج٤ئخ، أٌُزت اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش، ٛجؼخ 

 .33كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

  .18أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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 :موارد باطن األرض / 5
   ىي مجمكعة المكارد الطبيعية ذات المخزكف المحدكد، ك تشمؿ البتركؿ، ك النفط ك الغاز الطبيعي ك الفحـ  

، ففيما يتعمؽ بالبتركؿ، فقد تعاظـ االىتماـ بو، ك تزايد (1)ك المعادف، بمعنى ىي المكارد البيئية الغير المتجددة
استيبلكو تزايدا مطردا ك كبيرا، لـ يعد استخدامو قاصرا بصفة أساسية عمى اإلنارة، ك تكليد الطاقة ك الحرارة،   
ك عمى استعمالو كقكدا في النقؿ ك الصناعة ك التدفئة، ك إنما امتد إلى مجاالت أرحب بعد أف دخؿ كمادة أكلية 
في كثير مف الصناعات الكيميائية، ك اشتؽ منو العديد مف المنتجات التي أسيمت في تحقيؽ التنمية ك الرفاىية 

ك يحتؿ البتركؿ العربي مكانا مرمكقا بيف بتركؿ العالـ، ك يرجع ذلؾ إلى ضخامة . االقتصادية لمبشرية
 مف %69,1االحتياطات البتركلية التي تزخر بيا مكامف البتركؿ العربية، إذ تبمغ نسبة االحتياطي العربي قرابة 

أما النفطك الغاز . (2)االحتياطي العالمي المتحقؽ، أم أنيا نسبة تربك عمى ثمثي االحتياطي الثابت في العالـ
الطبيعي، فقد احتبل في السنكات األخيرة مركز الصدارة بيف مصادر الطاقة بدال مف الفحـ، ك ذلؾ ألسباب يقع 
في مقدمتيا اختراع المحرؾ ذم االحتراؽ الداخمي، ك ارتفاع القيمة الحرارية ليما، ك سيكلة النقؿ ك التخزيف،   

ك مف ىنا بدأ معدؿ استيبلؾ النفط ك الغاز الطبيعي يزداد مف عاـ آلخر، بحيث تشير بعض . ك رخص االنتاج
 سنكيا ك أف االستيبلؾ العالمي لمطاقة يتضاعؼ % 3االحصاءات إلى أف ىذه الزيادة في البمداف المتقدمة تبمغ 

ك فيما يخص المعادف كالحديد ك النحاس، ك األلمنيكـ ك القصدير ك الذىب ك الفضة        .كؿ عشر سنكات
ك الببلتيف ك غيرىا، فتشير التقارير أف ىناؾ زيادة مضطردة في استخداماتيا تبعا لمنمك السكاني ك تقدـ 

 انتاج ك استخداـ السيارات ككسائؿ المكاصبلت األخرل   –التكنكلكجيا، بحيث أصبح نصيب الفرد مف المعادف 
 يزداد بسرعة تبمغ ثبلثة أمثاؿ سرعة ازدياد –ك اآلالت ك األدكات ك المنشآت ك النقكد المعدنية ك غير ذلؾ 

ك ال شؾ أف ىذه المكارد ك الثركات الطبيعية ىي ذات أىمية بالغة في الحياة السياسية ك االجتماعية ( 3).السكاف
ك االقتصادية، حيث يساىـ البتركؿ في اعادة تشكيؿ الكظائؼ ك الحرؼ في المجتمع، ك تطكرىا، إذ يؤدم إلى 

 زيادة العمالة بشكؿ عاـ نظرا لتعدد األنشطة المترتبة عنو، فظيكر البتركؿ في دكؿ االنتاج الصحراكية أدل  إلى 
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أُٞاهك اُج٤ئ٤خ اُـ٤و أُزغلكح ٢ٛ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ اُز٢ ٣ٌٕٞ ه٤ٕلٛب ك٢ اُطج٤ؼخ صبثذ، ٝ أُقيٝٗخ ك٢ ثبٖٛ ا٧هٗ رٌٞٗذ ػجو  (1)

... كزواد ى٤٘ٓخ ٣ِٞٛخ ٗز٤غخ ُزلبػ٬د ٤ٔ٤ًبئ٤خ ٫ كفَ ُ٪َٗبٕ ك٤ٜب ٓضَ أُؼبكٕ ٝ ٓٞاهك اُطبهخ ٓضَ اُجزوٍٝ ٝ اُـبى اُطج٤ؼ٢ ٝ اُلؾْ

ٝ ُنُي . اُـ ٝ ثٔغوك اٍزقواط ٛنٙ أُٞاهك ٖٓ ثبٖٛ ا٧هٗ ٝ ٗوِٜب إ٠ُ أٓبًٖ اٍزقلآٜب رٖجؼ ٓٞاك أ٤ُٝخ رَزقلّ ك٢ اٗزبط ٍِغ أفوٟ

كٌبكخ ا٧ْٗطخ ا٩ٗزبع٤خ رؼزٔل أٍبٍب ػ٠ِ ٖٓبكه . كئٕ ٗؤ ٛنٙ أُٞاهك اُٜبٓخ علا ٣ٚغ ه٤لا ّل٣لا ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُز٤ٔ٘خ ك٢ كافَ اُلُٝخ

  (.23كًزٞه ا٣ٔبٕ ػط٤خ ٗبٕق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  ). اُطبهخ ٝ أُٞاك اُقبّ ا٧ٍب٤ٍخ ٖٓ ٓؼبكٕ ٝ ؿ٤وٛب

كًزٞه أؽٔل ػجل اُؾ٤ٔل ػُْٞ، هبٕٗٞ اُ٘لٜ  ا٫رغبٛبد اُؾل٣ضخ ك٢ رؾل٣ل اُوبٕٗٞ اُن١ ٣ؾٌْ ارلبه٤بد اُز٤ٔ٘خ ا٫هزٖبك٣خ اُل٤ُٝخ كهاٍخ  (2)

  .10 – 9 ، ٓ 2003ٓوبهٗخ ، ٓؤٍَخ اُْجبة اُغبٓؼ٤خ، ٛجؼخ 

 .34 - 33كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 

23 



 

 ك إذا كاف ىذا ىك (1).أعداد مف السكاف مف حرفة الرعي إلى الصناعة ك التجارة ك الخدمات المتصمة بالبتركؿ
دكر البتركؿ في الحياة السممية لؤلمـ فإف أىميتو في الحركب أخطر ك أعظـ، فقد قاؿ كميمنصك في مطمع ىذا 

الحمفاء سبحكا نحك النصر في الحربيف " ، ك قاؿ أيزنياكر بأف"أف قطرة مف البتركؿ تساكم قطرة مف الدـ" القرف 
، كما يؤدم النفط في أغمب األحكاؿ إلى تغير التركيبة االجتماعية، ك يؤثر ( 2)"العالميتيف عمى بحيرة مف البتركؿ

، كما يساىـ في ازدىار التجارة الدكلية حيث حققت اسعار النفط مع ( 3)في العمراف الحضرم في الدكؿ البتركلية
 دكالر لمبرميؿ، حيث بمغ مؤشر برنت بحر الشماؿ 111 ، مستكل قياسيا بتجاكزىا سقؼ 2012انتياء سنة 
 غير أنو في اآلكنة األخيرة بدل كاضحا أف ىذه المكارد (4). لمبرميؿ111,65 ما قيمتو 2012طكاؿ سنة 

تتعرض لمنفاذ ك النضكب ك ذلؾ نظرا لتزايد معدالت استيبلكيا بصكرة غير معقكلة، مما يجعؿ مستقبؿ الدكؿ 
 .التي تقـك اقتصاداتيا بشكؿ أساسي عمى ىذه المكارد ميددة باالنييار

: الصحراء / 6
ك السيب        (المناطؽ الجافة  )   تعني كممة صحراء المنطقة الميجكرة أك القاحمة، ك تبمغ مساحة الصحارل 

.        مميكف كيمك متر مربع أم ما يقارب ثمث مساحة سطح الكرة األرضية48بالعالـ حكالي  (الشبو جافة  )
ك الصحارل أنماط مختمفة حسب طبيعة المادة المشكمة لسطح األرض، فيناؾ العرؽ أك الصحارم الرممية التي 

الى %  25تطمؽ عمى المناطؽ المغطاة بالتجمعات الرممية عمى اختبلؼ أشكاليا، حيث تغطي الرماؿ نسبة 
 مف مساحة األراضي الصحراكية في العالـ، ك لكف تتبايف ىذه النسبة مف قطر آلخر، إذ تغطي الرماؿ % 30

ك ىناؾ أيضا الحمادة .  مف الغطاءات الرممية2 مميكف كـ1,3أكثر مف ربع األراضي الجزائرية أم ما يزيد عمى 
ك ىي الصحراء التي أزيمت عنيا الرماؿ، ك الرؽ ك ىي الصحارم الحصكية، ك السرير أك الصحارم الصخرية، 

ك الصحراء الجزائرية ىي اقميـ شاسع يمتاز بالرتابة ك اإلنبساط، أىـ تشكيبلتو ( 5).إضافة إلى الصحراء الجميدية
 ـ تحت 32نطاؽ المنخفضات أىميا منخفض شماؿ شرؽ الصحراء، حيث منخفض ممغيغ : التضارسية ىي

مستكل سطح البحر، ك تنتشر ىنا أىـ كاحات الجزائر في كادم ريغ، ك كادم سكؼ ك الزيباف، ك تحيط بو كتؿ 
ك نطاؽ اليضاب الصخرية، يحتؿ . جبمية كبيرة، ىي جباؿ األطمس الصحراكم شماال، ك كتمة اليقار جنكبا

   متر فكؽ سطح البحر، ك حمادة  تينرىرت   قرب  الحدكد836مناطؽ كسط  الصحراء  أىميا ىضبة تادميت 
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  .72كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .7كًزٞه أؽٔل ػجل اُؾ٤ٔل ػ٤ُْٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .73كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .7 ، ٓ 2013 عبٗل٢ 02 ، ٕبكهح ثزبه٣ـ 6942عو٣لح فجو اُغيائو٣خ، ػلك  (4)

  .89 - 81 ، ٓ 2002كًزٞه ٓؾٔل اثوا٤ْٛ ؽَٖ، اُزجب٣ٖ اُج٤ئ٢ ٝ أٗٞاع اُزِٞس، ٓؤٍَخ ّجبة اُغبٓؼخ، ٛجؼخ  (5)
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 ، تتمركز 1956ك أىـ مصادر الطاقة الجزائرية، النفط الذم أكتشؼ عاـ .الميبية، ك حمادة الذراع غرب تندكؼ
 كمـ مف الساحؿ، باحتياطي 800مكامنو في منطقتيف رئيسيتيف بالصحراء ىما حكض حاسي مسعكد، عمى بعد 

ك الثانية حكض عيف .  مميكف طف، أىـ حقكلو حاسي مسعكد، ك قاسي الطكيؿ، ك ركث البغؿ7000قدره 
 مميكف طف ، أىـ آباره ايجيمي، ك زرزاتيف،   3000 كمـ عف الساحؿ، باحتياطي قدره 1600أمناس عمى بعد 

كما تكجد ثركات معدنية ىامة في الصحراء الجزائرية، ال تزاؿ مجيكلة، ألف عمميات االستكشاؼ   ك .ك تيف فكم
التنقيب لـ تمتد إلييا بعد، ك تدؿ الدراسات ك األبحاث عمى كجكد خامات ىامة لممعادف الثمينة، مثؿ الذىب ك 
اليكرانيـك  في منطقة اليقار خاصة، لكف استغبلليا صعب بسبب ارتفاع تكاليؼ االنتاج، ك البعد عف مناطؽ 

 ( 1). التصدير ك الصناعة

 17   ك قد كانت الصحراء الجزائرية مسرحا لمتجارب النككية خبلؿ فترة االستعمار، حيث قامت فرنسا بإجراء 
جنكبي الجزائر، " عيف اينكر " ك " رقاف "  مف القرف الماضي في مدينتي تتجربة نككية في مطمع الستينيا

استغمت فييا فرنسا في ذلؾ الكقت انتشار الجيؿ ك الفقر ك البطالة في تمؾ المناطؽ، فمـ تسمـ البيئة مف التمكث 
اإلشعاعي فقد تسببت تمؾ التجارب بتغير مناخ المنطقة ك تشكه السبلالت الحيكانية، ك بالتالي تراجع الثركة 

ىذا ك تراجعت الزراعة ك المحاصيؿ بشكؿ كبير بسبب احتراؽ مساحات . الحيكانية ك تدىكر التنكع الحيكم
.  كاسعة مف األراضي بفعؿ اإلشعاعات، ك أضحت الكثير مف األشجار إما عقيمة ك إما تنتج ثمارا غريبة الشكؿ

لتصبح بعدىا تمؾ المناطؽ عاجزة عف تحقيؽ االكتفاء الذاتي لسكانيا بعد أف كانت مف المناطؽ المصدرة 
 .لمحبكب ك الطماطـ ك التمكر إلى أنحاء العالـ

 :العناصر االصطناعية/ ب 
    ىي مجمكعة العناصر المادية التي يرجع الفضؿ في ايجادىا لمفكر االنساني ك ما لدل اإلنساف مف ممكات 
 إبداعية، كاآلثار ك السدكد ك المباني  الحديثة، ك المشرع  الجزائرم في  قانكف  حماية البيئة  في ا طار التنمية 

"  منو عمى أنو 39 يدرجيا ضمف مفيـك االطار المعيشي ، حيث تنص المادة (2) 10 – 03 المستدامة رقـ 
 مف نفس القانكف 65، كما نصت المادة "االطار المعيشي : ... يؤسس ىذا القانكف مقتضيات لحماية ما يأتي

 دكف "  المساحات الخضراء ك حمايتيا ك تنميتيا عمى أنو ر المتعمؽ بتسيي(3) 06 -07قبؿ الغاءىا بالقانكف رقـ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .26 - 13كًزٞه ٓؾٔل ُؼوٝم، أٌِٛ اُغيائو ٝ اُؼبُْ، كاه اُٜلٟ، كٕٝ مًو ٍ٘خ اُْ٘و، ٓ (1)

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن10 – 03هبٕٗٞ ههْ  (2)

  .2011 ، ثور٢ ُِْ٘و، ٛجؼخ2007 ٓب١ 13 أُزؼِن ثز٤٤َو أَُبؽبد اُقٚواء ٝ ؽٔب٣زٜب ٝ ر٤ٔ٘زٜب أُؤهؿ ك٢ 06 – 07هبٕٗٞ ههْ  (3)
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االخبلؿ باألحكاـ التشريعية المعمكؿ بيا ك المتعمقة بالعمراف، ك مع مراعات اعتبارات حماية البيئة، تصنؼ 
 الغابات الصغيرة ك الحدائؽ العمكمية ك المساحات الترفييية ك كؿ مساحة ذات منفعة جماعية تساىـ في تحسيف 

 أيضا مف نفس القانكف ك في الفصؿ المتعمؽ بحماية االطار المعيشي 66ك تنص المادة ... " االطار المعيشي
عمى العقارات المصنفة ضمف اآلثار : يمنع كؿ اشيار" عمى أنو -  الفصؿ السادس مف الباب الثالث–

التاريخية، عمى اآلثار الطبيعية ك المكاقع المصنفة، ك في المساحات المحمية، في مباني االدارات العمكمية، 
عمى األشجار، ك يمكف منع كؿ اشيار عمى العقارات ذات طابع الجمالي أك التاريخي حسب الكيفيات المحددة 

 ..."  أعبله يسمح باإلشيار في التجمعات السكنية66مع مراعاة أحكاـ المادة  " 67ك المادة " عف طريؽ التنظيـ 

يتضح مف ىذه النصكص، أف المشرع الجزائرم قد حدد مجمكعة مف العناصر االصطناعية محؿ الحماية 
القانكنية ك التي تساىـ في تحسيف االطار المعيشي، كالحدائؽ العمكمية ك المساحات الترفييية، العقارات 

ك ال شؾ أف جميع ... المصنفة ضمف اآلثار التاريخية أك الطبيعية ك مباني االدارات العمكمية ك المساكف
 .الذم يرتبط أساسا بالتطكر العممي ك التكنكلكجي لممجتمع(1)ىذىالمظاىر البيئة تمثؿ الكجو المادم لمحضارة

   ففيما يتعمؽ مثبل باآلثار التاريخية، تزخر الجزائر بثرات ثقافي متنكع ك ثميف فمنو ما يعكد إلى الحقب 
التاريخية الغابرة، مثؿ اآلثار الركمانية ك اآلثار االسبلمية ك اآلثار العثمانية ك اآلثار االستعمارية ك اآلثار 

الناجمة عف مختمؼ الثقافات ك االبداعات الفنية الكطنية الراقية المتعددة التي تزخر بيا المناطؽ الشمالية       
ك أشار المجمس الكطني االقتصادم ك االجتماعي في تقريره حكؿ ممؼ التراث الكطني في دكرتو . ك الجنكبية

التراث الكطني نتاج عممية تاريخية تضافرت في انجازه جممة مف "  بأف 1996 ديسمبر 29العادية المنعقدة يـك 
العبلقات ك الظركؼ عبر مختمؼ الفترات، مما يجعمو مرجعا حيا لمكاقع ك التاريخ، كما يمكنو أف يككف عامؿ 

ىذه الثركة " ، ك أضاؼ المجمس االقتصادم ك االجتماعي في تقريره بأف"احياء ك تجديد إذا أحسف استعمالو 
الكطنية اليامة تعرضت إلى اإلىماؿ ك التدمير ك التخريب ك عدـ االعتناء بيا ك غياب االرادة في تثمينيا،    
ك يعكد ىذا الكضعإلى الفترة االستعمارية  حيث أىممت سمطات االحتبلؿ معالـ كؿ التراث الكطني ذك األبعاد 

المحمية ك العربية  كاالسبلمية لطمس معالـ الشخصية الكطنية، ك اىتمت فقط بالمعالـ ك اآلثار الركمانية بقصد 
ك بمناسبة الندكة الدكلية حكؿ التنمية المستدامة لمسياحة البيئية في ". إلحاؽ الجزائر بالعالـ الغربي المسيحي 

المناطؽ الصحراكية، التي نظمتيا كزارة السياحة ك الصناعات التقميدية خبلؿ الممتقى التحضيرم لمسنة الدكلية 
  2002 جانفي 23 – 21  المنعقد   بالجزائر   مف 2002   لسنة écotourismeلمسياحة االيككلكجية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .126كًزٞه ٓؾٔٞك ٕبُؼ اُؼبك٠ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 

26 



 

، أشار السيد لخضر " التنمية المستدامة ك السياحة االيككلكجية في المناطؽ الصحراكية " ك الذم  كاف  محكره 
األكساط الطبيعية ك المعالـ األثرية ك التاريخية " ضرباني كزير السياحة ك الصناعات التقميدية في كممتو إلى أف 

ك الحضارية في المناطؽ الصحراكية ليا قيمة سياحية عالية، لكنيا تبقى في نفس الكقت عرضة لمتكسير       
 ( 1)".ك االندثار ك التمكث إذا لـ تكضع القكاعد ك اآلليات المناسبة لمحفاظ عمييا ك تركيا لؤلجياؿ القادمة 

 :الطبيعة القانونية لعناصر البيئة: ثالثا
   لقد سبؽ اإلشارة إلى أف البيئة تضـ عناصر طبيعية ىي الماء، اليكاء، التربة، الحيكانات ك النباتات، كما 

تضـ عناصر اصطناعية ىي مف ابداع اإلنساف ك ابتكاره كالمباني الحديثة ك المعالـ األثرية، فما ىي الطبيعة 
 القانكنية ليذه العناصر في القانكف الدكلي ك القانكف الداخمي ؟ 

 :الطبيعة القانونية لعناصر البيئة في القانون الدولي/ أ 
 :   تقتضي مسألة تحديد الطبيعة القانكنية لعناصر البيئة في مجاؿ قكاعد القانكف الدكلي، االلماـ بمسألتيف ىما

 :الحق في بيئة نظيفة في القانون الدولي / 1
إف حؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة ك صحية خالية مف أم تمكث ىك حؽ معترؼ بو في مجاؿ قكاعد 

القانكف الدكلي، ال سيما في الكقت الراىف الذم يعرؼ فيو المجتمع الدكلي ثكرة عممية ك تكنكلكجية ىائمة كانت 
السبب الرئيسي في التمكث البيئي ك في جمب المخاطر لئلنساف مما أصبح التدخؿ القانكني أمرا ضركريا لتجسيد 

فقد ظير إلى الكجكد، ك في مجاؿ العبلقات الدكلية فكرة تعرؼ بالبلجئيف البيئييف، ك ىـ . ىذا الحؽ ك حمايتو
األشخاص الذيف يخشكف الككارث الطبيعية مثؿ تحكيبلت األرض الجذرية ك تنفيذ السدكد ك أعماؿ الَرم        
ك التمكث بالمكاد ك ىـ يشكمكف اآلف مجمكعة مف األشخاص المعزكليف في العالـ، ك في تقرير أصدره برنامج 

البلجئيف البيئييف ىـ األفراد الذيف شردكا مؤقتا بسبب الحكادث الصناعية " األمـ المتحدة اليكنيب، جاء فيو بأف 
المفاجئة أك مصادر الخطر الطبيعية أك األفراد الذيف شردكا بشكؿ دائـ بكاسطة مشركعات التنمية االقتصادية  

، فمف حؽ ىؤالء  البحث عف  بيئة نظيفة ( 2)"أك الذيف اضطركا ليياجركا بسبب التبديد المدمر لممكارد الطبيعية 
في الدكؿ األخرل، تضمف ليـ حياة صحية ك آمنة مف األخطار ك الككارث الطبيعية أك المفتعمة، ك الحؽ في 
البيئة يشمؿ حؽ اإلنساف ك الشعكب ك الدكؿ ك الجماعات بؿ ك الكائنات الحية األخرل في حماية اليكاء      
ك التربة ك المياه، ك العمميات البيئية األساسية، ك االنتاجية المستديمة لؤلرض، ك الحماية ضد التمكث بكاسطة 

 كما يتضمف االدارة الحكيمة لمغابات ك صيانتيا، ك ذلؾ لضركرة ىذه  الغابات  الستمرار  التكازف . المكاد السامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .124 – 123 ، 2004ٝٗبً ٣ؾ٢، أُغزٔغ أُل٢ٗ ٝ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، كاه اُـوة ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ  (1)

  .42كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)
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 (1). أم أنو يقتضي حماية جميع العناصر المككنة لمبيئة.  البيئي ك النظاـ االيككلكجي
   ك يجد ىذا الحؽ أساسو القانكني في نصكص تضمنتيا اعبلنات ك مكاثيؽ ك قرارات عديدة ، إذ يعد اعبلف 

الصادر بعنكاف حؽ الشعكب  ( 1972المعني بالبيئة البشرية التي دعت إليو األمـ المتحدة في عاـ  )استكيكلـ 
في بيئة صحية نظيفة سميمة مف أىـ اإلعبلنات التي دعت إلى اسياـ شعكب العالـ ك إرشادىـ لممحافظة عمى 

لئلنساف حؽ أساسي في الحرية ك المساكاة : " إذ كرد في ىذا اإلعبلف النص عمى أف... البيئة البشرية ك تعزيزىا
ك ظركؼ عيش مناسبة ك في بيئة ذات نكعية تتيح لو حياة الكرامة ك الرفاىية، ك ىك يتحمؿ مسؤكلية جميمة في 

، ك صدر تقرير برنامج األمـ المتحدة لشؤكف البيئة " حماية بيئتو ك تحسينيا لمجيؿ الحاضر ك لؤلجياؿ المقبمة 
كاف ىناؾ إدراؾ : "  ، الذم أكضح بأنو1975 مام 2 أفريؿ إلى 17في دكرتو الثالثة المنعقدة في الفترة مف 

عاـ بأف البيئة البشرية ذات طبيعة مف شأف ما يصيبيا يصيب الجميع مما يستكجب تبني منيج عالمي ك تعاكف 
دكلي أك نقد يقكماف عمى أساس فيـ أكثر اكتماال لمعكاقب المترتبة عمى أف األمـ المتحدة معتمدة بعضيا عمى 

 مف اعبلف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف في االسبلـ، الصادر عف منظمة 17كما نصت المادة ( 2)".بعض 
لكؿ انساف الحؽ في العيش في بيئة نظيفة مف المفاسد ك األكبئة "  عمى أنو 1990المؤتمر االسبلمي عاـ 

، أما فيما يتعمؽ بالمكاثيؽ الدكلية التي تضمنت " ك عمى المجتمع ك الدكلة تكفير ىذ الحؽ ... األخبلقية
 ، 1981نصكصا قانكنية صريحة ك ممزمة، نجد الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف ك الشعكب الصادر عاـ 

، ك كذا " لكؿ الشعكب الحؽ في بيئة مرضية ك شاممة ك مبلئمة لتنميتيا : "  منو نصت عمى أف24المادة 
 1988البركتكككؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية األمريكية لحقكؽ االنساف ك الذم تـ اقراره في ساف سمفادكر عاـ 

لكؿ انساف الحؽ في أف يعيش في بيئة صحية، ك في الحصكؿ "  الفقرة األكلى منو عمى أنو 11، نصت المادة 
، أما الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف، الصادر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية " عمى الخدمات العامة األساسية 

 لكؿ شخص  الحؽ  في  مستكل "  منو أنو 38 ، فقد  تضمنت  المادة 2004عمى مستكل القمة في تكنس عاـ 

معيشي كافي لو ك ألسرتو يكفر الرفاىية ك العيش الكريـ مف غذاء ك كساء ك مسكف ك خدمات، ك لو الحؽ في 
في حيف نجد ( 3)".بيئة سميمة، ك عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ التدابير البلزمة كفقا إلمكانياتيا إلنفاذ ىذه الحقكؽ

أف اعبلنات ك مكاثيؽ دكلية أخرل لـ تأتي عمى ذكر الحؽ في البيئة بشكؿ صريح، ك غالبية ىذه االعبلنات   
 كالمكاثيؽ كانت سابقة في كضعيا عمى بداية االىتماـ بالبيئة كحمايتيا إاَل أنيا قد أشارت بصكرة ضمنية إلى ىذا 
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  .63كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

كًزٞه ٗج٤َ ػجل اُوؽٖٔ ٗبٕو اُل٣ٖ، ٙٔبٗبد ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝ ؽٔب٣زٜب ٝ كوب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ٝ اُزْو٣غ ا٢ُ٘ٛٞ، كاه أُطجٞػبد  (2)

  .71 – 70 ، ٓ 2009اُغبٓؼ٤خ، ٛجؼخ 

  .79 – 78كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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الحؽ مف خبلؿ نصيا عمى ضركرة حماية حؽ االنساف في الحياة كحؽ أساسي ك ما يتفرع عنو مف حقكؽ مف 
، االعبلف العالمي  ( منو 55في الفقرة السادسة مف الديباجة، ك المادة  )ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة : بينيا

، العيد الدكلي  ( 28 الفقرة األكلى، ك المادة 25المادة  ) 1948 ديسمبر 10لحقكؽ االنساف الصادر في 
، العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية    ( منو 06المادة  ) 1966لمحقكؽ المدنية ك السياسية لسنة 

، اعبلف الجمعية العامة حكؿ  ( 12 إلى المادة 09المكاد مف  ) 1966 ديسمبر 16ك الثقافية الصادر في 
، اعبلف ريك بشأف البيئة ك التنمية  ( منو 13المادة  ) 1969التقدـ ك االنماء في المجاؿ االجتماعي لعاـ 

 .(المبدأ األكؿ منو  ) 1992الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة ك التنمية عاـ 
   يتضح مف النصكص السالفة، أف الحؽ في البيئة ىك مف الحقكؽ المشتركة ألف لكؿ انساف الحؽ في أف 

يختار لنفسو بيئة سميمة ك صحية ك متكازنة، كما أنو لكؿ الدكؿ ك لجميع الشعكب، بؿ ك الجماعات الحؽ في 
ك قد . حماية بيئتيا مف التمكث، كما أنو حؽ ال يقتصر فقط عمى األجياؿ الحالية بؿ يمتد ليشمؿ األجياؿ القادمة

تبنى المشرع الجزائرم مبادئ حقكؽ االنساف ، ك كاف ذلؾ انعكاسا لما تضمنتو الصككؾ الدكلية ، حيث نصت 
الحريات األساسية ك حقكؽ االنساف ك المكاطف مضمكنة ك تككف تراثا "  عمى أف 1996 مف دستكر 32المادة 

مشتركا بيف الجزائرييف ك الجزائريات، كاجبيـ أف ينقمكه مف جيؿ إلى جيؿ كي يحافظكا عمى سبلمتو، ك عدـ 
ك قد انتيت أعماؿ المؤتمر المشترؾ بيف المعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف ك معيد السياسة ( 1)".انتياؾ حرمتو

 بمدينة ستراسبكرغ في فرنسا، إلى أف الحؽ في كجكد بيئة غير 1979 يناير 20 ك 19األكركبية لمبيئة في 
 ك ىناؾ مف الفقياء مف يرل  بأف الحؽ في البيئة  (2).ممكثة يعتبر مف اآلف فصاعدا حؽ مف حقكؽ االنساف

يعتبر  مف  مستجدات حقكؽ االنساف، ظير في السبعينيات مف القرف العشريف، إذ اىتمت الجيكد الدكلية في 
مسألة حقكؽ االنساف بداية بحقكؽ الفرد، غير أف التطكر الذم طرأ عمى المطالبة المستمرة بحقكؽ اإلنساف 

 (3).تنكعت لتنتقؿ لممطالبة بالحقكؽ االنسانية القائمة ك الذم تمثؿ في الجيؿ الثالث لحقكؽ االنساف
 :عناصر البيئة تراث مشترك لإلنسانية / 2

، حيث أصدرت الجمعية العامة ة   إف قكاعد القانكف الدكلي تعتبر العناصر المككنة لمبيئة حقا مشتركا لئلنساني
 الخاص بإعبلف المبادئ التي تحكـ قاع البحار 25 / 2749 ، القرار رقـ 1970 ديسمبر 17لؤلمـ المتحدة في 

 : " ك المحيطات ك ما في باطنيا فيما كراء حدكد االختصاص الكطني لمدكؿ، ك الذم جاء فيو عمى  الخصكص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .1996 أًزٞثو 16، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 61، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1996 ٗٞكٔجو 28كٍزٞه  (1)

  .111كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

، اَُ٘خ  (ِٓؾوخ ؿ٤ِيإ  )كًزٞه ٍؼبك١ ٓؾٔل، ٓؾبٙواد ك٢ ٓو٤بً ؽوٞم ا٩َٗبٕ، أُو٤ذ ثغبٓؼخ ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ َٓزـبْٗ  (3)

  .2007 – 2006اُغبٓؼ٤خ 
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قاع البحار ك باطنو، خارج االختصاص الكطني بما في ذلؾ ثركات المنطقة، ىي :"    تعمف الجمعية العامة أف
 فيما بعد، كما أف اتفاقية 1982 ىك القرار الذم جسدتو اتفاقية قانكف البحار لسنة (1)..."ارث مشترؾ لئلنسانية

 نصت صراحة 1976 نكفمبر 16اليكنسكك المتعمقة بحماية الثركة العالمية الطبيعية ك التاريخية المبرمة في 
عمى أف الثركات الطبيعية ك البيئية ىي حؽ مشترؾ لئلنسانية في الكقت الحاضر ك يمتد لؤلجياؿ المقبمة، ك ىي 

 مف االتفاقية تتضمف العناصر البيكلكجية ك المكاقع ك اآلثار الطبيعية ك التاريخية ك كذلؾ 02حسب المادة 
العناصر التي ليا قيمة جمالية عالمية ك مختمؼ المناطؽ التي تعد مأكل لمفصائؿ الحيكانية ك النباتية ك التي 

ك نظرا ألىمية ك طبيعة ىذه العناصر فقد كرست اتفاقية . يرل البعض أف ليا قيمة ذات طابع استثنائي ك خاص
اليكنسكك االلتزاـ القانكني الذم يضمف تحديد قائمة ىذه العناصر ك تكريس الحماية ك المحافظة عمييا ك عمى 

المنعقدة  " BERNE" ك نفس التكييؼ أيضا اعتمدتو اتفاقية برف . قيمتيا ك ضركرة نقميا إلى األجياؿ البلحقة
 المتعمقة بحماية الحياة البرية ك الكسط الطبيعي في أكركبا ، حيث جاء في ديباجة 1979 ديسمبر 19في 

االتفاقية أف الثركة الحيكانية ك االنسانية تشكؿ ذمة مالية ليا قيمة عممية ك ثقافية ك جمالية ك ترفييية           
 ك يترتب عمى اعتبار عناصر البيئة ( 2).ك اقتصادية ك ىي تتطمب المحافظة عمييا ك نقميا لؤلجياؿ البلحقة

ذات القيمة ك األىمية العالمية حقا مشتركا لئلنسانية آثار قانكنية ىي أنو ال يمكف ألم دكلة أك أم شخص أف 
، ك إنما يككف لممجتمع الدكلي مصمحة ( 3)يمتمكيا أك يمارس عمييا حقكقا ذات سيادة أك عمى أم جزء منيا

مشتركة في استغبلؿ المكارد الطبيعية ألغراض سممية ك يقع عميو في المقابؿ كاجب الحفاظ عمييا ك حمايتيا   
 .ك نقميا إلى األجياؿ القادمة

 :الطبيعة القانونية لعناصر البيئة في القانون الجزائري/ ب 
   إذا كانت البيئة تضـ عناصرا طبيعية  ىي الماء، ك اليكاء، ك التربة، ك الحيكانات، ك النباتات، ك مختمؼ 

 فما ىي الطبيعة .  المناظر الطبيعية  األخرل  ك عناصر اصطناعية ىي  اآلثار التاريخية،  ك المنشآت الحديثة

القانكنية ليذه العناصر ؟ أك بعبارة أخرل ىؿ تصنؼ ىذه العناصر ضمف األمبلؾ العامة أـ أنيا تعتبر أمبلكا 
خاصة ؟ ك ىؿ تعتبر مف قبيؿ األشياء الخارجة عف التعامؿ أـ أنيا تندرج ضمف األمكاؿ ؟ طالما أف ىذه 

 .العناصر تحظى بحماية تشريعية خاصة مف خبلؿ تجريـ أفعاؿ االعتداء ك االضرار بالبيئة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .180 ، ٓ 2008كًزٞه ٓؾٔل ثٍِٞطبٕ، ٓجبكا اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ  عيء ا٧ٍٝ، كاه اُـوة ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ  (1)

  .44كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .359 ، ٓ 2006كًزٞه أؽٔل أثٞ اُٞكب، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ُِجؾبه، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، ٛجؼخ  (3)
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"  مف القانكف المدني بقكلو 674   بداية تجدر االشارة إلى أف المشرع الجزائرم، قد عرؼ الممكية في المادة 
،  ( 1)"الممكية ىي حؽ التمتع ك التصرؼ في األشياء بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القكانيف ك األنظمة 

ك عميو فإف حؽ الممكية ىك أكسع الحقكؽ العينية مضمكنا إذ يخكؿ لصاحبو سمطة االستعماؿ، ك االستغبلؿ،  
(    2)"المكنات الثبلث " ك التصرؼ، ك ىذه السمطات الثبلث ىي التي تمثؿ جكىر حؽ الممكية ك تسمى أحيانا 

 مف القانكف المدني الفرنسي، حيث تجعؿ مف حؽ الممكية حقا 544ك ىك التعريؼ نفسو الذم تضمنتو المادة 
، ك بالرجكع إلى الدستكر ( 3)مطمقا إلى أقصى حد شريطة عدـ استعمالو استعماال تحرمو القكانيف ك األنظمة

الممكية العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية،  : "  منو تنص عمى ما يمي17 ، نجد المادة 1996الجزائرم لسنة 
ك تشمؿ باطف األرض، ك المناجـ، ك المقالع، ك المكارد الطبيعية لمطاقة، ك الثركات المعدنية الطبيعية ك الحية، 

كما تشمؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية،  ك النقؿ . ك في مختمؼ مناطؽ األمبلؾ الكطنية البحرية ك المياه، ك الغابات
، ك يفيـ (4 )"البحرم ك الجَكم، ك البريد ك المكاصبلت السمكية ك البلسمكية ك أمبلكا أخرل محددة في القانكف

مف مضمكف ىذه المادة، أف المشرع الجزائرم يصنؼ العناصر الطبيعية المتمثمة في مكارد باطف األرض،      
ك المكارد الطبيعية لمطاقة، ك الثركات المعدنية الطبيعية ك الحية، ك المناطؽ البحرية ك المياه ك الغابات ضمف 

األمبلؾ العامة، كما يصنؼ كذلؾ العناصر االصطناعية المتمثمة في المقالع ك المناجـ، ك كسائؿ النقؿ 
.          الحضرم، ك البريد ك المكاصبلت أيضا ضمف األمبلؾ العامة ك التي تعتبر مف حؽ المجمكعة الكطنية كحدىا
ك يترتب عمى تصنيؼ ىذه العناصر البيئية ضمف األمبلؾ العامة خضكعيا لثبلثة مبادئ أساسية تحكـ الماؿ 

،    (5)عدـ قابمية ىذه األمبلؾ لمتصرؼ ك الحجز ك التقادـ: العاـ ك التي كرسيا قانكف األمبلؾ الكطنية ك ىي
ال يجكز  التصرؼ  "  منو عمى أنو 689ك ىي اآلثار نفسيا التي يرتبيا القانكف  المدني،  حيث تنص  المادة 

 ك ىك ما استقر عميو أيضا االجتياد القضائي في الجزائر (6)..."في أمكاؿ الدكلة، أك حجزىا، أك تممكيا بالتقادـ
 حيث أقر بأنو ال يجكز التصرؼ في أمكاؿ الدكلة أك حجزىا أك تممكيا بالتقادـ ك ال يمكف الحصكؿ عمى  ممكية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أُزٖٚٔ اُوبٕٗٞ 2005 ٤ٗٞ٣ٞ 20 أُؤهؿ ك٢ 10 – 05 أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثب٧ٓو 1975 / 9 / 26 أُؤهؿ ك٢ 58 – 75ا٧ٓو ههْ  (1)

 .2005 / 06 / 26، اُٖبكهح ك٢ 44أُل٢ٗ اُغيائو١، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 

أٍزبم ٣ؾ٢ ػجل اُؾ٤ٔل، ٓؾبٙواد ك٢ ٓو٤بً أُلفَ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ  ٗظو٣خ اُؾن،  أُو٤ذ ثغبٓؼخ ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ثبك٣ٌ َٓزـبْٗ            (2)

  .80 ، ٓ 2005 – 2004، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ  (ِٓؾوخ ؿ٤ِيإ  )

  .34كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .، ٓوعغ ٍبثن1996 ٗٞكٔجو 28كٍزٞه  (4)

، 52، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1990 ك٣َٔجو 1 ثزبه٣ـ ه أُزٖٚٔ هبٕٗٞ ا٬ٓ٧ى ا٤ُ٘ٛٞخ، اُٖبك30 – 90 ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 04أُبكح  (5)

 .1990 / 12 / 02اُٖبكهح ك٢ 

 . أُزٖٚٔ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١، ٓوعغ ٍبثن10 – 05 أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثب٧ٓو 58 – 75ا٧ٓو ههْ  (6)
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 ( 1).  مممككة لمدكلة مف طرؼ الطاعنيف عف طريؽ الحيازة

   أما في التشريعات الخاصة بحماية البيئة، فإنو انطبلقا مف قانكف حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة رقـ 
تخضع ألحكاـ ىذا القانكف المصانع، ك الكرشات، ك المشاغؿ، "  منو تنص عمى أنو 18، المادة ( 2) 10 – 03

ك مقالع الحجارة، ك المناجـ، ك بصفة عامة المنشآت التي يستغميا أك يممكيا كؿ شخص طبيعي أك معنكم، 
ك يفيـ مف نص المادة، أف العناصر ... " ك المكاقع ك المعالـ ك المناطؽ السياحية... عمكمي أك خاص

كالمصانع ك الكرشات ك المشاغؿ يمكف أف تككف محبل لمممكية العامة، كما  (المنشآت  )االصطناعية لمبيئة 
يمكف أف تككف محبل لمممكية الخاصة بشرط الحصكؿ عمى رخصة مف الجية المكمفة بتسميـ  الرخص، ك ىي 

 مف نفس القانكف إما الكزير المكمؼ بالبيئة، أك الكزير المعني عندما تككف ىذه الرخصة 19حسب المادة 
، بينما المنشآت ( 3)منصكصا عمييا في التشريع المعمكؿ بو، أك مف الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم

األخرل كالمناجـ ك مقالع الحجارة ك المكاقع ك المعالـ ك المناطؽ السياحية ال يمكف أف تككف إال محبل لمممكية 
ك يترتب عمى امكانية .  منو السابقة الذكر17 استنادا إلى المادة 1996العامة ك ىذا ما أكد عميو دستكر عاـ 

تصنيؼ المنشآت كالمصانع ك الكرشات ك المشاغؿ ضمف الممكية الخاصة آثار قانكنية ىي أنو يجكز لمالكيا 
إضافة إلى ما .التصرؼ فييا بيعا أك ايجارا أك ىبة، كما يجكز أيضا أف تككف محبل لمحجز أك التممؾ بالتقادـ 

يحؽ لكؿ شخص حيازة " ...  تنص عمى أنو 10 – 03 مف قانكف حماية البيئة رقـ 42سبؽ، نجد أيضا المادة 
حيكاف شريطة مراعاتو لحقكؽ الغير ك مستمزمات إطار المعيشة ك الصحة ك األمف ك النظافة، ك دكف المساس 

، يتضح مف مضمكف ىذه المادة أف الحيكاف يمكف أف يككف محبل لحيازة األشخاص "بحياة ك صحة الحيكاف 
االعتبارية ضمف حدائؽ الحيكاف العمكمية ، كما يمكف أف يككف محبل لحيازة األشخاص الطبيعية شريطة مراعاة 
حقكؽ الغير ك مستمزمات الصحة ك األمف ك النظافة مف طرؼ الحائز، ك كما ىك معركؼ في التشريع المدني 

   المعدؿ ك المتمـ  باألمر  رقـ 07 – 05، أما القانكف رقـ (4)الجزائرم الحيازة ىي إحدل طرؽ اكتساب  الممكية

  فإنو ينص صراحة عمى أف ثركات باطف األرض تعد أمبلكا عامة مف (5) المتضمف قانكف المحركقات10 – 06

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .143 ، ٓ 1992 ، ٓغِخ اُوٚبئ٤خ ػلك ا٧ٍٝ، َُ٘خ 1990 / 10 / 21هواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب أُؤهؿ ك٢  (1)

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن10 – 03هبٕٗٞ ههْ  (2)

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن10 – 03 ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 19أُبكح  (3)

 .843 - 808هبٕٗٞ أُل٢ٗ اُغيائو١، ك٢ اُلَٖ اُضب٢ٗ ٖٓ اُجبة ا٧ٍٝ ٖٓ اٌُزبة اُضب٢ٗ، ٓٞاك ٖٓ  (4)

 ٣زؼِن 2006 ع٤ِ٣ٞخ 29 أُؤهؿ ك٢ 10 – 06 أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثب٧ٓو ههْ 2005 أكو٣َ 28 أُؤهؿ ك٢ 07 – 05هبٕٗٞ ههْ  (5)

  .356 اُغيائو، ٓ 2011ثبُٔؾوٝهبد، ثو٣ز٢ ُِْ٘و، ٛجؼخ 
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تعد المكاد، ك مكارد المحركقات المكتشفة أك غير "  منو 03حؽ المجمكعة الكطنية، حيث جاء في المادة 
المكتشفة المكجكدة عمى التراب الكطني ك في باطنو ك في المجاؿ البحرم الذم ىك جزء مف السيادة الكطنية 

 المتضمف 13 – 96، ك ىك التصنيؼ ذاتو الذم أكرده األمر رقـ " ممكا لمجماعة الكطنية التي تجسدىا الدكلة 
كذلؾ الغابات تصنؼ ضمف ( 1) منو المكارد  المائية  أمبلكا  عامة02قانكف المياه، حيث اعتبرت المادة 

التي تعطي لمدكلة حقا جامعا ك مانعا ( 2) مف قانكف األمبلؾ الكطنية15األمبلؾ العامة، ك ىذا بمقتضى المادة 
ك عناصر البيئة .  منو17 في المادة 1996عمييا، ك ىذا يتكافؽ تماما مع التصنيؼ الذم أكرده دستكر عاـ 

سكاء كانت تصنؼ ضمف األمبلؾ العامة أـ األمبلؾ الخاصة، فإنو في كمتا الحالتيف ىي محاطة بحماية 
 ( 3).دستكرية ك تشريعية خاصة

   ك يبقى تساؤؿ أخير ىك ىؿ تعتبر عناصر البيئة مف قبيؿ األشياء الخارجة عف التعامؿ أـ أنيا تندرج ضمف 
 األمكاؿ ؟ 

   اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تقتضي الرجكع إلى قكاعد القانكف الركماني حيث كانت الفكرة المقبكلة في ىذا 
القانكف ىي اعتبار المكارد الطبيعية كالماء ك اليكاء ك التربة ضمف األشياء المشتركة التي ال تعكد ممكيتيا 

ألحد، ك لكف كؿ شخص لديو حؽ عمى ىذه األشياء ك ىك حؽ التمتع بمفيكمو الكاسع ك لكف يحضر عمى أم 
ك تأثر بيذه الفكرة التي كرسيا القانكف المدني الركماني، القانكف . شخص أف يمتمؾ ىذه األشياء المشتركة

 منو بأف الماء، اليكاء، مجارم المياه، األرض، الضكء، كميا تعد مف 714المدني الفرنسي الذم تضمنت المادة 
ك مف خصائص األشياء المشتركة كما . األشياء التي ال تعكد ممكيتيا ألحد ك يعد استعماليا استعماال مشتركا

ىك معمـك أنو ال يمكف أف يمتمكيا أم شخص ممكية خاصة أم غير قابمة لمتممؾ مف قبؿ األفراد ك ىذه 
الخاصية تسمح بمكاجية االعتداء عمييا بكافة الكسائؿ خصكصا في حالة التعسؼ في استعماؿ الحقكؽ 

 ك ما بعدىا 682ك بالرجكع إلى القانكف المدني الجزائرم، نجد أف المشرع الجزائرم في المادة ( 4)المشتركة، 
تقسيميا مف حيث قابميتيا لمتممؾ إلى أشياء خارجة عف التعامؿ ك أشياء غير : يكرد أربع تقسيمات لؤلشياء ىي

 خارجة عف التعامؿ،  ك تقسيميا مف حيث صبلحيتيا لتكرار استعماليا إلى أشياء تستيمؾ بمجرد االستعماؿ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، 37 أُزٖٚٔ هبٕٗٞ ا٤ُٔبٙ، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 17 / 83 أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ُِوبٕٗٞ 1996 عٞإ 15 اُٖبكه ك٢ 13 – 96ا٧ٓو ههْ  (1)

  .1996 / 06 / 16اُٖبكهح ك٢ 

 . أُزٖٚٔ هبٕٗٞ ا٬ٓ٧ى ا٤ُ٘ٛٞخ، ٓوعغ ٍبثن30 – 90هبٕٗٞ ههْ  (2)

 ".ا٤ٌُِٔخ اُقبٕخ ٓٚٔٞٗخ : "  ػ٠ِ أ1996ٕ ٖٓ كٍزٞه 52ر٘ٔ أُبكح  (3)

  .38كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 مف حيث ثباتيا تقسيميا ك قيميةك أخرل يتكرر استعماليا، ك تقسيميا مف حيث تعينيا إلى أشياء مثمية ك أخرل 
 (1).إلى عقارات ك منقكالت

   ك الذم ييمنا ىنا ىك التقسيـ األكؿ مف حيث قابميتيا لمتممؾ إلى أشياء خارجة عف التعامؿ ك أشياء غير 
خارجة عف التعامؿ، فاألشياء الخارجة عف التعامؿ ىي التي ال تصمح أف تككف محبل لمحقكؽ المالية، كىي 

نكعاف أشياء تخرج عف التعامؿ بطبيعتيا مثؿ اليكاء، ك أخرل تخرج عف التعامؿ بحكـ القانكف ك ىي األمبلؾ 
 اليكاء شيء مادم غير قابؿ لمتعامؿ فيو كفقا لممعنى القانكني لمتعامؿ، ك مف ثـ فيك يخرج عف دائرة (2).العامة

ك ليس مبنى ذلؾ أف القانكف قد حضر التعامؿ في اليكاء، بحيث يخرج اليكاء عف دائرة . التعامؿ القانكني
التعامؿ بحكـ القانكف، ك إنما مبناه أف اليكاء بطبيعتو يستعصي عمى أم تعامؿ فيو، أك باألحرل اليكاء مستحيؿ 

ك اعتبار . فاليكاء غير قابؿ لبلستئثار بحيازتو ك مف ثـ فبل يصمح ألف يككف محبل لحؽ مالي(  3)التعامؿ فيو
اليكاء حؽ غير مالي، يجعمو حقا مشتركا بيف جميع األشخاص، فمف حؽ كؿ شخص التمتع بيكاء نظيؼ خالي 

مف أم شكائب باعتباره عنصرا أساسيا مف عناصر البيئة بحيث يستطيع الكائف البشرم االستغناء عف الماء 
ك اعتبار اليكاء حقا غير مالي ال يحكؿ . لساعات طكيمة في حيف يستحيؿ عميو البقاء بدكف ىكاء لفترة قصيرة

 يقرر عقكبات 10 – 03أيضا دكف اخضاعو لمحماية التشريعية، فالمشرع الجزائرم في قانكف حماية البيئة رقـ 
عمى كؿ مف يتسبب في تمكيث اليكاء عف طريؽ ادخاؿ مكاد في الفضاء الجَكم تأثر عمى صحة اإلنساف      

 (4).أك عمى التغيرات المناخية
   أما األشياء الغير خارجة عف التعامؿ، ىي األشياء التي تصمح أف تككف محبل لمحقكؽ المالية ك ىذا ما 

كؿ شيء غير خارج عف التعامؿ بطبيعتو أك بحكـ القانكف يصمح "  مف القانكف المدني 682نصت عميو المادة 
 ، ك الحقكؽ المالية ىي الحقكؽ التي تقـك بالماؿ ك اليدؼ األساسي منيا ىك ( 5)"أف يككف محبل لمحقكؽ المالية 

ك انطبلقا مف ىذا تعتبر بعض (  6).الحصكؿ عمى فائدة مادية ك ىي قابمة لمتصرؼ، ك التنازؿ، ك التكارث
العناصر االصطناعية لمبيئة كالمصانع ك الكرشات ك المشاغؿ أشياء غير خارجة عف التعامؿ تصمح ألف تككف 

أما فيما يتعمؽ بالبعض اآلخر . بطبيعتيا ك بحكـ القانكف محبل لحقكؽ مالية طالما أنو جائز تممكيا تممكا خاصا
 مف  عناصر البيئة  االصطناعية كالعقارات  المصنفة ضمف  اآلثار التاريخية،  ك المساحات المحمية  ك مباني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .75أٍزبم ٣ؾ٢ ػجل اُؾ٤ٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .75أٍزبم ٣ؾ٢ ػجل اُؾ٤ٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .98كًزٞه أؽٔل ٓؾٔل ؽ٤ِْ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ10 – 03 ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 84هاعغ أُبكح  (4)

 . أُزٖٚٔ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن10 – 05 أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثب٧ٓو ههْ 58 – 75ا٧ٓو ههْ  (5)

 .79أٍزبم ٣ؾ٢ ػجل اُؾ٤ٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)
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االدارات العمكمية ك المناجـ ك مقالع الحجارة فيي تعتبر مف األشياء الخارجة عف التعامؿ بحكـ القانكف ألنيا 
تشكؿ في مجمكعيا أمبلكا عامة يحضر التصرؼ فييا مف طرؼ الخكاص ، ك ىي تحظى بحماية تشريعية 

 كما (1) ، حيث رتب المشرع جزاءات في حالة االعتداء عمييا،10 – 03خاصة في قانكف حماية البيئة رقـ 
أعطى المشرع لجمعيات حماية البيئة الحؽ في المجكء إلى القضاء ك تنصيب نفسيا خصما مدعيا بالحؽ المدني 

 (2).فيما يخص األضرار التي تمحؽ بالعناصر االصطناعية

 

 أْى يشكالد انجٛئخ: انفزع انضبَٙ

 

   لقد اتضح جميا في السنكات األخيرة، تدخؿ اإلنساف السافر في األنظمة البيئية محدثا اختبلال كبيرا في تكازنيا 
الطبيعي غير مدرؾ لما تجنيو يداه، فقد فات اإلنساف أنو عنصر مكمؿ لعناصر البيئة ك بدكف التعامؿ معيا 

ك قد أدل . حسب قكانينيا ك أنظمتيا فإف الضرر لف يطاليا كحدىا فحسب، بؿ سكؼ ينعكس عميو ال محالة
 :التعامؿ ال عقبلني ك غير مسؤكؿ لئلنساف مع البيئة إلى ظيكر مشكبلت بيئية رئيسية ىي

 مشكمة االنفجار السكاني: أوال
   رغـ الحركب ك المجاعات ك األكبئة ك الككارث الطبيعية التي تفتؾ يكميا بالجنس البشرم ك تكدم بحياة 
مئات المبليف، كاف عدد سكاف العالـ، ك ما زاؿ يتضاعؼ بكتيرة ىائمة، حيث بمغ عدد سكاف العالـ في عاـ 

، ك في نياية ( 3) مميارات نسمة5 تجاكز العالـ 1987 مميار نسمة، ك في كقت ما في عاـ 2,5 حكالي 1950
 أصبح      2012ك في  يكليك  (  4) مميار نسمة6,9 حكالي 2009العقد األكؿ مف القرف الحادم ك العشريف  سنة 

، ك حسب تكقعات قسـ السكاف باألمـ المتحدة فإف عدد السكاف العالـ سيككف في ( 5) مميارات نسمة7يتجاكز 
   90  مميار نسمة  ك يعيش  نحك 11 سيقدر بنحك 2200ك في عاـ  (6) مميار نسمة،8,5 حكالي 2025عاـ 

كىكذا، ( 7). مميكف نسمة سنكيا إلى سكاف العالـ81 مف ىؤالء السكاف في الدكؿ النامية ك يتـ اضافة نحك %
يككف ليذا التزايد اليائؿ في عدد سكاف العالـ انعكاسات خطيرة عمى الكضع البيئي ، حيث أف ىذا التزايد ال 

  ألؼ 35يكازيو تزايد مناسب في كمية الغذاء  البلـز لسد  االحتياجات  ك تشير  االحصاءات إلى  مكت حكالي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .، ٓوعغ ٍبثن10 – 03 ٖٓ هبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ههْ 109هاعغ أُبكح  (1)

 .127ٝٗبً ٣ؾ٢، أُوعغ اَُبثن، ٓ  (2)

 ،  1992، ٛجؼخ  ا٠ُٝ٧  (ُِلهاٍبد ٝ ا٩ػ٬ّ ٝ اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ  )أٍزبم ٓوٝإ ٣ٍٞق ٕجبؽ، اُج٤ئخ ٝ ؽوٞم ا٩َٗبٕ، ًٞٓج٤ٞ ْٗو  (3)

 ٓ36.  

 .44كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

كًزٞه ػجل أُ٘ؼْ ٖٓطل٠ أُؤو، ا٫ٗلغبه اٌَُب٢ٗ ٝ ا٫ؽزجبً اُؾواه١، ػبُْ أُؼوكخ ٍَِِخ ًزت صوبك٤خ ّٜو٣خ ٣ٖلهٛب أُغٌِ  (5)

 .11، ٓ 2012، أؿَطٌ 391ا٢ُ٘ٛٞ ُِضوبكخ ٝ اُلٕ٘ٞ ٝ ا٥كاة ثب٣ٌُٞذ ػلك 

  .37أٍزبم ٓوٝإ ٣ٍٞق اُٖجبؽ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)

  .208كًزٞه ا٣ٔبٕ ػط٤خ ٗبٕق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (7)
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بسبب الجكع، اضافة إلى نقص المياه الصالحة لمشرب ك االستخدامات  ( مميكف سنكيا 12 )إنساف يكميا 
ك تمكث اليكاء   ... الزراعية ك تمكثيا مف الفضبلت المنزلية ك مجارم الصرؼ الصحي ك المخمفات الصناعية

ك التربة، ك كذلؾ ازدياد الطمب المستمر عمى المكارد الطبيعية ك الغذائية أدل إلى قطع الغابات ك حرقيا افساحا 
في المجاؿ أماـ التكسع العمراني ك انتشار األراضي الزراعية ما مف شأنو أف يؤدم إلى ظيكر مشكبلت أخرل 
تتمخص في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربكف في الجَك ك ارتفاع درجة الحرارة ك بالتالي حدكث تغيرات في المناخ 

  السكاني عمى كافة  عناصر ا لبيئة تبرر كصؼ  رإف ىذه االنعكاسات السمبية ك الكبيرة لمشكمة االنفجا. العالمي
 (1).المشكمة بأنيا أـ المشكبلت البيئيةىذه 
 مشكمة استنزاف الموارد الطبيعية: ثانيا

إف استنزاؼ المكارد الطبيعية لكككب األرض، بصكرة غير عقبلنية ك غير رشيدة، يمحؽ بالبيئة تشكييا أكيدا، 
حيث كاف مف الطبيعي كما أسمفنا، أف يرفؽ التعاظـ اليائؿ لعدد سكاف ( 2)يمكف أف يرتقى إلى درجة تدمير البيئة

العالـ زيادة في الطمب عمى المكارد الطبيعية بأصنافيا الثبلث سكاء كانت مكارد متجددة أك غير متجددة أك 
مكارد دائمة، فبالنسبة لممكارد المتجددة ك ىي المكارد الطبيعية  التي تممؾ  خاصية التجدد تمقائيا  ك تشمؿ التربة  

تشير الدراسات إلى انقراض حكالي مميكف كائف حي حيكاني مع نياية القرف العشريف كأف . الحيةك الكائنات 
 ىذه الحيكانات ترجع لعدة أسباب أىميا الصيد، القتؿ ك تغير المكاطف البيئية لمحيكانات نتيجة ظاىرة انقراض

المشاريع االسكانية ك االنمائية  ك  قطع األشجار ك حرائؽ الغابات ، أما فيما  يتعمؽ  بالتربة  فإنيا لـ  تسمـ 
ىي األخرل مف محاكالت االنساف الستحبلبيا ك يمكف ذكر بعض أشكاؿ االستنزاؼ التي تقكد إلى انياؾ التربة 

 عدـ اتباع الدكرات – 2 زراعة نكع كاحد مف المحاصيؿ باستمرار ك لمكاسـ متتالية – 1: ك جذبيا فيما يمي
 5 سكء استخدـ المبيدات أك عدـ تنظيميا – 4 سكء استخداـ المخصبات الزراعية أك عدـ تنظيميا – 3الزراعية 

 فقداف مبلييف األطناف مف التربة سنكيا نتيجة – 6 ضعؼ كسائؿ الصرؼ الصحي ك عدـ تنظيـ الرم –
 اختفاء مساحات كاسعة مف األراضي سنكيا لتشييد المباني ك – 7النحسار الغابات ك االدارة الرديئة لؤلراضي 

 أما المكارد الغير متجددة ك أىميا الفحـ، النفط، الغاز الطبيعي، ك المعادف المختمفة . (3)انشاء الطرؽ
 ىي قابمة لمنضكب ك االنتياء ألف معدؿ استيبلكيا يفكؽ معدؿ تعكيضيا، ك أف عممية تعكيضيا بطيئة جدا ال 

  مف القرف العشريف، قد أسرؼ اإلنساف كثيرا في استخداـتيدركيا اإلنساف في عمره القصير، فمنذ بداية الستينيا
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كؿ أنكاع المكارد البيئية غير المتجددة، متناسيا حؽ األجياؿ القادمة في ىذه المكارد، فمعدؿ استيبلؾ الفرد 
 مرة عمى استيبلؾ الفرد الكاحد مف الطاقة في الدكؿ 80الكاحد مف الطاقة في الدكؿ المتقدمة يزيد أكثر مف 

النامية، كما أف حكالي ربع سكاف العالـ يستيمككف ثبلثة أرباع الطاقة األكلية في العالـ، ك إف االستخداـ اليائؿ 
لمطاقة مف شأنو أف يثير قمقا بيئيا أكيدا، ذلؾ أف المخاطر التي تتعرض ليا البيئة نتيجة ازدياد استخداـ الطاقة 

ك فيما يتعمؽ بالمكارد البيئية الدائمة ( 1).كثيرة أىميا أف الطاقة ك مخمفاتيا ىي السبب الرئيسي في تمكث البيئة
مثؿ الشمس ك الماء ك اليكاء، فيذه المكارد ىي عناصر أساسية في حياة اإلنساف ينبغي التعامؿ معيا بعقبلنية 
لممحافظة عمييا ك بالتالي ضماف استمرار النكع البشرم، غير أف ىذه المكارد ىي األخرل في تناقص مستمر،  

حيث يكاجو العالـ اليكـ خطرا يتعمؽ بالندرة ك الشَح في المياه كما يؤدم التمكث بكافة أنكاعو ك مصادره إلى 
إلى غير ذلؾ مف أسباب استنزاؼ ك اىدار ... اىدار مصادر المياه ك تقميؿ كمية الصالح منيا لبلستخداـ

 .المكارد الدائمة
مشكمة نمط الحياة االستيالكي : ثالثا

إف نمط الحياة االستيبلكي ىك كليد المجتمعات الصناعية الحديثة، فيك يمثؿ دعكة دائمة لبلستيبلؾ بصرؼ 
ففي السنكات الخمس ك األربعيف الماضية زاد استيبلؾ .النظر عف اآلثار المدمرة ليذا االستيبلؾ عمى البيئة

الحبكب ك لحـ البقر ك الماء ثبلثة أضعاؼ ما كاف عميو قبؿ ذلؾ، ك زاد استيبلؾ الكرؽ ستة أضعاؼ، ك زاد 
ثاني أكسيد – أربعة أضعاؼ ك زاد معيا طبعا نشر غاز الفحـ  ( Énergieالطاقة  )استيبلؾ المحركقات 

 لقد ضاعؼ خمس سكاف العالـ األغنى ماال، استيبلكيـ لمطاقة       ك. في أجكاء األرض -   CO2الكربكف
ك في ( 2).ك زاد تمَمؾ السيارات أربعة أضعاؼ ما كاف عميو قبؿ ذلؾ. ك المحكـ ك األخشاب ك الفكالذ ك النحاس

إننا نستيمؾ اآلف في السنة الكاحدة أكثر مما استيمكو اإلنساف في كؿ الفترة  " : " Russell" ىذا السياؽ يؤكد 
ك ىذا النمط مف الحياة، منبثؽ عف نمكذج الحداثة (3)"الممتدة منذ ميبلد المسيح ك حت فجر الثكرة الصناعية 

يستنفذ المكارد " اقتصاد استخبلصي " فيك (الميبرالية الرأسمالية  )االقتصادم، المييمف خبلؿ القرف الماضي 
قدرتيا عمى البقاء، ك يتسبب في تغير كيمائية األرض غير متجددة، ك يستغؿ المكارد المتجددة بدرجة أكبر مف 

 ك تشكيو النظـ البيئية عمييا متسببا في حدكث أضرار ال يمكف اصبلحيا لكؿ مف األرض ك الماء ك اليكاء،
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 .35أٍزبم ٣ٍٞق اُٖجبؽ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .54، ٓ 1999كًزٞه ٗج٤َ ٕجؾ٢ اُط٣َٞ، اُج٤ئخ ٝ اُزِٞس ٓؾ٤ِب ٝ ػب٤ُٔب، كاه اُ٘لبئٌ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (2)

كًزٞه ػجل َللَا ثٖ عٔؼبٕ اُـبٓل١، اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ث٤ٖ اُؾن ك٢ اٍزـ٬ٍ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ٝ أَُؤ٤ُٝخ ػٖ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ػ٠ِ أُٞهغ  (3)
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 إال أف لو جانبو المظمـ أيضا متمثبل في الظمـ انجازات عديدة" الحداثة " فبالرغـ أف ليذا النسؽ االعتقادم 
االجتماعي ك افساد البيئة، اال أف معظـ الناس منغمسكف جدا في نمكذج الحداثة ىذا إلى درجة أنيـ غير قادريف 

البناءات ك العمميات التي تقكـ عمييا الحياة اليكمية ىي السبب في الدمار البيئي ك الظمـ " عمى إدراؾ أف 
 (1)".االجتماعي 

 مشكمة التموث البيئي: رابعا
   لقد سيطرت مشكمة التمكث عمى سائر قضايا البيئة األخرل حت غدت ىي مشكمة البيئة الرئيسية، ك تباذر 

لذىف الكثيريف أنيا مشكمة البيئة الكحيدة، ك ذلؾ بالنظر ألثارىا ضارة بجميع عناصر البيئة، ك بصحة االنساف 
ك في السنكات .  ك باقي الكائنات الحية، باإلضافة إلى اضرارىا باإلنتاج ك تأثيرىا عمى حالة المكارد المتجددة

األخيرة أظيرت التقارير البيئية تفاقـ مشكمة التمكث في جميع مناطؽ العالـ بنسب مختمفة، حيث التمكث في 
العالـ المتقدـ أكبر منو بكثير في العالـ المتخمؼ، ك لعؿ أىـ صكر التمكث، ىك الذم يصيب عناصر البيئة 

الثبلث الماء، اليكاء ك التربة، فتمكث المياه يستدعي بالضركرة االشارة إلى التمكث الخطير الناجـ عف القاء مياه 
المجارم المائية الصرؼ الصحي في المجارم المائية الطبيعية  مثؿ  األنيار ك البحيرات، حيث  تتمكث ىذه 
 تقدفو عكادـ كتصبح غير صالحة لمشرب، أما الحديث عف تمكث اليكاء يستدعي االشارة إلى التمكث الذم

السيارات، حيث تشير االحصائيات إلى أف عكادـ السيارات ىي العامؿ الرئيسي في تمكث ىكاء المدف، حيث 
 في حيف تبقى أسباب تمكث التربة كثيرة ك متنكعة، (2) مف اجمالي عكامؿ التمكث األخرل% 60تصؿ لتشكؿ 

فيناؾ التمكث بسبب المخمفات البشرية، ك ىناؾ التمكث بسبب المخمفات الصناعية، ك التمكث بسبب انحسار 
الخ، ك يبقى التمكث الناجـ عف ...الغطاء النباتي لمتربة ك التمكث الناجـ عف زحؼ الرماؿ ك زيادة التممح

االستخدامات المختمفة لمطاقة النككية أخطر أنكاع التمكث عمى االطبلؽ، ك ذلؾ إلمكانية انتقاؿ المكاد المشعة 
إلى مسافات بعيدة جدا عف طريؽ الجَك ك مصادر المياه ك التربة ك غيرىا، إضافة إلى المدل الزمني البعيد 

 .آلثارىا
   ك تجدر اإلشارة في األخير، إلى أف مشكبلت البيئة كثيرة ك متعددة ال يسع المجاؿ لذكرىا جميعا إال أف 

.               المشكبلت األربعة السابقة الذكر تبقى أىميا، ك ىذا حسب المراجع الفقيية المعتمدة في اعداد مكضكع
ك  تمكث البيئة يبقى أعقد ىذه المشكبلت التي تطمب حميا تنظيـ العديد مف المؤتمرات ك ابراـ الكثير مف 

 .االتفاقيات عمى المستكل الدكلي ك االقميمي
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 انمٕاػذ انذٔنٛخ نحًبٚخ انجٛئخ: انفزع انضبنش

 

إننا جميعا شئنا أك أبينا نسافر معا عمى ظير كككب كاحد، ك " قاؿ يكثانت األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة 
ليس لنا مف بديؿ عقبلني سكل أف نعمؿ معا لنجعؿ منو بيئة نستطيع نحف ك أطفالنا أف نعيش فييا حياة كاممة 

 (1)"ك آمنة 
لقد بدأ االىتماـ العالمي بالبيئة في أكاخر الستينيات ك أكائؿ السبعينيات، ك ذلؾ بسبب ازدياد عدد الككارث 

البيئية الناجمة عف تعدم االنساف عمى البيئة ك الكسط الطبيعي الذم يعيش فيو مع غيره مف الكائنات الحية، ك 
في بحر الشماؿ  " TORY CANYON" بصفة خاصة في أعقاب غرؽ ناقمة البتركؿ الميبيرية تكرم كانيكف 

 ، حيث نبيت ىذه الحادثة المجتمع الدكلي إلى أف مشاكؿ 1967أماـ الشكاطئ االنجميزية ك الفرنسية في مام 
التمكث البحرم أمر ال تستطيع دكلة كاحدة مجابيتو بمفردىا، ك أَنو ال مفر مف التعاكف الدكلي لعبلج ىذه 

ك قد تفطنت ىيئة األمـ المتحدة ليذه الحقيقة، فأصدرت الجمعية العامة في دكرتيا الثالثة ك العشريف . المشاكؿ
 ، متضمنا الدعكة إلى عقد مؤتمر عالمي حكؿ البيئة،  ك ذلؾ لمبحث عف 1968 في ديسمبر 2398القرار رقـ 

 عقد (2)حمكؿ لمشاكؿ التمكث العديدة ك غيرىا مما ييدد الكرة األرضية، ك بعد اجتماعات ك لقاءات مكثفة
 دكلة ك 113 ، حيث حظره ممثمي 1972 جكاف 16 إلى 5المؤتمر في عاصمة السكيد خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 منظمة غير حككمية ، كما 400مجمكعة مف المنظمات الدكلية التابعة لييئة األمـ المتحدة ، إضافة إلى ممثمي 
 شخص، ك أعتبر ىذا أكبر مؤتمر تعقده 600حظره صحافييف ك عمماء ك شخصيات متنكعة تجاكز عددىـ 

، كما كانت ىذه " نحف ال نممؾ إال كرة أرضية كاحدة "  تحت شعار 1945ىيئة األمـ المتحدة منذ تأسيسيا عاـ 
ىي المرة األكلى التي يضع فييا مؤتمر قكاعد دكلية متعمقة بحماية البيئة، حيث أفضى إلى تبني اعبلف 

 الدكلية ك تكالت المؤتمرات(3).استكيكلـ، ك خطة عمؿ، إضافة إلى تكصية بانشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
التي  (قمة المناخ ) ، ك قمة ككبنياغف2002في ىذا المجاؿ مثؿ قمة جكىانسبرغ بشأف التنمية المستدامة في 

 ك انتيت في الثامف عشر مف 2009 ديسمبر 07انعقدت في مركز بيبل بالعاصمة الدانماركية ككبنياغف، يـك 
 دكلة، منيا الجزائر التي مثمت المجمكعة االفريقية،      ك 192نفس الشير برعاية األمـ المتحدة ك بمشاركة 

    بالبرازيؿ، 20+ ، ك كاف آخر المؤتمرات البيئية قمة ريك(4)عالجت مشاكؿ االحتباس الحرارم ك تغير المناخ
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  .161 ، ٓ 2002ٗؼٔخ َللَا ػ٢َ٤٘، ا٩َٗبٕ ٝ اُج٤ئخ، كاه أَُٜ٘ اُِج٘ب٢ٗ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (1)

  .96كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

Jean-Marc La vieille, droit international de l’environnement, 2eme édition, ellipses,  page 28.(3) 
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 التي ركزت عمى االقتصاد األخضر في سياؽ التنمية 2012 جكاف 22 إلى 20المنعقدةفي الفترة الممتدة مف 
ك تمخض عف سمسمة المؤتمرات الدكلية مجمكعة مف االعبلنات ك االتفاقيات . ك القضاء عمى الفقر(1)المستدامة

 .ك البركتككالت التي ساىمت في بزكغ القانكف الدكلي لمبيئة ك تطكره كفرع جديد ك متميز لمقانكف الدكلي العاـ
 القانون الدولي لمبيئة و خصائصو: أوال

االتفاقية     )   القانكف الدكلي لمبيئة ىك فرع القانكف الدكلي العاـ، الذم يشتمؿ عمى مجمكعة القكاعد القانكنية 
التي تنظـ ك تضبط سمكؾ أشخاص المجتمع الدكلي، بيدؼ حماية البيئة االنسانية، مف ماء ك ىكاء  (ك العرفية 

ك تربة، ك ما يكجد بيا مف حيكانات أك أسماؾ أك طيكر أك معادف، ك ذلؾ مف المخاطر الناشئة عف التقدـ 
ك يتسـ ىذا القانكف بجممة مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف فركع ( 2)العممي ك الصناعي ك التكنكلكجي 

فمف الناحية العممية بدأت المحاكالت لكضع أسس : إنو قانكف حديث النشأة - 1: القانكف الدكلي العاـ تتمثؿ في
القكاعد القانكنية لحماية البيئة في النصؼ الثاني مف القرف العشريف، ك يعتبر البدئ الحقيقي لمقانكف الدكلي 

 ، ك ال يزاؿ ىذا القانكف في 1972لمبيئة مف مؤتمر استكيكلـ الذم دعت إليو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 
بمعنى أف القانكف الدكلي لمبيئة قد بدأ بداية اتفاقية، ك ذلؾ ألف :  إنو قانكف اتفاقي– 2( 3)مراحمو التككينية 

 االتفاقيات ك المعاىدات الدكلية ىي التي لعبت الدكر الرئيسي في تككيف قكاعده، ك ليس العرؼ كما  ىك  الحاؿ 
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ّٜلد اَُ٘ٞاد ا٧ف٤وح ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ ٤ّٞع ٖٓطِؼ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ أٝ أَُزل٣ٔخ ٝ اػزجبه ا٫ٍزلآخ ّوٛب أٍب٤ٍب  ُغلٟٝ  (1)

اُز٤ٔ٘خ ػ٠ِ أُلٟ اُجؼ٤ل، ٝ ُول ّبع اٍزقلاّ ٛنا أُٖطِؼ ك٢ روو٣و ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح ُِج٤ئخ ٝ اُز٤ٔ٘خ ثوئبٍخ هئ٤َخ ٝىهاء اُ٘و٣ٝظ 

إ اُز٤ٔ٘خ : " ٝ هل ٕبؽ اُزوو٣و ٛنا أُلّٜٞ ثجَبٛخ هبئ٬" َٓزوجِ٘ب أُْزوى "  روو٣وٛب أُؼٕ٘ٞ 1987ٍبثوب، اُز٢ إٔلهد ػبّ 

ٝ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ " أَُزلآخ ٢ٛ رٞك٤و اؽز٤بعبد ا٧ع٤بٍ اُواٛ٘خ ثلٕٝ ؽوٓبٕ ا٧ع٤بٍ اُوبكٓخ ٖٓ ؽوٜب ك٢ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اؽز٤بعبرٜب 

ٝ ُول . رورٌي ػ٠ِ رو٤ّل اٍزـ٬ٍ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ ٝ اُزؼبَٓ ا٤َُِْ ٓغ اُج٤ئخ ثٔب ٣ؤٖٓ اُؾلبظ ػ٤ِٜب ٢ٌُ رؤٖٓ ث٤ئخ ٤ٍِٔخ ٧ع٤بٍ هبكٓخ

ثلأ ٓلّٜٞ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ٣طلٞ ػ٠ِ اَُطؼ ثوٞح ٓ٘ن أٝافو اُووٕ أُب٢ٙ ُزٌزَت ؽِٚ أث٠ٜ ٝ أًضو عبمث٤خ ٖٓ رِي اُز٢ اهرلرٜب ٓ٘ن 

ػوٞك فِذ، ٝ ٓوك مُي اُٚـٞٛ أُزيا٣لح ػ٠ِ ا٫ٌٓبٗبد أُزبؽخ ك٢ اُؼبُْ أُزولّ ٝ أُزقِق، اٗط٬هب ٖٓ ٝاهغ ًَ ٜٓ٘ٔب ؿ٤و إٔ اُؾو٤وخ 

ٓب رياٍ رٌَْ . اُز٢ ٫ ٣ٌٖٔ رغبٝىٛب ٢ٛ إٔ اُ٘ٔٞ اُل٣ٔـواك٢ ٝ اُز٤ٔ٘خ ا٫هزٖبك٣خ ٖٓ عٜخ ٝ اٍزؼٔبٍ أُٞاهك اُجْو٣خ ٖٓ عٜخ أفوٟ

ٝ رؼوف اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ أ٣ٚب ػ٠ِ أٜٗب اُزولّ ٝ اُزطٞه اُؼ٢ِٔ ٝ ا٫عزٔبػ٢      . رؾل ٫ ٣َزٜبٕ ثٚ ُِٔغزٔؼبد ٝ اُؾٚبهاد أُزؼبهجخ

ٝ اُٖ٘بػ٢ ٝ ك٢ ٗٞاؽ٢ اُؾ٤بح ا٧فوٟ ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ ا٫ٍزٔواه٣خ ٝ كٕٝ رؼو٣٘ اُج٤ئخ ٝ ٓظبٛوٛب اُؾ٤خ ُٔقبٛو اُزِٞس ٝ اُلٓبه   

ٝ ٣ؼزجو اٍزـ٬ٍ ا٫َٗبٕ ُٔٞاهك اُج٤ئخ هل٣ْ هلّ رٞاعلٙ ػ٠ِ ٛنٙ ا٧هٗ إ٫ إٔ اٍزـ٬ٍ ا٫َٗبٕ ُٜنٙ أُٞاهك ك٢ أُب٢ٙ ًبٕ . ٝ ا٬ُٜى

ٓؾلٝكا أٓب ؽل٣ضب ٝ ٗز٤غخ ُِضٞهح اُٖ٘بػ٤خ ٝ اُزولّ اُؼ٢ِٔ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٢ اُٞاٍغ أفن ٣َزـِٜب ثلهعخ ُْ ٣َجن ُٜب ٓض٤َ إ٠ُ ؽل اُ٘لبم أٝ 

ا٫ر٬ف اُؼبّ، ٝ ُول ٝهك ك٢ أُجلأ اُواثغ ٖٓ اػ٬ٕ ه٣ٞ ٓجلأ اُز٘بٍت ث٤ٖ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ٖٓ عٜخ ٝ ػلّ رِٞس اُج٤ئخ ٖٓ عٜخ أفوٟ 

 – 1: ؽذ رٖجؼ ٕبُؾخ ُِؾ٤بح ، كبُز٤ٔ٘خ ٣غت إٔ رؤفن ك٢ ا٫ػزجبه اُو٤ٞك اُض٬صخ اُوئ٤َ٤خ اُز٢ رلوٜٙب اُج٤ئخ ػ٠ِ عٜخ اُز٤ٔ٘خ أ٫ ٝ ٢ٛ

 ػلّ رغبٝى – 3 ٝ ا٫ُزياّ ك٢ اٍزقلاّ أُٞاهك أُزغلكح ثؾلٝك هلهرٜب ػ٠ِ رغل٣ل ٗلَٜب – 2ػلّ اُزجن٣و ك٢ اٍزقلاّ أُٞاهك اُ٘بثٚخ   

ػضٔب٢ٗ ٤ُٝل، اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُج٤ئخ    ). هلهح اُج٤ئخ ػ٠ِ ْٛٚ ٓب ٣ِو٤ٚ ك٤ٜب ثؼل اُز٤ٔ٘خ ٖٓ ٓقِلبد ٝ إ٫ اػزجود ر٤ٔ٘خ ٓ٘وٕٞخ ؿ٤و َٓزل٣ٔخ

ٝ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ك٢ ٙٞء هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓنًوح رقوط ٤َُ٘ ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ رؾذ اّواف 

  . (18 - 17 ، ٓ 2012 – 2011اُلًزٞه ٣ٍٞق ث٘بٕو، عبٓؼخ ٝٛوإ، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 

  .24كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

أٍزبم ٓؾٔل ثِلَٚ، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ ٝ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓنًوح رقوط ٤َُ٘ ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ  (3)

  .33 ، ٓ 2007 – 2006رقٖٔ ؽوٞم ا٫َٗبٕ، عبٓؼخ اَُب٤ٗب ٝٛوإ، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 
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اف لو سمات تتناسب مع األضرار  – 4. إنو قانكف مكمؿ لمقكانيف الداخمية – 3. بالنسبة لمقانكف الدكلي العاـ
 (1).البيئية
 المصادر االتفاقية لمقانون الدولي لمبيئة: ثانيا

   إذا كانت المعاىدات الدكلية قد احتمت مكانة ىامة بيف مصادر القانكف الدكلي العاـ بصفة عامة،  فاف 
االكؿ ىك أف : ىذىالمكانة تزداد أىميتيا في مجاؿ القانكف الدكلي لمبيئة بصفة خاصة، ك ذلؾ لسببيف رئيسييف

نشأة القانكف الدكلي لمبيئة كانت نشأة اتفاقية، ألنو في مجاؿ البيئة ك األخطار التي تيددىا ال يفيد انتظار حت 
يتككف العرؼ الدكلي بركنيو المادم ك المعنكم، بؿ كاف مف األنسب المجكء إلى المعاىدات الدكلية باعتبارىا 

األسمكب األسرع لحماية البيئة، ك الثاني ىك أف اعداد اتفاقيات حماية البيئة يحتاج إلى جيكد مضاعفة، حيث 
الطبيعة الفنية ك العممية التي تستمزميا البيئة مف أجؿ حمايتيا، ك ىذا الدكر الكبير تقـك بو أجيزة المنظمات 

منظمات عامة كييئة األمـ المتحدة ك متخصصة كالمنظمة البحرية الدكلية ك منظمة األغذية ك  )الدكلية     
ك ذلؾ عف طريؽ  (الزراعة      ك منظمة العمؿ الدكلية ك اقميمية مثؿ مجمس أكركبا ك جامعة الدكؿ العربية 
 ( 2).التحضير     ك االعداد لعقد المؤتمرات ك ابراـ المعاىدات الدكلية الخاصة بحماية البيئة

 معاىدة        ك 300 حكالي بمغت   ك ىناؾ العديد مف المعاىدات ك االتفاقيات الدكلية في مجاؿ حماية البيئة
 : اتفاقية ثنائية منيا900اتفاقية دكلية، ك ما يقارب 

 :(النباتي و الحيواني  )االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية التنوع البيولوجي  / 1
ك .   إف التنكع البيكلكجي، أم تنكع األصناؼ النباتية ك الحيكانية أمر ضركرم إلبقاء االنساف عمى قيد الحياة

 دكلة، يكمف ىدفيا في حماية    ك 180 التي أمضتيا 1992اتفاقية األمـ المتحدة حكؿ التنكع البيكلكجي لسنة 
 تمت المصادقة عمى 2000ك في سنة . الحفاظ عمى مجمكعة كبيرة لؤلصناؼ الحيكانية ك النباتية ك مقر ايكائيا

، ىذه االتفاقية تنص عمى أف المكاد الفبلحية التي ة حكؿ الكقاية مف األخطار البيك تكنكلكجيةبركتكككؿ قرطا جف
مف شأنيا تحتكم عمى األجساـ المعدلة كراثيا ك المكجية لمتصدير، ال بد مف التعرؼ عمييا جيدا،         ك 

: اضافة إلى مجمكعة مف االتفاقيات األخرل أىميا( 3). اترخيص لمدكؿ عمى أنيا مستعدة أـ ال لقبكؿ استيراده
 ، اتفاقية بكف لحماية الحيكانات المياجرة مف 1982بركتكككؿ الخرطـك لمحفاظ عمى المكارد الطبيعية المشتركة 

  ، اتفاقية 1973 ، اتفاقية االتجار  الدكلي  في الحيكانات  ك النباتات  البرية  الميددة باالنقراض 1979البرارم 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .28 – 27كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .40كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

ىهٗٞؿ ٣ب٤ٍٔ٘خ، إٌّب٤ُخ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ك٢ اُغيائو، ٓنًوح ٤َُ٘ ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُؼِّٞ ا٫هزٖبك٣خ رؾذ اّواف ا٧ٍزبم ىه٢ٗٝ  (3)

  .141 ، ٓ 2006 – 2005ٖٓطل٠، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 
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، اتفاقية 1972، اتفاقية لندف لحماية عجؿ البحر في القطب الجنكبي 1973حماية الدب األبيض مف االنقراض 
، ك اتفاقية باريس 1911، معاىدة كاشنطف لحماية كبلب البحر مف االنقراض 1946تنظيـ صيد الحيتاف 

 . 1902لحماية الطيكر المفيدة لمزراعة 
 :االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية اليواء / 2

 مف 1982 / 12 / 10   إف أكلى قكاعد الحماية االلزامية لميكاء مكجكدة ضمف اتفاقية حماية المياه البحرية ؿ 
 ، ك يعتبر مبدأ حماية البيئة البحرية مف التمكث الجَكم مف جممة االتفاقيات 222 ك المادة 212خبلؿ المادتيف 

 ( 1). ذات العبلقة بالبحار االقميمية

 بشأف 1960اتفاقية جنيؼ لعاـ :    أما االتفاقيات العالمية ك الخاصة بحماية اليكاء مف التمكث كثيرة منيا
 بشأف الحماية مف تمكث اليكاء            1977حماية العماؿ مف االشعاعات المؤينة ، ك اتفاقية جنيؼ لعاـ 

ك أيضا أبرمت اتفاقية جنيؼ المتعمقة بالتمكث الجَكم البعيد المدل عبر الحدكد، (  2).ك الضكضاء ك االىتزازات
 دكلة ك المبرمة في اطار المجنة االقتصادية التابعة لؤلمـ 34 مف طرؼ 1979 نكفمبر 13المكقعة في 

 ، حيث تعتبر أكؿ أداة قانكنية لمكافحة التمكث الجَكم 1983 مارس 13المتحدة، ك التي دخمت حيز النفاذ في 
.  عمى الصعيد االقميمي، ك ىي اتفاقية اطارية تتضمف بعض المبادئ الميمة المتعمقة بالتعاكف ك تنفيذ البرامج

 / 28األكؿ ىك بركتكككؿ جنيؼ ؿ : ك في نفس المجاؿ، ألحقت باتفاقية األمطار الحمضية سبعة بركتكككالت
 المتعمؽ بتمكيؿ برنامج مشترؾ لقياس ك تقييـ عمى المدل الطكيؿ مف ممكثات اليكاء في أكركبا،      1984 / 09

  المتعمؽ بخفض انبعاثات الكبريت ك التدفقات عبر الحدكد،  1985 / 7 / 8ك الثاني بركتكككؿ ىمسنكي في 
 يتعمؽ بتجميد انبعاثات أكاسيد النيتركجيف ك تدفقاتيا عبر 1988 / 10 / 31 في Sofiaك البركتكككؿ الثالث 

 المتعمؽ بالتحكـ في المركبات العضكية الطيارة     1991 / 11 / 18الحدكد، ك البركتكككؿ الرابع جنيؼ ؿ 
 بشأف خفض انبعاثات الكبريت،    1994 / 6 / 14ك تدفقاتيا عبر الحدكد، ك البركتكككؿ الخامس أسمك في 

 المتعمقاف بالحد مف انبعاثات المكاد الثقيمة    1998 / 6 / 24 في Aarhusك البركتكككؿ السادس ك السابع 
 ك اتفاقية فيينا لحماية طبقة األكزكف المبرمة في أعقاب األعماؿ التحضرية التي (3).ك الممكثات العضكية الثابتة

 1985 مارس22يضطمع بيا برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، الذم دعا إلى عقد مؤتمر دبمكماسي لتبني اتفاقية في 
  ، ك ىي اتفاقية اطارية ذات طابع عالمي اليدؼ  منيا  ىك 1988 سبتمبر 22، ك التي دخمت حيز التنفيذ في 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .36أٍزبم ٓؾٔل ثِلَٚ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .138كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

Jean-Marc Lavieille, op cit, page 101 – 103.(3) 
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ك بركتكككؿ . حماية صحة البشر ك البيئة مف اآلثار الضارة المترتبة عمى التغيرات في طبقة األكزكف
Montréal يناير 1، الذم دخؿ حيز التنفيذ في 1987 / 9 / 16 المتعمؽ بالمكاد المستنفذة لطبقة األكزكف في 

 ،ك الذم ييدؼ إلى حماية طبقة األكزكف عف طريؽ اتخاذ التدابير البلزمة لتنظيـ االنبعاثات العالمية مف 1989
 ك التي دخمت 1992 / 6 / 5في  " RIO" المكاد المستنفذة ليا، ك اتفاقية األمـ المتحدة بشأف تغير المناخ 

 26 فقرة ك 23 دكلة، تحتكم عمى ديباجة مف 165 ، حيث صادقت عمييا 1994 مارس 21حيز النفاذ في 
، ك التي تيدؼ أساسا إلى تثبيت تركيز الغازات ( 1)مادة ك ممحقاف يتضمناف قائمة بالدكؿ الممزمة بتطبيقيا 

ك قد ( 2).الدفيئة بالغبلؼ الجَكم عند مستكل يحكؿ دكف تدخؿ خطير مف جانب االنساف في النظاـ المناخي
  مادة  ك مرفقيف، المرفؽ 28 ، الذم يحتكم عمى 1997 / 12 / 11ألحؽ بيذه االتفاقية بركتكككؿ كيكتك في 

 دكلة  38حكؿ االلتزامات الكمية ؿ" ب " حكؿ تعداد الغازات الدفيئة ك فئات المصادر ك البكاليع، المرفؽ " أ " 
 ، ك حسب بنكد البركتكككؿ فالغاية      (3)ك االتحاد األكركبي تتعمؽ بالنسب المئكية لتخفيض الغازات الدفيئة

أك االستراتيجية المسطرة تتمثؿ في ابطاء عممية تراكـ الغازات الدفيئة، ك ال يكقفيا تماما ك ىذا الكضع يختمؼ 
 ( 4) لحماية طبقة األكزكف ك الذم ييدؼ إلى القضاء نيائيا عمى الغازات المستنفذة لوMontréalعف بركتكككؿ 

 :االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية / 3
   الحقيقة أف الجيكد الدكلية لحماية البيئة البحرية ترجع إلى العشرينات، متى انعقد المؤتمر الدكلي لمنع تمكيث 

 الذم دعت اليو الكاليات المتحدة األمريكية، ك اقتصر عمى معالجة تمكيث البيئة 1926البحار بكاشنطف عاـ 
 التي كاف لـ يكتب ليا الدخكؿ حيز 1926البحرية بالزيت مف طرؼ السفف، ك انتيى بإبراـ معاىدة كاشنطف عاـ 

النفاذ، إاَل أنيا نبيت إلى مثؿ ىذه المشكمة ك تفاقميا ك ضركرة مكافحتيا، ك تمت اتفاقية كاشنطف محاكالت 
حت تـ ابراـ اتفاقية منع ( 5).عديدة سجميا تاريخ عصبة األمـ في محاكالتيا الرامية إلى معالجة ىذه الظاىرة

 ،ك تكاصمت الجيكد الدكلية عمى ىذا المنكاؿ حت انعقد 1954 مام 12تمكيث البحر بالزيت في لندف بتاريخ 
 مارس 18 في « TORY CANYON» في أعقاب غرؽ ناقمة البتركؿ الميبيرية 1969مؤتمر برككسؿ لعاـ 

 في بحر الشماؿ، ك قد دعت إلى ىذا المؤتمر المنظمة البحرية االستشارية الدكلية، ك ذلؾ لتدارؾ عيكب 1967
 االتفاقية  الدكلية  الخاصة  بالتدخؿ في  أعالي: ، ك قد أسفر المؤتمر عف عقد اتفاقيتيف ىما1954اتفاقية لندف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Jean-Marc Lavieille, op cit, page 104- 108.(1) 

كًزٞه ٢ٍٍٞ٘ ف٤ِ٘، ا٧ثؼبك ا٫ٍزوار٤غ٤خ ٩كاهح ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُل٤ُٝخ ٝ ا٫ه٤ٔ٤ِخ، ٓغِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ ا٫َٗب٤ٗخ ٣ٖلهٛب ٓؼٜل اُؼِّٞ  (2)

  .20 ، ٓ 2008 ، عٞإ 01اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ا٫كاه٣خ ثبُغِلخ ػلك 

Jean-Marc Lavieille, op cit, page 111.(3) 

  .130 ، ٓ 2011أٍزبم ػجل اُؾ٤ٌْ ٤ٜٓٞث٢، اُزـ٤واد أُ٘بف٤خ ا٧ٍجبة ٝ أُقبٛو ٝ َٓزوجَ اُج٤ئخ اُؼب٢ُٔ، كاه اُقِل٤ٗٝخ، ٛجؼخ  (4)

  .245 – 244 ، ٓ 2011كًزٞه ىاىح ُقٚو، أؽٌبّ أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ك٢ ٙٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، كاه اُٜلٟ، ٛجؼخ  (5)
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 ، ك االتفاقية 1969البحار في أحكاؿ الحكادث التي تؤدم إلى التمكث بالزيت ك المعرفة باسـ اتفاقية برككسؿ 
الثانية فيي الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار الناتجة عف تمكث بالزيت ك المعركفة أيضا باسـ اتفاقية 

 تـ تكقيع االتفاقية الدكلية الخاصة بإنشاء صندكؽ لمتعكيض عف 1971 ديسمبر 18 ، كفي 1969برككسؿ 
 تـ ابراـ اتفاقية برككسؿ المتعمقة بالمسؤكلية 1972 ديسمبر 17الضرر الناتج عف التمكث بالنفط ، ك في 

 لمنع تمكث مف 1973 / 10 / 18ك لقد اعتبرت اتفاقية لندف ؿ . المدنية في مجاؿ النقؿ البحرم لممكاد النككية
 كما (1).مف أشمؿ ك أكسع االتفاقيات التي عقدت بشأف التمكث البحرم " ؿما ربك" السفف المختصرة باسـ 

 ك المعركفة 1982 ديسمبر 10أسفرت جيكد األمـ المتحدة عف ابراـ اتفاقية شاممة لتنظيـ استخداـ البحار في 
 بشأف 1974باسـ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار،ك عمى المستكل االقميمي، أبرمت اتفاقية ىمسنكي لعاـ 

 ، (2) 1976حماية بيئة بحر البمطيؽ، ك اتفاقية برشمكنة بشأف حماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث لعاـ 
بركتكككؿ حماية البحر األبيض : ك قد ألحؽ بيا أربعة بركتكككالت عنيت بحماية البحر األبيض المتكسط ىي

، ك كذلؾ البركتكككؿ ( 3) 1976المتكسط مف التمكث الناتج عف رمي النفايات مف السفف ك الطائرات لعاـ 
الخاص بالتعاكف عمى مكافحة تمكث البحر األبيض المتكسط بالنفط ك المكاد الضارة األخرل في حالة الطكارئ 

، ك البركتكككؿ الخاص بحماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث الناتج عف مصادر برية ( 4) 1976لعاـ 
 ، 1986لعاـ  "  ASP" ، ك كذلؾ البركتكككؿ الخاص بالمناطؽ المتمتعة بحماية خاصة ( 5) 1982لعاـ 

 ، ك اتفاقية جدة 1978اضافة الى اتفاقية الككيت االقميمية لمتعاكف في مجاؿ البيئة البحرية مف التمكث لعاـ 
 بشأف حماية البيئة البحرية لمبحر األحمر ك خميج عدف، ك اتفاقية حماية نير الرايف مف التمكث 1982لعاـ 

 (6) . 1978 ، ك اتفاقية التعاكف البيئي في منطقة حكض األمازكف لعاـ 1976الكيماكم  لعاـ 

 بشأف استخدامات المياه، المعاىدة 1956   ك عمى المستكل الثنائي، نجد المعاىدة المجرية النمساكية لعاـ 
 بشأف 1964البكلندية لعاـ -  بشأف استخداـ نير اليندكس، المعاىدة الركسية1960 الباكستانية لعاـ –اليندية 

  بشأف 1972الكندية  لعاـ - المحافظة عمى المياه السطحية ك الجكفية ك مكافحة التمكث، ك المعاىدة األمريكية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .246كًزٞه ىاىح ُقٚو، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 / 29، ثزبه٣ـ 5، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1980 ٣٘ب٣و 26أُؤهؿ ك٢ 14 – 80اٗٚٔذ اُغيائو إ٠ُ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ ثٔوز٠ٚ أُوٍّٞ ههْ  (2)

 .(أُبكح ا٠ُٝ٧  ) 1980 / 01

، ثزبه٣ـ 3، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1981 ٣٘ب٣و 17 أُؤهؿ ك٢ 02 – 81ٕبكهذ اُغيائو ػ٠ِ ٛنا اُجوٝرًٍٞٞ ثٔوز٠ٚ أُوٍّٞ ههْ  (3)

 .(أُبكح ا٠ُٝ٧  ) 1981 ٣٘ب٣و 20

 .، أُوعغ اَُبثن1981 ٣٘ب٣و 17 أُؤهؿ ك٢ 03 – 81ٕبكهذ اُغيائو ػ٠ِ ٛنا اُجوٝرًٍٞٞ ثٔوز٠ٚ أُوٍّٞ ههْ  (4)

، 51، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 1982 ك٣َٔجو 11 أُؤهؿ ك٢ 441 – 82ٕبكهذ اُغيائو ػ٠ِ ٛنا اُجوٝرًٍٞٞ ثٔوز٠ٚ أُوٍّٞ ههْ  (5)

 .1982 ك٣َٔجو 11ثزبه٣ـ 

- كًزٞه ػجل اُجبٍٜ ٓؾٔل ٤ٍق اُؾ٢ٔ٤ٌ، اُج٤ئخ ٝ ؽٔب٣زٜب ٖٓ اُزِٞس، ٓغِخ ٕ٘ؼبء ُِوبٕٗٞ ٝ اُلهاٍبد ا٤ٓ٬ٍ٫خ ػلك اُضبُش، ٣٘ب٣و (6)

 ٞ٤ٗٞ٣2005 ٓ ، 232.  

44 



 

 (1).  المحافظة عمى خكاص المياه في البحيرات العظمى

 :االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية التربة / 4
   تعتبر األراضي أك التربة ك المكارد الطبيعية األخرل مف عناصر البيئة البرية التي حضيت بنصيب كافر مف 
الجيكد االتفاقية الدكلية، حيث نجد في ىذا الصدد اتفاقية الجزائر بشأف الحفاظ عمى الطبيعة ك المكارد الطبيعية 

 تحت رعاية االتحاد االفريقي، تـ ابراميا بالجزائر، ك قررت ىذه االتفاقية جممة مف 1968 سبتمبر16في 
االلتزامات منيا التزاـ الدكؿ األطراؼ باتخاذ التدابير الضركرية لمحفاظ عمى التربة ك المياه ك المكارد النباتية كفقا 

لممبادئ ك األسس العممية، ك اتفاقية رامسار الخاصة باألراضي الرطبة التي أسفرت عنيا جيكد منظمة األمـ 
 فبراير 2  ك االتحاد الدكلي لصيانة الطبيعة ك المكارد الطبيعية في UNSCOالمتحدة لمتربية ك العمـك ك الثقافة 

 مف أجؿ الحفاظ عمى األراضي المبتمة أك الرطبة، ك التي تعتبر مكائؿ طبيعية لمطيكر المائية مف 1971
 (2).االعتداء عمييا عف طريؽ الزحؼ العمراني ك التكسع الزراعي

 :االتفاقية الدولية المتعمقة بحماية التراث الثقافي العالمي / 5
 (اليكنسكك  )   حضي التراث الثقافي بحماية خاصة مف جانب منظمة األمـ المتحدة لمتربية ك العمـك ك الثقافة 

 لكضع اتفاقية دكلية لحماية التراث الثقافي 1972التي دعت إلى عقد مؤتمر دبمكماسي في باريس سنة 
كالطبيعي في العالـ، ك ذلؾ بعد أف الحظت المنظمة تعرض ىذا التراث لخطر التدىكر ك التدمير، ك انتيى 

 إلى المكافقة عمى اتفاقية باريس المتعمقة بحماية التراث الثقافي، ك بدأ سريانيا 1972 نكفمبر 16المؤتمر في 
ك كفقا لنص المادة األكلى مف ىذه االتفاقية يعتبر مف التراث الثقافي كؿ مف اآلثار   . 1975 ديسمبر 17في 

ك مجمكعات المباني ك المكاقع األثرية ذات القيمة العالية البارزة مف الناحية التاريخية ك الجمالية، كما يعتبر مف 
التراث الطبيعي المعالـ الطبيعية التي نشأت بفعؿ التككينات الطبيعية ك التككينات الجيكلكجية ك الجغرافية      

 ( 3).ك المكاقع الطبيعية

   ىذا ك قد صدرت في مجاؿ حماية البيئة، عدد مف االعبلنات ك المكاثيؽ الدكلية التي اشتممت بدكرىا عمى 
االعبلف العالمي لمبيئة البشرية الصادر في استكيكلـ عاـ  : - العديد مف المبادئ المتعمقة بحماية البيئة منيا

 اعبلف المبادئ الصادر عف منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية المتعمؽ بالتمكث العابر لمحدكد عاـ – 1972
  اعبلف  المبادئ –1982 الميثاؽ العالمي  لمطبيعة الصادر عف  الجمعية  العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  – 1972

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .233– 232كًزٞه ػجل اُجبٍٜ ٓؾٔل ٤ٍق اُؾ٢ٔ٤ٌ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .150 – 149كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .153كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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اعبلف "  المعركؼ باسـ 1992الصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة ك التنمية المنعقد في البرازيؿ عاـ 
 ". ريك لمبيئة 

   ك تجدر االشارة إلى أف ليذه االتفاقيات ك المعاىدات الدكلية أثر بارز عمى القكانيف الكطنية المتعمقة بحماية 
البيئة، ك يتجمى ذلؾ مف خبلؿ تبني الدكؿ ألحكاـ ىذه االتفاقيات ك المعاىدات ك النص عمييا في قكانينيا 

 . الداخمية
 حماية البيئة وفقا لقواعد القانون الدولي االنساني: ثالثا

 53 مكضكع حماية البيئة الطبيعية، حيث نصت المادة 1949   تعالج االتفاقية الرابعة مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
يحضر عمى دكلة االحتبلؿ أف تدمر أم ممتمكات خاصة ثابتة أك منقكلة تتعمؽ " مف ىذه االتفاقية عمى أنو 

 بأفراد أك جماعات أك بالدكلة أك السمطات العامة أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية، إال إذا كانت العمميات 

 مف االتفاقية المذككرة تدمير األمكاؿ الذم يتـ عمى 147، ك تعتبر المادة "الحربية تقتضي حتما ىذا التدمير 
 لـ تعالج صراحة االعتداء 1949نطاؽ كاسع يعد جريمة مف جرائـ الحرب،ك اذا كانت اتفاقيات جنيؼ لسنة 

عمى البيئة، فقد جاءت أحكاـ البركتكككؿ األكؿ التفاقيات جنيؼ بشأف حماية ضحايا المنازعات المسمحة محققة 
 الفقرة الثالثة مف البركتكككؿ األكؿ تحضر استخداـ أساليب ك كسائؿ القتاؿ التي يمكف 35ليذا الغرض، فالمادة 

أف تسبب اصابات مفرطة أك معاناة ال مبرر ليا أك تمحؽ بالبيئة أضرار بالغة ك كاسعة االنتشار ك طكيمة األمد، 
 مف البركتكككؿ عمى حظر استخداـ أساليب القتاؿ، إذا كاف مف شأنيا االضرار بالبيئة بشكؿ 55ك تنص المادة 

ك بجانب المادتيف .يضر بصحة أك حياة السكاف، كما تحظر ىذه المادة االجراءات االنتقامية ضد البيئة
 مف 56السابقتيف، يمكف االشارة إلى مكاد أخرل كردت بالبركتكككؿ األكؿ تتصؿ بحماية البيئة، فالمادة 

البركتكككؿ تعالج الخطر الذم ييدد البيئة ك الناشئ عف تدمير السدكد ك الخزانات ك المحطات النككية لتكليد 
 تدمير الممتمكات الضركرية لحياة السكاف كالمناطؽ الزراعية ك مشاريع 54الطاقة الكيربائية، ك تحظر المادة 

 (1). الرم

   نبلحظ مما سبؽ، كثرة االتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية التي عنيت بمسألة حماية البيئة، ك لعؿ ىذا يرجع في 
المقاـ األكؿ لككف البيئة تراث مشترؾ لئلنسانية، فضبل عمى تعقد المشكبلت البيئية مما يتطمب حميا تعاكنا دكليا 

عف طريؽ عقد المؤتمرات ك ابراـ االتفاقيات ال سيما المتعمؽ منيا بالتمكث العابر لمحدكد، الذم بات ال يعرؼ 
 .فكاصؿ جغرافية ك ال سياسية بيف الدكؿ مما يعني الطابع العالمي لمبيئة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كًزٞه ػجل اُؼي٣ي ٓق٤ٔو ػجل اُٜبك١، اُؼلٝإ اُؼواه٢ ػ٠ِ اُج٤ئخ ثلُٝخ ا٣ٌُٞذ ك٢ ٙٞء أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، ٓغِخ اُؾوٞم رٖله  (1)

  .253 –250 ، ٓ 1991ػٖ ٓغٌِ اُْ٘و اُؼ٢ِٔ  ثغبٓؼخ ا٣ٌُٞذ  اَُ٘خ اُقبَٓخ ػْوح ػلك ا٧ٍٝ، ٓبهً 
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 انزهٕس انجٛئٙ ٔ إَٔاػّ: انًطهت انضبَٙ

 

التي  (كما سبؽ اإلشارة  )رغـ أف التمكث ليس ىك مشكمة البيئة الكحيدة، إال أنو يعد مف المشكبلت الرئيسية 
تكاجو دكؿ العالـ في الكقت الحالي، ك يرتبط حجـ ىذه المشكمة بنمك النشاط الصناعي، ذلؾ أف مخمفات 

النشاطات البشرية قبؿ عصر الصناعة كانت مما تستطيع الدكرات الطبيعية لؤلنظمة البيئية أف تستكعبو ك 
تجريو في سبلسؿ تحكالتيا، أما اليـك فمـ تعد ىذه الدكرات الطبيعية لؤلنظمة البيئية بقادرة عمى استيعاب مخمفات 

 فالتمكث ظاىرة متعددة الجكانب، (1). المصانع ك اآلليات ك المحطات ك المركبات ك التجارب النككية ك غيرىا
تحتاج دراستيا إلى الكقكؼ عمى أسبابيا، ك مصادرىا ك تحديد أنكاعيا المختمفة، ك ال شؾ أف القياـ بذلؾ يعد 

 .ريرىا لمبيئةنقطة البداية لمعالجة المشكمة مف الناحية القانكنية، ك يعد أيضا جكىر أية حماية يمكف تؽ
 

 رؼزٚف انزهٕس انجٛئٙ: انفزع األٔل

 

   تجدر االشارة إلى أنو ليس مف السيؿ إيجاد تعريؼ جامع ك مانع لمتمكث البيئي، فقد تعددت التعاريؼ المغكية   
مف ناحية تختمؼ مصادر التمكث فبعضيا مف صنع البشر : ك العممية بشأنو، ك يرجع البعض ذلؾ لؤلسباب ىي

بيئة  )ك بعضيا ناتج عف أشياء مادية، ك مف ناحية ثانية تعدد العناصر البيئية التي يمكف أف تصاب بالتمكث 
، ك ثالثا لتجدد أسباب التمكث ك اختبلفيا ك تزايدىا مف كقت (طبيعية، بيئة مائية، بيئة جَكية، بيئة عمرانية 

آلخر، حسب اختبلؼ األسباب ك زيادة التقدـ العممي ك التكنكلكجي، ك التدخؿ البشرم الدائـ في عناصر 
 (2).البيئة

   ك يقتضي تحديد المفيـك المغكم لمتمكث، استعراض ما جاء مف تعاريؼ في المغات الحية، فالتمكث في المغة 
لَكث، يتمَكث، تمَكثا، : العربية ىك كممة مشتقة مف الفعؿ الماضي لَكث، ك تعني التمطيخ، ك الكدر ك اتساخ، يقاؿ

تمَكث الماء أم صار كدرا، ك تمَكثت البيئة أم : ، ك يقاؿ أيضا(3)ك تمَكث ثكبو بالطيف بمعنى تمطخ بو 
تمَكث مادم، ك تمكث معنكم، أما التمكث المادم ىك اختبلط أم : ك التمكث في المغة العربية نكعاف( 4).اتسخت

فيقاؿ لَكث الشيء بالشيء أم خمطو بو ك مرسو  ، أما التمكث ( 5)شيء غريب عف مككنات المادة بالمادة نفسيا،
 المعنكم  فيك  يعني فساد الشيء، أك  تغير خكاصو  ك ىك يقترب مف افساد  مككنات البيئة حيث  تتحكؿ  مف       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .52كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .173كًزٞه اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .218ػ٢ِ ثٖ ٛبك٣خ ٝ ثِؾَٖ اُج٤ِِ ٝ اُغ٢ٗ٬٤ ثٖ اُؾبط ٣ؾ٢، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .183ٓؾٔل ؽٔل١، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

  .28أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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أف  " La Rousse" ك لقد جاء في القامكس الفرنسي. كقكؿ فبلف بو لكثة أم جنكف( 1)عناصر مفيدة إلى ضارة 
 ك يقابمو في المغة (2)التمكث ىك مجمكعة األضرار الناجمة عف اختبلط مكاد خطرة أك سامة بالماء أك اليكاء،

، ك تستخدـ لمداللة عمى االفساد أك التمطيخ أك التمكيث، كىي مستمدة مف  " pollution" االنجميزية مصطمح
 .الذم يعبر عف القياـ باإلفساد أك التمطيخ أك التمكيث كتمكيث الكسط البيئي " pollute" الفعؿ 

إفساد مباشر لمخصائص العضكية      : "    أكرد قامكس متخصص في االصطبلحات البيئية تعريفا لمتمكث بأنو
أك الحرارية أك البيكلكجية أك اإلشعاعية ألم جزء مف البيئة مثبل بتفريغ أك إطبلؽ أك إيداع نفايات أك أم مادة 
مف شأنيا التأثير عمى االستعماؿ المفيد أك بمعنى آخر تسبب كضعا يككف ضارا أك يحتمؿ اإلضرار بالصحة 

 (3)" .العامة أك سبلمة الحيكانات ك الطيكر ك الحشرات ك السمؾ ك المكارد الحية ك النباتات

   ك ال يكجد إجماع بيف عمماء البيئة ك الفقياء عمى تعريؼ كاحد ثابت لمتمكث، ك إنما ىناؾ اقتراحات بتعريفات 
أم تغيير فيزيائي أك كيميائي : " التمكث البيئي بأنو" أديـ " تدكر حكؿ نفس المعنى، حيث يعرؼ العالـ البيئي 

أك بيكلكجي مميز ك يؤدم إلى تأثير ضار عمى اليكاء أك الماء أك األرض أك ما يضر بصحة اإلنساف         
، كما ( 4)"ك الكائنات الحية األخرل ك يؤدم إلى اإلضرار بالعممية اإلنتاجية لمتأثير عمى حالة المكارد المتجددة 

كؿ تغيير ناتج مف تدخؿ اإلنساف في أنظمة البيئة يؤدم ضررا لمكائنات الحية بشكؿ مباشر   " يقصد بالتمكث 
كجكد أم مادة أك طاقة : " ،ك يعرؼ أيضا بأنو( 5)"أك غير مباشر، ك يشمؿ الماء ك اليكاء ك التربة ك الغذاء 

في البيئة الطبيعية بغير كيفييا أك كميتيا أك في غير مكانيا أك زمانيا، بما مف شأنو اإلضرار بالكائنات الحية 
 ( 6)". أك باإلنساف في أمنو أك صحتو أك راحتو 

   ك مف الناحية القانكنية، جاء في تقرير المجمس االقتصادم ك االجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة في 
التغيير الذم يحدث بفعؿ التأثير " ، أف التمكث ىك" تمكث الكسط ك التدابير المتخذة لمكافحتو " حكؿ1965

المباشر لؤلنشطة اإلنسانية في تككيف أك في حالة الكسط عمى نحك يخؿ ببعض االستعماالت أك األنشطة التي 
، ك التمكث كفقا لمتعريؼ الذم تقدـ بو البنؾ ( 7)" كاف مف المستطاع القياـ بيا في الحالة الطبيعية لذلؾ الكسط 

 كؿ ما يؤدم نتيجة التكنكلكجيا المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة إلى اليكاء أك  الماء  أك  الغبلؼ " الدكلي ىك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .28أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 (2)Noëlle Degoud, Nouveau dictionnaire des débutants « La rousse », édition spécial Algerie, mai 2000,  

page 460.   

  .61كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .23ػجل اُوبكه هى٣ن أُقبك٢ٓ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

  .190كًزٞه ٓؾٔل اثوا٤ْٛ ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

 .45كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)

  .39أٍزبم ٓؾٔل ثِلَٚ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (7)
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األرضي، تؤدم إلى التأثير عمى نكعية المكارد، ك عدـ مبلئمتيا ك فقدانيا خكاصيا، أك تؤثر عمى استقرار 
ك يبقى أىـ تعريؼ لمتمكث، ىك الكارد في تكصية منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية (  1)".استخداـ تمؾ المكارد

(O.C.D.E)  إدخاؿ مكاد أك طاقة بكاسطة : "  ، ك بمكجبيا يعرؼ التمكث بأنو1974 نكفمبر 14الصادرة في
اإلنساف سكاء بطريؽ مباشر أك غير مباشر إلى البيئة، بحيث يترتب عمييا آثار ضارة مف شأنيا أف تيدد 

الصحة اإلنسانية، أك تضر بالمكارد الحية أك بالنظـ البيئية أك تناؿ مف قيـ التمتع بالبيئة أك تعكؽ االستخدامات 
ك قد القى ىذا التعريؼ قبكال مف جانب عدد كبير مف الفقياء ك العمماء، كما ( 2)" األخرل المشركعة ليا 

ك بالرجكع إلى القانكف ( 3).اعتمدتو مع بعض التعديبلت البسيطة معظـ االتفاقيات ك المعاىدات الخاصة بالتمكث
كؿ تغير : "  المتعمؽ بحماية البيئة نجدىا تعرؼ التمكث بأنو10-03 مف قانكف رقـ 04الجزائرم، في المادة 

مباشر أك غير مباشر لمبيئة، يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أك قد يحدث كضعية مضرة بالصحة ك سبلمة اإلنساف 
 (4)" ك النبات ك الحيكاف ك اليكاء ك الجَك ك الماء ك األرض ك الممتمكات الجماعية ك الفردية 

:           ك تتفؽ كافة التعاريؼ المقترحة لمتمكث عمى كجكد أربعة عناصر أساسية يقـك عمييا التمكث البيئي ىي
 أف يككف التمكث بفعؿ اإلنساف     – 3 حدكث تغير بيئي ضار – 2إدخاؿ مكاد ممكثة في الكسط البيئي - 1
 تشير أغمب التعاريؼ إلى أف ىذه التغيرات المحدثة غير مرغكب فييا ك تككف إما مف حيث الكـ،         –4

 .أك الكيؼ، أك مف حيث المكاف أك الزماف
التأثير عمى البيئة بما "    ك يتداخؿ مفيـك التمكث مع مفيـك التدىكر البيئي، حيث جاء تعريؼ ىذا األخير بأنو 

ك المقارنة " يقمؿ مف قيمتيا أك يشكه مف طبيعتيا البيئية أك يستنزؼ مكاردىا أك يضر بالكائنات الحية أك باآلثار
 (5).بيف تعريؼ التمكث ك تعريؼ التدىكر تفيد أف ىذا األخير أشد مف التمكث

 

 إَٔاع انزهٕس انجٛئٙ: انفزع انضبَٙ

 

   يقسـ التمكث البيئي بالنظر إلى طبيعتو، ك مصدره، ك نطاقو الجغرافي، ك آثاره ك نكعية البيئة التي يحدث 
 :فييا إلى أنكاع مختمفة ىي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .23كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .175كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 a)on »:    ٓب 1976٢ِ٣ / 02 / 16 ٖٓ ارلبه٤خ ؽٔب٣خ اُجؾو ا٧ث٤٘ أُزٍٜٞ ٖٓ اُزِٞس أُجوٓخ ك٢ ثوِّٞٗخ ك٢ 02ُول عبء ك٢ أُبكح  (3)

entend par « la pollution »l’introduction directe ou indirect, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le 

milieu marin, lorsqu’elle a des effets nuisible tels que, dommages aux ressources biologique, risques pour la 

santé de l’homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l’eaux de 

mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d’agrément. »   

 .10 أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 10 – 03هبٕٗٞ ههْ  (4)

 .  49كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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 أنواع التموث بالنظر إلى طبيعتو: أوال
أما التمكث البيكلكجي .    يتنكع التمكث مف حيث طبيعتو إلى تمكث بيكلكجي، ك تمكث كيميائي، ك تمكث فيزيائي

يعتبر مف أقدـ الممكثات التي ترافؽ تاريخيا مع تاريخ الكائنات الحية، ك ىي عبارة عف حيكيات تسبب أضرارا  
ك أمراضا لئلنساف ك الحيكاف ك النبات، فحبكب لقاح أزىار بعض النباتات تسبب لبعض الناس الحساسية في 

الجياز التنفسي أك الجمد، ك الفيركسات التي تنتشر في الجَك تسبب أمراضا كالزكاـ ك األنفمكنزا، ك البكتريا 
ك تتمثؿ الممكثات الكيميائية في ( 1)ك الجراد ييمؾ األخضر ك اليابس،... تسبب أمراض كالسؿ ك أمراض الرئة

المبيدات بأنكاعيا ك الغازات المتصاعدة مف الحرائؽ ك السيارات ك المصانع ك البراكيف ك البتركؿ ك مشتقاتو   
ك الرصاص ك الزئبؽ ك كذلؾ الجسيمات الدقيقة التي تنتج مف مصانع االسمنت ك االسبست ك الكيماكيات 

السائمة التي تمقى في التربة أك الماء إلى جانب المخمفات التي تنتج مف األنشطة المنزلية ك غيرىا مف الممكثات 
 أـ التمكث الفيزيائي، ينطكم عمى ثبلثة أنكاع ىي التمكث الضكضائي، ك التمكث الحرارم،        (2).الكيميائية

ك التمكث اإلشعاعي، حيث ينجـ التمكث الضكضائي عف األصكات الحادة التي تتجاكز شدتيا الحد األقصى 
، ك التمكث الصكتي قد يككف تمكثا ماديا يتمثؿ في أصكات عالية تحدث ذبذبات ( 3)الطبيعي لمقدرة عمى استيعابيا

شديدة تزيد عمى الحد المسمكح ك تؤثر عمى صحة اإلنساف ك سمعو، ك قد يككف تمكثا أدبيا أك معنكيا يتمثؿ في 
أصكات أك كممات يتأذل اإلنساف نفسيا مف سماعيا ك لك كانت خافتة، ك ذلؾ كالكممات الفاحشة ك األلفاظ 

أما التمكث الحرارم، فيحدث عندما تفرغ محطات تكليد الطاقة كميات كبيرة مف المياه الساخنة كجزء ( 4).النابية
مف عممية التبريد، ك في ذلؾ خطر كبير عمى الحياة في الماء، فحيف ينخفض محتكل المياه مف األكسجيف 

تصبح األحياء أكثر حاجة لو، ك نتيجة لذلؾ يمكت الكثير مف األحياء بينما يصبح الباقي ضعيفا، أما الطاقة 
الحرارية التي تنطمؽ مف أجساـ الناس ك مف نشاطاتيـ الصناعية، فيناؾ تخكؼ مف إمكاف أف يحدث ارتفاع 

 كما أف استخداـ اإلنساف لمذرة لتحقيؽ أطماعو  (5).بدرجة حرارة المحيط ككؿ، ك بالتالي يتعرض المناخ لتغيير
ك طمكحاتو، قد خمؽ نكعا مف التمكث البيئي شديد الخطكرة عمى الكائنات الحية المكجكدة عمى كككب األرض، 

ك ىك التمكث اإلشعاعي، ك قد يحدث ىذا التمكث مف مصادر طبيعية، حيث تكجد المكاد المشعة في باطف 
 األرض، ك في الصخكر، ك الغبلؼ  الجكم، ك الفراغ   الككني،  كعنصر  اليكرانيـك   المشع  ك  غاز الرادكف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .29فبُل ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .55كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .42فبُل ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .348كًزٞه ٓبعل هاؿت اُؾِٞ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

 .57 – 56كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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أك يحدث مف مصادر صناعية ناجمة عف التأثيرات البشرية مف خبلؿ اجراء التجارب ك التفجيرات النككية،    
،   ( 1)ك غيرىا... أك مف استخداـ األشعة في المجاالت الطبية ك العمميةةأك مف حكادث المفاعبلت الكيرك ذرم

ك تشكؿ المكاد المشعة خطرا كبيرا عمى اإلنساف كما ك نكعا، فاألشعة تحطـ خبليا الجسـ الحية ك تسبب 
سرطاف الدـ  أك الجمد أك الغدد، ك تؤثر عمى الصفات الكراثية فتؤدم إلى منع االخصاب أك مكت األجنة، كما 
تؤثر عمى عناصر البيئة مف ماء، ك ىكاء، ك تربة ك غذاء ك تؤدم إلى تدميرىا، ك مف ثـ تقضي عمى التكازف 

 .في النظاـ الككني
 (نشأتو  )أنواع التموث بالنظر إلى مصدره : ثانيا

تمكث طبيعي ك تمكث صناعي، فالممكثات الطبيعية ىي :    يصنؼ التمكث استنادا إلى مصدره إلى نكعيف ىما
التي تنتج مف مككنات البيئية ذاتيا دكف تدخؿ اإلنساف، كالغازات ك األتربة التي تقذفيا البراكيف ك أكاسيد 

النيتركجيف التي تتككف في اليكاء نتيجة لمتفريغ الكيربائي ك حبكب لقاح بعض النباتات الزىرية ك الجراثيـ      
ك ال يمكف أف يككف التمكث الطبيعي محبل لممعالجة القانكنية، ك ال يصمح أف يككف جزء مف التنظيـ ( 2).ك غيرىا

، أما التمكث الصناعي فيك ناجـ عف فعؿ اإلنساف ك نشاطو، ك استعماالتو المختمفة، ( 3)القانكني لحماية البيئة 
أثناء ممارستو ألكجو حياتو المختمفة، ك ىذا التمكث  يجد مصدره في أنشطة اإلنساف الزراعية ك الصناعية     

، إف مياه الصرؼ الصناعية أك مياه التصريؼ لممنشآت الحرفية ىي نكاتج ( 4)ك الخدمية ك الترفييية ك غيرىا
سائمة تتككف مف خبلؿ استخداـ المياه في العمميات المختمفة لتصنيع المكاد األكلية ك تحكيميا إلى منتجات 

  ( 5).صناعية ك كذلؾ مف خبلؿ استخداميا في مراحؿ تصنيع بضائع أك مكاد استيبلكية

 أنواع التموث بالنظر إلى نطاقو الجغرافي: ثالثا
   استنادا إلى النطاؽ الجغرافي الذم يحدث فيو التمكث، يقسـ ىذا األخير إلى تمكث محمي ك آخر عابر 

لمحدكد، فالتمكث المحمي ىك التمكث الذم يحدث آثاره في نطاؽ جغرافي ضيؽ ال يتعدل مكاف مصدره، بمعنى 
أما التمكث ...أنو التمكث المحصكر بالنظر لمصدره ك آثاره في حيز أك اقميـ معيف كمصنع، أك غابة، أك بحيرة

التمكث "  بأنو 1979 / 11 / 13العابر لمحدكد، عرفتو اتفاقية جنيؼ المتعمقة بتمكث اليكاء عبر الحدكد ؿ 
 الذم يككف مصدره العضكم مكجكدا كميا أك جزئيا في منطقة تخضع لبلختصاص الكطني لدكلة، ك يحدث آثاره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .41 – 40أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .54كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .194 – 193كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، أُوعغ اَُبثن، ٓ  (3)

  .49أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

 .87، ٓ 1996، كاه اُْوٝم ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ (اُ٘لب٣بد اَُبئِخ ) كًزٞه ػبكٍ كو٢ ػٞٗ، إكاهح اُزِٞس اُٖ٘بػ٢  (5)
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ك يثير ىذا التمكث إشكاالت عديدة سكاء عمى ( 1)" الضارة في منطقة تخضع لبلختصاص الكطني لدكلة أخرل 
مستكل القانكف الدكلي أك عمى مستكل القانكف الكطني، ك يصنؼ التمكث اإلشعاعي ضمف الممكثات العابرة 

لمحدكد، حيث أف الغبار الذرم المشع الناجـ عف التفجيرات النككية ألغراض عممية أك عسكرية يتطاير في الجَك 
 .أثناء عممية التفجير، ك عف طريؽ اليكاء يعبر الحدكد الكطنية ليصؿ إلى األقاليـ المجاكرة

 أنواع التموث بالنظر إلى آثاره عمى البيئة: رابعا
:    استنادا إلى درجة خطكرة التمكث عمى صحة اإلنساف ك البيئة، يمكف التميز بيف ثبلثة أنكاع لمتمكث ىي

ك ىك درجة محددة مف درجات التمكث، ك ال يصاحبو أية مشاكؿ بيئية رئيسية        (المقبكؿ )التمكث المعقكؿ
أك أخطار كاضحة عمى البيئة أك اإلنسانك كانت ىذه الدرجة مف التمكث قائمة في معظـ بيئات العالـ قبؿ تطكر 
الصناعة اليائؿ، ك مع مجيء الصناعة، عرؼ التمكث الخطر الذم يتعدل خط األماف، ك يبدأ بالتأثير السمبي 

 4000 ، ك أدت إلى مكت 1952عمى البيئة ك اإلنساف، كحادثة ضباب الدخاف التي شيدتيا لندف عاـ 
، ك ىناؾ أيضا التمكث المدمر أك القاتؿ حيث تتعدل فيو ( 2)شخص، ك مائة ألؼ أصيبكا باالضطرابات مرضية 

الممكثات الحد الخطر لتصؿ إلى الحد القاتؿ أك المدمر، ك فيو ينيار النظاـ االيككلكجي ك يصبح غير قادر 
ك يصنؼ التمكث اإلشعاعي إذف ضمف الممكثات ( 3).عمى العطاء، نظرا لبلختبلؿ التكازف البيئي بشكؿ جذرم

 1986ذات الدرجة المدمرة أك القاتمة، ك لعؿ حادثة تشرنكبيؿ التي كقعت في المفاعؿ النككم السكفياتي عاـ 
 .خير مثاؿ لمتمكث المدمر

 أنواع التموث بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث فييا: خامسا
تمكث الغبلؼ الجَكم   :    بالنظر إلى الكسط البيئي الذم يحدث فيو التمكث، يمكف أف نميز بيف ثبلثة أنكاع ىي

أك اليكاء، ك تمكث المياه، ك تمكث التربة، ك يعتبر ىذا التقسيـ لمتمكث مف أكثر التقسيمات شيكعا إلحاطتو بكافة 
ك يعد اليكاء ممكثا عندما يحدث التغيير في نسب الغازات التي يتككف منيا، أك عندما تمحؽ . أنكاع التمكث البيئي

بو بعض المكاد الكيميائية ك يصبح تركيزىا بما يزيد عف النسب القانكنية ك تؤدم ىذه التغيرات إلى تأثير ضار 
إدخاؿ أية مادة في اليكاء " ، ك قد عرفو المشرع الجزائرم بأنو    ( 4 )مباشر أك غير مباشر عمى الكائنات الحية

 أك الجَك بسبب انبعاث غازات أك أبخرة أك أدخنة أك جزيئات سائمة  أك صمبة، مف شأنيا  التسبب   في  أضرار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Genève 13. 11. 1979) (1) 

  .50أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .197كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .26، ٓ 2003ٓؾٔٞك ػجل ا٠ُُٞٔ، اُزِٞس اُج٤ئ٢، ٓؤٍَخ ّجبة اُغبٓؼخ، ٛجؼخ  (4)
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 بأنو 1979، ك عرفتو اتفاقية جنيؼ بشأف التمكث الجَكم عبر الحدكد لعاـ ( 1)" ك أخطار عمى اإلطار المعيشي
ادخاؿ مكاد أك طاقة في الجَك مف قبؿ االنساف بطريؽ مباشر أك غير مباشر، يككف لو تأثير خطير عمى " 

صحة االنساف ك يمحؽ أضرارا بالمكارد الحيكية ك النظـ البيئية، ك يناؿ مف االستخدامات األخرل المشركعة 
ك تنقسـ مصادر تمكث اليكاء إلى مجمكعات ىي مصادر طبيعية كىي العكاصؼ الترابية،          ( 2)." لمبيئة

ك البراكيف، ك الحدائؽ، ك الرذاذ المتطاير مف البحار ك قد يتبخر الماء ك تبقى األمبلح معمقة في اليكاء،      
ك مصادر مف صنع االنساف ىي الصناعات الكيميائية مف أسمدة، بتركؿ، مطاط، اسمنت، مبيدات، ك مف تمؼ 

تغير يحدث في نكعية الماء نتيجة ما يطرح فيو مف " أما تمكث المياه، فيعرؼ بأنو( 3)ك غيرىا... النفايات
مخمفات ناجمة عف النشاطات االنسانية المتنكعة، الصناعية ك الزراعية، فيي المصادر األساسية لتمكث 
مسطحات المياه، ك الذم يؤدم في غالب األحياف إلى االصابة بأمراض مقمقة، ىذا اضافة الى الممكثات 

إدخاؿ أية مادة في الكسط المائي، مف شأنيا أف " ك عرفو المشرع الجزائرم بأنو( 4)." الطبيعية األخرل المختمفة
تغير الخصائص الفيزيائية ك الكيميائية ك البيكلكجية لمماء، ك تتسبب في مخاطر عمى صحة االنساف، ك تضر 

، ( 5)" بالحيكانات ك النباتات البرية ك المائية ك تمس بجماؿ المكاقع، أك تعرقؿ أم استعماؿ طبيعي آخر لممياه
ناتج "  بأنو1970أما التمكث البحرم فقد عرفو مؤتمر منظمة التغذية ك الزراعة الدكلية المنعقد في ركما عاـ 

عف ادخاؿ االنساف في البيئة البحرية مكاد يمكف أف تسبب نتائج مؤذية كاإلضرار بالثركات البيكلكجية          
" ك األخطار عمى الصحة االنسانية ك عرقمة األنشطة البحرية بما فييا صيد األسماؾ ك افساد مزايا مياه البحر

ك تمكث التربة، يقصد بو . ( 7)ك قد تضمنت اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار تعريفا قريبا مف ىذا التعريؼ ( 6)
 ادخاؿ مكاد غريبة في التربة تسبب تغيرا في الخكاص الفيزيائية أك الكيميائية أك البيكلكجية ليا، مف شأنيا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن10 – 03 ٖٓ هبٕٗٞ ههْ 10 كووح 04أُبكح  (1)

La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance  (Genéve13.11.79)( 2) 

  .6كًزٞه ٖٓ٘ٞه أؽٔل ػجل أُ٘ؼْ،  كًزٞه أؽٔل ػجل اُوؽٖٔ اُ٘غلٟ ٝ كًزٞه ٬ٕػ ػجل ا٤َُٔغ ػجل اُواىم، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 (4)Jean-François Beaux, l’environnement, première édition1998, Nathan, page 70.       

              

 . أُزؼِن ثؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اٛبه اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ، ٓوعغ ٍبثن10 – 03 ٖٓ هبٕٗٞ ههْ 9 كووح 04أُبكح  (5)

 .29 ٓؾٔٞك ػجل ا٠ُُٞٔ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)

(7)ArticleN°1 « On entend par « pollution du milieu marin » l’introduction directe ou indirecte, par 

l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lors qu’elle a ou 

peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore 

marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les 

autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eaux de mer du point de vue de 

son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément ; » 
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القضاء عمى الكائنات الحية التي تستكطف التربة ك تسيـ في عممية التحمؿ لممكاد العضكية التي تمنح التربة 
 مصادر تمكث التربة عديدة ك متنكعة منيا التمكث الكيميائي نتيجة ك(1).قيمتيا ك صحتيا ك قدرتيا عمى االنتاج

إلى غير ذلؾ ...االستخداـ الكاسع لممبيدات في الزراعة، كما تتمكث التربة باألمطار الحمضية ك المكاد المشعة
 .مف الممكثات

   ك في األخير نشير إلى أف التمكث اإلشعاعي يبقى أخطر أنكاع ىذه الممكثات عمى البيئة، نظرا ألنو يطاؿ 
جميع عناصرىا مف ماء، ك ىكاء ك تربة، كما أف آثاره ال تقتصر عمى ما يحدثو في البيئة التي يكجد بيا، ك انما 
تتعدل ذلؾ إلى بيئة المناطؽ المجاكرة، مما يكجب التعاكف الدكلي في مجاؿ حماية البيئة لتبلفي أخطار التمكث 

االشعاعي، عف طريؽ اصدار االتفاقيات الدكلية في ىذا الشأف، ك كذا تضميف التشريعات الداخمية قكانيف 
 .خاصة بمكافحة ىذا النكع مف التمكث

 

 يفٕٓو انزهٕس اإلشؼبػٙ: انًطهت انضبنش

 

   منذ أقدـ العصكر ك اإلنساف في سعي دؤكب لمتعرؼ عمى خبايا ىذا الككف ك مكنكناتو، ك قد سار العمماء 
 اكتشؼ العالـ األلماني     1894ففي عاـ . بأبحاثيـ سيرا حثيثا في سبيؿ التعرؼ عمى ماىية المادة ك تركيبيا

" ؿبيكك رم"  تكصؿ العالـ الفرنسي1896 ، فكانت بداية األبحاث الذرية، ك في عاـ  x-raysأشعة" ركنتجف" 
إلى اكتشاؼ آخر مفاده أف ممح اليكرانيـك تنبعث منو أشعة غير مرئية ليا قدرة كبيرة عمى اختراؽ األجساـ 

المذاف كانا " بيير ككرم"ك زكجيا " مارم ككرم" الصمبة أكثر مف أشعة إكس، فأعمف اكتشافو ىذا ك سمعت بو 
ك دعت ىذه . يجرياف تجاربيما عمى عنصر الراديـك حت تكصبل إلى اكتشاؼ ظاىرة النشاط اإلشعاعي

االكتشافات إلى أف يفكر العمماء في تركيب الذرة ك تتابعت أبحاثيـ ك تجاربيـ، إلى أف تمكف العالـ الفيزيائي 
 مف تحطيـ الذرة لممرة األكلى، ك تـ بناء أكؿ األجيزة لتحطيـ الذرة بعد عشر سنكات مف 1919سنة " درذرفكر"

عف " رىاف"، ك أعمف بعد ذلؾ الدكتكر  235اليكرانيـك " ديمسبر" اكتشؼ األستاذ 1935ك في عاـ . ذلؾ التاريخ
إلى ذرات أخرل أخؼ، فتكصؿ إلى أف الطاقة المتكلدة مف تحكيؿ رطؿ مف  235امكانية تقسيـ اليكرانيـك 

 تمكف العمماء مف 1940تعادؿ الطاقة المتكلدة مف عشريف مميكف رطؿ مف الفحـ، ك في سنة  235اليكرانيـك 
المكجكد في الطبيعة، ك بعد ىذا التاريخ تمكف العمماء مف استخداـ الطاقة النككية  235الحصكؿ عمى اليكرانيـك 

 في الحرب  العالمية الثانية، حيث صنعكا القنابؿ ك األسمحة النككية  بأنكاعيا، كما تمكنكا  بعدىا  مف  استخداـ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .61أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)
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الطاقة النككية ألغراض سممية، فعرفت االنسانية بذلؾ ظاىرة بيئية خطيرة أصبحت تيدد حياة االنساف ك جميع 
 .عناصر البيئة ىي ظاىرة التمكث اإلشعاعي

 

 رؼزٚف انزهٕس اإلشؼبػٕٛ طجٛؼزّ: انفزع األٔل

 

تسرب مكاد مشعة إلى أحد مككنات البيئة مف " أنو:    لقد عرؼ التمكث اإلشعاعي بتعريفات فقيية مختمفة أىميا
عبارة عف زيادة في معدؿ النشاط اإلشعاعي، أك تسرب :" ، ك قيؿ عنو أيضا( 1)" ماء أك ىكاء أك تربة أك خبلفو

مكاد مشعة لمبيئة عف الحدكد المسمكح بيا عمميا، مما يؤثر سمبا عمى عناصر البيئة الطبيعية ك يضر بحياة 
إدخاؿ مادة مشعة إلى البيئة أك في جسـ اإلنساف ك بغض النظر عف الكـ        " ، ك يمثؿ كذلؾ( 2)" اإلنساف
الضرر الذم يؤدم إلى خسائر في األركاح أك أم ضرر شخصي أك خسارة في " ، كما يعني( 3)" ك الكيؼ

الممتمكات أك ضرر يمحؽ بيا ك يككف ناشئا عف الخكاص اإلشعاعية ك السامة ك المتفجرة، أك أية خكاص 
 ( 4)". خطيرة متعمقة بالنكاتج ك الفضبلت المشعة أك المكاد النككية الناتجة عنيا

 :   مف خبلؿ استقراء التعريفات السابقة يتضح لنا ما يمي
تشير ىذه التعريفات إلى سبب التمكث اإلشعاعي، ك ىك اإلشعاعات المؤينة أك المكاد المشعة التي تصدر  / 1

 .مف مختمؼ المصادر الطبيعية ك الصناعية
ك تشير ىذه التعريفات أيضا إلى مصادر التمكث اإلشعاعي، فيك ناجـ عف تسرب اإلشعاع النككم في  / 2

الحاالت التي تتجاكز فييا استخدامات المكاد المشعة الحدكد المسمكح بيا عمميا، إضافة إلى التفجيرات النككية، 
 ...ك الفضبلت المشعة

ك تتفؽ ىذه التعريفات كذلؾ عمى آثار التمكث اإلشعاعي السمبية ك الخطيرة عمى عناصر البيئة المختمفة،   / 3
 .ك كذا عمى حياة اإلنساف، ك قد تصؿ خطكرتو أيضا إلى حد إتبلؼ الممتمكات ك اإلضرار بالبيئة ك تدىكرىا

 الناجـ عف مىك ذلؾ الخمؿ أك التغيير الفيزيائ"    ك مف جانبنا يمكف اقتراح تعريؼ لمتمكث اإلشعاعي، فنقكؿ
التجارب النككية،  )ك أخرل صناعية  (باطف األرض، الصخكر  )انبعاث مكاد مشعة مف مصادر طبيعية 

 ".، ك لو تأثير سمبي عمى عناصر البيئة المختمفة ك كذا عمى حياة اإلنساف (النفايات المشعة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .191كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .40أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ ٙل ٓقبٛو اُزِٞس ا٩ّؼبػ٢، ٓنًوح ٤َُ٘ ّٜبكح كًزٞهاٙ اُلُٝخ ك٢ ؽوَ اُؼِّٞ اُغ٘بئ٤خ  (3)

  .9 ، ٓ 2002 – 2001ثئّواف كًزٞه ٓوٝإ ٓؾٔل، عبٓؼخ ٝٛوإ  ٤ًِخ اُؾوٞم  ، ٍ٘خ اُغبٓؼ٤خ 

  . 74كًزٞهح ؽ٤ٔلح ع٤ِٔخ، ٓوعغ اَُبثن، ٓ  (4)
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 ، جاء قانكف حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة رقـ 03 /83   خبلفا لقانكف حماية البيئة الجزائرم رقـ 
 خاليا مف كؿ اشارة إلى التمكث اإلشعاعي، حيث تـ حذؼ ىذا النكع مف التمكث مف ىذا القانكف     10 / 03

 05ك قد أتبع المشرع الجزائرم المرسـك الرئاسي رقـ . ك أحاؿ مسألة الحماية مف التمكث اإلشعاعي عمى التنظيـ
 المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة بثبلث مبلحؽ، تضمف الممحؽ الثالث تعاريؼ ألىـ 117/ 

كجكد مكاد :" المصطمحات الكاردة في المرسكـ، ك منيا مصطمح التمكث اإلشعاعي، حيث عرؼ ىذا األخير بأنو
مشعة داخؿ إحدل المكاد أك عمى سطحيا أك في الجسـ البشرم أك في أماكف أخرل حيثما تككف غير مرغكب 

 (1)". فييا أك يمكف أف تككف ضارة 

 بتعريؼ التمكث 1980 لسنة 99   كما اىتـ المشرع العراقي في قانكف الكقاية مف اإلشعاعات المؤينة رقـ 
ترسيب أك سقكط المكاد المشعة عمى جسـ اإلنساف   " اإلشعاعي، حيث جاء في المادة األكلى الفقرة الرابعة أنو

أك دخكليا فيو أك انتشارىا في البيئة بمقادير تفكؽ الحدكد القصكل المسمكح بيا ك التي تحددىا الييئة 
 (2)".بتعميمات

   يجسد كؿ مف التعريفيف السابقيف المفيـك الحقيقي لمتمكث اإلشعاعي، حيث تضمنا اإلشارة إلى عناصر ىذا 
ك أف كجكد ىذه المكاد المشعة – 2كجكد مكاد مشعة داخؿ جسـ اإلنساف أك في الكسط البيئي، - 1: التمكث ك ىي

إال أنو كنا نأمؿ أف ينأ كؿ مف المشرعيف . ك حدكث آثار يمكف أف تككف ضارة– 3يككف غير مرغكب فيو، 
الجزائرم ك العراقي عف تعريؼ التمكث اإلشعاعي، ألف المبدأ العاـ أف التعريؼ ليس مف صميـ عمؿ التشريع ك 

 .إنما يدخؿ ضمف دائرة اختصاص الفقو
   ك يكجد التمكث اإلشعاعي عمى ىيئة تمكث إشعاعي ثابت، أك تمكث إشعاعي غير ثابت ك ذلؾ نتيجة لبعض 

العكامؿ الفيزيائية ك الكيميائية المصاحبة لعممية التمكث، ىذا باإلضافة إلى نكع المصدر المشع ك السطح 
ذلؾ التمكث الذم ال يمكف انتقالو مف سطح ممكث إلى آخر " الممكث، ك يعرؼ التمكث اإلشعاعي الثابت بأنو 

أما التمكث غير الثابت، فيك مخالؼ لمتمكث الثابت إذ يمكف انتقاؿ " غير ممكث إذ تبلمس السطحاف تمقائيا 
 ( 3).التمكث مف السطح الممكث إلى السطح غير الممكث في حالة تبلمس كؿ مف السطحيف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٣زؼِن ثزلاث٤و اُؾٔب٣خ ٖٓ ا٫ّؼبػبد أُؤ٣٘خ، اُغو٣لح 2005 أثو٣َ 11 أُؤهؿ ك٢ 117 / 05أُِؾن اُضبُش ٖٓ ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (1)

  .26 ، ٓ 2005 أثو٣َ 13 ، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 27اُو٤ٍٔخ ػلك 

 .9كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

كًزٞه أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اَُو٣غ ٝ أٍزبم ؽَٖ ػضٔبٕ ٓؾٔل، اُطوم اُؼ٤ِٔخ ٩ىاُخ اُزِٞس ا٩ّؼبػ٢ َُِطٞػ ٝ ا٧كواك ٝ أعٜيح  (3)

 .10 – 9، ٓ 1999أُقزجواد، ٓطبثغ عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك، ٛجؼخ اُضب٤ٗخ 
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 األشؼخ انًؤُٚخ ٔ إَٔاػٓب: انفزع انضبَٙ

 

   لما كاف سبب التمكث اإلشعاعي ىك انبعاث األشعة المؤينة مف مصادر مختمفة طبيعية ك صناعية، كاخترقيا 
كلما أصبحت .  لؤلجساـ بشكؿ يؤدم إلى تأينيا ك يترؾ بيا آثار خطيرة تؤدم إلى ىبلكيا ك تدميرىا مف جية

كجب إذا التعرؼ عمى خصائص . ىذه األشعة مف جية أخرل تستخدـ في العديد مف المجاالت العممية ك الطبية
ىذا النكع مف أشعة، ك كظائفيا ك أنكاعيا، حت يمكف الكقكؼ عمى أكجو االستفادة منيا مف ناحية ك معرفة 

 .كيفية تجنب أخطارىا مف ناحية أخرل
ظاىرة فيزيائية  تحدث في الذرات غير "    كقد تعددت التعاريؼ العممية  لئلشعاع  المؤيف،  فقيؿ  عنو أنو 

مستقرة العناصر، ك فيو تفقد النكاة الذرية بعض جسيماتيا ك تتحكؿ ذرة العنصر إلى عنصر آخر ك إلى نظير 
اإلشعاع النككم ما ىك إال طاقة أك جسيمات تتحرر مف نكاة الذرة نتيجة " ، ك قاؿ آخركف"آخر مف العنصر ذاتو

ىك ذلؾ الذم يتكلد عف النكل المشعة،      " ، ك عرفو البعض ( 1)" لحالة مف عدـ استقرار تككف عمييا النكاة 
ك يسبب تأيف ذرات ك جزيئات المادة عند اختراقو ليا فيحكليا مف ذرة سالبة إلى ذرة مكجبة عندما يطرد الكتركنا 

، في حيف يرل البعض ( 2)" سالبا أك أكثر ك ىذا ينطبؽ بطبيعة الحاؿ عمى المادة الحية ك غير الحية عمى سكاء
تسمى جميع األشعة ذات الطكؿ المكجي األقؿ مف األشعة البنفسجية المرئية، ك كذلؾ األشعة " اآلخر بأنو

الجسيمية، باألشعة المؤينة، حيث أف اختراقيا ألم جسـ يترؾ فيو كمية مف الطاقة تؤدم إلى تأينو، أم تحكؿ 
 (3)". ذراتو إلى أيكنات نتيجة لفقد بعض الكتركناتيا

   ك مف الناحية القانكنية، عرؼ المشرع الجزائرم اإلشعاعات المؤينة باعتبارىا السبب الرئيسي في حدكث 
 المتعمؽ بتأيف المكاد 118 / 05التمكث اإلشعاعي، في المادة الثانية الفقرة الثانية مف المرسـك الرئاسي رقـ 

كؿ إشعاع كيركمغناطيسي : إشعاعات مؤينة– 2: ...يقصد في مفيكـ ىذا المرسـك بما يأتي: " الغذائية كما يمي
 (4)". أك جسيمي قد يؤدم إلى تأييف المادة المعرضة لو بصفة مباشرة أك غير مباشرة 

 في شأف تنظيـ 1960 الصادر سنة 59   ك مف جيتو عرؼ المشرع المصرم اإلشعاع المؤيف في القانكف رقـ 
اإلشعاعات المنبعثة مف المكاد ذات النشاط اإلشعاعي  " العمؿ باإلشعاعات المؤينة ك الكقاية مف أخطارىا بأنو 

 ،  كما  اىتـ " أك مف اآلالت كأجيزة إكس أك ركنتجف ك المفاعبلت ك المعجبلت  ك سائر  اإلشعاعات  األخرل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .27كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .4كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ اَُبثن، ٓ  (2)

 .107، ٓ 2000، كاه اُلٌو اُؼوث٢، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ 21كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، اُضوبكخ ا٣ُٝٞ٘خ ُِووٕ  (3)

 13، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 27 ٣زؼِن ثزؤ٣ٖ أُٞاك اُـنائ٤خ، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 2005 أثو٣َ 11 أُؤهؿ ك٢ 118 / 05ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (4)

 .30، ٓ 2005أثو٣َ 
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اإلشعاع الخارج مف نافذة غبلؼ أنبكبة " أيضا بدرجات اإلشعاع النككم، فعرؼ اإلشعاع النككم الفعاؿ عمى أنو
اإلشعاع المنبعث مف مادة تتعرض لؤلشعة حيث ينحرؼ " ، ك عرؼ اإلشعاع الثانكم عمى أنو " األشعة 

اإلشعاع عف مساره بمركره خبلؿ مادة ما، ك يعاني زيادة في طكؿ المكجة اإلشعاعية عند التشتت، فيك إشعاع 
 (1)". مشتت

   ك مف جانبنا كنا نأمؿ أف يتحاشى كؿ مف المشرعيف الجزائرم ك المصرم تعريؼ اإلشعاعات المؤينة، ألف 
 .تعريفيا ىك مسألة عممية تبتعد تماـ البعد عف اختصاص التشريع

 .، ك أشعة جسيميةة   ك عمكما تصنؼ األشعة إلى نكعيف ىما أشعة مكجية أك كيركمغناطيسي
 :األشعة الموجية أو الكيرومغناطيسية -

كأشعة جاما    ( 2)   يشمؿ اإلشعاع المكجي جميع صكر الطاقة الكيركمغناطيسية التي تنتقؿ عمى ىيئة مكجات 
ك أشعة إكس المستخدمة في المجاالت العممية، ك ليذا النكع مف اإلشعاعات قدرة عالية عمى اختراؽ أنسجة 

 ( 3).الجسـ أك أم مكاد أخرل لمسافات بعيدة

أنجستركـ، ك تعتبر أقصر األشعة 1 ك 0,001ك ىي األشعة التي يتراكح طكليا المكجي بيف : أشعة جاما/ أ 
المعركفة حت اآلف، ك مصدرىا الرئيسي النظائر المشعة الطبيعية مثؿ بعض نظائر السبلسؿ اإلشعاعية 

بإضافة إلى النظائر التي مف صنع اإلنساف مثؿ نتائج االنشطار في الكقكد النككم، ك النظائر المشعة 
ك قدرتيا عمى النفاذ أكبر مف أشعة ألفا      . المستخدمة في الطب ك الصناعة ك البحكث ك المجاالت األخرل

ك أشعة بيتا ك أشعة إكس، ألنيا تستطيع اختراؽ اليكاء لعدة مئات مف األمتار ك ال يكقفيا إال عدة سنتمترات 
 ( 4). مف رصاص أك بضعة أمتار مف الخرسانة، ك ليا قدرة عمى احداث تأييف في المكاد التي تتخمميا

 400ك ىذه األشعة يتراكح طكليا المكجي بيف أنجسترـك كاحد إلى : أشعة إكس أك األشعة السينية/ ب 

أنجستركـ، تكجد في الطبيعة نتيجة بعض التفاعبلت النككية ك الكيميائية الطبيعية ك نتيجة انتقاؿ الكتركنات مف 
 ك تشبو ( 5)مستكل ذم طاقة عالية إلى مستكل ذم طاقة أقؿ، حيث ينطمؽ فرؽ الطاقة عمى ىيئة أشعة إكس، 

 الضكء  ك المكجات  الراديكية  ك أشعة جاما، ك ىي ال تممؾ كتمة  أك شحنة،  ك يمكف  الكشؼ  عنيا  بمكحات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .29كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .103كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .40أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .44كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ اَُبثن، ٓ  (4)

 .106كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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 ك ليذه األشعة تطبيقات عديدة في حياتنا ( 1).التصكير بالفمكرة أك التأيف التي تحدثو في الغازات التي تمر بيا
أشيرىا صكرة األشعة التي تستخدـ في التشخيص ك العبلج الطبي، ك أشعة إكس ليا أيضا قدرة عمى احداث 

 ( 2). تتخمميامتأييف في المكاد الت
 :األشعة الجسيمية -

   اإلشعاع الجسيمي عبارة عف سيؿ مف الجسيمات دكف النككية التي تشمؿ نيتركنات ك الكتركنات، ك تشمؿ 
أيضا أشعة ألفا التي تتككف مف سيؿ ذات ذرات الييميـك ك أشعة بيتا، ك تكجد األشعة  الجسيمية أيضا ضمف 

مككنات األشعة الككنية ك ىي مف الجسيمات التي تأتي إلى األرض مف الفضاء الككني بسرعة تقترب مف سرعة 
ك ليذا النكع مف األشعة قدرة أقؿ عمى اختراؽ جسـ اإلنساف مف األشعة المكجية، إال أف استنشاؽ غبار ( 3)ضكء

 ( 4). يحتكم عمى مادة تشع أشعة ألفا أك بيتا، مف شأنو أف يحدث ضررا بميغا عمى الخبليا التي تمتصو

، ك تتميز بككنيا مكجبة الشحنة ك كؿ "  ك ركيدزدرذرفكر" ك ىي األشعة التي اكتشفيا العالماف: أشعة ألفا/ أ 
ك أف عممية انطبلقيا يمثؿ . جزمء منيا يحتكم عمى بركتكنييف، ك ىذه األشعة في حقيقتيا نكاة ذرة الييميكـ

عممية تغير مف شكؿ المادة المنبعثة، ك تنطمؽ عادة نتيجة لئلشعاع مف أنكية العناصر الثقيمة، ك لككف النكاة 
كبيرة نسبيا فإنيا تنطمؽ بسرعة ضئيمة، ك ىي ال تنتشر لمسافات بعيدة، ك تنتقؿ ببطء نسبي خبلؿ المادة،     

ك يمكف صدىا بكاسطة صفيحة مف الببلستيؾ أك الكارتكف أك بارتداء المبلبس العادية، ك مف آثارىا عمى 
اإلنساف احداثيا لحركؽ سطحية نتيجة تأييف الخبليا الحية، إذ تفقد تمؾ الخبليا التكازف البلـز لمقياـ بكظائفيا 

ك أشعة ألفا ال تصنؼ كمصدر خارجي لئلشعاع لعدـ قدرتيا عمى اختراؽ الطبقات الخارجية لمجمد،    . العادية
 1960ك قد عرؼ حت عاـ ( 5)ك تتفاعؿ مع ذرات المادة طكؿ مسارىا الذم تفقد فيو القسـ الكبير مف طاقتيا،

 (6). نكاة طبيعية ك الباقي نكل صنعية25  منيا حكالي z< 82 نكاة ذات نشاط ألفا معظميا لو 140حكالي 

ك ىي عبارة عف سيؿ مف االلكتركنات السريعة التي تنبعث مف النكاة ك ليس مف االلكتركنات : أشعة بيتا/ ب 
التي تسبح حكؿ النكاة، ك يمكف النظر إلى النيكتركف عمى أنو جسيـ مركب يتككف مف التحاـ بركتكف مكجب مع 
 الكتركف سالب، ك بيذا يصبح مف  الممكف أف ينفؾ ىذا االلتحاـ  ك يتحكؿ  النيكتركف  إلى بركتكف،  ك  ينبعث 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .6كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .106كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .106كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .192كًزٞه ٛبهم اثوا٤ْٛ اُلٍٞه٢ ػط٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

 .5كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

 .68كًزٞه ٢ٌٓ اُؾ٢َ٘، أُلفَ إ٠ُ اُل٤ي٣بء ا٣ُٝٞ٘خ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، كٕٝ مًو ٍ٘خ اُْ٘و، ٓ  (6)
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ك قدرة أشعة بيتا عمى اختراؽ األجساـ الصمبة أكثر مف قدرة أشعة ألفا، ك لكف . االلكتركف عمى ىيئة أشعة بيتا
 أمتار مف 6يمكف ايقافيا تماما بشريحة مف األلكمنيـك ذات سمؾ عدة مميمترات، ك ال تستطيع اختراؽ أكثر مف 

ك إذا كانت تؤدم إلى تأييف الخبليا الحية كأشعة ألفا إال أف تأثيرىا عمييا أكبر ك ما تتركو مف حركؽ ( 1)اليكاء
 ( 2).يككف عادة مف الدرجة الثانية التي يستغرؽ عبلجيا بضع سنيف

ك إف أكثر الككاشؼ شيكعا ىي حجرات .    ك يمكف الكشؼ عف اإلشعاعات المؤينة ك قياس شدتيا ك طيكفيا
 (3). مكلر، ك تتشابو ىذه الككاشؼ في تصميميا ك طريقة عمميا- التأيف، ك عدادات التناسبية ك عدادات غايغر

 

 يظبدر انزهٕس اإلشؼبػٙ: انفزع انضبنش

 

 117 / 05   عرؼ المشرع الجزائرم مصدر التمكث اإلشعاعي في الممحؽ الثالث لممرسـك الرئاسي رقـ 
أم شيء قد يؤدم إلى تعرض إشعاعي عف طريؽ :" المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة بقكلو
، ثـ عدد المشرع مصادر التمكث اإلشعاعي عمى سبيؿ "إصدار إشعاعات مؤينة أك اطبلؽ مكاد مشعة مثبل 

عمى سبيؿ المثاؿ فإف المكاد التي ينبعث منيا الرادكف ىي مصادر مكجكدة في "... المثاؿ في الممحؽ ذاتو بقكلو 
البيئة، كما تعد كحدة التشعيع الجيمي ألغراض التعقيـ مصدرا مستخدما في حفظ األغذية باإلشعاعات، ك يمكف 

أف تككف كحدة األشعة السينية مصدرا مستخدما في التشخيص اإلشعاعي، كما أف محطة القكل النككية ىي 
ك تعد المنشأة المركبة أك المتعددة التي تقع في مكاف    .  بالطاقة النككيةءمصدر مستخدـ في تكليد الكيرك با

 (4)." أك مكقع كاحد مصدرا كاحدا عند تطبيؽ ىذه المعاير

   ك بناء عمى ما تقدـ يحدث التمكث اإلشعاعي مف مصدريف مختمفيف، إما مف مصادر طبيعية ك إما مف 
 .مصادر صناعية

 المصادر الطبيعية لمتموث اإلشعاعي: أوال
   ىي عناصر طبيعية تككنت منذ نشأة األرض، ك تحت تأثير األشعة الككنية ك النظائر المعمرة ك نكاتج 

مصادر اإلشعاع التي تكجد في الطبيعة ك منيا األشعة :"  ك عرفيا المشرع الجزائرم بأنيا( 5)انحبلليا المشعة،
 ، ك ىذه  المصادر ال دخؿ لئلنساف في كجكدىا ك بالتالي  ال يتحمؿ ( 6)" الككنية، ك مصادر اإلشعاع األرضية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .44 – 43كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ اَُبثن، ٓ  (1)

 .6كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .109كًزٞه ٢ٌٓ اُؾ٢َ٘، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .29 أُزؼِن ثزلاث٤و اُؾٔب٣خ ا٩ّؼبػبد أُؤ٣٘خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 117 / 05أُِؾن اُضبُش ٖٓ ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (4)

  .85 ، ٓ 2001كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، اُزِٞس اُجؾو١ ٝ ٓلٟ َٓؤ٤ُٝخ ٕبؽت اَُل٤٘خ ػ٘ٚ، كاه ا٤ٓ٧ٖ، ٛجؼخ  (5)

  .29 أُزؼِن ثزلاث٤و اُؾٔب٣خ ا٩ّؼبػبد أُؤ٣٘خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 117 / 05أُِؾن اُضبُش ٖٓ ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (6)

 

60 



 

 :مسؤكلية األضرار الناجمة عنيا، ك ىي ثبلثة أنكاع
تعتبر أحد أىـ مصادر اإلشعاع النككم إف لـ تكف أىميا، تصمنا ىذه األشعة مف الشمس : األشعة الككنية / 1

كؿ سنة عمى ( 1)مممي ريـ  200ك مف داخؿ ك خارج مجرتنا، ك تبمغ نسبة التعرض ليا بالنسبة لمفرد حكالي 
األقؿ، ك تصؿ اإلشعاعات الككنية مف الفضاء الخارجي عمى شكؿ بركتكنات ك نيكتركنات ك أشعة ألفا        

ك تمر ىذه اإلشعاعات عبر الغبلؼ الجكم الذم يمعب دكرا كبيرا في التخفيؼ مف ( 2)ك الكتركنات ك غير ذلؾ،
بعض اإلشعاعات الككنية، ك تزداد الجرعات كمما ارتفع  اإلنساف عف مستكل سطح البحر، كما تزداد الجرعة 

 ( 3).اإلشعاعيةعندالقطبيف ك تقؿ كمما اتجينا نحك خط االستكاء

،     ـحيث يكجد العديد مف العناصر المشعة الطبيعية مثؿ اليكرانيـك ك الثكريك: إشعاعات القشرة األرضية / 2
ك بعض العناصر المشعة ذات أشكاؿ قريبة مف العناصر المستقرة ال تختمؼ مف حيث حجـ نكاتيا الذرية،     

نظيرا مشعا تقريبا، ك ىي إما منفردة أك  70إذ يكجد في الطبيعة حكالي ( 4)ك التي تعتبر بمثابة نظائر مشعة 
ك مف المكاد المشعة المكجكدة بالقشرة (  5)كأحد عناصر سبلسؿ التحمؿ اإلشعاعي أك الثنائيات اإلشعاعية

األرضية نجد اليكرانيـك ك الثكريـك المكجكداف في الصخكر المنصيرة مف نكع الجرانيت، فتفكؾ ىذه الصخكر 
حيث تقدر ( 6)يصدر طاقة تعتبر مسؤكلة عف ارتفاع الحرارة الباطنية لؤلرض، ك مصدرا طبيعيا لؤلشعة المؤينة 

( 7) ( Roentgen)مممي ركنتجف 300ك  100الجرعة اإلشعاعيةالكاصمة لئلنساف مف ىذه المكاد المشعة ما بيف 

مف حيث الكـ مف  12) 12كمف العناصر المشعة القريبة مف سطح األرض، نجد غاز الكربكف . في السنة
الذم يتككف في الطبقات العميا  14الذم يدخؿ كجزء أساسي في تككيف الغبلؼ الجكم، ك غاز الكربكف  (الذرات

 ، ك غاز  الرادكف المنبعث  مف األرض  ( 8) 12لمغبلؼ الجكم نتيجة تأثير اإلشعاع الشمسي عمى ذرات الكربكف 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .٢ٛ ٝؽلح ه٤بً ُِؾٔب٣خ ٖٓ ا٩ّؼبع، ٣وبً ثٜب ٓولاه اُغوػخ أٌُبكئخ: ( Rem )اُو٣ْ  (1)

  .44فبُل ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .30كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

Jean-François Beaux, op cit, page 144.                                                                                                  (4) 

 .112كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

 

 

Jean-François Beaux, op cit, page 144.                                                                                                  (6) 

 

ا٧ّؼخ ا٤٘٤َُخ ) َٗجخ ُِؼبُْ ا٧ُٔب٢ٗ هٝٗزغٖ ٌٓزْق ا٧ّؼخ ا٤٘٤َُخ، ٝ رؼوف ٛنٙ اُٞؽلح ثؤٜٗب ٤ًٔخ ا٧ّؼخ  : ( Roentgen )هٝٗزغٖ  (7)

كًزٞه كقوٟ أٍبػ٤َ ؽَٖ، ا٩ّؼبع أُؤ٣ٖ ٝ ظبٛوح اُْ٘بٛ  ). ح٧ٕ ٛنٙ اُٞؽلح فبٕخ ثب٩ّؼبػبد اٌُٜوٝٓـ٘ب٢َ٤ٛ (أٝ أّؼخ عبٓب 

  .(93ا٩ّؼبػ٢، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، كٕٝ مًو ٍ٘خ اُْ٘و، ٓ 

(8) Jean-François Beaux, op cit, page 144.                                                                                                      
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(   1)باستمرار لكجكد اليكرانيكـ في جميع الصخكر ك أنكاع التربة تقريبا، ك يتبدد الرادكف بسرعة في اليكاء الطمؽ

ك يقـك اإلنساف باستنشاؽ ىذه الغازات المشعة عند استنشاؽ اليكاء، فتؤثر في جسمو مف الداخؿ ك بخاصة 
 (2).نخاع العظاـ ك الرئتيف

ك ىي عبارة عف نظائر مشعة داخؿ جسـ اإلنساف بحكـ المكاد : األشعة الطبيعية داخؿ جسـ اإلنساف / 3
، ك البكتاسيـك يدخؿ في  238الرادكف ك ىك ناتج عف التحمؿ اإلشعاعي لميكرانيـك : منيا( 3)الداخمة في تركيبو 

، ك الكربكف بمقدار  40 تركيبة جسـ اإلنساف بحكالي ميكركجراـ ك ىك العنصر  14ميكركجراـ، ك الصكديـك
 األساسي ك مصدر حياة  الكائنات عمى سطح األرض، ك يضاؼ  إلى ذلؾ عناصر مشعة أخرل  يتككف  منيا

، ك مصدر اإلشعاع الذاتي أك الشخصي لئلنساف ىك الغذاء الذم  7جسـ اإلنساف مثؿ التريثيكـ ك البريميـك 
 (4).يأكمو ك الشراب الذم يشربو ك اليكاء الذم يتنفسو

بناء عمى بيانات لجنة األمـ المتحدة آلثار اإلشعاعات المؤينة تقدر الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا ك
إال أف ( 5)مممي سيفرت في السنة عمى سطح البحر، 2,4إلى 1,2اإلنساف مف اإلشعاعات الطبيعية بما يساكم 

 (6). لمبيئةةىذه اإلشعاعات ال تعتبر ممكثة إال إذا زادت نسبتيا عف معيار الطاقة االستيعابي

 المصادر الصناعية لمتموث اإلشعاعي: ثانيا
   ك تشمؿ المصادر التي استحدثيا اإلنساف نتيجة األنشطة الحديثة، ك ىي تسمى بالمصادر الصناعية ألنيا 
مف صنع اإلنساف ك ابتكاره، لذلؾ فيك المسؤكؿ عف اإلشعاعات النككية الضارة المنبعثة منيا، ك التي ليا آثار 
سمبية ك خطيرة عمى صحة اإلنساف في المقاـ األكؿ ك عمى عناصر البيئة المختمفة عمكما، ك ىذه المصادر 

 :كثيرة ك متنكعة أىميا
 اإلستخدامات الطبية لألشعة المؤينة / 1

    تستعمؿ بعض المكاد المشعة في مجاؿ الطب الحديث إما لمكشؼ عف المرض أك عبلجو، فقد استخدـ 
 لمذرة بسنكات طكيمة، ففي أكاخر (  7)اإلنساف المصادر اإلشعاعية ألغراض طبية قبؿ اكتشاؼ النشاط اإلشعاعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .81ٗؼٔخ َللَا ػ٢َ٤٘، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .31كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .85كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .45فبُل ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

 .112 – 111كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

  .45فبُل ٓؾٔل اُوب٢ٍٔ ٝ ٝع٤ٚ ع٤َٔ اُجؼ٢٘٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)

 ثبَُ٘جخ ُٔولاه ٖٓ ا٣ُٞ٘لاد أُْؼخ ك٢ ؽبُخ ٓؼ٤٘خ Aا٤ٌُٔخ : اُْ٘بٛ ا٩ّؼبػ٢ " 117 / 05عبء ك٢ أُِؾن اُضبُش ُِٔوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (7)

  .60، أُوعغ اَُبثن، ٓ   "   d N-A            ُِطبهخ ك٢ ٝهذ ٓؼ٤ٖ ٢ٛ 

td 
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.     ابتدأ استخداميا في مجاالت الصناعة ك الطب1896 اكتشفت األشعة السينية، ك في بداية عاـ 1896عاـ 
حيث تستخدـ األشعة السينية لتصكير أجزاء مختمفة مف جسـ اإلنساف ك لمكشؼ عف حاالت مرضية متنكعة،  

تقريبا مف التعرض الكمي لمسكاف ناتج عف االستعماالت الطبية لئلشعاع المؤيف آت مف % 90ك أف نسبة 
ك يزيد عمى استخداـ أشعة إكس السينية في التشخيص، استخداـ النظائر المشعة ( 1)التشخيص باألشعة السينية 

الذم يستخدـ في دراسة الغدة الدرقية، ك كذا نظير 131المعركفة في حقؿ الطب النككم، مف أبرزىا اليكد ( 2)
الذم يستخدـ لدراسة دكرة الحديد داخؿ جسـ اإلنساف،  كما يستخدـ نظير التكنيسيـك لمكشؼ  عف  F / 59الحديد 

 T C 90أكراـ المخ، ك يستخدـ ذات النظير في حالة ك جكد جمطة في الشرياف الرئيسي لمرئة، ك يستخدـ النظير 
أما في العبلج فاستخداـ أشعة جاما في عبلج األكراـ السرطانية شائع جدا ك ذك ( 3)...لتحديد األكراـ في الكبد

في ىذا الغرض، كما تستخدـ أيضا  60فائدة كبيرة عند اكتشاؼ المرض مبكرا، ك غالبا ما يستخدـ الككبالت 
المعجبلت اإللكتركنية ك مصادر النيكتركنات ك مصادر الجسيمات الثقيمة مثؿ البركتكنات ك الميزكنات في 

لممرة الكاحدة،  مممي ريـ 200ك يتمقى المريض حيف العبلج بالمكاد اإلشعاعية حكالي ( 4)عبلج األكراـ السرطانية، 
ك عمى المدل الطكيؿ ك حيف تكرار عدد اإلشعاعات التي يتعرض ليا المريض، تزداد خطكرة تمكثو باإلشعاع 

 ( 5). النككم
 صيانة و تشغيل محطات الطاقة النووية / 2

عمى الكقكد ( 6)   تكجد يـك أنكاع مختمفة مف محطات الطاقة النككية، ك في جميع الحاالت يحتكم قمب المفاعؿ
ترتفع ( 7)، ك خبلؿ االنشطار النككم 235النككم المشعع بأكاسيد اليكرانيكـ المثرل بنسبة معينة مف اليكرانيـك 

تؤدم  (REP ou PWR)ففي مفاعبلت الماء المضغكط . درجة حرارة الماء المتحرؾ حكؿ قضباف الكقكد
 المكلدات الكيركبائية تسخكنة الماء المتحرؾ في متكسط الدارة الثانية إلى انتاج بخار الماء الذم يمد تكربينا

 ك كذلؾ مفاعؿ إعادة تبريد الماء  المزكد بمراقبة لنشاطو،  ك في  أكركبا . بالحركة مما يؤدم إلى تكليد الكيرباء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .13 – 12كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

ػ٘بٕو رقزِق ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ اٌُزِخ اُنه٣خ ث٤٘ٔب ٣زَبٟٝ ك٤ٜب اُؼلك اُنه١، ٝ ٣ؤك١ مُي إ٠ُ رٔبصَ فٞإٜب : " اُ٘ظبئو أُْؼخ ٢ٛ (2)

 " .ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝ رجب٣ٖ فٞإٜب اُل٤ي٣بئ٤خ 

 .14كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .117كًزٞه ٓٔلٝػ ػجل اُـلٞه ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

 .34كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)

ٛٞ عٜبى ٣زْ ك٤ٚ رؾ٣َٞ اُطبهخ اُؾواه٣خ اُ٘برغخ ٖٓ ؽوم اُٞهٞك إ٠ُ اؽلٟ ٕٞه اُطبهخ ا٧فوٟ ٫ٍزقلآٜب ك٢ ؿوٗ : أُلبػَ ا١ُٝٞ٘ (6)

ٝ ك٢ اُغيائو، ٣ٞعل ٓلبػ٬ٕ ٣ٝٞٗبٕ ا٧ٍٝ ك٢ كهاه٣خ هوة اُؼبٕٔخ ٝ اُضب٢ٗ ك٢ ػ٤ٖ ٍٝبهح، ٝ ٣َزقلٓبٕ ك٢ ا٧ؿواٗ . ٓؼ٤ٖ

 .ا٤َُِٔخ ُزط٣ٞو اُٖ٘بػخ ٝ اُل٬ؽخ ٝ اُقلٓبد اُطج٤خ ٝ ك٢ أؿواٗ اُز٣ٌٖٞ ٝ اُجؾش اُؼ٢ِٔ

ٝ اُؾبُخ اُقبٕخ ا٧ًضو ؽلٝصب ٢ٛ اْٗطبهٛب إ٠ُ ّطو٣ٖ، ٝ ر٠َٔ . اْٗطبه اُ٘ٞاح ٛٞ اٗوَبٜٓب إ٠ُ ه٤َٖٔ أٝ أًضو: ا٫ْٗطبه ا١ُٝٞ٘ (7)

 .(127كًزٞه ٢ٌٓ اُؾ٢َ٘، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  ). أٝ ّظب٣ب (عٔغ كِوخ  )ا٧عياء اُ٘بعٔخ ػٖ ا٫ْٗطبه كِوب 
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، حيث (RBMK)الشرقية العديد مف محطات الطاقة النككية ىي مف نكع مفاعبلت الماء المغمي ك الجرافيت 
يخرج الماء مف المفاعؿ مباشرة عمى شكؿ بخار في حالة التكليد ك اعادة التبريد مركزا بالصكديـك المنصير    

 ( 1).ك الذم يزيد مف أخطار االحتراؽ

 :   فيناؾ خطر كبير عمى البيئة مف كراء إقامة محطات الطاقة النككية يتمثؿ في
في حالة التشغيؿ العادم لمحطات الطاقة النككية، فإف الماء المبلمس لمكقكد يمكف أف يككف ممكثا، كما     / أ 

 (2).أف الصيانة الدكرية لمحطات الطاقة قد تفضي إلى طرح نفايات ذات نشاط اشعاعي منخفض في البيئة

 سنكات في 3كؿ  )مع مركر الكقت يصبح الكقكد النككم أقؿ تأثيرا، مما يكجب تغيره   بشكؿ دكرم / ب 
، ك ينتج عف ذلؾ أيضا نفايات ذات مستكل اشعاعي عالي، تحتكم عمى قسـ (PWRمفاعبلت الماء المضغكط 

، سيريكـ 235مف اليكرانيـك  ، ك مجمكعة مف العناصر األخرل مثؿ النبتكنيـك ك التي يتـ اذابتيا ...، ك البمكتنيـك
 (3).ك معالجتيا في مصانع متخصصة

 في االتحاد 1986كقكع بعض الحكادث لممفاعبلت النككية، ك يعد حادث تشرنكبيؿ الذم كقع عاـ / ت 
 . المفاعبلت النككية ك أخطرىا عمى البيئةثالسكفياتي سابقا مف أكبر حكاد

ك بعض ىذه المحطات النككية تحدث تمكيثا حراريا في البيئة، عندما تفرغ محطات تكليد الطاقة كميات / ث 
 (4).كبيرة مف المياه الساخنة في البحر كجزء مف عممية التبريد، ك في ذلؾ خطر كبير عمى الحياة في الماء

   ك تبلفيا لممخاطر التي تنجـ عف تشغيؿ ك صيانة محطات الطاقة النككية، يمـز اختيار مكاقع مناسبة إلنشاء 
المفاعبلت النككية بعيدا عف أماكف تجمع السكاف، ك األماكف الزراعية، ك عف مجارم المياه السطحية          
ك الجكفية، ك في ذات السياؽ عارض عالـ أمريكي يعمؿ بإحدل الجامعات األمريكية فكرة انشاء مفاعؿ نككم 

كيمكمتر مف مفاعؿ نككم يككف  80بالقرب مف نيكيكرؾ، مبينا أف كؿ طفؿ يكلد في منطقة ال تبعد أكثر مف 
ك قد رفضت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في ( 5).أكثر مف غيره عرضة لممكت خبلؿ السنة األكلى مف عمره

 الطعف المقدـ أماميا مف طرؼ مكاطف ألماني 1983 ديسمبر6 الصادر بتاريخ 83/ 531 -10قرارىا رقـ 
  مف ميثاقيا،  ك مع ذلؾ اعترفت  المجنة  في 8يسكف بالقرب مف محطة الطاقة النككية،  ك اعتبرتو خرقا لممادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1) Jean-François Beaux, op cit, page 117. 

(2) Jean-François Beaux, op cit, page 117. 

(3)Jean-François Beaux, op cit, page 117. 

 .104كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ (4)

 .34كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)
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 أف مف يعيش بالقرب مف محطة الطاقة النككية قد يشعر بالتكتر أكثر مف غيره أثناء عممو، ك يصبح: " قرارىا
 (1)".شخصا قمقا عمى أمنو

 التجارب النووية / 3
 ، إال أف 1962   عمى الرغـ مف الحظر الذم فرضتو األمـ المتحدة عمى إجراء التجارب النككية منذ عاـ 

بعض الدكؿ مازالت تقـك ببعض التجارب النككية مف حيف آلخر دكف األخذ بعيف االعتبار ما ينشأ عف ىذه 
ك تيدؼ ىذه التجارب النككية إلى تطكير األسمحة الذرية ك زيادة قدرتيا . التجارب مف أضرار بيئية ك صحية

التدميرية إلى أقصى الحدكد، ك قد تككف ألغراض سممية مثؿ تحفيز الغاز ك الزيت،  ك سد آبار الغاز         
ك الزيت الشاردة، ك تخزيف االيدرككربكف السائؿ، التخمص مف المخمفات المشعة، اذابة خاـ النحاس، انشاء 

ك سكاء أجريت مثؿ ىذه التجارب فكؽ سطح األرض، أـ تحت سطح األرض،   ( 2)...القنكات ك انشاء المكانئ
 .أك في المياه البحرية أك في الفضاء الخارجي، فإف الخطر الناجـ عنيا شديد جدا

   ك خطكرة ىذه التجارب النككية، أف آثارىا السمبية ترتفع ك يتسع مداىا أثناء التفجيرات فكؽ سطح األرض، 
ألف ذلؾ يتسبب في حمؿ كميات مف الغبار المشع إلى طبقات الجَك العميا ك في البحرة السماكية، ك بذلؾ تصؿ 

ىذه المكاد المشعة إلى منطقة الستراتكسفير في الغبلؼ الجكم، ك منيا تنتشر إلى مناطؽ بعيدة عف مكقع 
أما حيف تجرل ىذه التجارب ك التفجيرات النككية تحت سطح األرض، فإف ىناؾ خطر مف تسرب ( 3).االنفجار

بعض االشعاعات النككية إلى المياه الجكفية، ك قد تحمميا معيا ىذه المياه إلى األنيار ك البحيرات فتسبب ليا 
ك حاالت التفجير النككم التجريبي في الفضاء الخارجي تعد مف الممكثات التي ليا أثرىا ( 4).التمكث اإلشعاعي

الخطير عمى بيئة الفضاء الخارجي، ك التي تصؿ أثرىا إلى الغبلؼ الجَكم المحيط باألرض، فضبل عف 
خطكرتيا عمى النشاط الفضائي، ك ركاد الفضاء في المحطات الفضائية ك ليذا تحـر ممارستيا في القانكف 

 .الدكلي
 عف تمكنيا مف كضع صاركخ في الفضاء، ك أعمنت 2012 ديسمبر13   ك قد أعمنت ككريا الشمالية بتاريخ 

" 3ككانج ميكنج سكف"اطبلؽ النسخة الثانية مف قمرنا االصطناعي " مذيعة ككرية، عبر التمفزيكف الرسمي أف 
 ك أشارت "  مف مركز سكىام الفضائي، قد تمت بنجاح ك كضع القمر االصطناعي في  المدار كما كاف مقررا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)Michel Prieur, droit de l’environnement, 4eme édition 2001, Dalloz Dalta,  page 656. 

  .19 -18 ، ٓ 1982كًزٞه ٓؾٔل ػجل أُؼجٞك اُغج٢ِ٤، اُزلغ٤واد ا٣ُٝٞ٘خ ُِزطج٤وبد ا٤َُِٔخ، ٓؼٜل ا٫ٗٔبء اُؼوث٢، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (2)

  . 112ػجل اُوبكه هى٣ن أُقبك٢ٓ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .103كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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بينما أكدت قيادة الدفاع الجَكم لشماؿ أمريكا أف ككريا الشمالية . ككالة األنباء الككرية إلى أىدافو السممية
ككف " االستفزاز الشديد" في المدار اثر اطبلؽ صاركخ، ك كصؼ البيت األبيض العممية بػ " جسما"كضعت 

.  التجربة الجديدة تشكؿ خرقا صارخا لمكائح مجمس األمف، حسب الناطؽ باسـ مجمس األمف الكطني األمريكي
إلى عقد اجتماع طارئ لمجمس األمف في اليـك ذاتو الذم " باف كي مكف"ك دعا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

ك ندد حمؼ الناتك بالخطكة، داعيا .  ك اليابانييففأطمؽ فيو الصاركخ في الفضاء، استجابة لمطمب األمريكيي
الطرؼ الككرم إلى احتراـ المكاثيؽ الدكلية، فيما ىدد االتحاد األكركبي بعقكبات اضافية حسب ممثمة الخارجية 

كما نددت كؿ مف ككريا ". االستفزازية"ك " غير المقبكلة"مف جيتيا، كصفت الياباف التجارب بػ ". كاثريف أشتكف"
ككانج ميكنج "الجنكبية ك ركسيا ك بريطانيا ك اليند بالتجارب، ك أكدت الياباف ك الصيف سقكط طابقيف لمصاركخ 

 (1).في البحر قرب شبو الجزيرة الككرية ك الثالث في مياه الفمبيف"  3سكف
   ك ردا عمى الضغكط الغربية المتصاعدة عمى برنامجيا النككم، ك في استعراض لمقكة أجرت ايراف بنجاح 
" تجربة اطبلؽ صاركخيف بعيدم المدل خبلؿ مناكرة بحرية في مياه الخميج، ك يتعمؽ األمر باختبار صاركخ 

 ( 2) .2012 /01 /02بتاريخ " نكر" الذم جيز لبلختبار إلى جانب صاركخ " قادر

 مف ق   إف صكاريخ الفضاء تعتبر مسؤكلة عف الدمار الذم تتعرض لو طبقة األكزكف، فعبلكة عمى ما تطمؽ
أكاسيد النيتركجيف ك بخار الماء، فإنيا تطمؽ أيضا غازات الكمكر ك مركباتو، مثؿ غاز كمكريد الييدركجيف 

(HC1) ك ىك مف الغازات الناتجة عف حرؽ الكقكد الجاؼ الذم يستخدـ في الصاركخ الذم يحمؿ المككؾ حت ،
كيمك مترا مف سطح األرض، ك بالتالي ينتشر ىذا الغاز في مسار المككؾ خاصة في طبقة  50ارتفاع

 (3).االستراتكسفير، ك يتحرر الكمكر أيضا مف كمكريد الييدركجيف مسببا تدمير طبقة األكزكف

 : التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية -
   قامت فرنسا بالعديد مف التجارب النككية في الصحراء الجزائرية بداية الستينات قبؿ ك غداة االستقبلؿ، ك مف 

األسباب التي أدت باالحتبلؿ الفرنسي إلى القياـ بالتجارب النككية مكجة السباؽ المحمـك بيف الدكؿ لمحصكؿ 
عمى األسمحة النككية بعد النتائج التي خمفتيا الحرب العالمية الثانية، ك بناء عمى ذلؾ فقد بدأت فرنسا في 

 ، ك قد اتخذ الجنراؿ 1958التحضير إلنجاز ميداف بالصحراء الجزائرية إلجراء تجاربيا النككية ك ذلؾ منذ عاـ 
   كمكعد  إلجراء االنفجار  التجريبي 1960 يحدد فيو الفصؿ األكؿ مف سنة 1958 جكيمية 22ديغكؿ قرارا في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .12، ٓ 1434 ٓؾوّ 29 أُٞاكن ُـ 2012 ك٣َٔجو 13عو٣لح اُقجو اُغيائو٣خ، اُٖبكهح ثزبه٣ـ  (1)

  / arabic. Euronews.com / tag / missile: ٓٞهغ ا٫ٌُزو٢ٗٝ (2)

 .77كًزٞه ػجل أُ٘ؼْ ٖٓطل٠ أُؤو، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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بالصحراء الجزائرية، ك بالفعؿ تـ تفجير أكؿ قنبمة نككية " رقاف" كمـ عف 65التي تبعد " حمكدية"األكؿ بمنطقة 
 ، إذ بمغت قكة ىذه القنبمة السطحية األكلى ثبلث مرات أك أكثر مف القنبمة الذرية 1960 فيفرم 13في 

 60عمى ىذه التجربة ك التي بمغت قكتيا " اليربكع األزرؽ"األمريكية الممقاة عمى ىيركشيما ك تـ إطبلؽ اسـ 
 10أيضا جرت الثانية في " رقاف"إلى جانب التجربة األكلى، فقد تـ القياـ بثبلث تجارب أخرل في . كيمك طف

اليربكع " تحت اسـ 1960 ديسمبر 07، أما الثالثة فتمت بتاريخ "اليربكع األبيض" تحت اسـ 1960أفريؿ
   ك تحمؿ اسـ 1961 أفريؿ25، بينما تمثمت التجربة الرابعة في سمسمة التجارب السطحية فكانت بتاريخ "األحمر

، ك أماـ الضغكط الدكلية المنددة بالتجارب النككية السطحية نتيجة لما يترتب "اليربكع األصفر"ك تحمؿ اسـ 
 17عنيا مف اشعاعات جكية كبيرة تنتقؿ بتأثير الرياح إلى مسافات بعيدة، شرعت فرنسا االستعمارية ابتداء مف 

 في اجراء سمسمة أخرل مف التجارب النككية في باطف األرض حيث قاـ المستعمر الفرنسي بإجراء 1961نكفمبر
 كمـ شماؿ مدينة تمنراست، ك تمت ىذه التجارب 150باليقار عمى بعد " ايف ايكر" تجربة بالمكاف المسمى 13

 كيمك طف ك ىك 270في أنفاؽ حفرىا جزائريكف معتقمكف، إذ بمغت الطاقة التفجيرية ليذه التجارب الباطنية 
 (1). مرة ضعؼ قنبمة ىيركشيما14يعادؿ حكالي 

أف التأثيرات " أستاذ الفيزياء النككية بقسـ البيكلكجيا الحية بجامعة كىراف"    يقكؿ البركفسكر العبكدم كاظـ 
 (2). مبليير سنة قادمة4,5اإلشعاعية ك المخمفات السمبية لمتفجيرات ستستمر لمدة 

 استخدام األسمحة النووية / 4
   تعتبر األسمحة النككية أحدث أسمحة الدمار الشامؿ مقارنة باألسمحة البيكلكجية ك الكيميائية، ك ىي األشد 

فتكا مف بينيـ بالكائنات الحية ك بالبيئة ككؿ، كما أف آثارىا تتعدل الفترة الزمنية التي يتـ استخداميا فييا 
ك قد عرفت معاىدة تحريـ األسمحة النككية . لتتجاكزىا بمبلييف السنييف غير مبالية بالحدكد الجغرافية أك السياسية

كؿ جياز قادر عمى اطبلؽ طاقة نككية دكف سيطرة "  السبلح النككم بأنو 1967 لسنة ةفي أمريكا البلتيني
، ك أفادت احصائيات األمـ المتحدة ( 3)" عمييا،  ك يككف لو مف الخكاص ما يجعمو مناسبا لبلستخداـ العسكرم

 (4). ألؼ ميغا طف15 ألؼ سبلح نككم تقدر قكتيا اإلجمالية بما يزيدعف 50 أنو يكجد ما يزيد عف 1987لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .26 -24 ، 2011ٓؽَب٢ٗ فبُل، عوائْ ا٫ؽز٬ٍ اُلو٢َٗ ُِغيائو ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، كاه ثِو٤ٌ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧ عبٗل٢  (1)

 ػ٠ِ ٓٞهغ 2007 -02 -12ٕبكه ثزبه٣ـ " ٣ْ٘و ؿ٤ََ عوائْ كوَٗب ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُغيائو" روو٣و اًُٞبُخ اُل٤ُٝخ ُِطبهخ اُنه٣خ  (2)

 http / /www.Ech.chorouk.com: ا٩ٌُزو٢ٗٝ

 أُ٘ؼولح ثٔٞعت اُوواه اُٖبكه ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح رؾذ ح ٖٓ ٓؼبٛلح رؾو٣ْ ا٧ٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ أٓو٣ٌب ا٬ُر05٢٘٤أُبكح  (3)

 .1963ك٣َٔجو/ ًبٕٗٞ اُضب27٢ٗ ك٢ 1911ههْ 

أٍزبم ٝػ٢ِ عٔبٍ، ٌِْٓخ اُزِٞس اُجؾو١ ٝ ا٤ُ٥بد اُوب٤ٗٞٗخ اٌُل٤ِخ ُٔؾبهثزٚ، ٓغِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ رٖلهٛب ٤ًِخ اُؾوٞم      (4)

  .208 ، ٓ 2011ٝ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ثغبٓؼخ ع٢ُ٬٤ ٤ُبثٌ ٤ٍل١ ثِؼجبً، ػلك اُضبٖٓ 
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 ، عندما ىبطت 1945آب/ أكت6   أكؿ مرة استخدـ السبلح الذرم الساعة الثامنة ك الربع صباحا مف تاريخ 
 ألؼ قدـ فكؽ مدينة ىيركشيما 20عمى ارتفاع  "29ب"احدل الطائرات التابعة لمسبلح الجَكم األمريكي مف طراز 

 كيمك طف، ك قد امتد تأثير المكجة الحرارية الناتجة عف االنفجار لمدل 20اليابانية، ك ألقت قنبمة مف عيار 
أكبر مف مركز االنفجار، ك امتد تأثير مكجة الضغط الناتجة عنيا إلى ستة أمياؿ، ك أما الخسائر البشرية فقد 

  آالؼ شخص 110 ألؼ شخص ك الجرحى 55 مف عدد سكاف المدينة، حيث بمغ عدد القتمى % 60بمغت 

فمقد ( 1). ألؼ نسمة، أما المدينة ك كؿ ما يكجد عمييا فقد دمر تدميرا كامبل300مف اجمالي سكاف المدينة البالغ 
كاف السبلح النككم في المراحؿ األكلى مف تطكره بسيطا يتككف مف قنبمة ذرية تحمؿ إلى ىدفيا عمى متف طائرة 

ضخمة تمقييا فكؽ اليدؼ مباشرة اعتمادا عمى عامؿ الجاذبية األرضية، لكف نتيجة التطكر السريع في تقنية 
السبلح النككم فقد تـ تدريجيا استبداؿ القنبمة الذرية صغيرة الحجـ نسبيا بالقنبمة النككية، كما تـ استبداؿ 

الطائرات الضخمة بنظـ استراتيجية جديدة ك متنكعة ك أكثر فعالية تتراكح مف القاذفات االستراتيجية،           
ك حيث أنو ( 2). النككية التي أصبحت حاليا أىـ نظـ السبلح النككمتك الصكاريخ العابرة لمقارات إلى الغكاصا

مؤخرا، ك في ميمة لتأميف الحدكد التركية مف أم تيديدات مف سكريا المجاكرة التي تشيد نزاعا داميا، قاـ حمؼ 
األمريكية عمى طكؿ الحدكد        " باتريكت" بنشر صكاريخ 2013 /02 /23الشماؿ األطمسي بتاريخ 

خصائص ك مخاطر "ك قد ذكرت محكمة العدؿ الدكلية في فتكاىا ( 3)السكرية تأىبا ألية مكاجية محتممة،-التركية
... ال يمكف لممحكمة أف تغفؿ خصائص فريدة معينة تتسـ بيا األسمحة النككية« :بالقكؿ بأنو" األسمحة النككية 

... فاألسمحة النككية أجيزة متفجرة تنتج طاقتيا مف اندماج أك انشطار الذرة، ك ال تطمؽ ىذه العممية، بطبيعتيا
ك ىذه الخصائص ... كميات ىائمة مف الحرارة ك الطاقة ك حسب، ك لكف أيضا اشعاعات قكية ك طكيمة األمد

تجعؿ األسمحة النككية تنطكم عمى آثار مأساكية، ك ال يمكف احتكاء القكة التدميرية التي لؤلسمحة النككية ال مف 
حيث الحيز ك ال مف حيث الزمف، إف ليا القدرة عمى تدمير الحضارة كميا ك النظاـ البيئي بأكممو عمى 

كقدـ بعض العمماء المتخصصيف بأسمحة الدمار الشامؿ ك خاصة األسمحة النككية، دراسة إلى ( 4) ».الكككب
 ، تتضمف نتائج األسمحة الخطيرة في حاؿ نشكب حرب 1985 /12 /16األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

 إنو - أ ...« نككية كبرل ك العكاقب الناجمة ك آثارىا البيئكية عمى المناخ ك العكاقب االجتماعية ك االقتصادية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .124 ، ٓ 2008كًزٞه ػبٓو ٛواف، اُزِٞس اُج٤ئ٢ ٝ اُؼ٬هبد اُل٤ُٝخ، ٓغل أُؤٍَخ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (1)

  .125ٗؼٔخ َللا ػ٢َ٤٘، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  / arabic.euronews.com / tag / missile:ٓٞهغ ا٩ٌُزو٢ٗٝ (3)

  .73 ، ٓ 2007كًزٞه ٗؼٔبٕ ػطب َللَا ا٤ُٜز٢، ا٧ٍِؾخ أُؾوٓخ ك٤ُٝب اُوٞاػل ٝ ا٤ُ٥بد، كاه ه٬ٍٕ، ٛجؼخ ا٠ُٝ٧  (4)
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سيتـ بسبب الحرب النككية حقف كميات كبيرة مف الدخاف الممتص لمضكء في الغبلؼ الجَكم مف جراء 
الحرائقالتي تشعميا التفجيرات النككية، ك إف كمية الضكء الكاصؿ مف الشمس الذم يشيع الدؼء عمى سطح 

األرض   ك يكفر الطاقة المحركة لعمميات الغبلؼ الجكم ك االنتاج البيكلكجي، ستنخفض مف جراء ىذا الدخاف 
إف التأثيرات - ب. الكثيؼ الداكف ك ىذا ما سيؤدم إلى اضطراب المناخ عمى الكرة األرضية بشكؿ عاـ

 » (1)...المحتممة عمى النظـ االيككلكجية الطبيعية ك مصائد األسماؾ ك الزراعة ستككف كبيرة جدا

 حوادث التسرب اإلشعاعي / 5
    سجؿ تاريخ استغبلؿ الطاقة النككية، العديد مف حكادث التسرب اإلشعاعي التي تركت آثارىا المدمرة عمى 

 ، حينما 1952بدكلة كندا في العاـ" ىالؾ كيفر"حادثة محطة : البيئة العالمية، ك لعؿ أىـ ىذه الحكادث نذكر
تعثرت اجراءات ايقاؼ التفاعؿ النككم داخؿ المفاعؿ نتيجة لعطؿ في أقطاب التحكـ مما أدل إلى تحطـ قمب 

المفاعؿ النككم ك تمكث ماء التبريد باإلشعاع نتيجة اختبلطو بمككنات المفاعؿ، ك قد سجمت ىذه الحادثة دكليا 
 اشتعمت النيراف 1957ك في العاـ. ك عرفت بأكؿ حادثة نككية في مفاعؿ نككم، ك لـ ينتج عنيا خسائر جسيمة

 200في مدينة ليفربكؿ بإنجمترا نتيجة خمؿ في تبطئو النيكتركنات، أدل الحادث إلى تمكث " كند سيكؿ" بمفاعؿ  
 تـ رصد حادثة نككية في 1958ك خبلؿ العاـ.  حالة سرطاف الحقا30ميؿ مربع بالمكاد المشعة ك تشخيص 

جباؿ أكراف باالتحاد السكفياتي، ك لكف لـ تبمغ أك لـ تسجؿ أم معمكمات بخصكصو مف قبؿ السمطات 
 ( SL– 1)" أس أؿ "  حادثا نككيا جديدا عندما تسبب انفجار بخارم بمفاعؿ 1961ك شيد العاـ( 2).السكفياتية

 ك كقعت 1979ثـ جاء العاـ( 3).بالكاليات المتحدة األمريكية بمقتؿ ثبلثة مف العامميف بالمفاعؿ" ايداىك" قرب 
بالكاليات المتحدة األمريكية أيضا، عندما انصير قمب المفاعؿ ك تسربت بعض المكاد " ثرم مايؿ آيمند"حادثة 

 كمـ حكؿ المكقع 80المشعة منو إلى الجَك، ك نتج عنو اصابة أكثر مف مميكني شخص في محيط قدره 
 ( 4).باإلضافة إلى تمكيث البيئة

 كقعت أشير ك أخطر حادثة نككية في التاريخ، حينما انفجر كاحد مف المفاعبلت النككية 1986   ك في العاـ
بأككرانيا فانتشرت في الجَك غيكـ ىائمة إلشعاعات قاتمة غطت مناطؽ بعيدة ك كاسعة " تشرنكبيؿ" األربعة في 

  شخصا 32ك قد خمؼ االنفجار كفاة. ك شماؿ أكركبا (ركسيا البيضاء)مف أجكاء ركسيا ك أككرانيا ك بيبلركسيا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .119 -118كًزٞه ػبٓو ٛواف، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

كًزٞه ػجل اُؾ٤ٔل ؽ٢ِٔ اُغياه ٝ ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ ٕوو، ا٩ّؼبع اُنه١ ٝ اٍزقلآبرٚ ا٤َُِٔخ، ػبُْ أُؼوكخ ٍَِِخ ًزت صوبك٤خ ّٜو٣خ  (2)

  .72 ، ٓ 2011 ، أٝد٣379ٖلهٛب أُغٌِ ا٢ُ٘ٛٞ ُِضوبكخ ٝ اُلٕ٘ٞ ٝ ا٥كاة ثب٣ٌُٞذ ػلك

 .72كًزٞه ػجل اُؾ٤ٔل ؽ٢ِٔ اُغياه ٝ ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ ٕوو، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .40كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 شخص، ك أدت المكاد المشعة إلى تمكيث المحاصيؿ الزراعية في أكركبا         135000في الحاؿ ك ترحيؿ
كاالمتناع عف تناكؿ األلباف ك المحكـ ك المزركعات التي مسيا االشعاع النككم، كما تمت اصابة العديد مف 

ك أخيرا تسببت تسكنامي في حادث نككم شيير في أحد مفاعبلت القكل ( 1).األشخاص بأكراـ سرطانية مختمفة
 ك لكنو (     2) ك ىك مفاعؿ فكككشيما ك تسبب في تسرب اشعاعي،2011النككية بالياباف في شير مارس مف عاـ

 .ال يقارف بحادثة تشرنكبيؿ في أككرانيا
 النفايات المشعة / 6

 مع أكؿ انتاج لمبمكتكنيـك في كالية كاشنطف بالكاليات المتحدة 1944   لقد برزت مشكمة النفايات النككية منذ عاـ
ك تعتبر كاحدة مف أىـ ك أخطر مصادر التمكث اإلشعاعي في عصرنا رغـ التحدم التكنكلكجي ( 3)األمريكية،

ك عمكما النفاية تعني بقايا المادة بعد استعماليا، ك قد عرفتيا اتفاقية بازؿ بشأف التحكـ في . بمحاكلة معالجتيا
النفايات ىي مكاد أك أشياء يجرم التخمص "  منيا02نقؿ النفايات الخطرة ك التخمص منيا عبر الحدكد في المادة

 (4)." منيا أك ينكم التخمص منيا أك مطمكب التخمص منيا بناء عمى أحكاـ القانكف الكطني

ىي كؿ مادة ممكثة بعناصر مشعة "  تعريفا فنيا بقكليا ANDRA   أما تعريؼ النفاية المشعة، فقد اقترحت 
ك مف ( 5)"اصطناعية، أك كؿ مادة يصدر عنيا أثناء التحكؿ الميكانيكي أك الكيميائي عناصر مشعة طبيعية، 

المخمفات "  عمى أف 1977الناحية القانكنية، أكد مكتب الطاقة النككية لمنظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية سنة
، في حيف أكدت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في "المشعة ىي جميع المكاد التي مف المتكقع أف ال يستعمميا أحد

النفاية المشعة ىي أم مكاد تحتكم عمى نظائر مشعة أك ممكثة "  عمى أف 1990 جكاف27قانكنيا المطبؽ في
بيذه النظائر، ك ليا مستكيات اشعاعية تفكؽ المستكيات اإلشعاعية االعتيادية المقبكلة مف الجيات الكصية،    

 ( 6)."ك ال يبدك ليا منفعة في الكقت الحاضر أك في المستقبؿ المنظكر

   فبل يكجد تعريؼ كاحد مجمع عميو مف قبؿ الييئات الدكلية، فكؿ ىيئة تبنت تعريفا خاصا بيا، ك يرجع السبب 
في ذلؾ إلى االختبلؼ بيف الخبراء حكؿ الحد الفاصؿ الذم مف خبللو يمكف التميز بيف ما ىك مشع، ك ما ىك 
 غير مشع، ك االجماع الدكلي الكحيد منعقد فقط بخصكص أف بعض المكاد أكثر أك أقؿ اشعاعية، ك ىي اما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .42كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .73كًزٞه ػجل اُؾ٤ٔل ؽ٢ِٔ اُغياه ٝ ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ ٕوو، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .119ػجل اُوبكه هى٣ن أُقبك٢ٓ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .1989 / 03 / 22ارلبه٤خ ثبىٍ ثْؤٕ اُزؾٌْ ك٢ ٗوَ اُ٘لب٣بد اُقطوح ٝ اُزقِٔ ٜٓ٘ب ػجو اُؾلٝك اُٖبكهح ك٢  (4)

(5)Aude Le Dars, pour une gestion durable des déchets nucléaire, 1
e
 édition janvier2004, Le Monde  

    PUF, page8-9. 

(6)Jean-Marc Lavieille, op cit, page 117. 
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ك قد جاء في اتفاقية فيانا بشأف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية ( 1).مكاد طبيعية أك صناعية
المادة أك النفاية المشعة تعني كؿ مادة مشعة ناجمة عف انتاج أك استخداـ الكقكد النككم، أك كؿ " أف 1963لعاـ

مادة تتعرض لؤلشعة خصكصا األشعة المؤينة التي تصدر عف النظائر المشعة في آخر مراحؿ التصنيع، ك 
 ( 2)." القابمة في النياية لبلستخداـ العممي، الطبي، الزراعي، التجارم، أك الصناعي

 المتعمؽ 119 /05   أما المشرع الجزائرم، فقد عرؼ النفاية المشعة في المادة الثالثة مف المرسـك الرئاسي رقـ 
مادة تحتكم عمى عناصر اشعاعية أك ممكثة بمستكيات تركيز أك نشاط : النفاية المشعة" بتسيير النفايات المشعة 

 ( 3)." تتجاكز حدكد اإلعفاء، ك التي ال تدخؿ في أم نشاط متكقع

ك تصنؼ أيضا .    ك نفاية المشعة تظير بصكر متعددة، فقد تككف غازية أك سائمة، أك عمى شكؿ مكاد صمبة
فيمكف تصنيؼ . حسب مستكياتيا االشعاعية ك محتكاىا الحرارم ك أخطارىا الكامنة ك حسب عمرىا النصؼ

نفايات قصيرة العمر، ك ىي النفايات : إلى مجمكعتيف رئيسيتيف( 4)النفاية المشعة مف حيث طكؿ عمرىا النصؼ 
، ك نفايات طكيمة العمر،   137 عاما كالسيزيكـ30التي تحتكم عمى نظائر مشعة يصؿ عمرىا االشعاعي حت 

 عاما مثؿ نظير اليكد الذم لو عمر نصؼ يمتد إلى مبلييف 30ك ىي النفايات التي يزيد عمرىا االشعاعي عف 
نفايات ذات مستكل اشعاعي : كذلؾ يمكف تصنيؼ النفايات النككية حسب مستكياتيا االشعاعية إلى. السنيف

 .منخفض، نفايات ذات مستكل اشعاعي متكسط، ك نفايات ذات مستكل اشعاعي عالي
   ك بالرجكع إلى التشريع الجزائرم، نجد أنو قد تبنى تصنيفا مغاير لمتصنيؼ األخير، فيك يصنؼ النفايات 

المشعة حسب عمرىا النصؼ، ك حسب طبيعتيا السائمة أك الصمبة أك الغازية، ك ىذا في الممحؽ الذم تضمنو 
يتـ تصنيؼ النفايات المشعة حسب األصناؼ ك الفئات "  ك الذم جاء فيو 119 /05المرسـك الرئاسي رقـ

 سنة، T > J7430 ≤: ، الصنؼ الثالثJ74 ≥ T ≥ J6:  ، الصنؼ الثانيJ6 >T: الصنؼ األكؿ: اآلتية
 :  نفايات صمبة قابمة  لبلحتراؽ، الفئة ب: ، الفئة أ( 5)( C14) 14 سنة باستثناء كربكف T 30 <: الصنؼ الرابع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)Aude Le Dars, op cit, page 8. 

(2) Article N°1 : « produit ou déchet radioactif signifie toute matière radioactive obtenue au cour du 

processus de production ou d’utilisation d’un combustible nucléaire, ou toute matière rendue radioactive par 

exposition aux rayonnements émis du fait de ce processus, à l’exclusion des radio-isotopes parvenus au 

dernier stade de fabrication et susceptibles d’être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, 

commerciales ou industrielles ; » 

 ، اُٖبكهح ثزبه٣ـ    27 ٣زؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد أُْؼخ، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك2005 أكو11َ٣ ٓؤهؿ ك٢ 119 /05ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (3)

13/ 04/ 2005 ٓ ، 33.  

 .٣ٔضَ اُيٖٓ ا٬ُىّ ١٧ ٤ًٔخ ٖٓ ٓبكح أُْؼخ ٢ٌُ رلول ٖٗق ْٗبٜٛب ا٫ّؼبػ٢ ٢ٌُ ٣زؾٍٞ إ٠ُ ٓبكح ؿ٤و ْٓؼخ: ػٔو ٖٗق (4)

(5 )T : ٖ٣ٔضَ ٓلح اُ٘وٖبٕ ُؼٖ٘و ْٓغ ٓؼ٤. 
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. ( مؿ مف السائؿ20أنبكب يحتكم عمى أقؿ مف )نفايات مختمطة : نفايات صمبة غير قابمة لبلحتراؽ، الفئة ج
(  1)." مصادر مختكمة: نفايات قابمة لمتعفف، الفئة م: سكائؿ عضكية، الفئة ك: سكائؿ مائية، الفئة ق: الفئة د

فبل يكجد تصنيؼ كاقعي، بؿ ىناؾ العديد مف التصنيفات لمنفايات المشعة، ك يرجع السبب في ذلؾ إلى تنكع 
الممارسات ك المصطمحات المستعممة  في مختمؼ الدكؿ غير أف  كؿ ىذه  التصنيفات ىي  بيدؼ  تسييؿ  

عمميات التنقيب عف اليكرانيـك   /أ: عممية  تسيير النفايات المشعة، كتكجد خمسة مصادر لمنفايات المشعة ىي
ك ىي العمميات المرتبطة بتكليد الطاقة النككية التي يندرج بيا : عمميات دكرة الكقكد النككم/ك الثريكـ، ب

استخراج مكاد خاـ قابمة لبلنشطار ك التخصيب ك الصنع ك االستعماؿ ك ايداع الكقكد النككم المستعمؿ        
عمميات تحكيؿ اليكرانيـك ك عمميات تخصيبو ك تصنيع /ت( 2).ك معالجة ك تخزيف النفايات المترتبة عف ذلؾ

االستخدامات المؤسساتية لمنظائر المشعة في /تشغيؿ المحطات النككية، ج/الكقكد ك عمميات اعادة معالجتو، ث
 .حيث ينتج عف ىذه األنشطة نفايات مشعة ضخمة ك خطيرة... الطب ك الزراعة ك البحث العممي

   ك التخمص مف النفايات المشعة عممية عالية التكمفة، ك نظرا لقدرة المخمفات المشعة في تكليد الحرارة        
ك ىناؾ طرؽ عديدة . ك لتركيبيا الكيميائي، فإنيا يمكف أف تصبح خطيرة جدا إذا لـ يدبر أمرىا بشكؿ مبلئـ

لمتخمص مف النفايات المشعة، ك يبقى التخزيف الجيكلكجي العميؽ لمنفايات عالية االشعاعية ك لمكقكد المستيمؾ 
 . أفضؿ ىذه الطرؽ

   ك تمجأ بعض الدكؿ المتقدمة، إلى تصدير نفاياتيا المشعة لدفنيا في دكؿ العالـ الثالث حفاظا عمى بيئتيا      
ك لعؿ أقرب مثاؿ عمى ذلؾ ىك فضيحة قياـ الحككمة األمريكية بدفف نفاياتيا . أك تيربا مف تكاليؼ معالجتيا

النككية المتمثمة في اليكرانيـك المنضب في أراضي الخميج العربي خبلؿ فترة حرب الخميج الثانية ك ما بعدىا، 
ك كذلؾ ( 3).األمر الذم جعؿ المنطقة ممكثة بأكمميا بالنفايات النككية لمدة ال تقؿ عف نصؼ مميكف سنة القادمة

محاكلة بعض الدكؿ الصناعية دفف نفاياتيا المشعة في بعض الصحارل العربية في مصر ك السكداف،         
ك محاكلتيا أيضا مع بعض الدكؿ االفريقية مثؿ النيجر ك نيجيريا، ك مع بعض دكؿ أكركبا الشرقية، ك مثؿ ىذه 

المحاكالت إذا تمت فإنيا تيدد خزانات المياه الجكفية بالتمكث ك إلى تعريض السكاف لمخاطر االشعاع 
 (4).النككم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .36 أُزؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد أُْؼخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 119 /05أُِؾن اُقبٓ ثبُٔوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ (1)

 .33 أُزؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد أُْؼخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 119 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 03أُبكح  (2)
  . 73كًزٞه ٓؾٔل فبُل عٔبٍ هٍزْ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
  .209كًزٞه ٓؾٔل اثوا٤ْٛ ؽَٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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   باإلضافة إلى ما سبؽ، تكجد مصادر أخرل لمتمكث اإلشعاعي مثؿ التعرض لئلشعاعات بسبب العمؿ بالنسبة 
لمعامميف في المناجـ ك النظائر المشعة، كما ترسؿ شاشات التمفزيكف ك الكمبيكتر القميؿ مف األشعة السينية،    
ك كذلؾ ساعات اليد ك المنبيات المضيئة، ك ككاشؼ الحريؽ ك أجيزة فحص األمتعة في المطارات ك المكانئ  

 ...ك المنافذ الحدكدية

 

 آصبر انزهٕس اإلشؼبػٙ ػهٗ طحخ اإلَظبٌ ٔ انجٛئخ: انًجحش انضبَٙ

 

ك إذ ... إف الجمعية العامة،"  المتعمؽ بآثار اإلشعاع الذرم 44 / 53   جاء في قرار الجمعية العامة رقـ 
يساكرىا القمؽ إزاء اآلثار الضارة التي يمكف أف تمحؽ باألجياؿ الحالية ك المقبمة مف جراء مستكيات اإلشعاع 

 ( 1)..." التي تتعرض ليا البشرية ك البيئة،
   يشكؿ التكسع في استخداـ الطاقة النككية مصدر قمؽ لمييئات الدكلية، التي باتت تخشى مف الككارث النككية 

األمر الذم جعؿ  . 2011 ، ك كارثة فكككشيما 1986بعدما ذاقت البيئة ك البشرية مغبة كارثة تشرنكبيؿ 
 إلحصاء حجـ ىذه المخاطر عمى األجياؿ المقبمة  تالييئات تسارع إلى عقد المؤتمرات الدكلية ك تصدر القرارا

ك فيما يمي استعراض آلثار التمكث اإلشعاعي عمى صحة اإلنساف ك البيئة كفقا لما جاء في بعض التقارير 
 .الدكلية

 

 اٜصبر انظحٛخ : انًطهت األٔل

 

   يعتبر اإلنساف مف أكثر الكائنات الحية تأثرا باإلشعاعات، ك أف التأثيرات الضارة لئلشعاعات النككية يبدك 
ك كنتيجة لمتأيف فإف بعض المككنات . أنيا تتسبب مف عممية التأيف الناتجة مف الخبليا المككنة لؤلنسجة الحية

ك تعتمد درجة الخطكرة الناتجة مف ىذه ( 2).األساسية لقياـ الخبليا بكظائفيا المعتادة تتغير أك يتـ تدميرىا
ك عمكما . اإلشعاعات عمى عدة عكامؿ منيا نكعية االشعاعات، ك كمية الطاقة الناتجة منيا، ك زمف التعرض

يمكف تقسيـ التأثيرات البيكلكجية أك الحيكية لئلشعاعات النككية عمى جسـ اإلنساف إلى نكعيف احداىما جسدية  
 . ك األخرل كراثية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٣زؼِن ثآصبه ا٩ّؼبع اُنه١، اُٞصبئن اُو٤ٍٔخ ُِغٔؼ٤خ 1999 كجوا٣و3 اُٖبكه ثزبه٣ـ 44 / 53هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح ههْ  (1)

 .1 ٖٓ علٍٝ ا٧ػٔبٍ، ٓ 81اُؼبٓخ، اُلٝهح اُضبُضخ ٝ اُقَٕٔٞ اُج٘ل 

  .41 ، ٓ 2007كًزٞه ؽ٤َٖ٘ أُؾٔلٟ ثٞاكٟ، ا٫هٛبة ا١ُٝٞ٘ ُـخ اُلٓبه، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢، ٛجؼخ  (2)
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 انزأصٛزاد انجظذٚخ : انفزع األٔل

 

   قد تككف التأثيرات الجسدية مبكرة تحدث نتيجة تعرض جسـ اإلنساف بالكامؿ أك جزء منو لجرعات 
اشعاعيةعالية، ك قد تككف تأثيرات متأخرة تحدث مف التعرض ألم جرعة مف االشعاعات سكاء كانت عالية أك 

 منخفضة
ىي تأثيرات مباشرة، تحدث بعد بضع دقائؽ أك ساعات أك أياـ مف التعرض لجرعات : التأثيرات المبكرة: أوال

 ( 1):اشعاعية عالية أىميا

، زيادة في ضغط الدـ، ارىاؽ، ك تقرحات في الفـ، ك بقع عمى (فقر الدـ)أنيميا : أعراض النخاع العظمي/ أ
ك كمما زادت الجرعة االشعاعية زادت األعراض المرضية . الجمد ذات لكف أرجكاني ك تظير التيابات بعد أسابيع

 .قسكة حت تؤدم إلى المكت نتيجة لحدكث نزيؼ داخمي
بداية يحدث فقداف لمشيية ك غثياف ك قيء بيف ساعتيف ك ثماني ساعات، ك قد : أمراض الجياز اليضمي/ ب

تخمد ىذه التأثيرات بسرعة أك قد تتطكر فيظير انتفاخ معدم ك اسياؿ بعد بضعة أياـ ك يزداد الغثياف ك القيء، 
ك تزداد حرارة الجسـ مع االسياؿ المتكاصؿ، مما قد يؤدم إلى حدكث جفاؼ خطير ك انييار عاـ لمجسـ يؤدم 

 .الى الكفاة
 سيفرت إلحداث 10تحتاج إلى جرعة اشعاعية أكبر مف : األعراض المرضية لمجياز العصبي المركزم/ ج

تأثيرات فعمية في المخ ك الجياز العصبي، ك تشمؿ األعراض عمى غثياف شديد ك قيء ك ارتباؾ ك تشنجات، 
 غياب عف الكعي ك شبو اختفاء لمكريات الميمفاكية، ك قد تحدث الكفاة خبلؿ أياـ مف التعرض لتمؾ الجرعة كبيرة

 يقصد بيا تمؾ الظكاىر المرضية التي تظير عمى اإلنساف بعد مركر سنيف مف :التأثيرات المتأخرة: ثانيا
 :التعرض االشعاعي أىميا

 منيا: التأثيرات المتأخرة نتيجة التعرض لجرعات اشعاعية مرتفعة/ أ
 ك ىناؾ عبلقة مباشرة .  سيفرت2تنجـ عف التعرض لجرعات مؤثرة تبمغ شدتيا نحك : حاالت الكاتاراكت -

.       بيف ظيكر تمؾ الحاالت ك شدة الجرعة االشعاعية، فكمما ارتفعت الجرعة زادت سرعة ظيكر الكاتاراكت
ك تشير الدراسات التي أجريت بشأف حاالت الكاتاراكت الناجمة عف حادثة تشرنكبيؿ إلى احتماؿ حدكث أشكاؿ 

 ( 2). ميميسفرت250مف العتامة جراء اإلشعاع ال تتجاكز جرعاتو 

 أىميا  سرطاف الغدة  الدرقية، سرطاف  الثدم ك  الرئة ك  األمعاء   ك الغدة : اصابات عديدة بالسرطاف -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .150كًزٞه ػجل اُؾ٤ٔل ؽ٢ِٔ اُغياه ٝ ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ ٕوو، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 ػ٠ِ أُٞهغ 2006 ، اثو٣َ 303ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ، ا٥صبه اُٖؾ٤خ اُ٘بعٔخ ػٖ ؽبكصخ رْوٗٞث٤َ ٗجنح ػبٓخ، ٕؾ٤لخ ٝهبئغ ههْ  (2)

 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs303/ar: ا٩ٌُزو٢ٗٝ
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 .المعابية
 أشارت  احدل  الدراسات  المستفيضة  التي أجراىا  االتحاد  الركسي  عمى :  األمراض القمبية الكعائية -

المصفيف في تشرنكبيؿ إلى زيادة خطر كفاة األشخاص الذيف تعرضكا لجرعات اشعاعية عالية جراء اصابتيـ 
 (  1).بأمراض قمبية كعائية

 ( 2):التأثيرات المتأخرة نتيجة التعرض لجرعات اشعاعية منخفضة/ ب
   ثمة أدلة تبرز مف الدراسات الكبائية الحديثة العيد ك تشير إلى مخاطر مرتفعة لحدكث أمراض غير السرطاف 

ففي عاـ .  غرام، ك في بعض الحاالت أدنى مف ذلؾ بكثير2 غرام ك 1 أقؿ مف كبجرعات تتراكح بيف ما ق
 قدمت لجنة األمـ المتحدة العممية المعنية بآثار االشعاع الذرم، تقيما آلثار االشعاع المؤيف عمى جياز 2006

المناعة، ك مف حيث المبدأ، ك إذا كاف مف شأف االشعاع أف يعزز أك يناؿ مف قدرة الجسـ عمى تكفير استجابة 
.        مناعية لئلصابة بالسرطاف أك بمرض آخر، فقد يتأثر مدل خطر حدكث أم مرض بسبب التعرض لئلشعاع
ك أشارت المجنة أيضا، إلى أف الدراسات الحديثة العيد تكحي أيضا بأف زيادة معدؿ حدكث مرض الساد في 

العيف قد يرتبط بالتعرض لجرعات منخفضة مف اإلشعاع، ك كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى أمراض القمب ك األكعية 
 ( 3).الدمكية

 انزأصٛزاد انٕراصٛخ: انفزع انضبَٙ

 

   يؤثر اإلشعاع كذلؾ عمى الجينات الكراثية مما يسبب تغيرا في تركيبيا ك بالتالي حدكث تشكىات خمقية         
ك مف األمراض الكراثية المبلحظة . ك اصابات لمكركمكسكمات خصكصا لدل األطفاؿ ك األجنة في األرحاـ

ك العقـ  " ambiguous genitalia" عمى ضحايا التعريض اإلشعاع مثبل ضمكر األعضاء التناسمية المسمى 
ك متبلزمات كراثية ك كجكد كركمكسكمات مشكىة غير طبيعية، إضافة إلى تشكىات في العظاـ كذلؾ أمراض 
في التمثيؿ الغذائي كنقص االنزيمات إضافة إلى الكالدات المشكىة ك االسقاطات ك مكت األطفاؿ بعد الكالدة  

إضافة إلى العديد مف التأثيرات ( 4).أك في سف الطفكلة المبكرة ك فقر الدـ لمحكامؿ ك ارتفاع مستكل السكر
 .الكراثية المميتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ، ا٥صبه اُٖؾ٤خ اُ٘بعٔخ ػٖ ؽبكصخ رْوٗٞث٤َ ٗجنح ػبٓخ، ٓوعغ ٍبثن (1)

 ٤ِٓـوا١ 200رِي اُغوػبد اُز٢ رجِؾ: " ػوكذ ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح اُؼ٤ِٔخ أُؼ٤٘خ ثآصبه ا٩ّؼبع اُنه١ اُغوػخ أُ٘قلٚخ ثؤٜٗب (2)

(MGY)َأٝ أه  ". 

 ، اُٞصبئن 2010 أٝد 20 إ٠ُ 16روو٣و ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح اُؼ٤ِٔخ أُؼ٤٘خ ثآصبه ا٩ّؼبع اُنه١ ك٢ كٝهرٜب اَُبثؼخ ٝ اُقَٕٔٞ ٖٓ  (3)

  .20، ٓ  ( A / 65 / 46 ) 46اُو٤ٍٔخ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، اُلٝهح اُقبَٓخ ٝ اَُزٕٞ، أُِؾن 



 

 ، 2000 كًزٞه ػجل اٌُبظْ اُؼجٞك١، ٣واث٤غ ههبٕ ٝ عوائْ كوَٗب ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُٖؾواء اُغيائو٣خ، كاه اُـوة ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ  (4)

 ٓ125.  
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 اٜصبر انجٛئٛخ : انًطهت انضبَٙ

 

ذلؾ التغير السمبي الذم يطرأ عمى أحد عناصر البيئة نتيجة "    تمكث عناصر البيئة باإلشعاع النككم معناه 
افراط اإلنساف في استعماؿ المكاد ك النظائر المشعة في مختمؼ النشاطات الحيكية ك الصناعية، ك ينتج عف 

 ( 1)." ذلؾ زيادة مفرطة في نسبة االشعاعات النككية في المحيط البيئي عف الحد المسمكح بو

   تتككف البيئة الطبيعية مف عناصر ىي اليكاء، الماء، التربة ك الكائنات الحية مف غير البشر، ك جميع ىذه 
ك سنحاكؿ في ىذا المطمب . العناصر عرضة لمتمكث االشعاعي مف مصادر طبيعية ك أخرل صناعية مختمفة

التطرؽ آلثار تمكث كؿ عنصر مف ىذه العناصر باإلشعاعات النككية، إضافة آلثار تمكث الغذاء الذم يشكؿ 
 .منفذا رئيسيا لتعرض االنساف ك تمكثو بالمكاد المشعة

 

 اٜصبر ػهٗ األحٛبء غٛز انجشزٚخ : انفزع األٔل

 

    ظمت جميع أنكاع الكائنات المكجكدة عمى األرض تعيش ك تتطكر في بيئات تتعرض فييا إلشعاعات مؤينة 
غير أنيا أخذت تتعرض مؤخرا لمصادر اشعاع اصطناعية مثؿ الغبار المتخمؼ في العالـ . مف الخمقية الطبيعية

عف تجارب األسمحة النككية في الغبلؼ الجكم، كما أنيا تتعرض في بعض المكاقع النطبلؽ نكيدات مشعة في 
 ( 2).اطار محكـك أك عرضي

تمؾ الجرعات    1996   ك قد قيمت لجنة األمـ المتحدة العممية المعنية بآثار االشعاع الذرم في تقريرىا لعاـ 
ك معدالت جرعات االشعاعات المؤينة التي مف غير المرجح أف تحدث فيما ىك دكنما آثار عمى األحياء غير 

ك رأت أف االستجابات الفردية لمتعرض لئلشعاعات التي مف المرجح أف تككف كبيرة عمى المستكل . البشرية
كما رأت المجنة أف التغيرات . الجماعي تتمثؿ في معدالت الكفيات ك الخصكبة ك حث التحكرات الجينية

االنجابية مؤشر أكثر دقة مف معدؿ الكفيات آلثار االشعاعات، ك أف الثدييات ىي األكثر عرضة لمتغيرات 
كما أف عددا مف األخصائييف فسركا التشكىات التي تصاب بيا بعض ( 3)االنجابية مف جميع الكائنات الحية، 

 (4).الطيكر المائيةفي مناطؽ القطب الشمالي بأنيا ترجع إلى التمكث باإلشعاع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .49كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

، اُٞصبئن 2008 ٤ُٞ٣ٚ 18 إ٠ُ 10روو٣و ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح اُؼ٤ِٔخ أُؼ٤٘خ ثآصبه ا٩ّؼبع اُنه١ ك٢ كٝهرٜب اَُبكٍخ ٝ اُقَٕٔٞ ٖٓ  (2)

  .34، ٓ  ( A / 63 /46 ) 46اُو٤ٍٔخ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، اُلٝهح اُضبُضخ ٝ اَُزٕٞ، أُِؾن ههْ 

، ٓوعغ ٍبثن، 2008 ٤ُٞ٣ٚ 18 إ٠ُ 10روو٣و ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح اُؼ٤ِٔخ أُؼ٤٘خ ثآصبه ا٩ّؼبع اُنه١ ك٢ كٝهرٜب اَُبكٍخ ٝ اُقَٕٔٞ ٖٓ  (3)

 ٓ34  . 



 

ٓؼٞٗ ػجل اُزٞاة ٝ ٖٓطل٠ ٓؼٞٗ ػجل اُزٞاة، عوائْ اُزِٞس ٖٓ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ اُل٤٘خ، ْٓ٘ؤح أُؼبهف ثب٩ٌٍ٘له٣خ، ٛجؼخ  (4)

1986 ٓ ، 450.  
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 اٜصبر ػهٗ انؼُبطز انالحٕٛٚخ : انفزع انضبَٙ

 

   يأثر التمكث اإلشعاعي عمى جميع عناصر البيئة الطبيعية بما فييا العناصر البلحيكية مثؿ اليكاء، الماء       
 .ك التربة إضافة إلى تأثيره عمى الغذاء الذم يشكؿ مصدرا أساسيا لتعرض اإلنساف مف االشعاعات النككية

 آثار تموث اليواء : أوال
   يرجع تمكث اليكاء االشعاعي إلى احتكائو عمى بعض الغازات أك جزئيات المكاد المشعة العالقة، ك التي كثيرا 

 الماء المنتشرة بو، ك ىناؾ بعض العكامؿ المؤثرة عمى نسبة التمكث االشعاعي تما تعمؽ بذرات الغبار أك قطرا
لميكاء منيا كجكد طبقة جميدية عمى األرض، تفاكت نسبة األتربة ك الدخاف في اليكاء، ظركؼ الزماف ك المكاف، 

ك تمكث اليكاء بالمكاد االشعاعية ىك تغير يحدث في تركيبة ( 1)...اتجاه الريح ك سرعتو، استقرار األحكاؿ الجكية
اليكاء الفيزيائية نتيجة اختبلطو بعناصر مشعة طبيعية أك صناعية تتجاكز الحد األقصى المسمكح بو عمميا مما 

 .يضر بصحة اإلنساف ك بقية عناصر البيئة
   ك تتعدد أسباب تمكث اليكاء باإلشعاعات النككية بيف مصادر طبيعية ك أخرل صناعية، ك يعتبر غاز 
الرادكف مف أىـ مصادر اإلشعاع الطبيعي في اليكاء، ك ىك أحد النكيات المشعة الناتجة مف تفكؾ سمسمة 

 ك تعتبر النكيدات الناتجة مف تفكؾ الرادكف المسؤكؿ األكؿ عف الجرعة 232- ك الثكريكـ238-اليكرانيكـ
 مف الجرعة الفعالة التي يتعرض ليا اإلنساف مف مصادر اإلشعاع األرضي      0,75االشعاعية البالغ قدرىا 

 ( 2). مف المصادر المشعة الطبيعية مجتمعة0,5ك 

   ك يتمكث اليكاء أيضا مف التجارب النككية ك محطات الطاقة، فإف الجزيئات الكبيرة مف الغبار الذرم المشع  
ك الشكائب العالقة في الجك تسبب أضرارا لمكائنات الحية، ك تحدث اتساخا لجدراف المباني، ك تسبب ضررا كبيرا 

كما ك تحدث . لؤلعشاب ك الخضركات التي أما أف تجؼ أك تتساقط أكراقيا أك تغطى أكراقيا بغبار ناعـ أبيض
ضررا لؤلجيزة التنفسية عند اإلنساف ك الحيكاف، عبلكة عمى زيادة احتمالية االصابة بمرض السرطاف، فيما 

 ( 3).تتسبب الجزيئات الصغيرة بامتصاص الضكء ك تككيف الضباب ك حجب الرؤية ك غيرىا

 آثار تموث الماء : ثانيا
 إدخاؿ  عناصر مشعة  غريبة عف  المككنات  الفيزيائية  "     يعرؼ تمكث الماء باإلشعاعات النككية  عمى أنو 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،    1998كًزٞه أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اَُو٣غ ٝ أٍزبم ؽَٖ ػضٔبٕ ٓؾٔل، اُزِٞس ا٩ّؼبػ٢ ُِج٤ئخ، ٓطبثغ عبٓؼخ ِٓي ٍؼٞك، ٛجؼخ اَُبثؼخ  (1)

 ٓ5. 

 .5كًزٞه أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اَُو٣غ ٝ أٍزبم ؽَٖ ػضٔبٕ ٓؾٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)



 

 .74كًزٞه هارت ٬ٍٓخ اَُؼٞك، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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ك الكيميائية لعنصر الماء يترتب عمييا عدـ صبلحية ىذا األخير لبلستعماالت الطبيعية لو، ينجـ عنو ضرر 
ك يرجع تمكث الماء بالمكاد المشعة إلى اختبلط مياه ( 1)." يمس بصحة اإلنساف ك بقية الكائنات الحية األخرل

األمطار أثناء سقكطيا بغبار الرادكف ك الثكركف ك مشتقاتيما المكجكدة باليكاء كذلؾ إلى الغبار الذرم المنتشر 
أما المياه الجكفية فإف نشاطيا االشعاعي يرجع بالدرجة األكلى إلى تبلمسيا ك التصاقيا ببعض المكاد . بو

ك يبلحظ تفاكت أثر المادة المشعة في الماء تبعا لمظركؼ المحيطة بيا كالخكاص . المشعة المتكاجدة بالتربة
الفيزيائية ك الكيميائية لممكاد المشعة ك المكاد المحيطة بمجرل الماء كذلؾ طبيعة التربة ك سرعة تحرؾ المياه   

 ( 2)...ك األحكاؿ الجكية ك المناخية

   ك تأثير المكاد المشعة عمى المياه عامة ك مياه الشرب خاصة، فيمكف القكؿ أف انتاج اإلنساف مف خبلؿ 
 نكيدة ذات أىمية خاصة 200 نكيدة منيا 800التجارب ك التحكيبلت ك انحبلؿ النكيات الذرية كصؿ إلى 

بالنسبة لمياه الشرب ك قد لكحظ تأثيرىا عمى األعضاء البشرية ك الحيكانية ك النباتية ك اعتبرت مكاد 
ك تعد النفايات النككية مف أىـ الممكثات البحرية، إذ أنو ك في منطقة المتكسط لكحدىا يكجد أكثر ( 3).مسرطنة

مف أربعة عشر مفاعبل نككيا، ك سبعة مشاريع إلنتاج الطاقة النككية، ك أف أغمب ىذه المنشآت الصناعية تمقي 
، مما يزيد نسبة االشعاعات في المياه البحرية ك تنقمو ( 4)بنفاياتيا االشعاعية في عرض البحر دكف معالجة

التيارات البحرية لمسافات شاسعة ناقبل أثره الضارة لؤلحياء البحرية فضبل عف انتقالو لئلنساف عف طريؽ أكؿ 
األسماؾ الممكثة باإلشعاع، ك ىناؾ الكثير مف الشعكب الشاطئية تعتمد في غذائيا عمى األسماؾ كمصدر 

 ( 5).أساسي لمغذاء

 آثار تموث التربة : ثالثا
كجكد عناصر مشعة غريبة عمى مككنات البيئة األرضية "    تمكث التربة باإلشعاعات النككية بمعناه العممي ىك 

ك ترجع خطكرة . ك تتمكث التربة مف مصادر طبيعية ك صناعية مختمفة( 6)." ك تؤثر سمبا عمى التربة ك اإلنساف
كجكد المكاد المشعة في التربة إلى امكانية تسربيا إلى النباتات ك الحيكانات، ك تكجد ىذه المكاد في صكرة ذائبة 

 أك غير ذائبة، ك تعتبر المكاد الذائبة أكثر أىمية ك خطكرة  ك ذلؾ  الحتماؿ تسربيا  السريع  إلى األجساـ الحية  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .53كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .7كًزٞه أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اَُو٣غ ٝ أٍزبم ؽَٖ ػضٔبٕ ٓؾٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .127كًزٞه ػجل اٌُبظْ اُؼجٞك١، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .208أٍزبم ٝػ٢ِ عٔبٍ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)

  .89كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (5)



 

 .50كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)
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-ك كذلؾ فإف المكاد الصمبة تشكؿ خطرا آخر بتسربيا فكؽ التربة ك تطايرىا بكاسطة اليكاء ك يعتبر  سترنشيكـ

 ( 1).أكؿ نظير يجب تتبعو ك تقدير قيمتو في التربة ك المكاد الغذائية لخطكرتو البالغة عمى اإلنساف 90

 آثار تموث الغذاء : رابعا
انساف  -    الغذاء ىك مجمكعة المكاد قد تككف مف أصؿ نباتي أك حيكاني أك كيميائي، التي يتناكليا الكائف الحي

فتكفر لو الطاقة البلزمة لقياـ جسمو بنشاطاتو الحيكية بشكؿ صحي ك سميـ، فيك يساىـ في النمك، - أك حيكاف
 .ك يعمؿ عمى تجديد الخبليا التالفة، ك يشكؿ درعا كاقيا مف األمراض

كؿ مادة خاـ أك معالجة في منتكج نيائي أك نصؼ نيائي        "    عرؼ المشرع الجزائرم المكاد الغذائية بأنيا 
، "ك مخصصة لبلستيبلؾ البشرم، ك كؿ مادة أخرل تدخؿ في عممية صنع أك تحكيؿ أك معالجة المادة الغذائية

 ( 2)." كؿ مادة غذائية تعرضت لممعالجة بكاسطة االشعاعات المؤينة" كما عرؼ األغذية المؤينة بأنيا 

   ك يعتبر الغذاء ممكثا اشعاعيا إذا زادت فيو الجرعة اإلشعاعية عف الحد المسمكح بو عمميا، ك الجرعة 
االشعاعية المسمكح بيا محددة دكليا، حيث أجمعت الييئات ك المجاف الدكلية ك الكطنية المتخصصة مثؿ 

الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، ك منظمة األغذية ك الزراعة، ك منظمة الصحة العالمية، ك المجمكعة االستشارية 
 كيمك غرام في تشعيع أم منتج غذائي ال يسبب 10لمتشعيع الغذائي عمى أف استخداـ جرعات ال تزيد عمى 

 118 / 05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 02ك ىذا ما أخذ بو المشرع الجزائرم في المادة ( 3).مخاطر سمية
جرعة : ( KGY10) كيمك غرام 10جرعة كمية متكسطة ك ممتصة بمقدار " المتعمؽ بتأيف المكاد الغذائية بقكلو 
 كيمك غرام يؤدم إلى تمكيت 10ك بمفيـك المخالفة كؿ ما زاد عف ( 4)..." متكسطة االشعاع يمتصيا الغذاء

ك أسباب تمكث الغذاء عديدة، قد تحتكم التربة المنزرع بيا نباتات الغذاء أك العمؼ عمى . المنتجات الغذائية
نسب مختمفة مف عناصر مشعة مثؿ اليكرانيـك ك الثكريكـ ك الراديكـ ك الرادكف، ك التي يختمؼ كجكدىا في 

كذلؾ فإف التربة قد تمتص بعض العناصر المشعة في المناطؽ ذات التركيز االشعاعي . الصخكر المككنة لمتربة
المرتفع مثؿ مناطؽ الينابيع المعدنية ك مناطؽ الرماؿ السكداء أك عند حدكث تفجيرات ذرية أك نككية أك عند 

ك التمكث االشعاعي . حدكث تسربات اشعاعية مف مفاعبلت نككية، عندئذ تتمكث المزركعات بيذه االشعاعات
 لمجك ينتج عنو غبار ذرم يمكث اليكاء ك السحب، ك قد تنتقؿ  االشعاعات  عف طريؽ  تيارات  اليكاء  ك حركة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .18كًزٞه أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اَُو٣غ ٝ أٍزبم ؽَٖ ػضٔبٕ ٓؾٔل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .30 ٣زؼِن ثزؤ٤٣ٖ أُٞاك اُـنائ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 2005 أثو٣َ 11 ٓؤهؿ ك٢ 118 / 05 ٖٓ ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 02أُبكح  (2)

 4 ،  1997ٓٓبهً - كًزٞه ٓؾٔل ثٖ اثوا٤ْٛ اُغبه َللَا ، ؽلع ا٧ؿن٣خ ثبُزْؼ٤غ اُنه١، عبٓؼخ أُِي كٜل ُِجزوٍٝ ٝ أُؼبكٕ، كجوا٣و (3)

 Faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/mibrahim/Arabic-Articles/22.doc: ػ٠ِ أُٞهغ ا٫ٌُزو٢ٗٝ



 

 . 30 ٣زؼِن ثزؤ٣ٖ أُٞاك اُـنائ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ 2005 اثو٣َ 11 ٓؤهؿ ك٢ 118 /05 ٖٓ ٓوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 5 /02أُبكح  (4)
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السحب إلى أماكف بعيدة عف مصادر االشعاعات، ك ذلؾ ما حدث في حالة مفاعؿ تشرنكبيؿ في أككرانيا 
 عندما حدث بو تسرب اشعاعي لكث المزركعات ك الحيكانات المزرعية، كما لكث ىكاء ك سحب 1986
تحرؾ اليكاء كما تحركت السحب، ك تساقطت أمطار مف تمؾ السحب بعيدا عف مصدر التمكث . المنطقة

بأككرانيا فكصمت إلى تركيا ك يكغسبلفيا ك بكلندة ك النمسا ك المجر ك سكيسرا ك السكيد ك فنمندة ك بريطانيا،   
 ( 1).ك ظيرت آثار التمكث االشعاعي عمى الخضركات الكرقية ك المحكـ ك األلباف في تمؾ البمداف

   أما عف آثار تمكث الغذاء باالشعاع النككم، فقد لكحظت زيادة كبيرة في االصابة بسرطاف الغدة الدرقية بيف 
في أككرانيا ك بيبلركس ك أربع مف المناطؽ  . 1986مف تعرضكا لئلشعاع في سف الطفكلة أك المراىقة عاـ 

 حالة مف بينيا 6000، أبمغ عف ما يزيد عمى 2005 – 1991األكثر تأثرا في االتحاد الركسي، ك خبلؿ الفترة 
 (  2).1986في عاـ  131-جزء كبير يمكف أف يعزل إلى شرب الحميب الممكث باليكد

 

 آصبر انزجبرة انُٕٔٚخ انفزَظٛخ ثبنظحزاء انجشائزٚخ: انًطهت انضبنش

 

 آثارا بالغة مست 1966 – 1960   لقد تركت التجارب النككية التي قامت بيا فرنسا خبلؿ الفترة الممتدة مف 
جميع جكانب الحياة البشرية ك البيئية في الجزائر، ك لـ يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ امتد صداىا ليشمؿ بيئات 

ك في ضكء سياسة . مناطؽ أخرل عمى مسافات شاسعة مثؿ البرتغاؿ، ك الياباف ك الكاليات المتحدة األمريكية
التكتـ المنتيجة مف قبؿ السمطات الفرنسية ك الييئات الدكلية بشأف مخاطر التمكث اإلشعاعي عمى صحة 

االنساف ك البيئة ك تداعياتو المستقبمية، كاف مف كاجبنا الكقكؼ ك لك في سطكر عمى آثار التجارب النككية 
 . الفرنسية عمى المدل القريب ك البعيد

 

 اٜصبر ػهٗ انظحخ انجشزٚخ : انفزع األٔل

 

 أستاذ الفيزياء النككية بقسـ البيكلكجيا –" عبد الكاظـ العبكدم"   مف خبلؿ دراسة مسحية قاـ بيا البركفسكر 
باالستعانة بفريؽ بحث مف طمبة مف أبناء رقاف يدرسكف في قسـ الكيمياء الحيكية، في - الحية بجامعة كىراف
 ، حيث قامت الدراسة بتحميؿ أكثر مف ألؼ عينة، ك أظيرت العينات 2005 -1990فالفترة الممتدة ما بي

المدركسة أف حاالت االصابة بالسرطاف مرتفعة بشكؿ مذىؿ ك مثير لبلنتباه بالمقارنة مع المناطؽ البعيدة عف 
  سنة، بمعنى أف السبب الرئيسي  في  االصابة 46مركز االشعاع، ك قد كاف متكسط العمر لممصابيف في حدكد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .117 ، ٓ 2003كًزٞه ؽ٤َٖ٘ اُؼو٠ٍٝ، اُزِٞس اُـنائ٢، ٌٓزجخ أُؼبهف اُؾل٣ضخ، ٛجؼخ  (1)



 

 ، ٓوعغ 2008 ٤ُٞ٣ٚ 18 إ٠ُ 10روو٣و ُغ٘خ ا٧ْٓ أُزؾلح اُؼ٤ِٔخ أُؼ٤٘خ ثآصبه ا٫ّؼبع اُنه١ ك٢ كٝهرٜب اَُبكٍخ ٝ اُقَٕٔٞ ٖٓ  (2)

  .32ٍبثن، ٓ 
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بيذا  المرض الخطير ىك االشعاعات النككية، باإلضافة إلى مبلحظة اضطرابات في النشاط األنزيمي ك تغيرات 
ك اضافة إلى تزايد االصابات بسرطاف الدـ ك الرئة، يبلحظ كذلؾ تناقص . الخصائص الدمكية في العينات

الكالدات ك تباعدىا، نقص الخصكبة ك االجياض المبكر ك التشكىات الخمقية ك تزايد معدالت العقـ ك أمراض 
 ( 1).الجمد ك العيكف

   ك لـ تقتصر آثار التجارب عمى صحة سكاف المنطقة، بؿ طالت كذلؾ الجنكد الفرنسيف الذيف شارككا في 
ك في ىذا السياؽ تقكؿ جمعية ضحايا االشعاع النككم الفرنسي أف جميع الجنكد الذيف تعرضكا . العممية

لئلشعاعات النككية بنسب عالية كميـ عادكا إلى فرنسا مرىقيف مجيديف، شاحبيف الكجكه، بأجساد نحيفة ك خطى 
 مف عمرىـ بسرطاف النخاع العظمي كما أحيؿ جنكد آخركف 40 ك األربعيف 30متثاقمة، ك تكفكا بيف الثبلثيف 

 ( 2).عمى التقاعد المسبؽ ليمضكا بقية حياتيـ في المستشفيات

 

 اٜصبر ػهٗ األٔطبط انظحزأٚخ ٔ انًُبطك انًجبٔرح : انفزع انضبَٙ

 

، قدمت الحككمة الجزائرية بحكـ عضكيتيا في الككالة الدكلية لمطاقة الذرية طمب المساعدة 1999في عاـ 
 تكفرىا الككالة منيا األمف النككم، األمف لمككالة في مجاؿ مسائؿ األمف النككم التي تشمؿ عدة مجاالت

ك قد استجابت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ليذا الطمب ك قامت بإرساؿ كفد . اإلشعاعي ك أمف النفايات المشعة
 أعضاء     5فقد تكجو الكفد المككف مف . إلى منطقة التجارب قصد التعرؼ عمى كضع اجراءات األمف النككم

فرنسا، الكاليات المتحدة األمريكية، سمكفينيا، نيكزلندا ك ممثؿ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية في شير نكفمبر 
 أياـ مف 8 ، برفقة فريؽ جزائرم مككف مف سبعة أفراد مف ىيئة الطاقة الذرية الجزائرية، ك دامت البعثة 1999

"   رقاف" نكفمبر، ك كاف ىدؼ البعثة ىك اجراء تقديرات أكلية لمحالة االشعاعية الراىنة في مناطؽ 26 إلى 18
عف طريؽ أخذ عينات مف البيئة ك الغذاء، مف أجؿ تحديد مستكيات التعرض االشعاعي، " اينكر"ك مناطؽ مف 

ك تستعمؿ النتائج القياسات كمؤشرات يكضع مف خبلليا مخطط لتحديد دراسة تمؾ المناطؽ ك كضع التقديرات 
ك عمى ىذا األساس، تـ أخذ عينات مف الكسط البيئي لمنطقة الصفر ك ما جاكرىا، . الدقيقة لمحالة االشعاعية

 76عينة بيئية مف  )مف الرماؿ ك التربة، منصيرات الصخكر، مياه اآلبار، المكاد المعدنية، النبات ك المياه 
  قامت2005ك أخذت ىاتو  العينات فيما بعد إلى مخابر الككالة   الدكلية لمطاقة الذرية   ك في  مارس  (مكقعا
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ك قد كشؼ تقرير الخبرة الذم أعدتو الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، أف المناطؽ المحيطة ( 1).الككالة بنشر تقريرىا
 منطقة بقرية الحمكدية ك عيف اينكر مازالت لحد اآلف متضررة بسبب 40بالنقاط الصفر لرقاف مف بينيا 

 ( 2).االشعاعات المعتبرة

   ففي مجاؿ الثركة الحيكانية ك النباتية فإف جممة مف األمراض المميتة الناتجة عف االشعاع ستؤدم إلى 
انخفاض الثركة الحيكانية ك التنكع األحياء ك اختفاء عدد مف السبلالت التي تكيفت عبر السنيف مع البيئات 

ك تتميز األضرار في . الصحراكية كما لكحظ اختفاء عدد مف الزكاحؼ ك الطيكر المياجرة ك العابرة ك المتكطنة
الجانب النباتي بتدىكر الغطاء النباتي ك تدىكر الكاحات ك خاصة أشجار النخيؿ ك انخفاض انتاج المحاصيؿ 
الحقمية ك ظيكر سبلالت خضرية ضعيفة االنتاج ك المقاكمة تجاه األمراض النباتية ك الحشرات ك الفطريات    

 ( 3).ك الكائنات الدقيقة

   أما جانب التربة ك البيئة، فإف التأثيرات المرافقة لبلنفجار كما يتبعو مف عصؼ ك حرائؽ ك حرارة ك ضغط  
ك عكاصؼ تترتب عف ىذه التغيرات المفاجئة في المناخ تغيرات في حركة الكثباف الرممية في المناطؽ التي 

 ( 4).عانت مف عكامؿ التعرية اليكائية بسبب ظاىرة العصؼ الذرم
   ك قد كصمت التأثيرات إلى الدكؿ األخرل، حيث كشؼ المدير السابؽ لممحافظة الفرنسية لمطاقة الذرية، 

كؿ االجراءات التي كنا نأمؿ تطبيقيا في المحظة صفر فيما يتعمؽ " في مذكراتو أف " ايؼ رككارد"البركفيسكر 
سحابة مشحكنة بعناصر مشعة نتجت عف ...باءت بالفشؿ" اليربكع األزرؽ "  المسماة 1960 فيفرم 13بقنبمة 

 مرة مف معدليا، ك تـ 100000التجربة األكلى كصمت إلى غاية نيامي ك كاف نشاطيا االشعاعي أكثر بػ 
 فيفرم بجنكب البرتغاؿ، ثـ في اليـك المكالي في الياباف، ىذه األمطار 16تسجيؿ تساقط أمطار سكداء في 

 ( 5)."  مرة مف معدليا29كانت تحمؿ نشاطا اشعاعيا أكبر بػ 

   ك إلى غاية اليكـ، لـ تتمكف الدكلة الجزائرية مف الحصكؿ عمى المعمكمات ك التقارير البلزمة التي تسمح ليا 
ك السبب في ذلؾ . بالكقاية مف األخطار المستقبمية الناجمة عف االشعاعات المتبقية عمى صحة اإلنساف ك البيئة

 .رغبة فرنسا ك الدكؿ الكبرل في االحتفاظ بالحقائؽ لنفسيا حتى ال تككف عقبة في كجو استغبلليا لمطاقة النككية
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82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفظم انضبَٙ 
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 ، تـ 1945   بعد نجاح العمماء في تجريب أكؿ سبلح ذرم عمى مدينتي ىيركشيما ك نكازاكي اليابانيتيف سنة 
اعبلف عصر الطاقة النككية، ك سارعت الدكؿ إلى امتبلكيا كأحد مظاىر العظمة الدكلية، األمر الذم أثار 

مخاكؼ المجتمع الدكلي مف تكرار سيناريكىات الحرب العالمية الثانية، فبدأ العمؿ مف أجؿ تكجيو الفكر الدكلي 
إلى ضركرة استخداـ ىذه الطاقة في األغراض السممية، ك بالفعؿ قد تـ ذلؾ، ك دخمت الطاقة النككية مجاالت 

 .كاسعة كالطب ك الصناعة ك الزراعة ك البحث العممي
   ك الطاقة النككية، سكاء استخدمت في األغراض السممية أك العسكرية، فيي ال تخمك مف مخاطر ك أضرار 

. معمكمة قد تؤثر في الصحة، ك أمف األشخاص ك البيئة، ك مف ثـ فإنو يجب ادارة ىذه المخاطر بحسـ
   ك بدال مف االكتفاء بمعالجة نتائج التمكث اإلشعاعي، سعت الدكؿ إلى مكافحتو ك تجنيب حدكثو، ك في ذلؾ 
تعاكنت الييئات ك المنظمات المتخصصة في نطاؽ األمـ المتحدة عمى المستكييف الدكلي ك االقميمي، ك كاف 

لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية دكر ميـ جدا في ىذا، ك مف الييئات االقميمية نذكر الجماعة األكركبية لمطاقة 
 ، الذم أداف تجارب األسمحة 1972الذرية، ك استمرت ىذه الجيكد حت تكجت بعقد مؤتمر لمبيئة بستككيكلـ 

الذرية، ك أكد عمى ضركرة عدكؿ الدكؿ عف مشركعاتيا في ىذا المجاؿ، نظرا لككنيا أخطر مصادر التمكث 
كما أشار المؤتمر لقكاعد المسؤكلية الدكلية فيما يخص مسؤكلية الدكلة عما تمحقو مف أضرار بيئية في . أثرا

أقاليـ دكؿ أخرل مجاكرة أك ال تخضع لكالية دكلة معينة نتيجة النشاطات التي تجرم عمى اقميميا أك تحت 
(. 27 )2996اشرافيا مف خبلؿ اعبلف البيئة ضمف مبادئو ك تكصياتو ك مف خبلؿ قرار الجمعية العامة رقـ 

   ك قد أكدت االتفاقيات الدكلية التي صدرت قبؿ انعقاد المؤتمر، ما تـ ارساءه مف قكاعد خبللو مثؿ معاىدة 
،         ( 1963مكسكك  )حظر اجراء تجارب األسمحة النككية في الجَك، ك الفضاء الخارجي، ك تحت الماء 

 ، ك اتفاقية برككسؿ الخاصة 1960ك اتفاقيات المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية كاتفاقية باريس عاـ 
 . 1963 ، ك اتفاقية فيينا عاـ 1962بمسؤكلية مستغمي السفف النككية عاـ 

   ك عمى المستكل الكطني، تعد الجزائر مف بيف الدكؿ التي لـ تتردد اطبلقا في خمؽ قكاعد ك آليات لمكافحة 
 ك ضمنتو قكاعد لمحماية مف المضار اإلشعاعية، 1983التمكث اإلشعاعي، فأصدرت قانكنا لحماية البيئة سنة 

 ك مراكز البحث النككم 1996 ، ك أنشأت ككالة الطاقة الذرية سنة 2005ك جممة مف المراسيـ الرئاسية سنة 
.  ، كما أقرت جزاءات عمى المخالؼ ألحكاـ التشريعات البيئية المعمكؿ بيا1999سنة 

   ك سيككف تناكلنا ليذا الفصؿ مف خبلؿ مبحثيف، نخصص المبحث األكؿ لمكافحة التمكث اإلشعاعي، ك ذلؾ 
مف خبلؿ ابراز اإلطار القانكني لممكافحة، إضافة إلى اآلليات، بينما نخصص المبحث  الثاني  لدراسة  أنكاع  
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المسؤكلية الناشئة عف التمكث اإلشعاعي، ك ذلؾ مف خبلؿ أربعة مطالب، يعالج في المطمب األكؿ المسؤكلية 
الدكلية عف جرائـ تمكيث البيئة، ك في المطمب الثاني المسؤكلية الجنائية الدكلية ك جرائـ فرنسا النككية في 
الجزائر، ك في المطمب الثالث المسؤكلية المدنية عف أضرار الحكادث النككية في االتفاقيات الدكلية، بينما 

نخصص المطمب الرابع مف ىذا المبحث لمقانكف الجزائرم فنعالج مف خبللو جزاء تمكيث البيئة بالمكاد النككية في 
. التشريع الجزائرم
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 يكبفحخ انزهٕس اإلشؼبػٙ : انًجحش األٔل

 

   فتحت الذرة لمبشرية آفاقا كاسعة، ك غيرت كما قاؿ آينشتايف حياتنا كميا، ك صنعت عصرا ينتسب إلييا، أم 
ك كاف طبيعيا أف يستجيب القانكف ليذا التطكر منذ كقت مبكر، ك تحديدا منذ منتصؼ القرف . عصر الذرة

الماضي، فقد صدرت اتفاقيات دكلية، ك تشريعات كطنية، ك أنشأت منظمات ك مؤسسات دكلية ك كطنية خاصة 
بتنظيـ استخداـ الطاقة النككية، ال سيما بعد تفاقـ ظاىرة التمكث اإلشعاعي، التي أصبحت ظاىرة عالمية، ال 

تعرؼ حدكدا سياسية أك جغرافية، ك قد أصبح اإلطار القانكني الذم يحكـ استخدامات الطاقة النككية في 
األغراض السممية متميزا إلى حد كبير، ألنو يكفؽ بيف أمريف، تشجيع استخداـ ىذه الطاقة، ك أف يككف ىذا 

 .االستخداـ آمنا لئلنساف، ك األمكاؿ ك البيئة
 

 اإلطبر انمبََٕٙ نًكبفحخ انزهٕس اإلشؼبػٙ : انًطهت األٔل

 

   ال شؾ أف التكسع اليائؿ في استخداـ الطاقة النككية، في األغراض السممية ك العسكرية، ك ما أعقبو مف 
أدل إلى . مخاطر اشعاعية، يمكف أف تؤثر في صحة اإلنساف ك البيئة ك تترؾ آثارىا عمى األجياؿ المقبمة

فصدرت في الكثير . التفكير في ايجاد نظاـ قانكني يكفؿ الحماية مف ىذه المخاطر ك ينظـ النشاطات النككية
مف الدكؿ مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية، ك فرنسا، ك انجمترا، ك ألمانيا ك سكيسرا ك غيرىا قكانيف تنظـ استخداـ 

. الطاقة النككية في األغراض السممية، ك تحدد المسؤكليات المترتبة عمى األضرار التي قد تنجـ عف استخداميا
ك ىك الحاؿ بالنسبة لمجزائر التي أصدرت جممة مف المراسيـ ك القرارات الكزارية تنظـ بيا استخداـ الطاقة 

 .النككية مف جية، ك تحمي بيا االنساف ك البيئة مف جية أخرل
   أما عمى الصعيد الدكلي، ك نظرا لطبيعة األضرار التي تنجـ عف استخداـ الطاقة النككية، ك التي تتعدل عادة 
حدكد الدكلة التي تقع عمى اقميميا، فقد أبرمت العديد مف االتفاقيات الدكلية، ك أصدرت تكصيات ك منشكرات    

ك قرارات عف ىيئات دكلية ك اقميمية مختمفة، تناكلت بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مكضكع حماية البيئة مف 
 .التمكث بالمكاد النككية

   ك تمثؿ جممة القكانيف الداخمية، ك التشريعات الدكلية، المتعمقة باستخداـ الطاقة النككية فرع جديد مف فركع 
 . القانكف يطمؽ عميو اسـ القانكف النككم

 

 انمبٌَٕ انُٕٔ٘ ٔ يظبًْزّ فٙ انحفبظ ػهٗ انجٛئخ : انفزع األٔل

 



 

   لقد نشأ حديثا، فرع جديد مف فركع القانكف، يطمؽ عميو اسـ القانكف النككم، ك فيما يمي تحديد لمفيكـ ىذا 
 .القانكف، ك اشارة إلى مساىمتو في الحفاظ عمى البيئة
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 مفيوم القانون النووي : أوال

   يقتضي تحديد مفيـك القانكف النككم، اإلشارة إلى جممة مف النقاط، تتعمؽ أساسا بتعريؼ ىذا القانكف،       
 .  ك تحديد نطاقو، ك خصائصو، ك مبادئو ك مصادره

 : تعريؼ القانكف النككم / 1
مجمكعة القكاعد التي تنظـ قياـ األشخاص الطبيعية ك المعنكية، "    يعرؼ البعض القانكف النككم بأنو 

 ( 1). " بنشاطات تتعمؽ بالمكاد االنشطارية، ك اإلشعاعات المؤينة، ك التعرض لممصادر الطبيعية لئلشعاع

مجمكعة القكاعد القانكنية الخاصة، صيغت بيدؼ تنظيـ التصرفات القانكنية، التي " كما يعرؼ أيضا عمى أنو 
تمتـز بيا األشخاص الطبيعية في نشاطاتيا المرتبطة بالمكاد االنشطارية، ك األشعة المؤينة، ك التعرض لئلشعاع 

 ( 2)." مف مصادر طبيعية

 ( 3):    ك يضـ القانكف النككم، أربعة عناصر أساسية ىي

بما أنو مجمكعة مف القكاعد القانكنية الخاصة، يعتبر القانكف النككم في نفس الكقت جزءا مف : العنصر األكؿ
 .القانكف العاـ الكطني، ك يضـ كذلؾ قكاعد متميزة تقتضييا الطبيعة الخاصة لمتكنكلكجيا

عنصر منظـ، يجمع بيف الخطر ك المنفعة، ك يحدث التقارب بينيما، ك ىذا ضركرم إلدارة : العنصر الثاني
 .النشاطات التي تقدـ عمى حد سكاء المخاطر ك المنافع، مف أجؿ تحقيؽ التطكر االجتماعي ك االقتصادم

كما ىك الحاؿ في جميع النظـ القانكنية، تككف القكاعد القانكنية الخاصة التي تحكـ تصرفات : العنصر الثالث
األشخاص االعتبارية، بما في ذلؾ الكيانات التجارية، ك األكاديمية، ك العممية ك الحككمية مماثمة لمقكاعد التي 

 .تحكـ تصرفات األفراد
الذم ينتج مف خبلؿ استخداـ المكاد القابمة لبلنشطار ك األشعة  )يركز عمى النشاط االشعاعي : العنصر الرابع

 .، باعتباره سمة مميزة تبرر النظاـ القانكني الخاص(المؤينة 
   ك اليدؼ مف القانكف النككم، ىك تكفير اطار قانكني إلجراء األنشطة المتصمة بالطاقة النككية، ك األشعة 

 ( 4). المؤينة عمى نحك يحمي بشكؿ كاؼ األفراد ك الممتمكات ك البيئة
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المنشآت النككية، ك نقؿ المكاد النككية، ك الكقاية مف :    ك يغطي القانكف النككم، مجاالت كاسعة مف أىميا
 .إلى غير ذلؾ... اإلشعاع، ك المصادر اإلشعاعية المستخدمة في الطب ك الصناعة

 :خصائص القانكف النككم / 2
 .   يتميز القانكف النككم بخاصيتيف ىما، أنو قانكف حديث، ك الثانية أنو يتمتع بذاتية خاصة

حيث بدأت االنطبلقة الحقيقية ليذا القانكف، منذ منتصؼ القرف الماضي، : القانكف النككم فرع قانكني حديث- أ
حيث صدرت مجمكعة مف التشريعات الداخمية المككنة ليذا القانكف، كاف أكليا القانكف األمريكي لمطاقة الذرية 

، ك القانكف الكندم بشأف الرقابة عمى الطاقة الذرية في  " MC Mahon" ، ك المعركؼ باسـ 1946في العاـ 
 ، ك تبلىا صدكر قانكف الطاقة الذرية في المممكة المتحدة، ك بعدىا قانكف بشأف االستخداـ السممي 1946العاـ 

  .1959لمطاقة النككية ك الحماية مف مخاطر ىذا االستخداـ في ألمانيا االتحادية العاـ 
   كما شيدت ىذه الفترة أيضا، تأسيس ىيئات دكلية متخصصة بالطاقة النككية مثؿ الككالة الدكلية لمطاقة 

، ك ككالة الطاقة النككية التابعة لمنظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية في عاـ ( AIEA ) 1957الذرية في عاـ 
1958 ( OCDE / AEN ) 1957، ك الجماعة األكركبية لمطاقة الذرية في عاـ ( Euratom.) 

حيث ىذه الذاتية لـ يكف مسمـ بيا بعض الفقو في كقت ما، فقد رأل األستاذ               : القانكف النككم لو ذاتية متميزة- ب
"Rainaud " في مؤلفو عف القانكف النككم، أف ىذا القانكف غير خبلؽ، ألنو يستعير أحكامو مف قانكف العقكد

الدكلية التي تنظـ النشاطات الخاصة، بدكرة الكقكد النككم، كما أف المنشآت النككية تخضع لمقانكف االدارم فيما 
يتعمؽ بإنشائيا، ك التصريح بيا، ك ممارسة الرقابة عمييا، إف النظـ القائمة ىي التي تطبؽ عمى النككم، ك مف 

 ( 1). ثـ فإف القانكف النككم يفقد ذاتية المتميزة
   القانكف النككم الجديد لو طابع القانكف العاـ في بعض جكانبو، ك ينتسب إلى القانكف الخاص في جكانب 

أخرل منو، كما أنو بدأ يكتسب شيئا فشيئا طابعا دكليا يميزه عف باقي أفرع القانكف، ك ذلؾ نظرا لطبيعة األضرار 
التي تنتج عف استخداـ الطاقة الذرية، ك التي تتعدم عادة حدكد الدكلة التي تقع عمى اقميميا، مما استتبع تكقيع 

العديد مف االتفاقيات الدكلية التي تنظـ التعاكف بيف الدكؿ في مجاؿ استخداـ الطاقة الذرية، ك كضع القكاعد 
 ( 2). التي تنظـ المسؤكلية الناشئة عف األضرار التي تنجـ عف ىذا االستخداـ

   ك ال يمكف النظر إلى القانكف النككم، عمى أنو فرع قانكني مستقؿ، عمى غرار القانكف المدني أك القانكف 
 االدارم، ألنو يضـ مجمكعة األحكاـ القانكنية ك المؤسساتية، التي تقدـ خصائص متميزة ك ىذه األحكاـ تخالؼ
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القكاعد العامة ك تتميز بقدر كبير مف التناسؽ، ك القانكف النككم مف ىذه الناحية يبدك شبييا بقكانيف أخرل مثؿ 
 .قانكف البيئة ك القانكف العاـ االقتصادم

 :مبادئ القانكف النككم / 3
مبدأ :    ىناؾ عدد مف المفاىيـ الرئيسية، يعبر عنيا غالبا بالمبادئ األساسية، ك يمكف أف نذكر في ىذا الصدد

األماف أك السبلمة النككية، مبدأ األمف، مبدأ المسؤكلية، مبدأ الترخيص أك االجازة، مبدأ الرقابة المستمرة، مبدأ 
 ( 1)...التعكيض، مبدأ التنمية المستدامة، مبدأ االمتثاؿ، مبدأ االستقبلؿ، مبدأ الشفافية ك مبدأ التعاكف الدكلي

 :مصادر القانكف النككم / 4
المصادر الكطنية، ك نعني بيا تشريعات الدكؿ، :    تتنكع مصادر القانكف النككم إلى مصدريف أساسييف ىما

أم قانكنيا الداخمي، حيث يمثؿ التشريع المصدر الرئيسي لمقانكف النككم الكطني، ألف تدخؿ السمطة التشريعية 
األكؿ، ىك أف التشريع كحده يمكنو أف : في مجاؿ النشاطات النككية ك االشعاعية يبدك ضركريا ألكثر مف سبب

يفرض قيكدا عمى تممؾ المنشآت النككية ك تداكؿ المكاد النككية، ك عمى األشخاص المكمفة بتشغيؿ ىذه المنشآت 
السبب الثاني، ىك أف التشريع كحده الذم يجيز لسمطة . فيما يتعمؽ بشفافية مزاكلة ىذه النشاطات بشكؿ خاص

االدارية، ك ىي في ىذا المجاؿ سمطة األماف النككم، اتخاذ االجراءات الخاصة برقابة المنشآت النككية،        
السبب الثالث، ىك أف تدخؿ التشريع يبدك . ك اصدار التراخيص، ك تكقيع التدابير ك الجزاءات عمى المشغميف

ضركريا، سكاء لفرض الضرائب عمى القائميف بالنشاطات النككية ك االشعاعية، أك لفرض رسكـ عمى تراخيص 
 ( 2).ممارسة ىذه النشاطات

   ك يختمؼ مسمؾ الدكؿ، في كيفية المعالجة التشريعية لمنشاطات النككية ك االشعاعية، فالبعض مف الدكؿ 
قانكف  )تضع تشريعا رئيسيا يتضمف معالجة معظـ المكضكعات الخاصة بيذه النشاطات، مف ىذه الدكؿ  مصر

 أكتكبر 20قانكف ) ، ك ركسيا االتحادية ( 1959 ديسمبر 23قانكف ) ، ك ألمانيا االتحادية ( 2010 مارس 29
: ، بينما تتجو دكؿ أخرل إلى إقرار تشريعات متعددة، ك عمى سبيؿ المثاؿ ففي سكيسرا نجد عدة قكانيف( 1995
 بشأف مؤسسة التفتيش االتحادية لؤلمف 2007 يكنيك 23 بشأف الطاقة النككية، قانكف 2003 مارس 21قانكف 

 بشأف المسؤكلية 1983 مارس 18 بشأف الكقاية مف اإلشعاع، ك قانكف 1991 مارس 22النككم، ك قانكف 
 . المدنية في المجاؿ النككم

    ك الجزائر مف بيف الدكؿ التي تتجو إلى إقرار تشريعات نككية متعددة، حيث أصدرت الييئة التشريعية  في 
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 يتعمؽ بتدابير الحماية مف 117 /05المرسـك الرئاسي رقـ :   جممة مف المراسيـ التنظيمية ىي2005أفريؿ
 يتعمؽ 119 /05 يتعمؽ بتأيف المكاد الغذائية، ك المرسـك رقـ 118 /05االشعاعات المؤينة، المرسـك رقـ 

 .بتسيير النفايات المشعة
   أما بالنسبة لممصادر الدكلية، فيي تتككف مف مجمكعتيف، مصادر رسمية ك ىي األدكات القانكنية التقميدية 
لمقانكف النككم، ك تشمؿ االتفاقيات سكاء كانت اتفاقيات ثنائية أك اتفاقيات دكلية التي يتـ ابراميا تحت رعاية 

لمقانكف النككم، ك يمكف في " القانكف الجامد " ك تشكؿ ىذه االتفاقيات ما يسمى . المنظمات الدكلية المتخصصة
ىذا الصدد االشارة إلى بعض االتفاقيات الدكلية في مجاؿ الطاقة النككية مثؿ اتفاقية األماف النككم في عاـ 

 1997 ، ك االتفاقية المشتركة ألماف ك ادارة الكقكد المستيمؾ، ك أماف ادارة النفايات االشعاعية في عاـ 1994
 ، ك اتفاقية االببلغ المبكر 1986ك اتفاقية المساعدة في حالة الحكادث النككية، ك الطكارئ االشعاعية في عاـ 

 ، إلى جانب طائفة أخرل 1980 ، ك اتفاقية الحماية المادية لممكاد النككية في عاـ 1986عف الحكادث النككية 
 ، اتفاقية باريس في عاـ 1996مف االتفاقيات الخاصة بالمسؤكلية المدنية النككية، ك ىي اتفاقية فيينا في عاـ 

 ، ك اتفاقية التعكيض التكميمي لؤلضرار النككية في عاـ 1998 ك بركتككؿ تعديؿ اتفاقية فيينا عاـ 1960
  .1992 ، ك البركتككؿ المشترؾ بشأف تطبيؽ اتفاقية فيينا ك اتفاقية باريس في عاـ 1998

   ك تحظى االتفاقيات الدكلية بأىمية خاصة في مجاؿ القانكف النككم، ك تكمف ىذه األىمية في أف االتفاقيات 
الدكلية تعمك عمى التشريعات الداخمية لمدكؿ، كما تحرص ىذه األخيرة دائما عمى احتراـ االلتزامات الدكلية،     

ك تبني أحكاـ االتفاقيات الدكلية ضمف قكانيف الكطنية، بؿ ك تؤكد بعض الدكؿ التزاماتيا الدكلية عف طريؽ 
 .تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات الدكلية النككية في حالة تعارضيا مع أحكاـ القانكف الكطني

   ك المجمكعة الثانية مف المصادر الدكلية لمقانكف النككم، ىي المصادر غير رسمية، ك ىي مصادر غير 
، ك ىذه المصادر ىي عبارة عف تكصيات ( 1)" القانكف الناعـ لمقانكف النككم" ممزمة، ك تشكؿ ما يسمى بػ 

،      ( Codes) ، ك المدكنات ( CIPR )المنظمات الدكلية، ك منشكرات المجنة الدكلية لمكقاية مف االشعاع 
ك تتمتع ىذه المصادر بقيمة  . ( AIEA) التي تضعيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية  ( Guides  )ك األدلة 

كبيرة ألنيا أعدت في كقت مبكر، ك يتـ تحديدىا باستمرار، ك تستيدم بيا الدكؿ في تشريعاتيا، ك تستخدـ 
 .كاطار لبعض االتفاقيات الدكلية

 مساىمة القانون النووي في الحفاظ عمى البيئة: ثانيا



 

    إف القانكف النككم، بكصفو مجمكعة قكاعد تستيدؼ التحكـ في المخاطر المرتبطة باستخداـ الطاقة النككية، 
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كاف عميو أف يخرج عمى القكاعد العامة مف أجؿ المحافظة عمى البيئة، فالقكانيف الكطنية تؤكد إلى جانب كضع 
اطار الستخداـ الطاقة النككية ألغراض سممية، المحافظة عمى الصحة، ك أمف األفراد، ك الممتمكات، ك البيئة، 
كما أف االتفاقيات الدكلية الخاصة باألماف النككم ك االتفاقيات المشتركة تجعبلف أيضا حماية البيئة مف ضمف 

مف أىداؼ االتفاقية "  تنص عمى أف 1994فالمادة األكلى مف اتفاقية األماف النككم في عاـ . أىدافيا الرئيسية
مف أجؿ حماية : أف تقيـ ك تحافظ في المنشآت النككية عمى دفاعات فعالة مف المخاطر االشعاعية المحتممة

 ".األفراد ك المجتمع ك البيئة مف اآلثار الضارة لئلشعاعات المؤينة التي تنبعث مف ىذه المنشآت 
   ففي مجاؿ األماف النككم، فإف االىتماـ يتركز حكؿ اتخاذ االجراءات الكقائية مف أجؿ الحد مف مخاطر 

ك مف ىذه االجراءات، عمى سبيؿ المثاؿ، االختبارات . الحكادث كمما كاف التقدـ التكنكلكجي يؤدم إلى ذلؾ
المستمرة لؤلماف، ك الدفاع في العمؽ، ك نظاـ التصاريح، ك كضع نظاـ لمتدخؿ في حالة كقكع حادث، ك مبدأ 

 ( 1). استرجاع الخبرة

   ك في مجاؿ الكقاية مف مخاطر االشعاعات المؤينة، فإف القانكف النككم يأخذ بمبدأ التناسب الذم يترجـ 
بفرض قيكد عمى تعرض الجميكر ك العماؿ ليذه االشعاعات كفقا لمبدأ التبرير، ك مف ثـ يتـ اجراء كزف لممزايا 

ك يمكف االشارة أيضا إلى مبدأ . االقتصادية ك االجتماعية ك غيرىا، مقارنة باألضرار الصحية المحتممة لمتعرض
الذم يستيدؼ المحافظة عمى الجرعات في المستكل األكثر انخفاظا بقدر " الحد األمثؿ مف جرعات االشعاع " 

 ALARA ." (2 )" االمكاف أخذا في االعتبار العكامؿ االقتصادية ك االجتماعية ك ىك ما يعبر عنو أيضا بمبدأ 

 

 انزشزٚؼبد انذٔنٛخ نحًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕس االشؼبػٙ : انفزع انضبَٙ

 

   بدأت الجيكد منذ النصؼ الثاني مف األربعينات مف ىذا القرف، بدعكة األمـ المتحدة في قرارىا الصادر في 
 إلى نزع السبلح النككم ك ضماف حياة آمنة لمبشرية، مركرا بأكؿ اتفاقية دكلية لحظر 1946 ديسمبر 14

 الدكلية حكؿ 1969 ، ثـ معاىدة 1963التجارب النككية في الجك، ك في الفضاء الخارجي، ك تحت الماء سنة 
 ك مؤتمر 1991األضرار الناجمة عف استعماالت الطاقة الذرية، ك المؤتمر الدكلي حكؿ السبلمة النككية عاـ 

ك لعؿ الجيكد الدكلية المبذكلة في ىذا الشأف تحظى بأىمية أكبر  . 1996األماف النككم المنعقد بمكسكك عاـ 
نظرا لشمكؿ تأثيرىا عمى المستكيات االقميمية ك الكطنية، ك ذلؾ لمشاركة مختمؼ الدكؿ ك الجماعات الدكلية في 

 ( 3). ىذه الجيكد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 .99كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .99كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 . 159-158، ٓ 2001ٓؾٔل ػجل َللَا ٓؾٔل ٗؼٔبٕ، ٙٔبٗبد اٍزقلاّ اُطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ ا٧ؿواٗ ا٤َُِٔخ، ثلٕٝ مًو كاه اُْ٘و، ٛجؼخ  (3)
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   ك قد كرست ىذه الجيكد، مف أجؿ حماية البيئة مف التمكث بمختمؼ صكره، ك حماية اإلنساف ك البيئة مف 
التمكث اإلشعاعي ك الككارث النككية ك األضرار الناجمة عنيا، ك فيما يمي استعراض ألىـ ما جاء في 

االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحظر اجراء تجارب األسمحة النككية، ك االتفاقيات الدكلية المتعمقة باألماف النككم   
 .ك بعض القرارات الدكلية

 الحماية من التموث اإلشعاعي في االتفاقيات الدولية المتعمقة بحظر اجراء تجارب األسمحة النووية: أوال
   لقد اكتسبت االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحظر اجراء تجارب األسمحة النككية، ثقة المجتمع الدكلي الذم طالب 

 الذم تمخض عنو 1972في مناسبات ك محافؿ كثيرة، بإيقاؼ التجارب النككية، بداية بمؤتمر استكيكلـ لعاـ 
، ك الذم يديف بمكجبو تجارب األسمحة النككية، ك يطالب الدكؿ العازمة عمى اجراء التجارب  (1)القرار رقـ 

 ( أ، ب، ج2934 )بالعدكؿ عف مشركعاتيا التي قد ينتج عنيا تفاقـ تمكث البيئة، ك كذا قرار األمـ المتحدة رقـ 
 .الذم يؤكد عمى ضركرة االيقاؼ العاجؿ لمتجارب النككية (27) في دكرتيا السابعة ك العشريف 1972لسنة 

 :1959معاىدة منطقة القطب الجنوبي  / 1
 ، ك تنص عمى جعؿ المنطقة المتجمدة الجنكبية منطقة 1959 ديسمبر 10   تـ ابراميا في كاشنطف في 

منزكعة السبلح، ك ىي أكؿ معاىدة تضع في حيز التطبيؽ فكرة منطقة خالية مف األسمحة النككية، ك طبقت 
فيما بعد عمى قاع البحار ك الفضاء الخارجي ك أمريكا البلتينية، ك تحظر ىذه المعاىدة اجراء أم مناكرات 

عسكرية في المنطقة المتجمدة الجنكبية ك اجراء تجارب عمى األسمحة، ك بناء المنشآت أك التخمص مف 
 ( 1). الفضبلت المشعة التي تنتج عف النشاطات العسكرية

 (:1963موسكو)معاىدة حظر تجارب األسمحة النووية في الجَو، و في الفضاء الخارجي و تحت الماء  / 2
   تعد ىذه االتفاقية مف أىـ ما تكصمت إليو الدكؿ في مجاؿ السبلح النككم، فقد تكصمت إلييا أمريكا         

 ، ك كضعت 1963أكت / ك بريطانيا  ك االتحاد السكفياتي سابقا، ك كقعت عمييا في خامس مف أغسطس
.       مكضع التنفيذ في العاشر مف أكتكبر مف نفس العاـ، ك قد كقع عمييا ما يربك عمى مائة ك عشريف دكلة

تيدؼ االتفاقية إلى منع اجراء التجارب النككية  . 1967 /6 /17ك صادقت عمييا ثبلث ك تسعكف دكلة حت 
ك بصكرة غير مباشرة . في الجَك ك في الفضاء الخارجي ك تحت الماء، لمحد منيا بؿ ك نزع السبلح النككم

يمكف استنباط أىداؼ بيئية أتت لتحقيقيا، حيث جعمت البيئة االنسانية ىي مجاال لمحظر ممثمة بالجَك ك الفضاء 
 ( 2).ك تحت الماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 .97ٓؾٔل ػجل َللَا ٓؾٔل ٗؼٔبٕ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 . 84، ٓ 2006ػجلٙ ػجل اُغ٤َِ ػجل اُٞاهس، ؽٔب٣خ اُج٤ئخ اُجؾو٣خ ٖٓ اُزِٞس ك٢ اُزْو٣ؼبد اُل٤ُٝخ اُلاف٤ِخ، أٌُزت اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش،  (2)
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أنيا عمؿ رائع، إذ تقمؿ أخطار تمكث الجَك "    ك قد قاؿ عنيا المكرد ىيـك كزير خارجية المممكة المتحدة 
، أما المستر " كما أنيا أكؿ اتفاؽ أمكف عقده مع االتحاد السكفياتي منذ كقت طكيؿ. بالنشاط اإلشعاعي

أف اتماميا يعني نجاحا عظيما لكؿ إنساف حسف النية يناضؿ منذ سنيف عديدة " خركتشكؼ، فقد امتدحيا قائبل 
 ( 1)." مف أجؿ كقؼ التجارب النككية ك نزع السبلح، ك مف أجؿ السبلـ ك الصداقة بيف الدكؿ

   تتككف معاىدة حظر اجراء تجارب األسمحة النككم في الجَك، ك في الفضاء الخارجي ك تحت الماء لسنة 
 مف ديباجة تعتبر جزءا ال يتجزأ مف المعاىدة، اضافة إلى خمسة مكاد بعضيا يتألؼ مف فقرة كاحدة،    1963

 .ك البعض اآلخر مف عدة فقرات
أكليما فكرم يتحقؽ عند بدء تنفيذىا، ك التزاـ األطراؼ :    ك قد حددت ديباجة المعاىدة، ىدفيف أساسييف

المتعاقدة بما جاء فييا مف أحكاـ ك نصكص، ك ىك كضع حد لتمكث البيئة باإلشعاعات النككية في نصيا عمى 
أف األطراؼ، راغبكف في كضع حد لتمكث البيئة التي يعيش فييا اإلنساف، ك قد اتفقكا عمى ما جاء بيا مف " 

عقد " ك ثانييما، الرغبة في العمؿ عمى مكاصمة المفاكضات لتحقيؽ ذلؾ مف أجؿ ". نصكص، كخطكة أكلى
اتفاقية لنزع السبلح نزعا عاما شامبل، تحت رقابة دكلية صارمة، عمى أف يتـ عقدىا بأسرع ما يمكف، ك بما 

يتكافؽ مع أىداؼ األمـ المتحدة، ألجؿ كضع حد لسباؽ التسمح ك استئصاؿ كؿ حافز عمى صناعة ك تجربة 
 ( 2)." جميع األسمحة بما في ذلؾ األسمحة النككية

ك مف المعمـك في ىذا المقاـ، أف " مف المعاىدة، ىذه الرغبة في نصيا " ب "    ك قد أكدت المادة األكلى الفقرة 
التحفظات المذككرة في ىذه الفقرة ال تتعارض مع الكصكؿ إلى اتفاقية لمحظر الدائـ لجميع تجارب التفجيرات 

ستحاكؿ األطراؼ المتعاقدة الكصكؿ - كما جاء في الديباجة- النككية، بما في ذلؾ التفجير تحت األرض، التي
 ."إلى اتفاؽ بشأنيا

اجراء أم تجربة لتفجير سبلح نككم أك أم تفجير نككم آخر، "    ك تحظر المعاىدة عمى الدكؿ األطراؼ فييا، 
في الجَك، أك فكؽ حدكده، بما في ذلؾ الفضاء الخارجي " في أم مكاف، تحت اشرافو أك تحت سمطتو الشرعية 

أك تحت الماء أك في أعالي البحار، ك في أم مكاف آخر، إذا ما كاف ىذا التفجير يسبب نشاطا اشعاعيا يظير 
 ( 3)." تأثيره خارج الحدكد االقميمية لمدكلة التي يجرم االنفجار تحت اشرافيا، أك سمطتيا الشرعية

    لقد تضمنت المعاىدة، تحديدا لؤلعماؿ المحظكرة  ك مجاالت الحظر، فاألكلى  تتمثؿ في حظر اجراء تجارب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .117 – 116 ، ٓ 1971كًزٞه ٓؾٔٞك ف٤و١ ث٘ٞٗخ، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ٝ اٍزقلاّ اُطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ، ٓؤٍَخ كاه اُْؼت، ٛجؼخ اُضب٤ٗخ  (1)



 

  .117كًزٞه ٓؾٔٞك ف٤و١ ث٘ٞٗخ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

َٞ ٝ اُلٚبء اُقبهع٢ ٝ رؾذ أُبء ٌٍٓٞٞ( أ، ة ) أُبكح ا٠ُٝ٧، اُلووح ا٠ُٝ٧  (3)  .1963ٖٓ ٓؼبٛلح ؽظو رغبهة ا٧ٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُغ
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تفجيرات األسمحة النككية أك أم تفجيرات نككية أخرل، ك ثانية تشمؿ الجَك، أك فكؽ حدكده بما في ذلؾ الفضاء 
ك بمفيـك المخالفة، يجكز اجراء تجارب األسمحة النككية أك أم . الخارجي أك تحت الماء أك في أعالي البحار

تجارب نككية أخرل في باطف األرض، طالما بقي النشاط االشعاعي الناتج عف االنفجار حبيسا ال يتعدل الحدكد 
االقميمية لمدكلة التي تجرم فييا التجارب، ك طالما أف آثار االنفجار لـ تظير خارج ىذه الحدكد في بيئة 

ك يمتد نطاؽ الحظر المذككر في نص -  في بَر أك البحر، أك الجَك، أك الفضاء الخارجي–المناطؽ األخرل 
 ".تحت اشرافو أك تحت سمطتو الشرعية " أعبله، إلى األقاليـ تحت الكصاية أك التي ال تتمتع بالحكـ الذاتي 

   أما بالنسبة لمفضاء الخارجي، يمتد الحظر ليشمؿ المجاؿ الخارجي المحيط باألرض ك القمر ك األجراـ 
السماكية األخرل، ك بالنسبة لمبيئة البحرية، يمتد الحظر ليشمؿ عمى ما تحت المناطؽ المائية عمكما، سكاء 

ىك فكؽ األرض " تحت الماء " كانت بحارا عالية أك بحيرات داخمية أك مياه أخرل، ألف الجزء المعني بو 
ك ذكر البحار . المغمكرة بالمياه   ك المنصكص عمييا صراحة في المعاىدة بتحريـ اجراء التجارب النككية فييا

العالية ك الفضاء الخارجي ك ىما غير خاضعيف لمسيادة الكطنية، جاء لتأكيد تحريـ اجراء التجارب النككية فييا 
 ( 1).حت ك إف فرضت أم دكلة سيادتيا عميو لفترة مؤقتة كقت اجراء التجارب

ك تتعيد جميع األطراؼ المتعاقدة باإلضافة إلى ذلؾ، باالمتناع عف أف تككف سببا في تشجيع، أك االشتراؾ    " 
بأم طريقة في اجراء أم تجارب تفجير سبلح نككم، أك أم تفجير نككم آخر، اينما كاف، طالما كاف سيتـ 
 ( 2)."اجراؤه في أم المحبلت المحددة سابقا، إذا كاف ليا التأثير المذككر عاليو، في الفقرة األكلى مف ىذه المادة

   ففي رأم المجمكعة االستشارية المتخصصة في التفجيرات النككية لؤلغراض السممية، فإف ىذا الشرط ال يفسر 
عمى أنو تحريـ عمى أم دكلة ألف تجرم تفجيرا نككيا ألغراض سممية خارج أم مكاف تحت سمطانيا القانكني   
أك سيطرتيا، طالما أف الظركؼ المنصكص عمييا في الشرط السابؽ ك شركط أم اتفاقيات أخرل كثيقة الصمة 

 ( 3).بالمكضكع مثؿ تمؾ التي تحتكييا المادتاف األكلى ك الثانية مف معاىدة منع االنتشار تضؿ محترمة

   بالرغـ مف أف ىذه المعاىدة، تشكؿ بداية ناجحة مف قبؿ الدكؿ، لمحد مف تجارب تفجيرات األسمحة النككية،     
ك مف ثـ تقميؿ فرصة تمكيث البيئة باألشعة النككية، إال أنيا تعرضت لبلنتقادات الذعة مف قبؿ فقياء القانكف 

 :الدكلي، الشتماليا عمى نقائص تتعمؽ بػػػ
التجارب النككية التي تجرم تحت باطف األرض، طالما ال تتعدل  (طبقا لنصكص المعاىدة )لـ يشمؿ الحظر- 

 أم أنيا تسمح  لمدكؿ ا ألطراؼ  باستمرار اجراء تجاربيا  تحت .  أضرارىا حدكد الدكلة التي تجرم في اقميميا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 .87 – 86ػجلٙ ػجل اُغ٤َِ ػجل اُٞاهس، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .أُبكح ا٠ُٝ٧، اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُؼبٛلح (2)

  .25 – 24كًزٞه ٓؾٔل ػجل أُؼجٞك اُغج٢ِ٤، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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 .األرض
ال يشمؿ الحظر استخداـ التفجيرات النككية كقت الحرب، ألنو لـ يرد نص صريح عمى ذلؾ في مكاد المعاىدة - 

 .أك ديباجتيا، ك ىذا ما يفيـ منو أف المعاىدة ال تتضمف تقنينا لتحريـ استخداـ األسمحة النككية كقت الحرب
بإجراء -  غير األطراؼ–ك بذلؾ فيي تسمح لباقي الدكؿ األخرل ( 1)ال تمـز المعاىدة إال الدكؿ األطراؼ فييا،- 

 .التجارب كيفما شاءت، ك في مختمؼ المجاالت في الجَك، في الفضاء الخارجي، ك تحت الماء ك باطف األرض
إف أثر االتفاقية عمى الحد مف انتشار األضرار النككية بقي ضعيفا، ألف التجارب التي تجرييا الدكؿ تحت - 

األرض قد تسبب انتقاؿ األضرار النككية إلى أقاليـ الدكؿ األخرل، خصكصا إذا تصادؼ كجكد المياه الجكفية 
 ( 2).في مكاف التجربة

تمنح االتفاقية الدكؿ األطراؼ، حؽ االنسحاب منيا في أم كقت، عمى أف تقـك الدكلة الراغبة في االنسحاب - 
باإلببلغ قرارىا لجميع األطراؼ قبؿ ذلؾ بثبلثة شيكر، ك بعدىا تصبح الدكلة حرة في اجراء التجارب النككية في 

 ( 3).المجاالت المحظكرة

قد منحت المعاىدة كضعا ممتازا ألطرافيا األساسييف الثبلث، فيما يختص بتعديميا، مما يجعؿ الدكؿ األخرل  - 
عازفة عف االنضماـ الييا فيما بعد، عندما ترل في ىذا االمتياز تقميبل مف شأنيا بالنسبة  (خصكصا النككية  )

 ( 4).لمدكؿ األساسية الثبلث

معاىدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف المجال الخارجي لمفضاء بما في ذلك القمر    / 3
 :  1967و األجرام السماوية األخرى 

 19 بتاريخ 2222صدرت بناء عمى قرار مف الجمعية العامة رقـ " معاىدة الفضاء الخارجي، "    تعرؼ بػػػ 
 ، ك تحظر كضع األسمحة 1967 ، ك قعت في مكسكك بتاريخ كانكف الثاني 1966ديسمبر / كانكف األكؿ

النككية، ك غيرىا مف األسمحة ذات التدمير الشامؿ في مدار حكؿ األرض، كما تحظر االستخداـ العسكرم 
 .لؤلجراـ السماكية ك كضع مثؿ ىذه األسمحة عمى ىذه األجراـ في الفضاء الخارجي

   ك تتألؼ المعاىدة مف ديباجة ك سبع عشرة مادة، ك قد نصت المادة الرابعة مف المعاىدة، عمى تعيد الدكؿ 
األطراؼ في المعاىدة بعدـ كضع أية أجساـ تحمؿ أسمحة نككية أك أم نكع آخر مف أسمحة التدمير الشامؿ في 
 أم مدار حكؿ األرض أك كضع مثؿ ىذه األسمحة عمى أية أجراـ سماكية أك في المجاؿ الخارجي  بأية  طريقة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أخرل ك أف تقصر جميع الدكؿ األطراؼ في المعاىدة استخداميا القمر ك األجراـ السماكية األخرل عمى 
األغراض السممية، كما يحظر عمييا انشاء قكاعد أك منشآت أك تحصينات عسكرية أك اجراء تجارب بأم نكع 

 ( 1).مف أنكاع األسمحة ك اجراء أية مناكرات عسكرية عمى األجراـ السماكية

   ك تناكلت المادة التاسعة، التزاـ الدكؿ األطراؼ في المعاىدة بتفادم حدكث أم تمكث ضار لممجاؿ الخارجي    
ك القمر ك األجراـ السماكية األخرل أك أية تغيرات ضارة بمحيط الكرة األرضية ك بيئتيا، ك ذلؾ في دراسة      

 ( 2).ك استكشاؼ ىذه الدكؿ المجاؿ الخارجي بما في ذلؾ القمر ك األجراـ السماكية األخرل

   ك يتضح مف ىذه النصكص، أف المعاىدة تحـر كضع األسمحة النككية ك أسمحة الدمار الشامؿ في أم مدار 
حكؿ األرض، لما ينطكم عميو مف خطكرة التعرض لتمكيث المدارات الفضائية حكؿ األرض، ك ما يترتب عمييا 

 .مف أضرار تمحؽ ببيئة الفضاء الخارجي أك محيط األرض أك بيئتيا
   إال أف المعاىدة لـ تتعرض لؤلجساـ النككية، التي لـ تصمـ لكي تككف أسمحة، عمى الرغـ مف أنيا يمكف أف 

ك عمى ذلؾ فإف اصطبلح أية معدات             . تعرض الفضاء الخارجي لمخطر ك األرض في الكقت نفسو
 "any Equipment "  الكارد في نص المادة الرابعة، يمكف أف يككف معدات أك أجيزة نككية، ك ىذا يعني أف

 .المعاىدة تسمح باستخداميا مادامت ال تندرج تحت نطاؽ األسمحة المحظكرة
معاىدة تحريم وضع األسمحة النووية و األسمحة األخرى ذات التدمير الشامل في قاع البحار أو أرض  / 4

 (:1971اتفاقية لندن )المحيطات أو في التربة تحتيما 
   القت منطقة البحار ك أرض المحيطات ك التربة تحتيما، اىتماما كبيرا مف األمـ في سبيؿ تنظيـ التعاكف 
الدكلي الستكشاؼ ك استخداـ ىذه المنطقة ك تأكيد استغبلليا مف أجؿ مصمحة البشرية مع تطبيؽ األساليب 

 ( 3).التكنكلكجية الحديثة لتحقيؽ ذلؾ

   ك قد استمر النشاط مف أجؿ كقؼ سباؽ التسمح النككم، في ىذه المناطؽ في لجنة الثاني عشر لنزع السبلح،  
 قدـ مندكبك االتحاد السكفياتي ك الكاليات المتحدة األمريكية مشركعا مشتركا، لمعاىدة 1969ك في أكتكبر سنة 

تحريـ كضع األسمحة النككية ك األسمحة األخرل ذات التدمير الشامؿ في قاع البحار أك أرض المحيطات      
 ديسمبر اتخذت الجمعية العامة 7 ديسمبر قدما مندكبا الدكلتيف مشركعا معدال، ك في 3ك التربة تحتيما، ك في 

 ( 4).بالتكصية بإتماـ المعاىدة ك طمبت فتح باب التكقيع عمييا (24 )2660قرارىا رقـ 
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ك تحظر كضع أسمحة النككية ك غير ذلؾ مف أسمحة التدمير الشامؿ       " قاع البحار، "    عرفت بمعاىدة 
 ميبل مف 12أك تكفير التسييبلت البلزمة لكضع مثؿ ىذه األسمحة، في باطف أرض البحار خارج مسافة تمتد 

ك تتككف المعاىدة مف ديباجة ك احدل عشرة مادة، بعضيا يحتكم عمى فقرة كاحدة ك البعض األخر (  1).الساحؿ
 .عمى عدة فقرات

   ك تيدؼ المعاىدة، إلى أمكر تتعمؽ بمنع سباؽ التسمح، ك في صكرة أخرل ك بصفة غير مباشرة جاءت 
لتحمي البيئة مف التمكث باألسمحة النككية، بالنظر إلى أنيا تتحدث عف كضع األسمحة النككية ك أسمحة الدمار 

ك ىذا ما تجسد في ديباجتيا أنيا تيدؼ . الشامؿ األخرل في قمب البحار ك المحيطات ك في التربة أك تحتيما
تحقيؽ المصمحة العامة لمبشرية في تنمية استكشاؼ ك استغبلؿ ك استخداـ قاع البحار ك المحيطات في " إلى 

تعد خطكة في سبيؿ استبعاد قاع البحار ك أرض المحيطات ك التربة " ك أضافت أنيا " األغراض السممية،
تدعـ مقاصد األمـ المتحدة، ك مبادئيا بشكؿ يتكافؽ مع القانكف الدكلي " ك بأنيا " تحتيما مف سباؽ التسمح، 

ك ىكذا يتضح، أف مكضكع المعاىدة يعد مف الكسائؿ البلزمة لمحفاظ عمى ." دكف أف يمس حرية البحار العالية
 ( 2).البيئة البحرية مف التمكث الناجـ عف الفعؿ المحظكر بالمعاىدة

تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة بعدـ زرع       "    ك نصت المادة األكلى، الفقرة األكلى مف المعاىدة 
أك كضع أم سبلح نككم أك أم أنكاع أخرل مف أسمحة التدمير الشامؿ ككذلؾ أم منشآت،أك تجييزات لئلطبلؽ 

أك أم تسييبلت أخرل مصممة خصيصا لتخزيف أك تجربة أك استخداـ مثؿ ىذه األسمحة،عمى قاع البحار 
 ( 3)( " ۲)كأرض المحيطات ك التربة تحتيا خارج نطاؽ الحدكد الخارجية لقاع البحر كما ىي محددة في المادة 

   ك مف ىذه الفقرة، يتضح أنيا تمـز األطراؼ بعدـ زرع أك كضع أم سبلح نككم، ك يمتد ىذا االلتزاـ ليشمؿ 
تعيد الدكؿ بعدـ زرع ك كضع المنشآت أك التجييزات البلزمة إلطبلؽ األسمحة النككية مف قاع البحار ك أرض 

ك يبلحظ عمى ىذه . المحيطات، كذلؾ تقديـ التسييبلت ك المعدات لتخزيف أك اجراء تجارب ليذه األسمحة
ليست كافية لتحقيؽ الحماية البلزمة لمبيئة البحرية، ..." كضع، زرع، منشآت" التعابير التي كردت في النص 

ألنيا يجب أف تفسر عمى النحك الذم يضيؽ المدل المشمكؿ بالمعاىدة خصكصا ك أف المندكب األمريكي كاف 
قد صرح في أثناء انعقاد االتفاقية ك لـ يعترض عميو المندكب السكفياتي بأف األسمحة القادرة عمى االبتعاد الذاتي 

 .عف كجو القاع ال تنطبؽ عمييا المعاىدة
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     (كضع، زرع  )   ك منو يتبيف أيضا، أنو يشترط في األسمحة ك التجييزات بأف تككف ثابتة، كمعاني مرادفة لػػػ 
ك مف ثـ فإف الحظر ال يمتد إلى األسمحة ك التجييزات المتحركة كالغكاصات ك المنصات المتحركة، فضبل عما 

مف قصكر، فقد اقتصر الحظر عمى التجييزات المعدة لحمؿ السبلح النككم  (النككم  )زاده كصؼ ذلؾ النكع 
دكف غيره مف األسمحة، ألف تمؾ األجيزة قد يمكف استخداميا ألغراض مزدكجة لؤلسمحة التقميدية ك األسمحة 

 ك ىذا غير متناسب – محظكرة – ك تطمؽ أسمحة نككية – غير محظكرة –النككية، إذ قد تحمؿ أسمحة تقميدية 
 (1).منطقيا مع حماية البيئة البحرية مف التمكث الناتج عف استخداـ ىذه األسمحة

   ك طبقا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، ك ما تتمتع بو الدكؿ مف حقكؽ السيادة عمى بحارىا االقميمية، ال يمتد 
نطاؽ الحظر بالنسبة لمدكؿ الساحمية إلى بحارىا االقميمية، ك قد أكدت المادة األكلى الفقرة الثانية ذلؾ بنصيا 

أنو في نطاؽ منطقة قاع البحار ىذه، سكؼ " عمى أف التعيدات سكؼ تطبؽ عمى منطقة قاع البحار فيما عدا 
ك ىذا األمر يجعؿ البيئة البحرية ( 2). "ال تطبؽ عمى الدكؿ الساحمية أك عمى قاع البحار داخؿ مياىيا االقميمية

عرضة لمتمكث النككم لما لمبيئة البحرية مف سمات العمـك ك الكحدة ك عدـ التجزئة، كما يؤخذ عمى -  كميا–
ىذا الحظر أنو لـ يشتمؿ العمكد المائي مف ىذه المناطؽ المحظكرة، األمر الذم يمكف أف يجعؿ الدكؿ تضع   

 ( 3).ك تزرع اسمحتيا النككية في العمكد المائي ك منو تحدث أضرار بيئية خطيرة في البيئة البحرية

   أما بالنسبة لمدكؿ األخرل غير الدكلة صاحبة السيادة عمى البحر االقميمي، فيمتد نطاؽ الحظر إلى ىذا 
 ، بخصكص 1958البحر االقميمي، يؤكد ذلؾ ما جاء بقكاعد القانكف الدكلي العاـ، ك أحكاـ اتفاقية جنيؼ عاـ 

 ( 4).تمتع ىذه الدكلة بحؽ السيادة عمى بحرىا االقميمي
   ك تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذه المعاىدة بأال تساعد، أك تشجع، أك تحرض أم دكلة أخرل عمى اتياف أم 

نشاطات محظكرة منكه عنيا في المادة األكلى مف ىذه المعاىدة، ك أف ال تشترؾ بأم طريقة أخرل في مثؿ ىذه 
 ( 5).األعماؿ

   ك قد أقرت االتفاقية في المادة الثالثة منيا، مبدأ الرقابة المتبادلة بيف األطراؼ عمى أف يككف لكؿ طرؼ الحؽ 
في مبلحظة ك رقابة أنشطة الدكؿ األخرل، األطراؼ فيما كراء المنطقة المحظكرة فييا زرع أك كضع األسمحة 

 ك في حالة الشؾ بخصكص أداء االلتزامات المقررة. النككية، عمى أف ال تشمؿ أعماؿ الرقابة مثؿ ىذه األنشطة
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 يككف لمدكلة الطرؼ التي يمتمكيا ىذا الشؾ ك الدكلة الطرؼ المسؤكلة عف النشاط الذم سبب الشؾ أف تتعيد

 .مف أجؿ ازالتو
   ك عندما يبقى الشؾ قائما، يتعاكف األطراؼ اآلخركف في االتفاقية في مكاصمة االجراءات البلزمة لمتحقيؽ، 
كما يتفؽ عميو، ك عمى أف يتضمف تفتيش األشياء ك المنشآت ك التجييزات ك التسييبلت األخرل، ك بما ال 

مجمس األمف " ك فكضت المادة الثالثة أف يككف ( 1)يتعارض مع حقكؽ الدكؿ األخرل المقرر في القانكف الدكلي،
ىك الجية المختصة بالنظر في عدـ الكفاء بااللتزامات المنصكص عمييا في ىذه المعاىدة، إذ يجكز ألم طرؼ 

ك عمى ىذا فقد تـ تحديد . " احالة األمر إليو، عند عدـ البث في مسألة خطيرة تتعمؽ بعدـ الكفاء بيذه االلتزامات
كيفية الفصؿ في المنازعات المترتبة عمى انتياؾ أحكاـ االتفاقية بإحالة المكضكع بمعرفة أحد األطراؼ إلى 

مجمس األمف، في حيف لـ تتناكؿ كيفية نشكء المسؤكلية ك األحكاـ المترتبة عمى قياميا، ك تترؾ المجاؿ في ذلؾ 
 ( 2).لمقكاعد العامة في المسؤكلية الدكلية

معاىدة بين الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفياتي لتحديد تجارب األسمحة النووية تحت األرض  / 5
  :1974لسنة 
نككية " عتبة "  ، ك ترسي 1974 يكنيك عاـ 3تـ التكصؿ الييا في " معاىدة عتبة حظر التجارب النككية،    " 

 ( 3). ألؼ طف في باطف األرض150بغرض حظر عمى تجارب األسمحة النككية التي تزيد قكتيا عف 

 :1976معاىدة التفجيرات النووية الجوفية لألغراض السممية  / 6
 ، ك تحظر القياـ بأم تفجير نككم انفرادم لؤلغراض السممية تزيد قكتو عمى 1976   تـ التكصؿ إلييا في عاـ 

 كيمك طف خارج المكقع المخصص إلجراء 1500 كيمك طف، أك القياـ بأم تفجير جماعي تزيد قكتو عمى 150
يتعيد كؿ طرؼ : " تجارب عمى التفجيرات، ك ىذا ما جاء النص عميو في المادة الثانية مف ىذه المعاىدة بقكليا

أف يحظر ك يمنع ك أال يجرم في أم مكاف تحت سمطانو القانكني أك سيطرتو، ك يتعيد كذلؾ أال يجرم       
 :أك يشترؾ أك يساعد في أف يجرم في أم مكاف

 . كيمك طف150أم تفجير منفرد ذا حصيمة تزيد عمى - أ
 :أم تفجير مجمكعة- ب
 كيمك طف إال بطرؽ تسمح بالتحقؽ مف كؿ تفجير منفرد ك تقدير 150 لو حصيمة اجمالية تزيد عمى – 1

 . حصيمة كؿ تفجير منفرد في المجمكعة كفقا لشركط المادة الرابعة ك بركتككؿ ىذه المعاىدة
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 .أُبكح اُضبُضخ، اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُؼبٛلح (1)

 .93ػجلٙ ػجل اُغ٤َِ ػجل اُٞاهس، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 .99ٓؾٔل ػجل َللَا ٓؾٔل ٗؼٔبٕ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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 . لو حصيمة تزيد عمى كاحد ك نصؼ ميجا طف– 2
أم تفجير إال إذا كاف متماشيا مع شركط معاىدة حظر اختبارات األسمحة النككية في الجكن ك في الفضاء - ج

الخارجي ك تحت الماء ك معاىدة منع انتشار األسمحة النككية ك االتفاقيات الدكلية األخرل التي ينظـ ليا ىذا 
 . " الطرؼ

   ك ىذه المعاىدة تطبؽ عمى كافة التفجيرات النككية تحت األرض لؤلغراض السممية داخؿ أراضي الكاليات 
 .المتحدة األمريكية ك االتحاد السكفياتي أك خارج ىذه األراضي

   عمى الرغـ مف العدد المعتبر مف المعاىدات المتعمقة بكقؼ تجارب األسمحة النككية، فقد تـ اجراء أكثر مف 
 ، كاف لمكاليات المتحدة األمريكية النصيب األكفر 1998 إلى 1945 تفجير نككم في الفترة الممتدة مف 2000

 ديسمبر 13 تجربة، ك كاف آخر ىذه التجارب، التجربة التي نفذتيا ككريا الشمالية بتاريخ 1050منيا بمجمكع 
2012 .  

 الحماية من التموث اإلشعاعي في االتفاقيات الدولية المتعمقة باألمان النووي: ثانيا
 ، محفكرة في الذاكرة الجمعية لمشعكب حت 1986   ال تزاؿ كارثة تشرنكبيؿ التي كقعت في أككرانيا في العاـ 

 قد جدد المخاكؼ مف استخداـ الطاقة النككية إلنتاج 2011اآلف، كما أف حادث فكككشيما الذم كقع في العاـ 
ك مع ذلؾ فإف دكال أخرل ال تزاؿ متمسكة بالخيار . الكيرباء، ك بسببو انسحبت عدد مف الدكؿ مف النككم

 كما يقكؿ رئيس سمطة األماف النككم في فرنسا    –باختصار . النككم، ك تضاعؼ مف اجراءات األماف النككم
 "André-Claude Lacoste " ك مف ىذا ( 1).ميما كانت االحتياطات، فإف كقكع حادث نككم ليس مستبعدا

المنطمؽ، فقد ابرمت العديد مف اتفاقيات األماف النككم، ىدفيا األساسي ىك ضماف أماف ك حماية االنساف     
 .ك الممتمكات ك البيئة مف المخاطر االشعاعية

   ك كفقا لمتعريؼ الكارد في معجـ مصطمحات األماف النككم لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية، األماف النككم ىك      
تكفير الظركؼ التشغيمية، ك منع كقكع الحكادث ك التخفيؼ مف آثارىا عمى نحك يحقؽ كقاية العامميف         " 

 ( 2). " ك الجميكر مف المخاطر االشعاعية غير المبررة

، الذم يركز عمى أماف األشخاص         ( rete nucléaireûLa s )   ك يتـ عادة التمييز بيف األماف النككم 
 الذم ( La sécurité nucléaire )ك األمكاؿ ك الممتمكات ك البيئة مف النشاطات النككية، ك األمف النككم 

 االجراءات التي تستيدؼ منع السرقة ك اكتشافيا،  ك منع التخريب،  ك الدخكؿ  غير المصرح بو،     " يقصد بو 
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 .105كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .105كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)
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ك النقؿ غير مشركع، ك األعماؿ العدكانية المتعمقة بمكاد نككية ك مكاد اشعاعية أك المنشآت الخاصة بيا،      
ك الذم ييمنا ىنا، األماف النككم الذم يشمؿ تطبيقات عديدة منيا عمى كجو ." ك التدخؿ في مثؿ ىذه األعماؿ

الخصكص، أماف المنشآت النككية، األماف اإلشعاعي، ك أماف ادارة النفايات اإلشعاعية ك الكقكد المستيمؾ،    
 . ك أماف نقؿ المكاد اإلشعاعية، ك كضع خطط لمكاجية الطكارئ النككية ك اإلشعاعية

  :1960اتفاقية جنيف بشأن حماية العمال من اإلشعاعات المؤينة  / 1
( OIT )   في اطار اىتماميا بشؤكف العمؿ ك العماؿ عمى مستكل العالـ، قامت منظمة العمؿ الدكلية 

بالتحضير إلعداد اتفاقية دكلية لحماية العماؿ مف تمكث االشعاعات المؤينة، ك بعد الدراسات ك المفاكضات 
 ، 1960المكسعة، أبرمت االتفاقية ك كفؽ عمييا مف جانب المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في جنيؼ عاـ 

 ( 1): ، ك مف األحكاـ التي قررتيا ىذه االتفاقية1962 يكنيك 17ك بدأ سريانيا في 

ضركرة التزاـ كؿ عضك في منظمة العمؿ الدكلية، ك الذم ينضـ إلى االتفاقية، بتنفيذ أحكاميا، ك ذلؾ عف - 
 . طريؽ اصداره لمقكانيف ك المكائح ك الكسائؿ أخرل البلزمة

ضركرة اتخاذ الخطكات المبلئمة لتأميف حماية فعمية لمعماؿ، بشأف صحتيـ ك سبلمتيـ، ضد االشعاعات - 
 .المؤينة

التزاـ كؿ دكلة عضك أف تحدد بدقة نسب كميات المكاد االشعاعية المسمكح بيا، عمى أف تخضع ىذه النسب - 
 .لممراجعة المستمرة في ضكء المعمكمات الجارية

التزاـ الدكؿ بأف تبمغ مكتب العمؿ الدكلي بالتدابير التي تتخذىا مف أجؿ حماية العماؿ مف اإلشعاعات - 
 .المؤينة، حت يككف عمى عمـ بمدل فعاليتيا

   ك أخيرا فقد قررت االتفاقية، عدة أحكاـ تتعمؽ بحقكؽ العماؿ ك تكعيتيـ لمكقاية مف االشعاعات المؤينة، حيث 
يمـز أف تتضمف القكانيف ك المكائح الكطنية االعبلف الكاضح عف األعماؿ التي تتضمف تعريضيـ ليذه 

االشعاعات أثناء عمميـ، كما يمـز أف يخضع كؿ العماؿ الذيف يقكمكف بأعماؿ ذات نشاط اشعاعي لفحص طبي 
 ( 2).شامؿ ك مستمر

  :1986اتفاقية التبميغ المبكر عن وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي  / 2
فبعد مأساة تشرنكبيؿ    . 1986 أكتكبر 27 ، ك دخمت حيز النفاذ في 1986 سبتمبر 26   كقعت في فيينا في 

 تـ التفاكض بشأف المشركع في اطار الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،  ثـ اقراره  في مؤتمرىا   ( 1986 /26/04) 
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  .135كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .136كًزٞه ه٣بٗ ٕبُؼ أثٞ اُؼطب، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)
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 ( 1).العاـ، ك االتفاقية تفرض عمى الدكؿ كاجب اإلببلغ عف الحكادث النككية

يحدث منو  "    ك تنطبؽ االتفاقية عمى أم حادث يشمؿ أم مرفؽ أك نشاط يخضع لكالية أك سيطرة دكلة طرؼ 
أك يحتمؿ أف يحدث منو انطبلؽ لمكاد مشعة، ك نجـ عنو أك قد ينجـ عنو انطبلؽ عبر الحدكد الدكلية، يمكف 

ك في حالة كقكع حادث مف ىذا القبيؿ، فإف ( 2)" أف تككف لو أىمية مف حيث السبلمة االشعاعية لدكلة أخرل،
أف تبادر عمى الفكر بتبميغ الدكؿ التي أضيرت أك يحتمؿ أف تضار " الدكلة الطرؼ ذات الصمة يتعيف عمييا 

بالحادث النككم، ك طبيعتو ك كقت حدكثو ك مكقعو بالتحديد كمما كاف ذلؾ مبلئما، ك أف تسرع بتزكيد ...ماديا
تمؾ الدكؿ بما يمـز مف معمكمات متاحة لمتقميؿ إلى أدنى حد مف اآلثار االشعاعية في تمؾ الدكؿ، كفقا لما 

 ( 3). " 5نصت عميو المادة 

بسمطاتيا المختصة ك نقاط "    كذلؾ تطمب االتفاقية مف كؿ دكلة طرؼ أف تحيط الدكؿ األطراؼ األخرل عمما 
ك يجكز في كؿ حاؿ لمدكؿ األطراؼ أف تقدـ التبميغ ( 4)" االتصاؿ المخكلة اصدار ك تمقي التبميغ ك المعمكمات، 

 .ك المعمكمات مباشرة أك عف طريؽ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية
   يتضح مما سبؽ، أف االتفاقية تنشئ نظاما لئلببلغ عف الحكادث النككية، التي ليا امكانية االنطبلؽ عبر 

ك أنيا تشترط عمى . الحدكد الدكلية الذم يمكف أف تككف لو أىمية لدكلة أخرل فيما يتعمؽ باألماف االشعاعي
الدكؿ االببلغ عف كقت الحادث، ك مكانو، ك االشعاعات المنطمقة ك غير ذلؾ مف البيانات األساسية مف أجؿ 

 ( 5).تقيـ الحالة

  :1986اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي  / 3
ك ىي صؾ ممـز  . 1987فبراير /  ، ك قد بدأ نفاذىا في شباط1986 سبتمبر 26   كقعت في فيينا في 

قانكنا، ك االتفاقية تستيدؼ كضع اطار عمؿ دكلي لتيسير تقديـ المساعدة دكف تأخير في حالة كقكع حادث 
 ( 6).نككم أك طارئ اشعاعي بغية التخفيؼ مف اآلثار
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 Jean-Marc Lavieille, op cit, page 175.(1) 

 .أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (2)

 .أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (3)

 .أُبكح اَُبثؼخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (4)

  . 105 /781روو٣و اُلو٣ن اُؼبَٓ أُؼ٢٘ ثبٍزقلاّ ٖٓبكه اُولهح ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُلٚبء اُقبهع٢، ٝصبئن اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح  (5)

AC/A  ، 12 ً12 ، ٓ 2002 ٓبه. 



 

Étude sur la planification en matière de sécurité et de défense des petits États insulaires, Afin de réagir   (6) 

De façon adéquate, en cas d’incident ou d’attentat terroriste contre des navires traversant la mer des caraïbes 

et ayant à bord des déchets nucléaires, établi par conseil permanent de l’organisation des États Américains, 

en application du dispositif de la résolution AG/ RES-1886 (XXXІІ-O/02), Juin 2003, page 43.    
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أف تتعاكف فيما بينيا ك مع الككالة الدكلية "    ك طبقا لنص المادة األكلى، تطمب االتفاقية مف الدكؿ األطراؼ 
لتيسير تقديـ المساعدة الفكرية في حالة كقكع حادث نككم أك طارئ اشعاعي بغية التقميؿ إلى ...لمطاقة الذرية

 ."أدنى حد مف عكاقبو ك حماية األركاح ك الممتمكات ك البيئة مف آثار االشعاعات المنطمقة
   ك عمى الرغـ مف أف االتفاقية ال تنظـ نقؿ المكاد المشعة، إال أنو يمكف أف تنطبؽ في حالة كقكع حادث     
أك حالة طكارئ التي قد تحدث أثناء نقؿ ىذه المكاد، ك في ىذه الحالة آليات الدعـ المحددة في االتفاقية يمكف 

 ( 1).أف تنفذ

   ك يجكز لدكلة طرؼ في االتفاقية أف تطمب مساعدة دكلة طرؼ أخرل، بصكرة مباشرة أك عف طريؽ الككالة 
الدكلية لمطاقة الذرية، أك لدل منظمات دكلية أخرل، ك عمى كؿ دكلة طرؼ في االتفاقية تتمقى ىذا الطمب، 

اصدار قرار دكف تأخير، تخطر بو الدكلة الطالبة، بصكرة مباشرة أك عف طريؽ الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، 
 .ك يمكف ألم دكلة أف تطمب المساعدة بشأف المعالجة الطبية( 2)بنطاؽ ك نكع المساعدة التي تقدميا،

   ك رغـ أف كثيرا مف التعيدات المحددة تتعمؽ بتقديـ الدكؿ األطراؼ المساعدة إلى دكؿ أطراؼ أخرل، فإف 
تستجيب، كفقا لنظاميا األساسي ك حسب المنصكص عميو " االتفاقية تطمب مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية أف 

في ىذه االتفاقية ألم طمب لممساعدة مقدـ مف أم دكلة طرؼ أك دكلة عضك في حالة كقكع حادث نككم      
 ( 3)."أك طارئ اشعاعي

 مف اتفاقية المساعدة، في اطار يجكز لمدكؿ األطراؼ       5   باإلضافة لمكظائؼ االستجابية المبينة في المادة 
 ( 4):أك الدكؿ األعضاء أف تطمب مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ما يمي

أف تجمع ك تنشر معمكمات عما يمكف اتاحتو مف الخبراء، ك المعدات، ك المكاد في حالة حدكث طارئ      (أ)
 ك التقنيات ك نتائج األبحاث ك األساليب ذات الصمة،

أف تساعد الدكؿ عند الطمب عمى اعداد خطط الطكارئ ك التشريعات المبلئمة ك كضع برامج لمتدريب      (ب)
 . ك رصد االشعاعات

 : 1994اتفاقية األمان النووي  / 4
 ، حيث  تباشرت  في 1996 أكتكبر 24 ، ك دخمت حيز النفاذ في 1994 سبتمبر 20   كقعت في فيينا في 
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 Étude établi par conseil permanent de l’organisation des États Américains, op cit, page 43. (1) 

 

 Étude établi par conseil permanent de l’organisation des États Américains, op cit, page 43-44. (2) 

 .أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (3)

 .13روو٣و اُلو٣ن اُؼبَٓ أُؼ٢٘ ثبٍزقلاّ ٖٓبكه اُولهح ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُلٚبء اُقبهع٢، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 عممية عقد مؤتمر دكلي بشأف األماف النككم، ثـ قاـ فريؽ مف الخبراء في المجاؿ العممي       1991سبتمبر 
إف األطراؼ تقيـ بيدؼ .  بإعداد االتفاقية1994 إلى جكاف 1992ك القانكني خبلؿ الفترة الممتدة مف فبراير 

الكصكؿ ك الحفاظ عمى مستكل عاؿ مف األماف في جميع أنحاء العالـ، دفاعات فعالة تتعمؽ أساسا بالحفاظ 
 ( 1).عمى المنشآت النككية ضد األخطار االشعاعية المحتممة، ك منع الحكادث ك الحد مف آثارىا

   ك تختمؼ ىذه االتفاقية بعض الشيء في طبيعتيا عف اتفاقية االببلغ المبكر ك اتفاقية المساعدة، إذ أف 
تركيزىا األساسي ينصب عمى تشجيع األطراؼ عمى السعي إلى تحقيؽ أىداؼ األماف النككم متفؽ عمييا، عف 

ك يتخذ البعد الدكلي شكؿ استعراض مف قبؿ النظراء، . طريؽ الكفاء بااللتزامات األماف عمى المستكل الكطني
فكؿ طرؼ متعاقد ممـز بأف يقدـ بصفة دكرية تقرير عف الخطكات التي اتخذىا بشأف االلتزامات المحددة الكاردة 

ك تستند االلتزامات إلى حد كبير، إلى . في االتفاقية، ك تقـك األطراؼ المتعاقدة األخرل بمراجعة تمؾ التقارير
"  أماف المنشآت النككية " المبادئ الكاردة في كثيقة أساسيات األماف التي كضعتيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية 

ك ىي تشمؿ اختيار المكاقع، ك التصميـ، ك التشييد، ك التشغيؿ، ك تقدير األماف ك التحقؽ منو، ك ضماف 
 .الجكدة ك التأىب لحاالت الطكارئ

   ك نطاؽ تطبيؽ االتفاقية مقصكر صراحة، عمى المحطات األرضية المدنية لتكليد الطاقة النككية ك ما يرتبط 
ك تتعيد الدكؿ بتطبيؽ مبادئ األماف األساسية      . بيا في نفس المكقع مف مرافؽ المناكلة ك المعالجة ك التخزيف

يفرض عمى كؿ الدكؿ تبنيو، ك التصريح المسبؽ، ك تفتيش ( 2)كضع اطار تشريعي ك تنظيمي مبلئـ : ك ىي
 ( 3).أماكف االستغبلؿ

كما ك تنسب المسؤكلية عف ( 4).   ك يجب عمى كؿ دكلة أف تنشأ جياز تنظيمي يتكفؿ بتنفيذ ىذه األحكاـ
" االعتبارات العامة، " ثـ أنو مف منظكر ( 5).األماف داخؿ المنشآت النككية، ابتداء إلى مستغؿ المنشأة المتسببة

تقيـ ك فحص المسبؽ، خطط المعالجة الفكرية في : يجب االعتراؼ بأكلكية األماف بيف الكسائؿ المطمكبة
 ( 6).الطكارئ التي تصؿ إلى سكاف الدكؿ المجاكرة، تدابير كقاية العماؿ ك الجماىير مف االشعاع

  :1997االتفاقية المشتركة ألمان و ادارة الوقود المستيمك، و أمان إدارة النفايات اإلشعاعية  / 5
  ، ك تيدؼ إلى حماية البيئة ك الصحة ضد المخاطر االشعاعية، ك ىذا 1997 /09 /5   كقعت في فيينا في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Jean-Marc Lavieille, op cit, page 174.(1) 



 

 .أُبكح اُواثؼخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (2)

 .أُبكح اَُبثؼخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (3)

 .أُبكح اُضبٓ٘خ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (4)

 .أُبكح اُزبٍؼخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (5)

 Jean-Marc Lavieille, op cit, page 174.(6) 
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 ضماف كجكد دفاعات فعالة في جميع – 2: ... تتمثؿ أىداؼ ىذه االتفاقية فيما يمي" ما يتضح جميا مف نصيا 
مراحؿ ادارة الكقكد المستيمؾ ك النفايات المشعة، ضد األخطار المحتممة، لحماية األفراد ك المجتمع ك البيئة مف 

اآلثار الضارة لئلشعاعات المؤينة، اآلف ك في المستقبؿ عمى نحك يمبي احتياجات ك تطمعات الجيؿ الحاضر 
 ( 1)..." دكف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا ك تطمعاتيا، 

 جميع األنشطة «إدارة النفايات المشعة«يعني "    ك قد تضمنت االتفاقية تحديدا لبعض المفاىيـ، بنصيا 
المتصمة بمناكلة النفايات المشعة أك معالجتيا التحضرية، أك معالجتيا، أك تكيفيا، أك تخزينيا أك التخمص منيا، 

، ك يعني         " كقد يتضمف أيضا التصريفات. بما في ذلؾ أنشطة كقؼ التشغيؿ نيائيا باستثناء نقميا خارج المكقع
"       االحتفاظ بالكقكد المستيمؾ أك النفايات المشعة في مرفؽ يكفؿ احتكاءىا، بنية استرجاعيا، " « التخزيف»

 ( 2)."أم شحف لكقكد مستيمؾ أك نفايات مشعة مف دكلة المنشأ إلى دكلة المقصد " « النقؿ عبر الحدكد»ك يعني 

   ك تطبؽ ىذه االتفاقية عمى أماف التصرؼ في النفايات المشعة، عندما تككف النفايات المشعة ناتجة عف 
تطبيقات مدنية، ك تطبؽ أيضا عمى أماف التصرؼ في الكقكد المستيمؾ عندما يككف الكقكد المستيمؾ ناجما عف 

في الكقكد في الكقكد  (ادارة)تشغيؿ مفاعبلت نككية مدنية، ك يستثنى مف نطاؽ تطبيقيا، أماف التصرؼ 
 ( 3).المستيمؾ أك النفايات المشعة الناتجة في اطار برامج عسكرية أك دفاعية

 :    ك يقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ متعاقد في االتفاقية جممة مف االلتزامات ىي
يتخذ كؿ طرؼ الخطكات المناسبة التي تكفؿ حماية األفراد ك المجتمع ك البيئة مف المخاطر اإلشعاعية - 

 (4).حماية كافية في جميع مراحؿ ادارة الكقكد المستيمؾ

يضع كؿ طرؼ اطارا تشريعيا ك رقابيا ك يحافظ عمى ىذا اإلطار لتنظيـ أماف ادارة الكقكد المستيمؾ         - 
 ( 5).ك النفايات المشعة

 ( 6).ينشئ كؿ طرؼ أك يعيف ىيئة رقابية تكمؼ بتنفيذ االطار التشريعي ك الرقابي- 

 ( 7).يكفؿ كؿ طرؼ كجكد خطط لمطكارئ داخؿ المكقع ك خارجو ك ذلؾ قبؿ ك أثناء تشغيؿ المرفؽ- 

 يتخذ كؿ طرؼ متعاقد مشترؾ في عممية نقؿ عبر الحدكد، الخطكات المناسبة التي تكفؿ اجراء ىذه  العممية - 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (1)

 .أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (2)



 

 .أُبكح اُضبُضخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (3)

 .أُبكح اُواثؼخ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (4)

 .أُبكح اُزبٍؼخ ػْوح ٖٓ ا٫رلبه٤خ (5)

 . أُبكح ػْوٕٝ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (6)

 .أُبكح اُقبَٓخ ٝ اُؼْوٕٝ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (7)
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 (1).بطريقة تتفؽ مع أحكاـ االتفاقية ك الصككؾ الدكلية الممزمة ذات الصمة
 ( 2).، يقدـ كؿ طرؼ تقريرا كطنيا إلى كؿ اجتماع استعراضي لؤلطراؼ المتعاقدة30ك كفقا ألحكاـ المادة - 

   ك فيما يتعمؽ بالمسؤكلية عف أماف ادارة الكقكد المستيمؾ ك أماف ادارة النفايات المشعة، تسند طبقا ألحكاـ 
 إلى حامؿ الرخصة ذات الصمة، ك في حاؿ عدـ كجكد حامؿ رخصة أك طرؼ مسؤكؿ، فإف 21المادة 

 .المسؤكلية تسند إلى الطرؼ المتعاقد الذم يخضع الكقكد المستيمؾ أك النفايات المشعة لسمطتو القانكنية
   إلى جانب االتفاقية المذككرة أعبله، تكجد اتفاقيات دكلية أخرل ذات صمة كثيقة بإدارة النفايات المشعة، تيدؼ 

 :بشكؿ أك بآخر إلى حماية البيئة ك األشخاص مف المخاطر االشعاعية، ك يمكف أف نذكر منيا
 : 1958اتفاقية أعالي البحار بجنيؼ عاـ  (أ)

كؿ دكلة ممزمة باتخاذ االجراءات البلزمة لمنع تمكث البحار الناتج عف – 1» منيا تنص عمى 25   المادة 
اغراؽ المخمفات المشعة، كاضعة في االعتبار جميع القكاعد ك المكائح التي تضعيا المنظمات الدكلية المختمفة، 

كؿ الدكؿ ممزمة بالتعاكف مع المنظمات الدكلية المختصة في كضع االجراءات الرامية إلى منع تمكث البحار        – 2
« .ك اليكاء الذم يعمكه ك الناتج عف أم نشاط يتضمف استخداـ المكاد المشعة أك أم مكاد أخرل

االتفاقية الدكلية المتعمقة بمنع التمكث البحرم الناجـ عف اغراؽ النفايات ك المكاد األخرل                    (ب)
 [: 1972 / 12 /29لندف في ]

   الذم ييمنا منيا، ىك الممحؽ األكؿ الذم يحظر اغراؽ النفايات المشعة ذات المستكل االشعاعي العالي، أما 
بالنسبة لمنفايات متكسطة ك منخفضة المستكل االشعاعي، ك المبينة في الممحؽ الثاني، فإنو ك بحسب االتفاقية، 

 .يجكز لكؿ دكلة طرؼ أف تصدر تصريح خاص بشأنيا
  [:1989 / 12 /15 ]اتفاقية لكمي الرابعة  (ت)

افريقيا، منطقة  ) " ACP"  دكلة مف دكؿ 68 دكلة عضك في السكؽ األكركبية المشتركة  ك 12   أبرمت بيف 
، تقضي بحظر أم تصدير مباشر أك غير مباشر لمنفايات المشعة مف  (بحر الكاريبي، منطقة المحيط اليادم 

 ACP." (3 )" قبؿ األعضاء في السكؽ األكركبية المشتركة نحك دكؿ 

  [:1991 /01 /29 ]اتفاقية باماكك  (ث)
 .   تحظر النفايات الخطرة ك خاصة النفايات المشعة إلى افريقيا

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .أُبكح اَُبثؼخ ٝ اُؼْوٕٝ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (1)

 .أُبكح اُضب٤ٗخ ٝ اُض٬ص٤ٖ ٖٓ ا٫رلبه٤خ (2)

 .1989 /12 /15 ٖٓ ارلبه٤خ ٢ُٓٞ اُواثؼخ 39هاعغ أُبكح  (3)
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الممحؽ باتفاقية منع التمكث البحرم الناجـ عف اغراؽ النفايات ك المكاد  [ 1996 /11 /7 ]بركتككؿ لندف  (ج)
  :1972األخرل لعاـ 

   الذم يحظر اغراؽ جميع النفايات ك المكاد األخرل، باستثناء ما كرد منيا في الممحؽ األكؿ، كما ينص عمى 
أنو إذا كاف ضمف المكاد المصرح بيا، نفايات ذات مستكل اشعاعي عالي أك تركيزات دنيا محددة مف قبؿ 

الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، فبل يجب اغراقيا، ك مف ناحية أخرل، فإف االتفاقية ال تحظر دفف النفايات في قاع 
 .البحار

ك قد اعتمدت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مدكنة لمممارسات المتعمقة بالنقؿ الدكلي لمنفايات المشعة عبر  (ح)
 .ك التي تتميز بطابع الزامي قريب مف نظاـ اتفاقية بازؿ:  [ 1990 /06 /27فيينا  ]الحدكد 

   ك أخيرا يجب االشارة إلى أف، اتفاقيات البحار االقميمية تنص عمى حظر اغراؽ النفايات المشعة مثؿ 
، اتفاقية بحر ( 1976 / 02 /16 )البركتككؿ المتعمؽ بالتمكث الناجـ عف االغراؽ في البحر األبيض المتكسط 

 ( Rarotonga 6/8/1985 ) ، معاىدة منطقة جنكب المحيط اليادم ( 1974 / 3 /22ىمسنكي  )البمطيؽ  
 ( 1) (.Nouméa 25/11/1986 )، ك اتفاقية جنكب المحيط اليادم 

:    ك إلى جانب االتفاقيات الدكلية السابقة، تكجد طائفة أخرل مف االتفاقيات الخاصة بالمسؤكلية الدكلية مثؿ
 ، اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي 1960اتفاقية باريس عف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية 

، سيأتي الحديث  ...1963 ، اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار النككية 1962السفف النككية
 .عنيا في المبحث الثاني

 بعض القرارات الدولية ذات الصمة بمكافحة التموث اإلشعاعي: ثالثا
   لقد كجيت بعض المنظمات الدكلية ك االقميمية، مثؿ األمـ المتحدة، ك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،         
ك منظمة الكحدة االفريقية، تركيزىا نحك مكافحة التمكث االشعاعي، ك الحد مف آثاره الخطيرة عمى البيئة        

 :ك االنساف، فأصدرت في ىذا الشأف جممة مف القرارات نذكر منيا
 الذم اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، عمى اثر انتياء أعماؿ مؤتمر استكيكلـ عاـ 2934القرار رقـ  / 1

 ، في دكرتيا السابعة ك العشريف، الذم تديف بمكجبو تجارب األسمحة النككية ك تطالب بالكؼ عف 1972
 .االستمرار فييا

    1989لعاـ 1225. Res  /  CM( L)  ،   ك 1988 لعاـ 1153. Res / CM ( XLVІІІ )القراريف  / 2



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Jean-Marc Lavieille, op cit, page 178. (1) 
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. المذيف اتخذىما مجمس كزراء منظمة الكحدة االفريقية بشأف القاء النفايات النككية ك الصناعية في افريقيا
 بشأف كضع مدكنة لمممارسات المتعمقة بالنقؿ الدكلي عبر الحدكد RES ( XXXІV ) GC  /530القرار  / 3

 خبلؿ دكرتو 1990 سبتمبر 21لمنفايات المشعة، الذم اتخذه المؤتمر العاـ لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية في 
. العادية الرابعة ك الثبلثيف

 ، الذم اتخذه مجمس كزراء منظمة الكحدة االفريقية 1991 لعاـ 1356 . Res / CM ( LІV )القرار  / 4
بشأف اتفاقية باماكك المتعمقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ك مراقبة حركة نقميا عبر الحدكد داخؿ 

 .افريقيا
 23 الذم اتخذه المؤتمر العاـ لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية في RES ( XXXVІІІ ) GC / 6القرار  / 5

 خبلؿ دكرتو العادية الثامنة ك الثبلثيف، ك دعا فيو مجمس محافظي الككالة ك مديرىا العاـ إلى 1994سبتمبر 
 .بدء األعماؿ التحضيرية إلبراـ اتفاقية بشأف سبلمة ادارة النفايات المشعة

 خبلؿ دكرة 1997 ديسمبر 9 ىاء الذم اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 38 /52القرار رقـ  / 6
انعقادىا الثالثة ك الخمسكف، ك أكدت فيو عمى أىمية مراعاة المعايير البيئية في اعداد ك تنفيذ اتفاقات نزع 

 .السبلح ك الحد مف األسمحة
 خبلؿ دكرة انعقادىا 1998 نكفمبر 16 الذم اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 21 / 53القرار رقـ  / 7

الثالثة ك الخمسكف، ك شددت فيو عمى الحاجة إلى مراعاة أعمى معايير األماف في تصميـ ك تشغيؿ المنشآت 
النككية، ك في االضطبلع باألنشطة النككية السممية مف أجؿ التقميؿ إلى أدنى حد مف األخطار التي تيدد الحياة 

 . ك الصحة ك البيئة

 

 لٕاػذ انحًبٚخ يٍ أخطبر انزهٕس اإلشؼبػٙ فٙ انزشزٚغ انجشائز٘ : انفزع انضبنش

 

   نتناكؿ في ىذا الفرع اإلشارة إلى الحماية القانكنية، التي أقرىا المشرع الجزائرم لمبيئة ك االنساف مف أخطار 
 2005 ك جممة المراسيـ الرئاسية لسنة 1983التمكث باإلشعاعات المؤينة، ال سيما في ظؿ قانكف البيئة لسنة 

 الحماية من التموث اإلشعاعي في قانون البيئة : أوال
 تحت 1983 فبراير 5   لقد عرؼ النظاـ التشريعي في الجزائر، صدكر قانكنييف لحماية البيئة، األكؿ بتاريخ 

   تحت  رقـ 2003 جكيمية  19، ك الذم تـ الغاءه بصدكر قانكف ثاني بعد عشريف سنة في  ( 1) 03 – 83رقـ

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .1983 كجوا٣و 08 اُٖبكهح ك٢ 06اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (1)
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 ، ك مع ذلؾ ال مضار مف الكقكؼ عمى أحكاـ القانكف األكؿ، فيما يتعمؽ بحماية البيئة مف التمكث 10 – 03
 .باإلشعاعات المؤينة

  : 03 – 83في قانكف حماية البيئة رقـ  / 1
   صدر ىذا القانكف في ظؿ ظركؼ بيئية أقؿ ما يقاؿ أنيا كانت تعرؼ تدىكرا ممحكظا، ذلؾ أف أسمكب التنمية 
الذم انتيجتو الجزائر في السبعينات كاف ال يكلي لمبيئة العناية التي تستحقيا، حيث كاف انشغاؿ السمطات منكبا 

عمى العمؿ لمخركج مف التخمؼ بخكض غمار تنمية شاممة تنيض برفع المستكل المعيشي لمسكاف في أقرب 
اآلجاؿ، ك لـ تكف البيئة حينذاؾ تحظى باألكلكية البلزمة، ك أف حمايتيا كانت ضمف األىداؼ المستقبمية 

 ( 1).لمجزائر

 ، بدأت تظير بكادر تشريعية تجسد اىتماـ الدكلة بحماية البيئة 1983   ك مع صدكر قانكف حماية البيئة لسنة 
مف األخطار ك التيديدات المحدقة بيا ال سيما مف التمكث اإلشعاعي، الذم أخذ منحى خطير بعد مغادرة 

المستعمر الفرنسي ألرض الكطف تاركا كراءه أطنانا مف النفايات المشعة، تسببت في تدمير البيئة ك مكت آالؼ 
األشخاص بالتعرض لئلشعاعات المؤينة، ك في محاكلة منو لحماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي، ضمف المشرع 

 : قانكف البيئة سبع مكاد نتناكليا بالتحميؿ فيما يمي
   أشار المشرع الجزائرم إلى حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي في الفصؿ الثالث مف الباب الرابع المعنكف       

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تحديد "  منو اليدؼ مف ادراج ىذا الفصؿ بنصيا 102، حيث حددت المادة " التشعع " 
ك تيدؼ ىذه المبادئ إلى . " المبادئ العامة لمحماية مف األخطار التي يمكف أف تنجـ عف االشعاعات المؤينة

حماية السكاف ك البيئة مف أم نشاط اشعاعي سببو استيراد أجيزة أك مكاد مف شأنيا اصدار اشعاعات أيكنية،  
ك كذا انتاجيا أك نقميا عبر الحدكد أك المتاجرة فييا، أك بقصد استخداميا ألغراض صناعية أك عممية         

 ( 3).في حيف يمتد نطاؽ تطبيقيا حصرا عمى كافة عمميات االخبلء أك االزالة لممكاد المشعة( 2).أك عبلجية

   ك رغبة في اضفاء المزيد مف الحماية لمبيئة مف التمكث اإلشعاعي، أخضع المشرع الجزائرم انشاء المنشآت 
النككية، ك كذا المؤسسات العاممة في مجاؿ استيراد أك انتاج أك النقؿ الدكلي عبر الحدكد أك المتاجرة في 

األجيزة التي مف شأنيا أف تصدر أشعة، إلى نظاـ التراخيص التي تصدر عف الجيات المعنية، ك كذا يمكف أف 
 ( 4).يطبؽ في شأنيا نظاـ االعفاء مف الحصكؿ عمى الرخصة
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 .137كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .03 – 83 ٖٓ اُوبٕٗٞ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ههْ 02 / 102أُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ اُوب03ٕٞٗ / 102أُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ اُوب104ٕٞٗأُبكح  (4)
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   ك في نفس السياؽ، أحاؿ المشرع جممة مف المسائؿ تتعمؽ أساسا بتحديد شركط الحصكؿ عمى التراخيص،     
ك نممس ( 1).ك االعفاءات، ك التأىيبلت مف الجيات المعنية، ك كذا تحديد شركط ايقافيا أك الغائيا عمى التنظيـ

 عاد المشرع ليؤكد عمى 106في ذلؾ رغبة قكية في مكافحة التمكث اإلشعاعي ك تجنيب مضاره، ك في المادة 
كما ألزمت . أىمية نظاـ االعفاءات في استعماؿ المكاد المشعة أك األجيزة االشعاعية ك دكنو ال يجكز ألحد ذلؾ

 مف كاف حائزا لمكاد مشعة أك أجيزة اشعاعية حاؿ دخكؿ قانكف البيئة حيز التطبيؽ، أف يرسؿ إلى 107المادة 
كمية، : الكزير المكمؼ بحماية البيئة في ظرؼ ثبلثة أشير اعتبارا مف تاريخ اصدار القانكف، تصريحا يبيف فيو

 . ك خاصية، ك مكاف كؿ نكع مف المكاد المحازة ك كذا األجيزة االشعاعية
(   2)   ك قد أقر المشرع الجزائرم نظاـ المسؤكلية الجزائية عمى كؿ متسبب في تمكيث البيئة بالمكاد االشعاعية،

ك قد اعتبرت جنحة كؿ اغفاؿ أك اىماؿ يؤدم إلى عدـ تطبيؽ أحكاـ الفصؿ الثالث مف الباب الرابع مف ىذا 
القانكف، ك اعتبر كؿ فعؿ أك محاكلة تتـ خرقا لنفس ىذه األحكاـ، أك كؿ مخالفة لمشركط القيكد التي يرفؽ بيا 
االعفاء أك التأىيؿ أك الترخيص طبقا ليذا القانكف يستكجب عمى فاعمو الخضكع لعقكبة الحبس مف شير إلى 

 دج، ك أعطى القاضي سمطة تقديرية في القضاء بإحدل ىاتيف 20.000 إلى 2000ستة أشير ك غرامة مف 
 ( 3).العقكبتيف إف اقتضى األمر ذلؾ

   ك إلى جانب الجزاء الجنائي، رتب المشرع جزاءات ادارية تطبؽ في حالة االخبلؿ باألحكاـ القانكنية المتعمقة 
بحيازة التراخيص ك االعفاءات ك التأىيبلت، يمكف أف تككف ايقاؼ لممنشأة، أك سحب لمرخصة أك االعفاء     

 ( 4).أك التأىيؿ منيا
 ، قد تفطف لخطكرة حيازة      03 – 83   يتضح مما سبؽ، أف المشرع الجزائرم في قانكف حماية البيئة رقـ 

أك انتاج أك استعماؿ المكاد المشعة أك أجيزة ذات خصائص اشعاعية مف قبؿ األشخاص الطبيعية            
أك االعتبارية، اك القياـ بنقميا عبر الحدكد، اك استيرادىا اك بيعيا اك التنازؿ عنيا دكف ترخيص أك اعفاء      
أك تأىيؿ، ذلؾ أف ىذه المكاد ك األجيزة عرضة لتسرب اشعاعي إذا ما استعممت مف غير ذم مختص، ما قد 

 .ينتج عنو اضرار بالبيئة ك بالصحة العمكمية
  :10 – 03في قانكف حماية البيئة رقـ  / 2

  المتضمف حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، ثمرة مشاركة الدكلة الجزائرية 10 – 03   جاء القانكف رقـ 
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 . ٖٓ ٗلٌ اُوب105ٕٞٗأُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ اُوب108ٕٞٗأٗظو أُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ اُوب126ٕٞٗأٗظو أُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ اُوب108ٕٞٗأٗظو أُبكح  (4)
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في عدة محافؿ دكلية تخص حماية البيئة، منيا ندكة استكيكلـ ك قمة الجزائر لدكؿ عدـ االنحياز ك كذا مصادقة 
الجزائر عمى العديد مف االتفاقيات الدكلية التي تصب في نفس االطار ك أىميا اتفاقية ريك دم جانيرك         

ك المنعقدة بالبرازيؿ، التي تعتبر نقطة تحكؿ كبرل في السياسة البيئية الدكلية بصفة عامة ك الجزائرية بصفة 
 .خاصة

 -03 ، جاء قانكف حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة رقـ03 – 83   ك خبلفا لقانكف حماية البيئة رقـ 
 خاليا مف كؿ اشارة إلى التمكث االشعاعي، حيث تـ حذؼ ىذا النكع مف التمكث مف ىذا القانكف، ك أحاؿ 10

المرسـك الرئاسي : مسألة الحماية مف التمكث االشعاعي عمى التنظيـ، فصدرت بشأف ذلؾ عدة مراسيـ لعؿ أىميا
 المتعمؽ 118 /05 المتعمؽ بتدابير الحماية مف االشعاعات المؤينة، ك المرسـك الرئاسي رقـ 117 /05رقـ 

 المتعمؽ بتسيير النفايات المشعة، ك ىك ما سيأتي 119 /05بتأيف المكاد الغذائية، ك المرسـك الرئاسي رقـ 
 .الحديث عنو في النقطة المكالية

  2005الحماية من التموث اإلشعاعي في المراسيم الرئاسية لسنة : ثانيا
   لما كانت االشعاعات تشكؿ خطرا عمى حياة االنساف ك تككينو، ك نظرا لبلتجاه السائد في العالـ االف نحك 
استخداـ المكاد المشعة في األغراض الصناعية ك األبحاث العممية، فقد عقدت المؤتمرات الدكلية، ك اجتمعت 

الدكؿ عمى رأم في شأف الكقاية مف اإلشعاع، ك صدرت االتفاقيات لكضع شركط استعماؿ المصادر المشعة   
كما سنت القكانيف في مختمؼ البمداف لحماية األشخاص العامميف تحت االشعاعات ( 1).ك طرؽ الكقاية منيا

 ك صدكر مجمكعة مف المراسيـ الرئاسية في شأف 2005المؤينة، ك ىك ما حدث في الجزائر مع حمكؿ سنة 
 .الكقاية مف أخطار االشعاعات المؤينة

  : 117 / 05الحماية من التموث االشعاعي في المرسوم الرئاسي رقم  / 1
،  يتعمؽ بتدابير الحماية مف ( 2) 2005 أبريؿ 11 بتاريخ 117 / 05   صدر المرسـك الرئاسي رقـ 

 :االشعاعات المؤينة، ك نتناكؿ فيما يمي أىـ ما جاء بو مف أحكاـ
І / شروط حيازة و استعمال المصادر المشعة : 

   يقصد بالمصدر المشع أم شيء قد يؤدم إلى تعرض اشعاعي عف طريؽ اصدار اشعاعات مؤينة أك إطبلؽ 
مكاد مشعة، ك يستثنى مف ذلؾ، التعرض إلشعاعات النظائر المكجكدة طبيعيا في جسـ اإلنساف ك التعرض 

 لئلشعاعات  الككنية عمى سطح األرض،  ك االشعاعات  النككية المركزة  ك غير المعدلة المكجكدة بداخؿ المكاد 
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 .453ٓؼٞٗ ػجل اُزٞاة ٝ ٖٓطل٠ ٓؼٞٗ ػجل اُزٞاة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .2005 أثو٣َ 13 ، اُٖبكهح ك٢ 27اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (2)
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 شركطا مف أجؿ حيازة ك استعماؿ المصادر المشعة 117 / 05 ك قد حدد المرسـك الرئاسي رقـ (1).األكلية
 :ىي
، قكاعد الترخيص بحيازة ك استعماؿ المكاد 117 / 05 يحدد المرسـك رقـ : الحصول عمى رخصة أو إعفاء–أ 

المشعة الطبيعية أك االصطناعية ك األجيزة المكلدة لئلشعاعات المؤينة المخصصة ألغراض صناعية ك فبلحية 
حيث أجاز المرسكـ لكؿ شخص طبيعي أك اعتبارم حيازة ك استعماؿ مصادر االشعاعات ( 2).ك طبية ك عممية

المؤينة، بشرط الحصكؿ عمى رخصة أك إعفاء مف ىيئة الكقاية مف االشعاع، ك ىي بحسب المرسكـ محافظة 
 ( 3).الطاقة الذرية

إذف تمنحو الييئة الرقابية عمى شكؿ "  الرخصة بأنيا 117 /05   ك عرؼ الممحؽ الثالث مف المرسـك رقـ 
كثيقة لشخص طبيعي أك معنكم الذم قدـ طمب لبلضطبلع بممارسة أك أم اجراء آخر يدخؿ في مجاؿ تطبيؽ 

ك ال تمنح محافظة الطاقة الذرية الرخصة لحائز ك مستعمؿ المصادر المشعة، إال (  4)." التنظيـ السارم المفعكؿ
 : مف المرسـك ىي08 ك 07بعد تكافر شركط حددتيا المادة 

 طمب رخصة (1
  .07تصريح، يتضمف المعطيات المشار الييا في المادة (2
 شيادة اختبار مراقبة الجكدة عندما يتعمؽ األمر بأجيزة نمكذجية، شيادة الكفاءة:  ك يمكف أف يطمب كذلؾ (3

في الحماية مف اإلشعاع أك شيادة التأىيؿ الستعماؿ العناصر المشعة لؤلشخاص المعنييف بمعالجة مصادر 
االشعاعات المؤينة، شيادة انتساب العماؿ لمصمحة مف مصالح طب العمؿ، شيادة متابعة قياس الجرعات 

الفردية التي يتعرض ليا العماؿ، مخطط التدخؿ ك االسعافات االستعجالية في حاالت الخطر االشعاعي الطارئ 
 .تكافؽ عميو المصالح المختصة في الحماية المدنية، ك شيادة تعيير أجيزة كشؼ االشعاعات المؤينة

 . ك إضافة إلى الشركط السابقة الذكر، يمكف لمحافظة الطاقة الذرية كضع شركط خاصة لمحصكؿ عمى الرخصة

اإلذف تمقائيا أك بشركط لمقياـ بممارسة ما أك استخداـ مصادر تقع في نطاؽ الممارسات "    أما االعفاء فيك 
، بما في ذلؾ تعميمات التبميغ ك الترخيص ك شركط االعفاء مف ( 5). " دكف التزاـ باالمتثاؿ لتعميمات المرسـك

 :  مف المرسـك ىي03الحصكؿ عمى الرخصة حددتيا المادة 
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 .117 / 05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 3/ أُبكح ا٠ُٝ٧ (1)



 

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ/ أُبكح ا٠ُٝ٧ (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو06ٍّٞأُبكح  (3)

 .26، ٓ 2005 أثو٣َ 13، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 27أٗظو اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ ػلك  (4)

  .27 ، ٓ 117 / 05أُِؾن اُضبُش ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  (5)
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 .المكاد المشعة ذات نشاط أقؿ مف حدكد االعفاء المحددة في الممحؽ األكؿ مف المرسكـ (1
 األجيزة المكلدة لئلشعاعات المؤينة ك التي تحتكم عمى مكاد مشعة بكمية تتجاكز قيـ اإلعفاء المحددة بشرط  (2

أف تككف مف طراز معتمد، أك أف تككف في شكؿ مصادر مختكمة تضمف حماية فعالة مف أم احتكاؾ بالمكاد 
 المشعة ك مف أم تسرب لتمؾ المكاد،

 مكلدات اإلشعاعات المؤينة مف طراز معتمد مع شركط، (3
كؿ الممارسات ك كؿ مصدر مرتبط بممارسة معينة، لمتحقؽ في كؿ الحاالت الممكنة أف الجرعة الفعالة،  (4

 10التي يتمقاىا كؿ فرد مف الجميكر في سنة كاحدة بسبب ىذه الممارسة أك ىذا المصدر تككف في حدكد 
 .ميكرك سيفرت أك أقؿ

   ك متى تكافرت ىذه الشركط يعفى الحائز ك المستعمؿ لممصادر المشعة مف طمب الرخصة، ك ال يتطمب ذلؾ 
 .سكل التصريح بيذه الشركط لمحافظة الطاقة الذرية

 مف تشغيؿ المنشأة أك الشركع في التجارب التي : أشير عمى األقل3إعالم محافظة الطاقة الذرية قبل - ب
 ( 1).تستخدـ فييا االشعاعات المؤينة

  .16 ك 14 ، 13 محددة في المكاد :اتخاذ تدابير الوقاية من حوادث االشعاعات المؤينة- ج
 :اتخاذ التدابير الضرورية من أجل اعالم و اخطار العمال الذين يعالجون مصادر االشعاعات المؤينة عن- د
 أخطار التعرض لئلشعاعات أك التمكث بيا، (1
 االحتياطات الكاجب اتخاذىا لتفادم ىذه الخطار، (2
 طرؽ العمؿ التي تكفر أفضؿ الضمانات األمنية، (3
 . كجكب االمتثاؿ لمتعميمات األمنية ك األكامر الطبية (4

ІІ / تدابير حماية العمال المعرضين لإلشعاعات المؤينة : 
   العامميف باإلشعاع المؤيف ىـ األحؽ بالحماية مف سكاىـ مف العامميف في الحقكؿ األخرل، حيث جاء 

االىتماـ بيذه الشريحة اليامة منذ بدايات القرف العشريف، ك تطكرت ىذه العناية دكليا ك كطنيا إلى أف كصمت 
ففي (  2)إلى ماىي عميو اليكـ، إذ تضاعؼ االىتماـ بالقكاعد التي تتكفؿ بالكقاية مف مخاطر التمكث اإلشعاعي،

 : تدابير حماية خاصة بيذه الفئة مف العماؿ نتناكليا فيما يمي117 / 05التشريع الجزائرم، أكرد المرسـك رقـ 
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 . 117 /05 ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 12أُبكح  (1)

 .150كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)
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 :حماية القصر العاممين تحت اإلشعاعات المؤينة- أ
 15 سنة كاممة طبقا لنص المادة 16 محددا بػػػ 11 / 90   إذا كاف السف األدنى لمتشغيؿ في قانكف العمؿ رقـ 

 سنة كاممة عند ابراـ عقد 18،فإف السف األدنى الذم يجب تكافره في العامؿ تحت اإلشعاعات المؤينة ىك ( 1)منو
 سنة إذا كانت األشغاؿ ألغراض التككيف التطبيقي     16العمؿ، ك استثناءا يجكز تخفيض سف التشغيؿ إلى 

 ( 2).أك التمييف

 مف المرسـك التي 17   ك سف التشغيؿ ىك مف النظاـ العاـ، ال تجكز مخالفتو، ك يتضح ىذا مف نص المادة 
سنة في أشغاؿ تحت االشعاعات  (18)يمنع تشغيؿ عماؿ يقؿ عمرىـ عف ثماني عشرة " تحمؿ صفة االلزاـ 

 عناية خاصة بالقصر العامميف تحت 117 /05فقد أكلى المشرع الجزائرم في المرسـك رقـ ..." المؤينة
 سنة كاممة 16 سنة كاممة أك 18االشعاعات المؤينة، حيث منع تشغيميـ في مثؿ ىذه األعماؿ قبؿ اتماـ سف 

ك السبب في ذلؾ ىك أف المشرع يعتبرىا مف األعماؿ الخطرة  . بالنسبة لمذيف يمارسكف تككينا تطبيقي أك ميني
يحدد ىذا المرسـك القكاعد العامة لمحماية مف أخطار " ك الضارة، ك يتضح ىذا مف نص المادة األكلى 

كما تشير الحقائؽ العممية إلى أف لعمر االنساف عبلقة مؤكدة بالضرر اإلشعاعي، فكمما ..." االشعاعات المؤينة
قؿ سف اإلنساف كمما زادت خطكرة االشعاع المؤيف عمى صحتو، ك كاف ال بدل مف أخذ ىذه الحقيقة بنظر 

 ( 3).االعتبار عند كضع القكاعد التشريعية
   كقد اشترط المشرع الجزائرم كأصؿ عاـ، التحكـ في حدكد الجرعة التي يتعرض ليا القصر الممتينيف 

سنة ك الذيف يتابعكف تككينا في عمؿ فيو تعرض لئلشعاعات المؤينة،       (18)سنة إلى  (16)البالغيف ستة 
 سنة 18 سنة إلى 16ك كذلؾ الطمبة الذيف يجب أف يستعممكا مصادر مشعة أثناء دراساتيـ ك البالغيف أيضا 

 : ك ىي18بحيث يجب أال تتجاكز الجرعة الحدكد المبينة في المادة 
 في السنة، (msv 6) ميميسفرت 6جرعة فعالة بمقدار  (1
 في السنة، (msv 50) ميميسفرت 50مكافئ الجرعة لعدسة العيف بمقدار  (2
  ميميسفرت  في 150أك عمى مستكل الجمد بمقدار ( اليديف ك الرجميف ) مكافئ الجرعة عمى مستكل حدكد  (3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .1990 أثو٣َ 25 ، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 17اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (1)

 . أُزؼِن ثزلاث٤و اُؾٔب٣خ ٖٓ ا٫ّؼبػبد أُؤ٣٘خ117 / 05 ٖٓ أُوٍّٞ ههْ 17أُبكح  (2)



 

 ٖٓ ا٬ُئؾخ 19اُزْو٣غ أُٖو١، ؽ٤ش ٖٗذ أُبكح : ٢ٛ ٗلٌ اَُٖ أُؾلكح ُزْـ٤َ اُوٖو ك٢ ثؼ٘ اُزْو٣ؼبد أُوبهٗخ ٗنًو ٜٓ٘ب     - 

٫ ٣غٞى اٍزقلاّ ٖٓ روَ " ...  ك٢ ّؤٕ ر٘ظ٤ْ اُؼَٔ ثب٩ّؼبػبد أُؤ٣٘خ ٝ اُٞهب٣خ ٖٓ أفطبهٛب ػ٠ِ أٗٚ 1960 َُ٘خ 59اُز٘ل٤ن٣خ ُِوبٕٗٞ ههْ 

 ٍ٘خ ك٢ أ١ ػَٔ ٣زَٖ ثب٩ّؼبػبد أُؤ٣٘خ إ٫ ك٢ ا٧ؽٞاٍ اُقبٕخ ٝ ثؼل ٓٞاكوخ اُِغ٘خ اُل٤٘خ ُْؤٕٝ ا٫ّؼبػبد أُؤ٣٘خ 18أػٔبهْٛ ػٖ 

 . 1960 ٓبه8ً، اُٖبكهح ك٢ 57اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ، ػلك " .  ٍ٘خ 18 ٝ 16ػ٠ِ اٍزقلاّ ٖٓ رزواٝػ أػٔبهْٛ ث٤ٖ 

 .152كًزٞه ثبٍْ ٓؾٔل ّٜبة، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

114 

 السنة،

 ( 1): بشركط ىي18   غير أنو أجاز استثناءا، تعديؿ األحكاـ المتعمقة بحدكد الجرعة المحددة في المادة 

 .مكافقة محافظة الطاقة الذرية بصفة استثنائية ك مؤقتة عمى التعديؿ- 
مكافقة المصالح المختصة في الكزارة المكمفة بالصحة ك الكزارة المكمفة بالعمؿ، بناء عمى تقرير طبيب العمؿ - 

 .المعني
 .عندما يككف التعرض بسبب ظركؼ خاصة يتجاكز حدكد الجرعة المقبكلة: -    ك في حالتيف ىما

 .ك عندما يككف ىذا التعرض يكتسي طابعا استثنائيا ك خاصا                   - 
 ( 2). سنة70   كما اشترط المشرع أف تككف مدة حساب الجرعة المستخدمة بالنسبة لمقصر 

 :  حماية العامالت تحت اإلشعاعات المؤينة–ب 
 لممرأة 117 /05   يخضع تشغيؿ النساء في حقؿ اإلشعاع المؤيف لمبدأ الحماية، التي يقررىا المرسـك رقـ 

ك لما كاف مف شأف تعرض الجنيف لئلشعاع أثناء . العاممة، بالنظر لطبيعتيا الفيزيكلكجية ك الدكافع االجتماعية
فترة الحمؿ أف يسيـ في ظيكر أمراض غير السرطاف بيف األطفاؿ، باإلضافة إلى استحثاث تشكىات خمقية    

ك التأثير عمى الجياز العصبي المركزم بصفة خاصة، فقد قرر المشرع الجزائرم حماية خاصة لمعامبلت 
الحكامؿ تحت اإلشعاعات المؤينة، إذ أكجب عمييف اعبلـ المستخدـ ك طبيب العمؿ عف حالة الحمؿ بمجرد 

ك أكجب عمى المستخدـ في ىذه الحالة اتخاذ جميع التدابير البلزمة مف أجؿ تحكيؿ العاممة ( 3)عمميف بذلؾ،
كما ألـز المشرع المستخدـ بعدـ ابقاء     (  4).الحامؿ إلى منصب عمؿ مبلئـ بناء عمى رأم طبيبيا في العمؿ

أك تحكيؿ كؿ عاممة تحت اإلشعاعات المؤينة في منصب عمميا إف كانت مرضعة، ك كاف منصب عمميا 
 ( 5).مكجكدا في منطقة خاضعة لمرقابة التي تنطكم عمى خطر التمكث الداخمي

   ك كأحكاـ مشتركة بيف جميع العامميف تحت اإلشعاعات المؤينة، قد أكجب المشرع التحكـ في التعرض 
 ، كما أكجب أف يككف العماؿ 18الميني لكؿ عامؿ بحيث يجب عدـ تجاكز حدكد الجرعة المبينة في المادة 

مكضكع رقابة طبية تتضمف اجراء فحص طبي قبؿ التعيف في منصب العمؿ، ك فحكص طبية " أ"مف الصنؼ 
 دكرية تحدد طبيعتيا ك كتيرتيا بمكجب تنظيـ، ك اجراء فحكص ضركرية في حالة التعرض أك التمكث اإلشعاعي 
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 .117 /05 ٖٓ أُوٍّٞ ههْ 20أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو3ٍّٞ /18أُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو36ٍّٞأُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 36أُبكح  (4)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو3ٍّٞ / 36أُبكح  (5)
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ك أكجب أيضا أف يككف كؿ العماؿ محؿ رقابة فردية تخص تعرضيـ، مع األخذ في عيف االعتبار الطابع الدائـ 
 ( 1).أك المؤقت لمنصب العمؿ المعيف فيو

 :  ترتيبات الحماية من التموث اإلشعاعي داخل أماكن العمل–ج 
 : تنجز الحماية مف التمكث عف طريؽ«  بنصيا117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 29   حددتيا المادة 

 عزؿ المصادر المشعة، (1
تييئة فعالة لمكاف العمؿ عف طريؽ عزؿ المصدر المشع، ك استعماؿ مساحات ممساء ك غير قابمة لمتسرب،  (2

 ك ازالة األشياء الزائدة،
اقامة تيكية مبلئمة تضمف تجديدا كافيا لميكاء ك تبقي األماكف في حالة ضغط منخفض تفاديا النتشار  (3

 التمكث،
 تجييز مراكز العمؿ بكسائؿ مبلئمة لمعالجة المكاد المشعة، (4
 تكفير عمب مصفحة مسدكدة ذات قفازات ك ميكاة ك يككف الضغط بداخميا منخفضا بالنسبة ألماكف العمؿ، (5
 يجب أف يككف عمؿ التيكية مضمكنا في حالة انقطاع التزكيد بالتيار الكيربائي، (6
 تجييز مراكز العمؿ بميكيات ك كاقيات مغمقة تحت ضغط منخفض، (7
 التجييز بالكسائؿ المبلئمة لمقاكمة الحريؽ، (8
  » .حمؿ كسائؿ ك أجيزة الحماية الفردية ك ابقائيا في حالة جيدة (9

ІІІ / تدابير الحماية من التموث اإلشعاعي خالل الممارسات الطبية : 
   بالرغـ مف االستخدامات السممية ك االيجابية لؤلشعة المؤينة في المجاؿ الطبي، إال أف خطر ىذه االشعاعات 
عمى صحة العامميف في ىذا المجاؿ مف أطباء األسناف، ك راديك لكجييف، ك فزيائييف الطبييف يبقى قائما، ك حت 

عمى صحة المرضى أنفسيـ الذيف يتعرضكف لؤلشعة أثناء الكشؼ عف الكـر أك عبلجو خاصة األشعة السينية 
ك حماية لممرضى مف خطر التمكث اإلشعاعي، نجد أف المشرع الجزائرم في المرسـك الرئاسي . المستعممة بكثرة

 يقرر تدابير لمحماية ينبغي مراعاتيا قبؿ خضكع المريض لمعبلج بكاسطة األشعة المؤينة أك قبؿ 117 /05رقـ 
  .83 المادة – 64المكاد " التعرضات الطبية " تشخيص المرض، ك ذلؾ في الفصؿ الخامس المعنكف 

   فبل يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تعريض المريض مف أجؿ التشخيص أك العبلج لؤلشعة المؤينة  دكف  
 ( 2).كصفة طبية
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 .117 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 37أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو64ٍّٞأُبكح  (2)
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   ك يجب عمى الطبيب الذم يصؼ أك يمارس أعماال بكاسطة أشعة، مف أجؿ التشخيص أك العبلج أف يضمف 
 ( 1).الحماية أك األمف الكمي لممرضى مف خطر التمكث اإلشعاعي

   ك يجب أف تقاس الجرعة االشعاعية أثناء العبلج أك التشخيص السريرم مف قبؿ مختص فيزيائي في 
 ( 2).اإلشعاع

 ( 3).   ك يجب أف يعيف في كؿ كحدة عبلج بكاسطة األشعة مختص في اإلشعاع الفيزيائي

   ك يمنع كجكد أم شخص آخر غير المريض داخؿ قاعة العبلج التي تحتكم أجيزة معدة لمعبلج            
ك ىذا تدبير كقائي ييدؼ إلى ( 4)أك التشخيص اإلشعاعي إال في الحالة التي يحتاج فييا المريض لممساعدة،

 .حماية الممرضيف مف خطر التعرض لئلشعاعات المؤينة المتكلدة عف أجيزة العبلج
   ك يتعيف عمى المختصيف خبلؿ التشخيص بكاسطة األشعة التأكد مف استعماؿ األجيزة المبلئمة، ك مف أف 
المرضى يتمقكف أقؿ تعرض ضركرم مف أجؿ بمكغ ىدؼ التشخيص المطمكب، ك مف أف المستكيات المرجعية 
المطبقة في التعرضات الطبية أخذت بعيف االعتبار، ك مف أف المعمكمات المتكفرة مف خبلؿ الفحكصات التي 

 ( 5).تمت مف قبؿ أخذت بعيف االعتبار

   ك يجب عمى المختصيف الذيف يقكمكف بالتشخيص بكاسطة النظائر المشعة، التأكد مف أف المرضى يتمقكف 
 ( 6).أقؿ تعرض أثناء التشخيص

   ك يجب عمى مسؤكلك كحدات العبلج بكاسطة األشعة ك الطب النككم، أف يقكمكا بحفظ جميع الممفات التي 
 ( 7).تحتكم عمى كؿ المعمكمات المتعمقة بالكصؼ ك تنفيذ العمؿ بكاسطة األشعة

 ІV /تدابير حماية الجميور من خطر التموث اإلشعاعي: 
   رغبة في حماية عامة الناس مف خطر اإلشعاعات المؤينة، ال سيما سكاف المناطؽ التي تكجد بيا منشآت 

نككية، ك مستيمكي المكاد الغذائية التي تحتكم عمى عناصر اشعاعية، أكرد المشرع في المرسـك الرئاسي  
 : جممة مف األحكاـ الكقائية ىي117 /05رقـ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .117 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 66أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو68ٍّٞأُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو70ٍّٞأُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو71ٍّٞأُبكح  (4)



 

 . ٖٓ ٗلٌ أُو81ٍّٞأُبكح  (5)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو82ٍّٞأُبكح  (6)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو83ٍّٞأُبكح  (7)
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 : التزامات مستغل المنشأة النووية- أ
 :   أكجب المشرع عمى مستغؿ المنشأة النككية القياـ بمجمكعة مف التدابير ىي

 85يجب عمى المستغؿ قبؿ اقامة منشأتو، اف يقدـ لمحافظة الطاقة الذرية جممة مف الكثائؽ عددتيا المادة  (1
 .مف أجؿ المكافقة عمييا

 .84ك يجب أال يتجاكز تعرض األفراد مف الجميكر حدكد الجرعات المتكسطة المبينة في المادة  (2
ك ال يجب عمى المستغؿ الرمي في البيئة لمكاد مشعة ذات مستكيات تتجاكز حدكد االعفاء إال بعد الحصكؿ  (3

 ( 1).عمى رخصة ك تقديميا لمحافظة الطاقة الذرية

ك يجب عمى المستغؿ كضع ىذه النفايات تحت الرقابة، ك يجب عميو أيضا ضماف رقابة اإلشعاعات،        (4
 ( 2).ك مسؾ محاسبة مبلئمة لممكاد المشعة المرمية

 ( 3).ك يتعيف عميو القياـ بدراسات مف أجؿ التعرؼ عمى المجمكعة الحرجة ك مسالؾ التعرض (5

 ( 4).ك يتعيف عميو أيضا، أف يراقب رمي النفايات الناتج عف منشأتو مف نقطة االرساؿ (6

ك يجب زيادة عمى ذلؾ، أف يقكـ برقابة االشعاعات في المحيط المجاكر لمعرفة ما إذا كانت مبلئمة لطبيعة  (7
 ( 5).العمميات

 : رقابة اإلشعاعات في البيئة–ب 
   ىي معيكدة لمحافظة الطاقة الذرية، ك ىي رقابة دائمة ك شاممة عمى كافة التراب الكطني، تشاركيا فييا 

 ( 6).ىيئات مختصة مف أجؿ كضع شبكة كطنية لرقابة اإلشعاعات

 ( 7):   ك تقكـ محافظة الطاقة الذرية، ك الييئات المختصة في الظركؼ العادية برقابة ما يمي
 .تحديد منتظـ لئلشعاعات في الجَك ك المياه ك التربة ك السمسمة الغذائية (1
 . تقييـ الجرعات المحتممة التي يتعرض ليا السكاف (2

   ك يجب أف تحفظ المحافظة، ك تكثؽ في األرشيؼ كؿ الكثائؽ المتعمقة بقياسات المحيط حكؿ المنشآت التي 
 ( 8).يمكف أف تككف مصدرا لمتعرض الخارجي أك التمكث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .117 /05ا٠ُٝ٧ ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  / 87أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 87أُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو88ٍّٞأُبكح  (3)



 

 .ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 89أُبكح  (4)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 89أُبكح  (5)

 .ا٠ُٝ٧ ٝ اُضب٤ٗخ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 90أُبكح  (6)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو3ٍّٞ / 90أُبكح  (7)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو91ٍّٞأُبكح  (8)
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 :  رقابة النظائر المشعة في المواد الغذائية–ج 
( 1)   ىي رقابة يقكـ بيا مستكردم المكاد الغذائية، الذيف يخضعكف لرقابة مسبقة لمستكيات التمكث اإلشعاعي،

كما تتكلى محافظة الطاقة الذرية القياـ بتحاليؿ النظائر المشعة ك تحدد مستكيات التمكث اإلشعاعي في ظرؼ 
 ( 2). ساعة48

   ك حماية لممستيمؾ، يجب عمى المستكرديف لممكاد الغذائية، أف يطمبكا مف مكردييـ شيادة تحاليؿ النظائر 
المشعة لكؿ شحنة، تسمميا السمطة المختصة في ىذا المجاؿ لمبمد الذم تأتي منو البضاعة تثبت مستكيات 

 ( 3).تركيز اإلشعاعات في المكاد المستكردة

V / تدابير الحماية من التعرض الناجم عن الحوادث اإلشعاعية : 
   لقد رتب المشرع الجزائرم تدابير لحماية الجميكر ك العماؿ تحت اإلشعاعات المؤينة في حالة كقكع حكادث 

 ، فنص 105 – 96المكاد مف " حالة التعرض الطارئ " اشعاعية أك نككية، ك ذلؾ في الفصؿ السابع المعنكف 
يتـ ترتيب الحكادث اإلشعاعية أك النككية حسب مستكياتيا بقرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالداخمية : " عمى أنو

 ( 4)." ك الكزير المكمؼ بالصحة ك الكزير المكمؼ بالبيئة
   ك أكجب المشرع عمى المسؤكؿ عف المنشأة النككية، اعداد مخطط تدخؿ ك اسعاؼ في حالة الطكارئ تكافؽ 

ك يجب أف يحتكم المخطط عمى الترتيبات ( 5)عميو محافظة الطاقة الذرية ك المصالح المختصة لمحماية المدنية،
  .98 ، 97الضركرية المكضحة في المادتيف 

   ك يجب أف تسمح المعمكمات المجمعة عف كقكع الحادث، بالتقييـ الفكرم المتداد الحادث اإلشعاعي ك آثاره 
 ( 6).عمى البيئة ك متابعة تطكره بطريقة مستمرة، ك كذا تنفيذ كؿ عمؿ حماية ضركرية

   كما يجب لزكما عند كقكع أم حادث إشعاعي، القياـ بتقييـ التعرض الذم أصيب بو العماؿ ك األفراد مف 
الجميكر، ك يعتمد ىذا التقييـ عمى أساس المعمكمات المكثقة ك المتكفرة، ك يجب أف تككف ىذه المعمكمات محؿ 

 ( 7).تجديد دكرم
    ك تككف المشاركة في التدخبلت الطارئة،  محصكرة في المرحمة األكلى عمى  العماؿ الذيف يعممكف عادة  في 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .117 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 92أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو93ٍّٞأُبكح  (2)



 

 . ٖٓ ٗلٌ أُو95ٍّٞأُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو96ٍّٞأُبكح  (4)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو97ٍّٞأُبكح  (5)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو99ٍّٞأُبكح  (6)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو103ٍّٞأُبكح  (7)
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المناطؽ الخاضعة لمرقابة ك المسجميف، ك يتـ اعبلـ بقية العماؿ بأخطار حاالت التعرض التي يمكف أف تتجاكز 
 ( 1).حدكد الجرعة المحددة في الشركط العادية لمعمؿ

   ك كؿ عامؿ شارؾ في التدخؿ، يجب أال يخضع لتعرض يتجاكز حدكد الجرعة القصكل في السنة الكاحدة إال 
 ( 2):في حاالت ىي

 انقاذ أركاح أك تفادم اصابات خطيرة، (1
 تفادم جرعة جماعية عالية، (2
 .منع تدىكر الكضع الذم يمكف أف يتطكر إلى كارثة (3

   ك يجب اتخاذ كؿ التدابير في حالة التدخؿ مف أجؿ ابقاء الجرعات التي تحصؿ عمييا العماؿ أقؿ مف 
 ( 3).ضعؼ حدكد الجرعة القصكل في سنة كاحدة

   غير أنو في حالة األعماؿ المكجية إلنقاذ أركاح بشرية، تتخذ بصفة استثنائية كؿ التدابير الضركرية مف أجؿ 
ك يجب زيادة عمى ( 4).ابقاء الجرعات المتحصؿ عمييا أقؿ مف عشر مرات حدكد الجرعة القصكل لسنة كاحدة

 ( 5).ذلؾ، القياـ بتسجيؿ الجرعات المتحصؿ عمييا فرديا لكؿ متدخؿ

 إلى المصالح المكمفة بالرقابة عمى تطبيؽ أحكامو     117 /05   ك في األخير، أشار المرسـك الرئاسي رقـ 
مفتشك الحماية مف اإلشعاع التابعكف لمحافظة الطاقة الذرية، ك أسبلؾ الرقابة التابعة لمدكلة في حدكد : ك ىـ

 (  6).اختصاص كؿ سمؾ، ك كذا محافظة الطاقة الذرية
 : 118 /05الحماية من التموث اإلشعاعي في المرسوم الرئاسي رقم  / 2

   أماـ تزايد مخاطر تعرض المكاد الغذائية لئلشعاعات النككية، ك نظرا لتزايد ظاىرة تصدير ك استيراد المكاد 
الغذائية الممكثة اشعاعيا، كاف الزما عمى القانكف الجزائرم أف يتصدل ليذه الظاىرة الخطيرة التي تمس بصحة 

 ك المتعمؽ بتأييف المكاد 2005 سنة 118 / 05المستيمؾ، فما كاف منو إال اصدار المرسـك الرئاسي رقـ 
 .الغذائية

 كؿ مادة غذائية تعرضت لممعالجة بكاسطة «  مف المرسـك األغذية المؤينة بأنيا02   ك قد عرفت المادة 
  » .االشعاعات المؤينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .117 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 104أُبكح  (1)



 

 .ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 105أُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 105أُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو3ٍّٞ / 105أُبكح  (4)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو4ٍّٞ / 105أُبكح  (5)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو106ٍّٞأُبكح  (6)
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   ك قد أككؿ المشرع ميمة تحديد قائمة المكاد الغذائية التي يمكف أف تؤيف ك تسكؽ، إلى كؿ مف الكزير المكمؼ 
 ( 1).بالتجارة ك الكزير المكمؼ بالفبلحة، المذاف يتخذاف بشأف ذلؾ قرار مشترؾ بيف الكزارتيف

   كما أكجب أيضا، عمى كؿ منشأة متخصصة في معالجة المكاد الغذائية بكاسطة اإلشعاعات المؤينة، أف 
ك ال يتـ ( 2).تستجيب لشركط الحماية مف اإلشعاع، ك يجب أف تككف محؿ رخصة تسمميا محافظة الطاقة الذرية

مصادر : منح الرخصة إال لممنشآت التي تقـك بالمعالجة عف طريؽ اإلشعاعات المؤينة المرسمة بكاسطة
، ك األجيزة المكلدة ألحزمة الكتركنية ال تتجاكز (CS137 ) 137، مصادر السيزيـك (CO60 ) 60الككبالت 
 ميغا 5بطاقة ال تتجاكز  ( X) ، ك األجيزة المكلدة لؤلشعة السينية ( 10MeV ) ميغا الكترك فكلت 10طاقتيا 

 ( 3) (.MeV 5 )الكترك فكلت 
   ك ال يجكز أف يقـك بعممية تأييف المكاد الغذائية إال األشخاص المؤىميف الذيف تابعكا تككينا معترفا بو مف قبؿ 

 ( 4).المصالح المختصة في محافظة الطاقة الذرية

(    5)   ك يجب أف تككف المكاد الغذائية المكجية لممعالجة بكاسطة اإلشعاعات المؤينة، سميمة ك جيدة لبلستيبلؾ،

ك ال يجكز اعادة تأييف المكاد الغذائية التي خضعت لمتأييف مف قبؿ باستثناء المكاد الغذائية التي تحتكم عمى 
كميات قميمة مف الماء مثؿ الحبكب، ك القطنيات ك األغذية الجافة ك المكاد المشابية ليا، ك التي تـ تأينيا مف 

 ( 6).أجؿ منع اصابتيا بالحشرات

   ك يجب عمى مستغؿ المنشأة مسؾ سجؿ يحتكم عمى المعمكمات الخاصة بكؿ حصة مف المكاد الغذائية 
ك يجب أف تسمـ شيادة المعالجة بكاسطة التأييف عف كؿ حصة مف الحصص، تحتكم عمى ( 7)المعالجة، 

 الفقرة األكلى، ك بالنسبة لعممية التصدير يمكف أف تحتكم الشيادة عمى عناصر 14معمكمات حددتيا المادة 
 ( 8).خاصة لكؿ صنؼ مف أصناؼ المكاد الغذائية

   ك تقـك الييئات المختصة في ىذا المجاؿ، بعمميات رقابة نكعية المكاد الغذائية المؤينة، ك كذا رقابة الحماية 
مناإلشعاع داخؿ المنشأة،ك مستغؿ المنشأة ىك المسؤكؿ أماـ ىذه الييئات عف األضرار الناتجة عف عممية 

 .التأييف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . أُزؼِن ثزؤ٤٣ٖ أُٞاك اُـنائ٤خ118 /05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 03أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو04ٍّٞأُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو05ٍّٞأُبكح  (3)



 

 . ٖٓ ٗلٌ أُو06ٍّٞأُبكح  (4)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو10ٍّٞأُبكح  (5)

 .ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 12أُبكح  (6)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو13ٍّٞأُبكح  (7)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 14أُبكح  (8)
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 : 119 /05الحماية من التموث اإلشعاعي في المرسوم الرئاسي رقم  / 3
 بتسيير النفايات المشعة، ك نتناكؿ 2005 أبريؿ 11، الصادر في 119 /05   يتعمؽ المرسـك الرئاسي رقـ 

 . فيما يمي أىـ ما جاء بو مف أحكاـ في ىذا المجاؿ
 : المقصود بتسيير النفايات المشعة- أ

يقصد في مفيكـ ىذا المرسـك بتسيير "  عمى أنو 119 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 03   نصت المادة 
النفايات المشعة كؿ األنشطة االدارية ك العممية المرتبطة بفرز النفايات المشعة ك جمعيا ك تداكليا ك معالجتيا 

 ."األكلية  ك معالجتيا ك تكضيبيا ك نقميا ك ايداعيا ك تخزينيا
 : شروط تسيير النفايات المشعة- ب

 :، ك ىي24 إلى المادة 4   حددتيا المكاد مف 
يجب عمى كؿ منتج لمنفايات المشعة أف يسير عمى تكفير كؿ الشركط الضركرية لحماية البيئة ك الجميكر  (1

 (  1).ك العماؿ أثناء مختمؼ العمميات التي تدخؿ في اطار تسيير ىذه النفايات
ك يتـ تسيير ىذه النفايات المشعة حسب المقاييس ك الكيفيات ك الشركط التي تحددىا محافظة الطاقة  (2

 ( 2).الذرية
ك يجب عمى مستغؿ المنشأة القياـ بجميع عمميات تسيير النفايات المشعة باستثناء عممية التخزيف النيائي  (3

 ( 3).الذم يجب أف تتكفؿ بو محافظة الطاقة الذرية أك ىيئة تعينيا ىذه األخيرة

 ( 4).يجب عمى كؿ منتج أك مستغؿ تعييف منسؽ مكمؼ بتسيير النفايات داخؿ المنشأة (4

ك يخضع رمي ميما يكف شكمو لمكاد مشعة في البيئة لرخصة مسبقة مف محافظة الطاقة الذرية، بعد دراسة  (5
 ( 5).التأثير اإلشعاعي، حسب اجراء تشترؾ في تحديده مع المصالح المختصة في الكزارة المكمفة بالبيئة

ك كؿ مادة أخرل مشعة أك منتكج مشع أصبح نفاية مشعة تجب معالجتو عمى أنو نفاية مشعة طبقا ألحكاـ  (6
 ( 6).المرسكـ

 ك تخضع عمميات تسيير المكاد المشعة  التي  تنتجيا المنشآت  األساسية  النككية، لمحصكؿ عمى  رخصة  (7

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . أُزؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد أُْؼخ119 /05ا٠ُٝ٧ ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  / 4أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 4أُبكح  (2)



 

 . ٖٓ ٗلٌ أُو5ٍّٞأُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو6ٍّٞأُبكح  (4)

 .ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 7أُبكح  (5)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 7أُبكح  (6)
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 (1).تسمميا محافظة الطاقة الذرية عمى أساس دفتر الشركط

ك يجب تحديد خصائص النفايات المشعة الناتجة عف االستعماالت خارج دكرة الكقكد النككم ك فرزىا بمجرد  (8
 (  2).انتاجيا

ك تجب مناكلة الحاكيات المخصصة لجمع النفايات المشعة ك كذلؾ األكياس المستعممة لنقؿ ىذه النفايات،  (9
ك يشار إلى ذلؾ بإشارات يتعذر محكىا، ك بكيفية تبيف أصؿ النفاية، ك العنصر المشع ك نشاط النفاية، ك تاريخ 

 (  3).االنتاج ك منسكب مكافئ الجرعة عند الممس ك كذلؾ كؿ خطر مشترؾ كيميائي أك بيكلكجي
 ( 4).ك يمنع كؿ استيراد لمنفايات المشعة (10
ك يتـ جمع النفايات المشعة الصمبة ك السائمة بعناية داخؿ أكعية مبلئمة تضمف حماية كافية، ثـ تعالج  (11

 ( 5).بطريقة تمنع أم خطر مف انتشار االشعاعات
ك يمنع تفريغ النفايات المشعة الصمبة في المياه السطحية ك في قنكات صرؼ المياه ك في المجمعات  (12

 ( 6).المائية
ك يجب أف تستجيب أماكف ك مكاقع االيداع التي تكدع فييا النفايات المشعة لمتطمبات األمف  (13

 (   7).اإلشعاعي
اعداد برنامج ضماف : ك يقع عمى منتج النفايات أك مستغؿ المنشأة مجمكعة مف التزامات تتمثؿ في (14

الجكدة، مسؾ سجؿ جرد النفايات المشعة، اعداد تقرير سنكم عف كضعية النفايات التي يقـك بتسييرىا، ك اعداد 
 (  8).مخطط التدخؿ ك االنقاذ في حالة الطكارئ

 ( 9).   ك يسير عمى رقابة تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسـك أسبلؾ مكظفي الدكلة المؤىميف

 

 آنٛبد يكبفحخ انزهٕس اإلشؼبػٙ : انًطهت انضبَٙ

 

   لقد ظيرت عمى المستكل الدكلي كاالقميمي، العديد مف المنظمات العالمية، التي تسف القكانيف المنظمة لمعمؿ 
 عمى كقاية المستخدميف لئلشعاعات المؤينة ك األفراد عامة،  ك تقـك أيضا بعمؿ األبحاث البلزمة   في  مجاؿ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . أُزؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد أُْؼخ119 / 05 ٖٓ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ 8أُبكح  (1)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو9ٍّٞأُبكح  (2)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو11ٍّٞأُبكح  (3)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو13ٍّٞأُبكح  (4)



 

 .ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٗلٌ أُوٍّٞ / 14أُبكح  (5)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو2ٍّٞ / 14أُبكح  (6)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو17ٍّٞأُبكح  (7)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو22ٍّٞ، 20، 19، 18أٗظو أُٞاك  (8)

 . ٖٓ ٗلٌ أُو23ٍّٞأُبكح  (9)
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الكقاية مف االشعاع لمكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المنشكد منو ىك، مكافحة التمكث االشعاعي، ك تحقيؽ استفادة 
 . أكبر مف األشعة المؤينة

 

 آنٛبد انًكبفحخ ػهٗ انًظزٕٖ انذٔنٙ : انفزع األٔل

 

 :   مف المنظمات، التي أنشئت بغرض مكافحة التمكث اإلشعاعي عمى المستكل الدكلي نذكر
  ( CIPR )الَمجنة الدولية لموقاية من اإلشعاع : أوال

   تعتبر المجنة الدكلية لمكقاية مف اإلشعاع ىي الييئة الرئيسية في مجاؿ الكقاية مف األشعة المؤينة، ك ىي 
تـ انشائيا عقب المؤتمر الدكلي لمتصكير . مؤسسة خيرية مسجمة، مما يعني أنيا مؤسسة مستقمة غير حككمية

 ، بيدؼ المضي قدما في اتجاه االستخداـ األمثؿ لعمـ الكقاية 1928اإلشعاعي، ك الذم عقد في عاـ 
ك تقدـ المجنة تكصيات ك تكجييات بشأف الحماية مف المخاطر الناجمة . اإلشعاعية، مف أجؿ المصمحة العامة

عف استخداـ األشعة المؤينة، ك ذلؾ في مجاالت متنكعة مثؿ المصادر المشعة الصناعية، ك التي تستخدـ اآلف 
ك ال . عمى نطاؽ كاسع، في أنشطة انسانية متعددة، كالطب ك الصناعة ك المؤسسات النككية ك الذرية المينية

يقتصر األمر عمى الكقاية مف المصادر المشعة الصناعية فقط بؿ تمتد التكصيات لتشمؿ المصادر المشعة 
ك ىذه التقارير ك التكصيات تنشر حكالي أربع مرات كؿ سنة في مجمة حكليات المجنة الدكلية، ك إلى . طبيعيا

جانب المجنة الرئيسية تتألؼ المجنة الدكلية لمكقاية مف اإلشعاع مف خمس لجاف دائمة، منيا لجنة كقاية البيئة 
 ( 1).مف األخطار االشعاعية المحتممة مف المصادر المختمفة

  ( UNSCEAR )لجنة األمم المتحدة العممية لتأثير اإلشعاع الذري : ثانيا
بإنشاء لجنة األمـ  ( 913) اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ 1955   في الثالث مف ديسمبر 

المتحدة العممية الخاصة بتأثير اإلشعاع النككم، ك قد نص القرار في بنده الثاني عمى مياـ المجنة، القياـ بجمع 
المعمكمات ك البيانات الخاصة باإلشعاع مف الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة أك الككاالت المتخصصة،      

ك كضع المقترحات الفنية لتنظيـ البيانات ك جمعيا ك اختبارىا ك تحديد نكع المعدات ك طريقة استخداميا لقياس 
اإلشعاع، مع دراسة التقارير الفنية ك االستفادة منيا، ك كضع تقارير سنكية عف ذلؾ، ك كضع ممخص شامؿ 

 ، يبيف مستكيات اإلشعاع ك نتائجو ك تأثيره عمى اإلنساف ك ما يحيط بو، 1958كاؼ تصدره في أكؿ يكليك عاـ 
 كما نص القرار عمى أف تقـك المجنة بإفادة السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة بالكثائؽ ك التقارير البلـز  نشرىا  عمى 



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اُزؼ٤ِْ ٝ اُزله٣ت ك٢ ٓغبٍ اُٞهب٣خ 113كًزٞه ٕلٞد ٬ٍٓخ ٓؾٔل ٝ كًزٞه عٔبٍ ا٣ُْٞل٢، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِٞهب٣خ ا٩ّؼبػ٤خ اُزوو٣و ههْ  (1)

  .4 ، ٓ 2010ا٩ّؼبػ٤خ ُ٪عواءاد اُزْق٤ٖ٤خ ٝ اُزلاف٤ِخ، أًزٞثو 
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الدكؿ األعضاء، ك تككنت ىذه المجنة مف ممثميف لؤلرجنتيف، ك استراليا، ك بمجيكا، ك البرازيؿ، ك كندا         
ك تشيككسمكفاكيا، ك فرنسا، ك اليند، ك الياباف، ك المكسيؾ، ك السكيد، ك االتحاد السكفياتي، ك مصر،         

 ( 1).ك المممكة المتحدة األمريكية

  ( AIEA )الوكالة الدولية لمطاقة الذرية : ثالثا
 ، ك قد قامت الككالة منذ انشائيا بجيكد ضخمة مممكسة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا 1957   تأسست عاـ 

المكضحة بالنظاـ األساسي، ال سيما المادتيف الثانية ك الثالثة منو، فقد قامت بعقد العديد مف الندكات العممية،  
ك أشرفت عمى المؤتمرات الدكلية التي عقدت في نطاؽ األمـ المتحدة لبلستخداـ السممي لمطاقة النككية، ك قامت 

ك المكائح منيا ما يختص بأمف المفاعبلت ك كقاية العامميف بيا، ك منيا ( 2)بإصدار العديد مف النشرات العممية،
ما يختص بنقؿ المكاد المشعة ك طريقة تغميفيا ك تخزينيا ك تميزىا، ك قد اقتبست التشريعات الداخمية لمدكؿ 

 .الكثير مف أحكاميا
   ك جدير بالذكر أف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية، كاف ليا نشاط ممحكظ ك كاسع في مجاؿ مكافحة التمكث 

ك ىي لجنة عمماء متخصصيف مف عشر " المجمكعة العممية  " 1958النككم لمبحار، فقد شكمت الككالة عاـ 
دكؿ باإلضافة إلى ممثمي بعض مؤسسات األمـ المتحدة المتخصصة مثؿ منظمة الصحة العالمية ك منظمة 

األغذية ك الزراعة ك ىيئة اليكنسكك، ك كمفت ىذه المجمكعة بكضع تكصيات باإلجراءات الضركرية التي تراىا 
لمنع تمكيث البحار لدرجة تضر باإلنساف نتيجة القاء النفايات فيو، ك قد أصدرت المجمكعة تقريرىا في 

، مشتمبل عمى تكصيات تصمح كأساس التفاؽ دكلي يضمف كقاية اإلنساف مف أم خطكرة ناتجة عف 1961أبريؿ
 ( 3):القاء المخمفات الذرية في البحر، ك قد تضمف التقرير عددا مف اجراءات األمف ك الكقاية

 تخصيص أماكف محددة بيا شركط لمصرؼ تمنع أم أضرار تصيب اإلنساف، إللقاء المخمفات الذرية مف – 1
 .قبؿ جياز أك سمطة كطنية مسؤكلة

  اببلغ كؿ دكلة تقـك بإلقاء المخمفات الذرية  الككالة الدكلية بذلؾ حتى تسجمو  في سجؿ خاص  بعمميات– 2
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كًزٞه ا٤َُل ٖٓطل٠ أؽٔل أثٞ اُق٤و، ؽن اُلٍٝ ك٢ ا٫ٍزقلآبد ا٤َُِٔخ ُِطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ػ٠ِ أُٞهغ         (1)

 / doc./...27. 9_2009/ conférences CD_files / WWW.aun.edu.eg / conférences.8: ا٫ٌُزو٢ٗٝ
، ٝ ْٓ٘ٞه اًُٞبُخ اُل٤ُٝخ اُقبٓ " أٓبٕ أُْ٘آد ا٣ُٝٞ٘خ " ٓضَ ْٓ٘ٞه اًُٞبُخ اُل٤ُٝخ ُِطبهخ اُنه٣خ اُقبٓ ثؤٍب٤ٍبد ا٧ٓبٕ ٝ أُؼٕ٘ٞ  (2)

ٓؼب٤٣و " ، ٝ ْٓ٘ٞه اًُٞبُخ اُقبٓ ثٔزطِجبد ا٧ٓبٕ أُؼٕ٘ٞ "اُٞهب٣خ ٖٓ ا٫ّؼبع ٝ أٓبٕ أُٖبكه أُْؼخ " ثؤٍب٤ٍبد ا٧ٓبٕ ٝ أُؼٕ٘ٞ 



 

ٓؼب٤٣و ا٧ٓبٕ " اُن١ ًبٕ ٣ْبه ا٤ُٚ ػبكح ثبٍْ " ا٧ٓبٕ ا٧ٍب٤ٍخ اُل٤ُٝخ ُِٞهب٣خ ٖٓ ا٩ّؼبػبد أُؤ٣٘خ ٝ ا٧ٓبٕ أُٖبكه ا٩ّؼبػ٤خ 

 ".ا٧ٍب٤ٍخ

ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ا٫ٍزقلاّ ا٢َُِٔ ُِطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، ٓنًوح ٤َُ٘ ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ، رؾذ اّواف كًزٞه  (3)

٢ٍَ ػ٢ِ، عبٓؼخ ؽ٤َجخ ثٖ ثٞػ٢ِ ثِْق، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ    . 100 ، ٓ 2008 – 2007أؽٔل 
 

125 

الصرؼ، باإلضافة إلى أف كؿ دكلة تقدـ تقريرا سنكيا لمككالة الدكلية عف أماكف الصرؼ ك عف أنكاع 
 .المخمفاتالممقاة خبلؿ العاـ

 فتح سجؿ عمى ظير كؿ سفينة ذرية تسجؿ بو كؿ عممية القاء لممخمفات الذرية ك يككف القاء ىذه – 3
 .المخمفات كفقا لتعميمات تضعيا السمطات المحمية في ىذا الشأف

تتككف مف " مجمكعة عممية قانكنية "    كما شكمت الككالة الدكلية لمطاقة الذرية باإلضافة لممجمكعة العممية، 
 كمفت بدراسة اإلجراءات االدارية ك التنظيمية ك القانكنية التي يجب 1961الخبراء القانكنييف ك العمماء في يناير 

 ( 1).اتخاذىا عمى المستكل الدكلي تنفيذا لتكصيات المجمكعة العممية

   ك أخيرا فإف الككالة الدكلية لمطاقة النككية، تنظـ برنامجا لمعاكنة الدكؿ مف أجؿ إعداد اإلطار التشريعي 
لتنظيـ استخدامات الطاقة النككية لؤلغراض السممية، ك الكقاية مف اإلشعاع، ك تقدـ الككالة لمدكؿ النصائح حكؿ 

 .ىذا اإلطار التشريعي، ك لمتأكد مف اتفاؽ ىذه التشريعات مع المعاىدات الدكلية التي صادقت عمييا الدكؿ
  ( OIT )منظمة العمل الدولية : رابعا

 عقب انتياء الحرب العالمية األكلى، ك بعد اقرار الدكؿ 1919 أبريؿ 11   أنشأت منظمة العمؿ الدكلية في 
ك ينص دستكرىا عمى أنو مف كاجباتيا (  2)، ( 427 – 287 )لدستكرىا ك ادماجو في معاىدة فارسام المكاد 

كقاية العماؿ مف األمراض العامة ك أمراض ك اصابات العمؿ، ك مع ازدياد استخداـ الطاقة الذرية في األغراض 
الصناعية، ك تعرض العماؿ لمخاطر اإلشعاعات، فقد اتخذت المنظمة عدة اجراءات لكقاية العماؿ في المنشآت 

 لتنظيـ 1959 في يكنيك سنة 112الذرية مف التعرض لمخاطر ىذه اإلشعاعات، فأصدرت تكصية رقـ 
 كضعت المنظمة 1960الخدمات الطبية لمعماؿ بما فييـ مف يتعرضكف لئلشعاعات الذرية، ك في يكنيك سنة 

 المرفقة 114اتفاقية دكلية تعيد بمكجبيا المكقعكف عمييا بإدخاؿ النصكص الكاردة في تكصية المنظمة رقـ 
باالتفاقية في تشريعاتيـ الكطنية مستيدفة اإلقبلؿ إلى أدنى حد ممكف مف تعرض العماؿ لئلشعاعات، ك حددت 
التكصية المشار إلييا، الحد األقصى لمجرعات المسمكح بتعرض العماؿ ليا ك غير ذلؾ مف اإلجراءات بالنسبة 

لمعامبلت ك األحداث، ك قامت المنظمة بتنظيـ حمقات دراسية مع مختمؼ الجيات المعنية بدراسة األبحاث 
الذرية بيدؼ كقاية العماؿ مف خطر اإلشعاعات، عبلكة عمى تعاكنيا في ىذا المجاؿ مع الككالة الدكلية لمطاقة 

 ( 3).الذرية ك غيرىا مف المنظمات المعنية
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  .101ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .143، ٓ 1997كًزٞه ػجل ا٬َُّ ٕبُؼ ػوكخ، اُز٘ظ٤ْ اُل٢ُٝ، اُغبٓؼخ أُلزٞؽخ، ٛجؼخ اُضب٤ٗخ  (2)

 .13كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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  ( WHO )منظمة الصحة العالمية : خامسا
، قرر المجمس االقتصادم ك االجتماعي، في أكؿ اجتماع لو تشكيؿ لجنة مف الخبراء في 1946   في العاـ 

مسائؿ الصحة إلعداد مشركع اتفاقية إلنشاء منظمة الصحة العالمية، ك كضعت المجنة المشركع ك تـ التكقيع 
 ، ك جعمت جنيؼ مقرا 1948 / 4 / 7عمى االتفاقية في العاـ ذاتو، إال أنيا لـ تدخؿ حيز التنفيذ إال في 

 ك قد ساىمت بنشاط كبير في مجاؿ مكافحة التمكث اإلشعاعي، عف طريؽ معاكنة السمطات ( 1).لممنظمة
 .الصحية لمدكؿ األعضاء في اعداد برامجيـ الكطنية الصحية لمكقاية مف اإلشعاعات الذرية

  ( FAO )منظمة األمم المتحدة لمتغذية و الزراعة : سادسا
 ، باعتبارىا أكؿ ككالة متخصصة تابعة لمنظمة األمـ المتحدة، كاف مقرىا 1945   أنشأت المنظمة عاـ 

ك لـ يقتصر دكر ىذه المنظمة عمى (  2).المؤقت في كاشنطف، ثـ تـ االتفاؽ عمى اف تككف ركما مقرا دائما ليا
تنمية ك تطكير استخدامات الطاقة الذرية في الزراعة ك المكاد الغذائية عمكما، بؿ قامت بأبحاث عممية 

باالشتراؾ مع العديد مف الييئات العممية المتخصصة لتقدير مدل تأثير التمكث باإلشعاعات عمى التغذية       
 ( 3).ك الزراعة بكجو عاـ

 

 آنٛبد انًكبفحخ ػهٗ انًظزٕٖ اإللهًٛٙ : انفزع انضبَٙ

 

   لـ يقتصر النشاط في مجاؿ مكافحة التمكث اإلشعاعي عمى المنظمات الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة، بؿ 
التي  ( Euratom )الجماعة األكركبية لمطاقة الذرية : أنشأت عدة منظمات اقميمية في ىذا المجاؿ نذكر منيا

 مف ست دكؿ أكركبية ىي بمجيكا، ك فرنسا، ك ألمانيا االتحادية، ك ايطاليا، ك لكسمبكرغ،     1958قامت في يناير 
في السابع عشر مف ديسمبر سنة  ( OECE )ك ىكلندا، كما أنشأت المنظمة األكركبية لمتعاكف االقتصادم 

، ك عدد أعضاءىا ثماني عشرة دكلة أكركبية، مف بينيا  (E.N.E.A ) الككالة األكركبية لمطاقة النككية 1957
 .دكؿ اليكراتكـ، ك تتشابو أىداؼ ك أنشطة ىذه الككالة مع أىداؼ ك أنشطة الككالة الدكلية لمطاقة الذرية

 تـ انشاء الييئة 1965 مارس 21   ك لـ يكف العالـ العربي، بغافؿ عف مسألة مكافحة التمكث االشعاعي، ففي 
 ، ك ىي منظمة عممية عربية متخصصة تعمؿ في نطاؽ جامعة 2120العربية لمطاقة الذرية بمكجب القرار رقـ 

 الدكؿ العربية، تسعى لمكصكؿ عمى كجو الخصكص إلى كضع التعميمات  الخاصة  بالكقاية  مف  اإلشعاعات  
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كًزٞه ٓؾٔل أُغنٝة، اُز٘ظ٤ْ اُل٢ُٝ  اُ٘ظو٣خ ٝ أُ٘ظٔبد اُؼب٤ُٔخ ٝ ا٫ه٤ٔ٤ِخ ٝ أُزقٖٖخ  ، ْٓ٘ٞهاد اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ، ٛجؼخ  (1)

2005 ٓ ، 585.  

 .403كًزٞه عٔبٍ ػجل اُ٘بٕو ٓبٗغ، اُز٘ظ٤ْ اُل٢ُٝ، كاه اُؼِّٞ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، كٕٝ مًو َُ٘خ اُْ٘و، ٓ  (2)

 .13كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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ك بأماف المنشآت الذرية ك الحماية المادية، ك تككيف جياز عربي لمتنظيـ النككم ك كضع نظاـ طكارئ نككم،   
 1965كما تـ انشاء منظمة العمؿ العربية سنة . ك تقديـ المعكنة الفنية لمدكؿ العربية في حاالت الحكادث النككية

 بمبادرة مف كزراء الصحة العرب، ك المنظمة 1970بمكجب نفس القرار، ك المنظمة العربية لمصحة سنة 
 . بالخرطكـ1970العربية لمتنمية ك الزراعة سنة 

   ىذا ك بناء عمى اتفاقية كقعت بيف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية مف جية، ك كؿ مف مصر ك تكنس ك الككيت  
 تـ انشاء مركز الشرؽ األكسط االقميمي لمنظائر المشعة لمدكؿ العربية، 1962ك العراؽ مف جية أخرل سنة 

بمدينة القاىرة، ك قد حددت المادة الثالثة عشرة مف االتفاقية، المعايير األساسية الخاصة بالصحة ك السبلمة، 
يطبؽ المركز المعايير األساسية الخاصة بالسبلمة، ك غيرىا مف " بنصيا في البند التاسع ك العشريف عمى أنو 

معايير الككالة، ك يعمؿ في ىذا الشأف عمى تكفير العكامؿ البلزمة لمسبلمة التي أكصت بيا قكاعد العمؿ التي 
ك تكضع المكائح التفصيمية المتصمة بالصحة ك السبلمة في المركز بمشاكرة الككالة، ك يجكز . كضعتيا الككالة

 مف اجراءات الصحة ك السبلمة 39 ، 38ادخاؿ تعديبلت عمى ىذه القكاعد ك األسس كفقا لنصكص الفقرتيف 
ك كانت المادة الثالثة في بندىا الرابع، قد حددت أىداؼ ك كظائؼ المركز المتمثمة في، ." الخاصة بالككالة

تدريب األخصائييف عمى تطبيقات النظائر المشعة مع مراعاة احتياجات الدكلة المضيفة ك الدكؿ المشتركة عف 
طريؽ تنظيـ برامج عامة ك خاصة، ك باألخص عمى تطبيقات النظائر المشعة في الطب ك الزراعة ك الصناعة 

 . ك في الطبيعة الصحية ك الكقاية مف اإلشعاعات

 

 آنٛبد انًكبفحخ فٙ انجشائز : انفزع انضبنش

 

   إلى جانب الجيكد الدكلية في مضمار مكافحة التمكث اإلشعاعي، قامت العديد مف دكؿ العالـ بإنشاء آليات 
لممكافحة عمى المستكل الكطني، ففي مصر صدر قرار مجمس الكزراء بتشكيؿ لجنة الطاقة الذرية المصرية في 

 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، ك تكج ىذا 288 صدر قرار جميكرم رقـ 1957 ، ك في عاـ 1955 فبراير 17
 بإنشاء المجمس األعمى الستخدامات الطاقة 1975االتجاه في مصر بصدكر قرار جميكرم في أغسطس سنة 

 أما في المممكة العربية السعكدية، فقد أنشئت المجنة الدائمة لمكقاية مف اإلشعاعات بجامعة الممؾ ( 1).النككية
  كما تـ كضع برنامج االستشارات العممية ك الفنية ك الخدمات األساسية لكقاية العامميف( 2) ، 1981سعكد سنة 
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 .15كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

أُٞاكن ق  1401 / 2 / 22رْ اْٗبء ٛنٙ اُِغ٘خ، ٗز٤غخ ٫هزواػ رولّ ثٚ ٍؼبكح اُلًزٞه ػ٤ٔل ٤ًِخ ٛت ا٧ٍ٘بٕ ثغبٓؼخ أُِي ٍؼٞك، ثزبه٣ـ  (2)

 =    إ٠ُ ٍؼبكح اُلًزٞه ػ٤ٔل ٤ًِخ اُؼِّٞ ٣طِت ك٤ٚ أَُبػلح ك٢ ه٤بً اُغوػخ  ا٩ّؼبػ٤خ اُزؼو٤ٙخ  ٨ُكواك  اُؼب٤ِٖٓ  ػ٠ِ    1980َُ٘خ 
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 .1997باإلشعاعات الذرية ك النككية بالييئات ك المؤسسات العامة ك الخاصة سنة 
   ك ىك الكضع في الجزائر، التي أصدرت مجمكعة مف النصكص التنظيمية بغرض استحداث آليات لممكافحة 

 ، المتضمف انشاء محافظة 1996 ، المؤرخ في أكؿ ديسمبر 436 – 96المرسـك الرئاسي رقـ : نذكر منيا
 ، المتضمف 1999 ابريؿ 15 المؤرخ في 86 – 99المرسـك الرئاسي رقـ ( 1)الطاقة الذرية ك تنظيميا ك سيرىا،

 المتضمف 2000 يناير سنة 7 المؤرخ في 09 – 01ك المرسـك التنفيذم رقـ ( 2)انشاء مراكز البحث النككم،
 .ك الذم استحدثت بمكجبو كزارة تييئة اإلقميـ ك البيئة( 3)تنظيـ االدارة المركزية في كزارة تييئة اإلقميـ ك البيئة،

 وزارة تييئة اإلقميم و البيئة : أوال
   لقد أدل تناكب مختمؼ القطاعات الكزارية عمى مكضكع حماية البيئة إلى عدـ استقرار اإلدارة البيئية المركزية   

ك عدـ كضكح آثار نشاطيا طيمة الثبلث عشريات الماضية، األمر الذم أدل إلى تفاقـ آثار التمكث الحضرم   
إذ دفعت ىذه الحالة بالسمطات العامة إلى االقتناع . ك الصناعي ك تسارع كتيرة تدىكر األكساط الطبيعية

ك قد ترجـ . بضركرة ايجاد كزارة خاصة بالبيئة أك كزارة تدمج اختصاصات متجانسة مع مكضكع حماية البيئة
بكزارة تييئة اإلقميـ          " ىذا االقتناع في الخيار الثاني مف خبلؿ احداث كزارة خاصة بحماية البيئة تسمى 

 (4)"ك البيئة
 ك يتألؼ التنظيـ الييكمي مف ( 5)   ك تعد ىذه الكزارة المعمـ األساس الذم ترتكز عميو االدارة البيئية في الجزائر،

 .األميف العاـ، ك رئيس الديكاف، ك المفتشية العامة، كمف عدة مديريات، كؿ مديرية تتككف مف مديريات فرعية
 ، إف الييكؿ االدارم الذم تدخؿ ضمف صبلحياتو الحماية مف التمكث 09 – 01كطبقا لممرسـك التنفيذم رقـ 

، ك ليذه المديرية أربعة " مديرية السياسة البيئية الصناعية لكزارة تييئة اإلقميـ ك البيئة " بالمكاد النككية، ىك 
 (6): مياـ أساسية ىي

  المبادرة ك المساىمة في اعداد النصكص التشريعية ك التنظيمية، ك في اعداد المعايير التقنية التي تخضع – 1
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اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِٞهب٣خ ٖٓ ا٩ّؼبػبد ثغبٓؼخ أُِي ٍؼٞك  ْٗؤرٜب، أٛلاكٜب  ).أعٜيح ا٧ّؼخ ٝ رؾل٣ل أَُزٟٞ ا٩ّؼبػ٢ ُِٔ٘بٛن أُؾ٤طخ ثٜب= 

ٝ ْٗبٜٛب، ٍَِِخ ٖٓ اُْ٘واد أُزقٖٖخ رٖلهٛب اُِغ٘خ اُلائٔخ ُِٞهب٣خ ٖٓ ا٩ّؼبػبد ثغبٓؼخ أُِي ٍؼٞك، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، 

 .(9، ٓ 1999ٛجؼخ اُضبُضخ 

 .1996 ك٣َٔجو 04، اُٖبكهح ك٢ 75اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (1)

 .1999 أثو٣َ 18، اُٖبكهح ك٢ 27اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (2)



 

  .2001 ٣٘ب٣و 14 ، اُٖبكهح ك٢ 04اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك  (3)

 ، 2007ٝٗبً ٣ؾ٢، ا٤ُ٥بد اُوب٤ٗٞٗخ ُؾٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ اُغيائو، هٍبُخ كًزٞهاٙ ك٢ اُوبٕٗٞ اُؼبّ، عبٓؼخ أثٞ ثٌو ثِوب٣ل ثزَِٔبٕ، ع٤ِ٣ٞخ  (4)

 ٓ16.  

أٍزبم ُـٞا٢ٛ ػجبً، ٓٞعي ػٖ ا٩كاهح اُج٤ئ٤خ ك٢ اُوٞا٤٤ٖٗ اُغيائو٣خ، ٓغِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ رٖلهٛب ٤ًِخ اُؾوٞم ٝ اُؼِّٞ    (5)

  .228 ، ٓ 2001ا٤َُب٤ٍخ ثغبٓؼخ ع٢ُ٬٤ ٤ُبثٌ ٤ٍل١ ثِؼجبً، ػلك اُضبٖٓ 

 .268كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (6)
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ليا الرقابة مف كؿ أشكاؿ التمكث ك األضرار ذات المصدر الصناعي ك السير عمى تطبيؽ ىذه النصكص     
 .ك المعايير ك عمى مكافحة ىذه األضرار

 تقـك بإعداد دراسات ك أبحاث لتشجيع استعماؿ التكنكلكجيا النظيفة ك لتشجيع عمميات استرجاع األشياء   – 2
 .ك المنتجات الصناعية الفرعية ك اعادة استعماليا

 المساىمة في اعداد معايير كطنية لمكقاية مف التمكث ك األضرار الصناعية ك العمؿ عمى تطبيؽ ىذه – 3
 .المعايير في الكسط الصناعي

 تقـك بإعداد دراسات ك أبحاث ك بأعماؿ ىدفيا الكقاية مف التمكث ك األضرار الصناعية مف جية، ك تقـك – 4
بتنفيذ مشاريع ك برامج ازالة التمكث في الكسط الصناعي، ك بإعداد خرائط المخاطر ك بالمشاركة في البرنامج 

 .العالمي لحماية طبقة األكزكف مف جية أخرل
   ك قد كضعت االدارة المركزية لكزارة تييئة اإلقميـ ك البيئة، تحت سمطة الكزير المكمؼ بالبيئة، الذم لو سمطة 
. ضبط خاصة في مجاؿ حماية البيئة بصفة عامة، ك في مجاؿ الحماية مف التمكث بالمكاد الخطرة بصفة خاصة

يبادر  " ... 05ما جاء في المادة : ، نذكر منيا08 – 01ك لقد حددت صبلحياتو في المرسـك التنفيذم رقـ 
بالقكاعد ك التدابير الخاصة بالحماية ك الكقاية مف كؿ أشكاؿ التمكث ك تدىكر البيئة ك االضرار بصحة 

العمكمية، ك باطار المعيشة ك يتصكرىا، ك يقترحيا باالتصاؿ مع القطاعات المعنية ك يتخذ التدابير التحفظية 
 ." ك يساىـ في ضبط المدكنات المتعمقة بالمنشآت المصنفة ك بالمكاد الخطرة" " المبلئمة،

   اضافة إلى االختصاص المحكرم الذم تمعبو كزارة البيئة، تتكلى مجمكعة مف الكزارات مياـ بيئية قطاعية 
مثؿ كزارة الصحة ك السكاف، التي مف بيف مياميا اتخاذ تدابير مكافحة المضار ك التمكث التي تؤثر عمى صحة 

ك كزارة الطاقة، حيث يتكلى كزير الطاقة ك المناجـ إضافة إلى ميامو القطاعية الخاصة، المشاركة في . السكاف
 (  1).الدراسات المتعمقة بالتييئة العمرانية ك البيئة

 محافظة الطاقة الذرية : ثانيا
 رجب عاـ 20 ، المؤرخ في 436 – 96   تـ انشاء محافظة الطاقة الذرية بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 ( 2). المتضمف انشاء محافظة الطاقة الذرية ك تنظيميا ك سيرىا1996 المكافؽ لػػػػ أكؿ ديسمبر سنة 1417

    محافظة الطاقة الذرية، ىي  مؤسسة  عمكمية  كطنية  ذات  طابع  خاص،  تتمتع  بالشخصية  المعنكية 
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 (2).ك تعمؿ تحت كصاية كزارة الطاقة ك المناجـ، كمقرىا مكجكد بمدينة الجزائر العاصمة( 1)كاالستقبلؿ المالي، 

   ك اف اليدؼ األساسي لممحافظة، ىك كضع ك تطبيؽ السياسة الكطنية لترقية الطاقة ك التقنيات النككية         
 مف المرسـك المذككر أعبله، ك ليذا الغرض كمفت محافظة الطاقة 04ك تنميتيا، ك ذلؾ طبقا لنص المادة 

 ( 3): الذرية بعدة مياـ، منيا ما يتعمؽ بالحماية مف األخطار النككية، ك التي تتمثؿ فيما يمي

 تضمف شركط تخزيف النفايات المشعة ك تسير عمى تسيرىا ك مراقبتيا،- 
تساىـ باالتصاؿ مع الييئات المعنية، في اعداد المقاييس التقنية ك األمنية المتعمقة بمجاؿ نشاطاتيا ك تسير - 

عمى تطبيؽ االجراءات ك التنظيمات التي مف شأنيا أف تضمف حماية األشخاص ك األمبلؾ ك البيئة مف آثار 
 .اإلشعاعات المؤينة

تساىـ باالتصاؿ مع الييئات المعنية، في اعداد مقاييس السبلمة النككية، ك الفيزيائية، ك االشعاعية         - 
ك التنظيمات التقنية العامة التي تيـ المنشآت النككية، ك منشآت تسيير المكاد المشعة، ك منشآت تسيير النفايات 

 .المشعة، ك تسير عمى تطبيقيا
   ك مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، تزكد محافظة الطاقة الذرية بأجيزة ك ىياكؿ تنظيمية خاصة بيا، ك بكحدات 

مجمس إدارة، يتككف مف رئيس مجمس ادارة، يعيف بمكجب مرسكـ       :  فيي بيذا الشكؿ تتألؼ مف( 4)عممية،
ك تنتيي ميامو بنفس الطريقة، ك مف خمسة عشرة عضكا، يختاركف مف بيف أصحاب الكظائؼ العميا الذيف ليـ 

عمى األقؿ رتبة مدير بالكزارة التي يمثمكنيا، ك تتألؼ أيضا مف محافظ يتكلى تسيير المحافظة، ك مف مجمس 
لمتنسيؽ، ك لجاف عممية ك تقنية متخصصة، ك ألجؿ تحقيؽ مياميا في مجاؿ البحث ك التطكير ك التثميف، 

 (   5).تزكد محافظة الطاقة الذرية بمراكز ك كحدات بحث ك تطكير ك محطات لمتجارب ك فركع
 مراكز البحث النووي : ثالثا

   تـ احداث أربع مراكز لمبحث النككم في كؿ مف الجزائر، ك درارية، ك البيريف، ك تمنراست بمكجب المرسـك 
 (6). المتضمف انشاء مراكز البحث النككم1999 أبريؿ سنة 15 المؤرخ في 86 – 99الرئاسي رقـ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1999 أثو٣َ 18، اُٖبكهح ثزبه٣ـ 27اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ، ػلك  (6)

 

131 

   إف ىذه المراكز األربعة كضعت تحت كصاية محافظة الطاقة الذرية، بمكجب المادة األكلى مف المرسـك 
 .المذككر أعبله

، فإف مراكز البحث النككم مكمفة بإنجاز برامج البحث        86 – 99 مف المرسـك رقـ 03   ك حسب المادة
 .ك التنمية في ميداف الطاقة النككية

 . مف نفس المرسكـ04   أما عف صبلحيات مراكز البحث النككم فيي عديدة ك متنكعة، كردت كميا في المادة
 :    ك فيما يخص المخاطر النككية،  كمفت ثبلثة مراكز بمياـ تختمؼ مف مركز إلى آخر كالتالي

مركز البحث النككم بالجزائر، ك ىك مكمؼ بتنفيذ برامج البحث في مياديف البيئة ك األماف النككم ك النفايات - 
المشعة، ك مف بيف ميامو كذلؾ كضع جياز كطني جيد لمحماية مف اإلشعاعات النككية خاصة فيما يتعمؽ 

 .باإلشعاعات المينية ك الرقابة الطبية في األكساط المؤينة
 " .نكر" مركز البحث النككم بدرارية، ك مف بيف ميامو االستغبلؿ اآلمف لمفاعؿ - 
مركز البحث النككم بالبيريف، ك ىك مكمؼ بإعداد برامج البحث العممي ك التقني ك مياديف األماف النككم،   - 

 .ك البيئة ك تسيير ك معالجة النفايات المشعة
مركز البحث النككم بتمنراست، ك ىك المركز الكحيد الذم ال يممؾ صبلحيات في مجاؿ الحماية مف األخطار - 

النككية، ك ىذا نظرا لطبيعة أعمالو التي تنصب عمى البحث ك تثميف المكاد األكلية البلزمة لتنمية الطاقة 
 . النككية

 (كزارة تييئة اإلقميـ ك البيئة، محافظة الطاقة الذرية، ك مراكز البحث النككم  )   تشكؿ اآلليات الثبلثة السابقة 
ما يسمى بسمطات الضبط اإلدارم الخاص في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث بالمكاد النككية، ك التي تسير عمى 

 ( 1).حفظ النظاـ العاـ، أك ما يسميو بعض الفقو النظاـ اإليككلكجي العاـ

   ك مف أجؿ ذلؾ، منح التشريع لسمطات الضبط اإلدارم عدة صبلحيات في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث 
بالمكاد النككية، تمارس ىذه الصبلحيات بكاسطة نظاـ الرخصة، ك نظاـ االعتماد، ك نظاـ التصريح ك كذا عف 

 .طريؽ قرارات تتخذىا السمطة اإلدارية المختصة في بعض الحاالت
 : نظام الرخصة / 1

    إف األخطار الناتجة عف النشاطات النككية كبيرة جدا ك تختمؼ عف باقي األخطار،  ليذا ال يمكف اعتبارىا 
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أخطارا عادية بؿ أخطار مف طبيعة أخرل تطرح مسائؿ تقنية ك أخبلقية، ليذا السبب أحاطيا المشرع بعناية 
 ( 1).خاصة ك بنظاـ قانكني خاص بيا ك بمؤسسات متخصصة في مراقبة ىذا النشاط

   ك قد أجبرت النصكص المتعمقة بالنشاط النككم، المستغميف لممنشآت ك التجييزات المشعة إلى الحصكؿ عمى 
 :رخص ىي

 .رخصة حيازة ك استعماؿ مصادر اإلشعاعات المؤينة- 
 .رخصة رمي المكاد المشعة في البيئة- 
 .رخصة استغبلؿ منشأة اإلشعاع- 

كؿ : " ك التي نصت عمى ما يمي( 2) 117 / 05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 06   ك في ىذا اإلطار، فإف المادة 
شخص طبيعي أك معنكم يحكز مصدر اشعاعات أك يشرع في استعمالو يتجاكز نشاطو حدكد اإلعفاءات 

 ."  أعبله يجب أف يطمب رخصة مف محافظة الطاقة الذرية03المحددة في المادة
 فقد كضعت مبدأ اخضاع حيازة ك استعماؿ مصادر اإلشعاعات المؤينة لنظاـ الترخيص 03   أما المادة 

باستثناء تمؾ التي تستجيب لشركط اإلعفاء المنصكص عمييا في نفس المرسـك ك التي ال تتطمب إال التصريح 
 مف المرسـك المذككر أعبله، فإنيا تفرض عمى كؿ رمي في البيئة لمكاد مشعة ذات مستكيات 87أما المادة . بيا

تتجاكز حدكد اإلعفاء أف يككف محؿ طمب رخصة يقدميا مستغؿ المنشأة إلى محافظة الطاقة الذرية التي يتـ 
 .تسميميا بعد أخذ رأم مصالح الجية المختصة التابعة لمكزارة المكمفة بالبيئة

 05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 04   ك فيما يخص منشآت معالجة المكاد الغذائية عف طريؽ التأييف، فإف المادة 
، تفرض عمى كؿ منشأة اشعاع مكضكعة ليذا الغرض أف تستجيب لشركط الحماية مف اإلشعاع    ( 3) 118/

 .ك أف تككف محؿ رخصة تسمميا محافظة الطاقة الذرية
فإنيا نصت عمى ( 4) 119 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 07   أما في ميداف النفايات المشعة، فإف المادة 

خضكع كؿ رمي لمكاد مشعة ميما يكف شكميا في البيئة إلى رخصة مسبقة تسمـ مف طرؼ محافظة الطاقة 
 .الذرية

   تسمـ الرخصة بعد دراسة التأثير اإلشعاعي حسب اجراءات تحددىا محافظة الطاقة الذرية باالشتراؾ مع 
 . الكزارة المكمفة بالبيئة
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 : نظام االعتماد / 2
   إف نظاـ االعتماد نظاـ خاص باألشخاص الطبيعية ك االعتبارية، التي تتكلى رقابة مصادر اإلشعاعات 

 عمى كؿ مستغؿ لمصادر اإلشعاعات المؤينة 117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 57أكجبت المادة . المؤينة
 :التي تنطكم عمى أخطار التعرض أك التمكث القياـ برقابة العناصر التالية

 مصادر اإلشعاعات ك كسائؿ الحماية الخاصة بيا،- 
 محيط الرمي،- 
 أجيزة القياس ك المراقبة،- 
 أجيزة كشؼ اإلشعاعات المؤينة ك التنبيو ك اإلنذار،- 
 . نكعية كؿ منشأة يكجد بداخميا مصدر إشعاعات مؤينة- 

   ك تنص نفس المادة عمى أف الرقابة يقكـ بيا أشخاص طبيعيكف ك اعتباريكف مؤىمكف ك معتمدكف مف طرؼ 
محافظة الطاقة الذرية، ك أكدت ىذه المادة عمى أف الرقابة تككف حسب الطرؽ التي تحدد بمكجب قرار كزارم 

 .مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالداخمية ك الكزير المكمؼ بالصحة ك الكزير المكمؼ بالعمؿ
 : نظام التصريح / 3

   تخضع حيازة األجيزة المكلدة لئلشعاعات المؤينة إلجراءات التصريح لدل محافظة الطاقة الذرية، طبقا لممادة 
 . المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة117 /05 الفقرة الثانية مف المرسـك الرئاسي رقـ 05
 : القرارات الخاصة / 4

   إف المقصكد بالقرارات الخاصة، ىي مجمكعة مف األكامر التي تصدرىا اإلدارة، ك تتعمؽ بالنشاطات المتعمقة 
كنص القانكف عمى عدد مف القرارات ( 1).بالمكاد الخطرة، ك لكنيا تختمؼ عمى نظاـ الرخصة ك نظاـ التصريح

التي تتخذىا محافظة الطاقة الذرية في مجاؿ المصادر المشعة، ك تأييف المكاد الغذائية ك تسيير النفايات المشعة 
 :نذكر منيا

  (.117 / 05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 85المادة  )المكافقة عمى اقامة منشأة مصدر إشعاع خارجي - 
  (.118 /05 مف المرسـك رقـ 09المادة  )المصادقة عمى برنامج ضماف الجكدة لمنشأة تأييف المكاد الغذائية - 
  (.119 /05 مف المرسـك رقـ 18المادة  )المكافقة عمى برنامج ضماف الجكدة المتعمؽ بالنفايات المشعة - 



 

  (.117 / 05 مف المرسـك رقـ 05المادة  )التأشيرة المسبقة الستيراد ك تصدير المصادر ك المكاد المشعة - 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .302كًزٞه ػ٢ِ ٍؼ٤لإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)
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 إَٔاع انًظؤٔنٛخ انُبشئخ ػٍ انزهٕس اإلشؼبػٙ :  انًجحش انضبَٙ

 

 : أىمية المسؤكلية في أم نظاـ قانكني بقكلو" باديفاف "    أكضح األستاذ 
 إف المسؤكلية جزء أساسي في كؿ نظاـ قانكني، ك يتكقؼ مدل فاعمية النظاـ القانكني عمى مدل نضكج قكاعد «

 ( 1) » .المسؤكلية فيو، ك أف المسؤكلية يمكف أف تككف أداة تطكر لمقانكف بما تكفمو مف ضمانات ضد التعسؼ

   كنتناكؿ في ىذا المبحث أنكاع المسؤكلية الناشئة عف التمكث اإلشعاعي خاصة في مجاؿ القانكف الدكلي،    
ك ذلؾ مف خبلؿ ثبلث مطالب، نخصص المطمب األكؿ لممسؤكلية الدكلية عف جرائـ تمكيث البيئة، ك المطمب 
الثاني لممسؤكلية الجنائية الدكلية ك جرائـ فرنسا النككية في الجزائر، أما المطمب الثالث فنخصصو لممسؤكلية 

المدنية عف أضرار الحكادث النككية في االتفاقيات الدكلية، ك نضيؼ مطمبا رابعا نتناكؿ فيو ما جاء في التشريع 
 . الجزائرم مف جزاء عف تمكيث البيئة بالمكاد النككية

 

 انًظؤٔنٛخ انذٔنٛخ ػٍ جزائى رهٕٚش انجٛئخ: انًطهت األٔل

 

   ظؿ الفقو ك حت كقت قريب يقصر مسؤكلية الدكؿ عف األضرار البيئية عمى الجانب المدني فقط، ثـ تطكر 
األمر بعد ذلؾ تدريجيا، ك بدأ الفقو يتجو نحك امكانية تقرير مسؤكلية الدكؿ الجنائية، عف الجرائـ التي ترتكبيا 

بكاسطة مكظفييا أك ممثمييا بحؽ البيئة، كأف تتعمد الدكلة ممارسة أنشطة يترتب عمييا تدمير البيئة ك ىدـ 
 ( 2).نظميا االيككلكجية المختمفة، كاإلغراؽ العمدم لممكاد المشعة في البيئة المائية لمدكؿ األخرل

   ك قد بدأ ىذا التحكؿ كاضحا في مشركع مسؤكلية الدكؿ المعد مف قبؿ لجنة القانكف الدكلي التابعة لؤلمـ 
مع عدـ اإلخبلؿ بالفقرة السابقة،  " ...  مف المشركع عمى أنو 19 ، حيث نصت المادة (3)1976المتحدة عاـ 

عف انتياؾ الدكؿ ... ك بناء عمى قكاعد القانكف الدكلي المرعية اإلجراء، يمكف لمجريمة الدكلية أف تنجـ خصكصا
الخطير اللتزاـ دكلي ذم أىمية جكىرية لحماية كصكف البيئة البشرية كااللتزاـ بتحريـ التمكيث الجسيـ لمجَك     

 ." ك البحار
   ك قد أثار مكضكع تعريؼ الجريمة الدكلية نقاشا كاسعا ك جدال كبيرا بيف الفقياء، ك لـ يقتصر األمر عمى 

 الفعؿ الذم  يرتكب " إلى أف الجريمة  الدكلية ىي "   Glaser" ذلؾ بؿ تعددت التعريفات، فذىب الفقيو جبلسر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 .25كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

هٖ٘ٞ ٤ِٓٞك ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ، أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ػٖ ا٧ٙواه اُج٤ئ٤خ، ٓنًوح رقوط ٤َُ٘ ّٜبكح أُبعَز٤و ك٢ هبٕٗٞ اُج٤ئخ رؾذ اّواف  (2)

  .35 ، ٓ 2013 – 2012كًزٞه هبكح ثٖ ػ٢ِ، عبٓؼخ اُغ٢ُ٬٤ ا٤ُبثٌ ث٤َل١ ثِؼجبً، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 

ٗبهْذ ُغ٘خ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُزبثؼخ ٨ُْٓ أُزؾلح َٓؤ٤ُٝخ اُلُٝخ ػٖ أْٗطزٜب اُٚبهح ثبُج٤ئخ ػ٘ل ٓ٘بهْزٜب َُِٔؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ ػٖ ا٧ػٔبٍ  (3)

 . ، ٝ ػ٤٘ذ ا٧ٍزبم ثبًَزو ٓووها فبٕب ُزِي اُلٝهح1978اُـ٤و ٓؾظٞهح ك٤ُٝب ك٢ كٝهرٜب اُض٬ص٤ٖ َُ٘خ 
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اخبلال بقكاعد القانكف الدكلي، ك يككف ضارا بالمصالح التي يحمييا ذلؾ القانكف مع االعتراؼ لو قانكنا بصفة 
الجريمة الدكلية تمؾ األفعاؿ التي إذا "  " سبيركبكلس " بينما عرفيا الفقيو " الجريمة ك استحقاؽ فاعمو العقاب، 

 ( 1)." ارتكبتيا الدكلة أك سمحت بيا، تعتبر مخالفات جسيمة لمقانكف الدكلي ك تستكجب المسؤكلية الدكلية

   ك لدل تناكؿ لجنة القانكف الدكلي لمكضكع الجريمة الدكلية تبيف أنو يمكف لمجريمة الدكلية أف تنجـ عف 
انتياؾ خطير اللتزاـ دكلي ذم أىمية جكىرية لمحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف مثؿ تحريـ تمكيث البيئة 

 ( 2).البحرية ك الجكية

 

 االنزشاو انذٔنٙ ثزحزٚى رهٕٚش انجٛئخ : انفزع األٔل

 

   في الحقيقة فإف االلتزاـ الدكلي بعدـ تمكيث البيئة ليس مبدأ جديد في العبلقات الدكلية، ك إف كاف االىتماـ بو 
قد ازداد في السنكات القميمة الماضية، ك تظافرت الجيكد الدكلية لتأكيده حديثا، ك ىذا ما تـ في مؤتمر األمـ 

"  ، حيث نص المبدأ الثاني منو عمى أف 1992المتحدة الثاني حكؿ البيئة ك التنمية الذم عقد في البرازيؿ سنة 
تممؾ الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ك مبادئ القانكف الدكلي الحؽ السيادم في استغبلؿ مكاردىا كفقا 

لسياساتيا البيئية ك االنمائية ك ىي مسؤكلة عف ضماف أال تسبب األنشطة التي تدخؿ في نطاؽ كاليتيا        
ك بذلؾ ازداد اقتناع الدكؿ ." أك سيطرتيا أضرارا لبيئة دكلة أخرل أك لمناطؽ كاقعة خارج حدكد كاليتيا الكطنية

يحمؿ الدكؿ المخالفة " عمبل غير مشركع دكليا " بو كأحد قكاعد القانكف الدكلي، ك بتالي فإف مخالفتو تعتبر 
 ( 3).المسؤكلية الدكلية عف األضرار التي تمحؽ بالدكؿ األخرل نتيجة ىذه المخالفة

 ك ما تبله مف جيكد 1972   ك قد كضع مؤتمر األمـ المتحدة عف البيئة اإلنسانية، المنعقد بإستكيكلـ سنة 
 ( 4): دكلية، الضكابط لتحديد مضمكف ىذا االلتزاـ العاـ في شكؿ التزامات محددة عمى الدكؿ نذكر منيا

 . االمتناع عف التخمص مف الفضبلت الضارة في البيئة المحيطة– 1
 اتخاذ االجراءات البلزمة ك كضع القكاعد الداخمية الكفيمة بالمحافظة عمى البيئة ك عدـ انتقاؿ التمكث – 2

 . ألقاليـ الدكؿ األخرل، ك ذلؾ بالتعاكف مع الدكؿ األخرل كفقا لمعايير دكلية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،        2007كًزٞه ٓؾٔل ػجل أُ٘ؼْ ػجل اُـ٢٘، اُغوائْ اُل٤ُٝخ كهاٍخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُغ٘بئ٢، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح ُِْ٘و، ٛجؼخ  (1)

 ٓ182 – 183.  



 

  .37 ، ٓ 2007كًزٞه ػجل اُؼي٣ي اُؼْب١ٝ، ٓؾبٙواد ك٢ أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ، كاه ٛٞٓخ، اُغيائو  (2)

  .88ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

 .234كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 . تضميف بالتشريع الداخمي جزاءات ك عقكبات خاصة لممتسببيف بتمكيث بيئة الدكؿ األخرل– 3
 ، ك الجيكد ك التحركات الدكلية التي تمتو قد أكلت اىتماما 1972   ك الجدير بالذكر أف مؤتمر استكيكلـ لعاـ 

خاصا بمصادر التمكث الذرم، فأكدت عمى ضركرة كضع قكاعد خاصة بالتخمص مف الفضبلت الذرية بما يكفؿ 
عدـ تمكيث البيئة، ك استنكرت كافة التجارب الذرية المسببة لمتمكيث الذرم لمبيئة مف خبلؿ قرار المؤتمر ك قرار 

  . 2934الجمعية العامة البلحؽ رقـ 

 

 يظؤٔنٛخ انذٔنخ ػٍ جزًٚخ رهٕٚش انجٛئخ انجحزٚخ ثبنُفبٚبد انًشؼخ : انفزع انضبَٙ

 

   مف المؤكد أف نسبة عالية مف النباتات ك الحيكانات أصابيا ك يصيبيا التمكث، ك أصبحت غير صالحة 
لبلستعماؿ ك االستفادة منيا عدا عف انقراض بعضيا بسبب اعتماد البحار مكانا لتصريؼ النفايات النككية، مما 

 (  1).دفع المشتغميف في البحث العممي، االىتماـ بظاىرة التمكث البحرم ك أثره ك مجاؿ المسؤكلية الدكلية
إف قياـ الدكلة بإلقاء المخمفات الذرية في مياه البحار مما يؤدم إلى تمكيثيا ك يمحؽ الضرر بمصالح الدكؿ 

األخرل يعتبر عمبل غير مشركع دكليا العتباره مخالفة لبللتزاـ الدكلي بعدـ تمكيث البيئة المحيطة، ك يعتبر خرقا 
لعدد مف مبادئ القانكف الدكلي العاـ كحرية استخداـ البحر، ك مبدأ المحافظة عمى الثركة السمكية ك البحرية،   

 ( 2).ك مبدأ حسف الجكار، ك ىي كميا مبادئ متعارؼ عمييا دكليا

   فإف القاء الفضبلت الذرية في البحر العالي دكف قيد يسبب أضرارا خطيرة تعيؽ الدكؿ األخرل عف استخداـ 
كما يعتبر القاء الدكلة لممخمفات الذرية في البحر ( 3).حقيا في ممارسة الحريات الشرعية في البحر العالي

االقميمي،  ك ىك امتداد إلقميميا ك يخضع لسيادتيا، مخالفة لمبدأ حسف الجكار ك ذلؾ ألف البحر يشكؿ كحدة 
طبيعية فالتيارات المائية ك المد ك الجزر ك تحرؾ األسماؾ تؤكد ىذا االتصاؿ، فإف التمكث، يمكف انتقالو مف 

ك بالتالي . مكاف القاء المخمفات النككية في البحر االقميمي إلى البحر العالي أك المياه االقميمية لدكلة أخرل
يمكف االستناد لمبدأ حسف الجكار لتقرير عدـ مشركعية ىذا الفعؿ الصادر عف الدكلة ك ىك القاء المخمفات 

 . النككية الذم لكث المياه االقميمية لمدكؿ المجاكرة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .98كًزٞه ػجل اُؼي٣ي اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .105ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)



 

 ، ٓجلأ ٣ؾٌْ هبٕٗٞ اُجؾو أ٫ ٝ ٛٞ ٓجلأ ؽو٣خ اُجؾو ٝ ٓب ٣٘لهط ٙٔ٘ٚ ٖٓ ؽو٣بد أهثغ 1958أهٍذ ارلبه٤خ ع٤٘ق ػٖ اُجؾو اُؼب٢ُ ُؼبّ  (3)

 .ؽو٣خ ا٬ُٔؽخ، ؽو٣خ ا٤ُٖل، ؽو٣خ ٝٙغ ًبث٬د ٝ فطٞٛ ا٧ٗبث٤ت ك٢ هبع اُجؾو اُؼب٢ُ ٝ ؽو٣خ اُط٤وإ كٞهٚ: أٍب٤ٍخ ٢ٛ
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   كخبلصة القكؿ، فإف مسؤكلية الدكلة عف األضرار التي تصيب غيرىا مف الدكؿ نتيجة القائيا لممخمفات 
 ( 1): النككية في البحر تقكـ عمى أساس اتيانيا عمبل غير مشركع دكليا أال ك ىك

 .مخالفة مبدأ عدـ تمكيث البيئة ك ما يندرج عنو مف كاجبات ك التزامات- 
 . مخالفة المبادئ العرفية ك االتفاقية التي تحكـ النظاـ القانكني لمبحر العالي- 

 

 يظؤٔنٛخ انذٔنخ ػٍ جزًٚخ رهٕٚش انٕٓاء ثبنغجبر انذر٘: انفزع انضبنش

 

   تنتج األضرار التي تسبب المسؤكلية الدكلية عف طريؽ المكاد االنشطارية ك المخمفات المشعة نتيجة اجراء 
ك يعزم البعض أف مسؤكلية تمكيث الفضاء الجكم . التجارب النككية فتحدث أضرارا تصيب  المجاؿ الجكم

ترجع إلى أف الغبلؼ اليكائي حكؿ الكرة األرضية يعتبر دكمينا عاما دكليا مخصصا لمنفع العاـ لجميع الدكؿ، 
فبل يجكز لدكلة أف تنفرد باستخدامو عمى نحك يسبب ضررا لدكؿ أخرل خاصة في النشاطات شديدة الخطكرة، 

 ( 2).ألف المسؤكلية المكضكعية تبنى عمى المخاطر االستثنائية

 :1973   ك نشير في ىذا الصدد إلى مكقؼ محكمة العدؿ الدكلية في قضية التجارب النككية الفرنسية لعاـ 
تتمثؿ كقائع القضية في أف استراليا ك نيكزيبلندا تقدمتا بدعكل إلى محكمة العدؿ الدكلية ضد فرنسا طالبتا منيا 
الحكـ بعدـ مشركعية استمرار التجارب النككية الفرنسية في المحيط اليادم جَكا، لمخالفتيا قكاعد القانكف الدكلي 
المطبقة في ىذا الشأف، ك اصدار أمر لمحككمة الفرنسية بالكؼ عف اجراء ىذه التجارب عف طريؽ االجراءات 

 ( 3).التحفظية المناسبة
 عمى 1973 / 05 / 16:    ك في المقابؿ تقدمت فرنسا إلى المحكمة ك دفعت بعدـ اختصاصيا ك ذلؾ في

 الخاص بقبكليا الخضكع لقضاء المحكمة استبعد 1966 / 05 / 20أساس أف االعبلف الفرنسي الصادر في 
في الفقرة الثالثة منو اختصاص المحكمة بالنسبة لمقضايا الخاصة ك المتعمقة بالدفاع القكمي الكطني ك ىك ما 

 ( 4).ينطبؽ عمى ىذه الحالة حسب االدعاء الفرنسي

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .106ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .177أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 ٤ًِخ اُؾوٞم،             1أٍزبم ٓؾٔل ٓؾ٢ اُل٣ٖ، ِٓقٔ ُجؼ٘ اُوٚب٣ب اُل٤ُٝخ أُزؼِوخ ثَٔبئَ أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ، عبٓؼخ اُغيائو  (3)

2011  – 2012 ٓ ، 12.  



 

 .12أٍزبم ٓؾٔل ٓؾ٢ اُل٣ٖ،  ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 ( 1):    كقد استندت المحكمة إلى الحجج التي قدمتيا الحككمة االسترالية ك التي جاء فييا

   إف سقكط الغبار الذرم المشع الناتج عف التجارب الذرية الفرنسية عمى اقميـ استراليا ك انتشاره في المجاؿ 
ك أف ما . الجَكم، يعتبر خرقا لسيادة استراليا عمى اقميميا ك تقرير امكانية تعرض استراليا ك سكانيا لئلشعاعات

تسببو التجارب الذرية الفرنسية مف اعاقة لمسفف ك الطائرات في البحر العالي ك في المجاؿ الجكم الذم يعمكه 
مف تمكيث بالغبار الذرم المشع يشكؿ خرقا لقاعدة حرية البحر العالي، اضافة إلى أف سقكط الغبار الذرم فكؽ 

مساحة كبيرة مف االقميـ ك ما أحدثو مف تركيز لمعناصر المشعة في المكارد الطبيعية ك رفع كمية االشعاع الذرم 
الذم تعرض لو سكاف المنطقة، ك أف أم ترسيب جديد لممكاد المشعة يشكؿ خطرا عمى االقميـ ك السكاف       

 .ك يصيبيما بأضرار ال يمكف اصبلحيا
   إف ىذه األسباب دعت المحكمة إلى اصدار قرارىا بكقؼ اجراء تجارب ذرية مؤقتا لحيف صدكر قرار نيائي 

في القضية التي ال تستبعد احتماؿ حدكث أضرارا ألستراليا نتيجة ترسيب المكاد المشعة الناتجة عف ىذه 
 ليس مف أنصار التجارب الذرية، بؿ مف أشد المعارضيف »في قراره أنو "  بينتك " ك قد ذكر القاضي . التجارب

 ( 2)«.ليا، ك ما يمكف أف يقاؿ عنيا أننا ال زلنا نجيؿ كؿ آثارىا الضارة ك كذا فترة بقاء آثارىا الذرية في الجكَ 
 

 آصبر انًظؤٔنٛخ انذٔنٛخ : انفزع انزاثغ

 

   يترتب عمى قياـ المسؤكلية الدكلية نشكء عبلقة قانكنية جديدة عمى شكؿ التزاـ بيف مرتكب الفعؿ غير 
ك يتمثؿ مكضكع . المشركع  ك الشخص المتضرر، فينحصر األثر المكضكعي لممسؤكلية الدكلية في التعكيض

لذلؾ كاف التعكيض الكسيمة . ىذه الرابطة الجديدة في ازالة آثار الضرر الناجـ عف العمؿ غير مشركع دكليا
المسؤكلية الدكلية تعتبر تقنية لتنفيذ القانكف، ليس بطريقة مباشرة، ك لكف " الطبيعية ك المناسبة لذلؾ، ألف 

 ( 3)." بطريقة معادلة

   لمتعكيض صكرتاف رئيسيتاف ىما الترضية ك التعكيض بمعناه البسيط، ك قد كضح ىذا التقسيـ في أعماؿ 
 ، فقد تضمنت ردكد الكثير مف الدكؿ عمى 1930المجنة التحضرية لمؤتمر تقنيف القانكف الدكلي ببلىام سنة 

األسئمة الخاصة بالتعكيض اقرارىا لصكرتي التعكيض ك ىما الترضية ك التعكيض البسيط، ك انتيت أعماؿ 
 :  ىاتيف  الصكرتيف عمى  النحك  التالي29المجنة التحضرية في ضكء ىذه الردكد بتضميف قاعدة المناقشة رقـ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

  .179 – 178أٍزبمح ٕجبػ اُؼْب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .75هٖ٘ٞ ٤ِٓٞك ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  . 165 ، ٓ 2008كًزٞه ٍؼبك١ ٓؾٔل، أَُؤ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ، كٕٝ مًو كاه اُْ٘و، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧  (3)
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اف مسؤكلية الدكلة تستكجب االلتزاـ بتعكيض األضرار الناتجة عف مخالفتيا احد التزاماتيا الدكلية، كما    " 
تستتبع عبلكة عمى ذلؾ االلتزاـ بتقديـ ترضية لمدكلة التي أصابيا ضرر في شخص رعاياىا إذا كاف لذلؾ محؿ، 
كفقا لمظركؼ ك في ضكء المبادئ العامة لمقانكف الدكلي، ك ذلؾ في شكؿ اعتذار عمني، أك غير عمني،       

 ( 1)."  أك بمعاقبة المسؤكليف إذا كاف ذلؾ مناسبا
عمى  ( 2001أكت  ) مف المشركع النيائي لمجنة القانكف الدكلي حكؿ مسؤكلية الدكؿ 2 /37   ك نصت المادة 

يشمؿ التعكيض أم ضرر يككف قاببل لمتقييـ مف الناحية المالية، بما في ذلؾ ما فات مف الكسب، بقدر ما " أنو 
 . " يككف ىذا الكسب مؤكدا

 :    فمكي يرتب الضرر المسؤكلية الدكلية كبتالي يككف صالحا لممطالبة بتعكيض يجب أف يتكافرفيو شركط ىي
 أف يككف الضرر مؤكدا،- 
 أف يككف الضرر حاال،- 
 .ضركرة كجكد رابطة سببية بيف الضرر ك العمؿ غير المشركع- 

   ك إذا أمكف تطبيؽ الشركط السابقة عمى بعض األضرار النككية ، فإنو يتعذر تطبيقيا عمى الكثير منيا، فكفقا 
لمشركط السابؽ ايضاحيا يجب أف يككف الضرر مؤكدا ك بالتالي يجب أف يككف حاال، فإذا كاف ىذا يمكف 

تحقيقو بالنسبة لؤلضرار المباشرة إال أنو يثير الكثير مف الصعكبات بالنسبة لؤلضرار غير المباشرة ك خاصة 
لذلؾ يتجو الفقو إلى ضركرة تبسيط شركط الضرر التقميدية لتتبلءـ .  التي قد ال تظير إال بعد مضي مدة طكيمة

مع امكانية التعكيض عف األضرار النككية، ك يرل األستاذ الدكتكر محمد حافظ غانـ أنو يجب تحميؿ الدكلة 
ليس مف الضركرم أف " المسؤكلية عف األضرار المباشرة ك غير المباشرة التي تنتج عف تجاربيا الذرية ك أنو 

تثبت الدكلة المدعية كقكع ضرر حاؿ فإف الدليؿ العممي ك الطبي عمى الضرر الذم ينتج عف االنفجارات الذرية 
 ( 2)." يعتبر كافيا لتأييد دعكل المسؤكلية الدكلية

   ك مف األمثمة الدكلية عمى الزاـ الدكلة بالتعكيض عف أضرار تجاربيا النككية، قضية فككريك مارك              
 (Fukuryu Maru )( 3): ، التي تتمخص كقائعيا فيما يمي 

في مارس " اينك تكؾ أتكؿ "    أجرت الكاليات المتحدة األمريكية تجارب نككية بالمحيط اليادم في منطقة 
  فتجاكز التفجير حدكد المنطقة ك لَكث بيئة مناطؽ مبلصقة،ك التي ألحقت أضرارا متباينة بالصاديف 1954

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 . 111كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ (1)

 .105كًزٞه ٤ٍٔو ٓؾٔل كبَٙ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .74هٖ٘ٞ ٤ِٓٞك ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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اليابانييف ك باألسماؾ ك قكاربيـ، ك منيا القارب فككريك مارك الذم تعرض لمدمار ىك ك مبلحيو، ك انتيت 
المحكمة إلى مساءلة الكاليات المتحدة األمريكية، فقامت بدفع تعكيض مميكني دكالر التي ألقيت عمى عاتقيا    

 ( 1).ك قبمتيا الكاليات المتحددة األمريكية

   ك نخمص في األخير، إلى أف التعكيض ىك الكسيمة الكحيدة إلزالة آثار العمؿ غير مشركع دكليا، ك ىك ال 
 ( 2).يأخذ مفيكـ العقكبة الجنائية في القانكف الدكلي، بؿ فكرة اإلصبلح المادم

 

 انًظؤٔنٛخ انجُبئٛخ انذٔنٛخ ٔ جزائى فزَظب انُٕٔٚخ فٙ انجشائز : انًطهت انضبَٙ

 

   نتناكؿ في ىذا المطمب مسألتيف ىما التكيؼ القانكني لتجارب النككية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ك أثار 
 .المترتبة عف التكيؼ القانكني مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني

 

 انزكٛٛف انمبََٕٙ نهزجبرة انُٕٔٚخ انفزَظٛخ ثبنظحزاء انجشائزٚخ : انفزع األٔل

 

   إف النزاع المسمح الذم خاضتو الجزائر مع فرنسا يعتبر مف قبيؿ النزاعات المسمحة الدكلية، ك ىذا بمقتضى 
 المتعمؽ بتنظيـ سير العمميات 1977 مف البركتككؿ االضافي األكؿ لسنة 4 ك 3أحكاـ المادة األكلى الفقرة 

ينطبؽ  ... »العدائية ك حماية ضحايا النزاعات المسمحة أثناء النزاعات المسمحة الدكلية ك التي تنص عمى أنو 
أغسطس /  آب12الذم يكمؿ اتفاقيات جنيؼ لحماية ضحايا الحرب المكقعة بتاريخ " البركتككؿ " ىذا الممحؽ 

1949:  
 . عمى األكضاع التي نصت عمييا المادة الثانية المشتركة فيما بيف ىذه االتفاقيات– 3
 تتضمف األكضاع المشار الييا في الفقرة السابقة، المنازعات المسمحة التي تناضؿ بيا الشعكب ضد التسمط – 4

االستعمارم ك االحتبلؿ األجنبي ك ضد األنظمة العنصرية، ك ذلؾ في ممارستيا لحؽ الشعكب في تقرير 
المصير، كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة ك االعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاصة بالعبلقات الكدية   

 ك بذلؾ فإف الحرب التي خضتيا الجزائر مع فرنسا تحت «...ك التعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة
 ( 3).لكاء حركة جبية التحرير الكطنية ىي نزاع مسمح دكلي تنطبؽ عميو أحكاـ القانكف الدكلي االنساني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .74هٖ٘ٞ ٤ِٓٞك ى٣ٖ اُؼبثل٣ٖ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .114كًزٞه ٓؾٔل ثٍِٞطبٕ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .21أٍزبم ٓؾٔل أُٜل١ ثٌوا١ٝ ٝ أٍزبمح اٖٗبف ثٖ ػٔوإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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 08   ك تعد جريمة االعتداء عمى البيئة أثناء النزاعات المسمحة جريمة حرب، حسب ما نصت عميو المادة 
 تعني جرائـ الحرب تعمد شف ىجكـ مع »مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بقكليا  (4) البند 2الفقرة 

العمـ بأف ىذا اليجكـ سيسفر عف خسائر عرضية في األركاح أك عف اصابات بيف المدنييف أك عف الحاؽ 
أضرار مدنية أك احداث ضرر كاسع النطاؽ ك طكيؿ األجؿ ك شديد لمبيئة الطبيعية يككف افراطو كاضحا 

 ( 1)«.بالقياس إلى مجمؿ المكاسب العسكرية المتكقعة المممكسة المباشرة
   ك بناء عميو تعتبر فرنسا مسؤكلة جنائيا عف جرائـ دكلية نتج عنيا الدمار ك الخراب الذم أحدثتو جراء 

تجاربيا النككية في الصحراء الجزائرية، فيذه التجارب التي كانت تيدؼ إلى اجراء تجارب عممية تسببت في 
 ألؼ جزائرم، نتيجة تعرضيـ لممعاممة القاسية ك لمتعذيب ك إلى النقؿ القصرم لمسكاف 42القتؿ العمدم لػػػػ 

المدنييف  ك التي عرضت صحتيـ إلى تشكىات خمقية، باإلضافة إلى المعاممة الميينة ك الحاطة بالكرامة 
االنسانية زيادة عمى التدمير الكامؿ لمبيئة الطبيعية مف حيكاف ك نبات ك ىكاء ك تراب، كؿ ذلؾ بإحداث معاناة 

 (2). مفرطة ال تقتضييا الضركرة العسكرية

 تاريخ االعبلف الرسمي لتكقيؼ 1962 مارس 19   ك ال يختمؼ األمر إف كانت ىذه الجرائـ قد ارتكبت قبؿ 
 مارس 19القتاؿ بيف حركة التحرير الكطني الجزائرية ك فرنسا، أك تمؾ التي ارتكبت في الفترة الممتدة بيف 

 تاريخ االعبلف الرسمي الستقبلؿ الجزائر ك انياء الكجكد العسكرم الفرنسي عمى 1962 جكيمية 05  ك 1962
 المتعمقة بتقرير 1962كامؿ االقميـ الجزائرم، ما عدا الجنكب الجزائرم ك ذلؾ بمقتضى اتفاقيات ايفياف لسنة 

االستقبلؿ الكامؿ لمجزائر عف فرنسا، كما ال يختمؼ األمر إذا كانت ىذه الجرائـ قد ارتكبت بعد ىذا التاريخ أم 
 ، أم بعد استقبلؿ الجزائر ك انياء الكجكد العسكرم الفرنسي بالجزائر، فإذا كانت 1962 جكيمية 05بعد تاريخ 

 يعتبر جريمة حرب ذلؾ أف الجزائر كانت في حالة نزاع 1962 مارس 19ما ارتكبتو فرنسا مف تجارب قبؿ 
مسمح دكلي مع فرنسا تنطبؽ عميو قكاعد القانكف الدكلي االنساني، فإف ما قامت بو فرنسا سكاء أثناء الفترة 

 (3): يعتبر كذلؾ جريمة حرب، ك ىذا لبلعتبارات اآلتية1962 جكيمية 05 ك 1962 مارس 19الممتدة بيف 

 :  ، ك ذلؾ ما يتجسد مف ناحيتيف1962اخبلؿ فرنسا بالتزاماتيا التعاىدية بمقتضى اتفاقيات ايفياف لسنة  (1
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  .123 ، ٓ 2013أٍزبمح ٖٗو َللَا ٍ٘بء، اُؾٔب٣خ اُوب٤ٗٞٗخ ُِج٤ئخ ٖٓ اُزِٞس ك٢ ٙٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ا٩َٗب٢ٗ، ْٓ٘ٞهاد ثـلاك١، ٛجؼخ  (1)

  .22أٍزبم ٓؾٔل أُٜل١ ثٌوا١ٝ ٝ أٍزبمح اٖٗبف ثٖ ػٔوإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ (2)

  .24أٍزبم ٓؾٔل أُٜل١ ثٌوا١ٝ ٝ أٍزبمح اٖٗبف ثٖ ػٔوإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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مف المتفؽ عميو في القانكف الدكلي العاـ، ترتيب المسؤكلية الدكلية ازاء الطرؼ المخؿ بالتزاماتو الدكلية      - أ
 .ك ذلؾ في اطار معاىدة دكلية ترمي إلى كقؼ القتاؿ بيف أطرافيا

أف مف مقتضيات انياء حالة النزاع المسمح بيف الطرفيف، ىك انياء األعماؿ العدائية بينيما، ما يفيـ بمفيـك - ب
المخالفة أف عدـ انياء األعماؿ العدائية بيف الطرفيف يعتبر استمرار في حالة النزاع المسمح، ك استعماؿ فرنسا 

لمقنابؿ النككية يعتبر مف قبيؿ األعماؿ العدائية حت ك لك كاف ذلؾ في اطار تجارب عممية، ك ذلؾ بالنظر إلى 
حجـ الدمار ك الخراب الذم أحدثتو ىذه القنابؿ، ك ىذا تماشيا مع مقتضيات المبدأ القانكني الذم ينص عميو 

القانكف الدكلي، ك الذم يقر بأف تقدير حالة الحرب ىك مسألة كاقع سكاء كانت تمؾ الحرب معمنة بيف الطرفيف 
أك غير معمنة بينيما، ك لذلؾ فإف استخداـ فرنسا ليذه التجارب يجعؿ منيا مخمة بالتزاماتيا التعاىدية بمقتضى 

 . مما يجعؿ حالة النزاع المسمح ال زالت قائمة بيف الطرفيف1962اتفاقيات ايفياف لسنة 
جريمة استعماؿ السبلح الدكلي، ك ىك في ىذا المكضكع السبلح النككم مف الجرائـ العمدية التي ال تقـك  (2

عمى مجرد الخطأ، ك يترتب عف ذلؾ بأف دفع فرنسا بأف ما جرل كاف مجرد تجارب عممية أخطأت فرنسا في 
كضع االحتياطات البلزمة لمنع اآلثار المفرطة الناتجة عنيا ىك دفع غير مؤسس قانكنا، ك ذلؾ خاصة إذا 
أخذنا بعيف االعتبار بأف القصد الجنائي في جريمة استخداـ السبلح النككم ىك قصد جنائي عاـ ال يشترط 

 .القانكف لصحتو تكافر نية محددة لتحقيؽ الجريمة
   ك ليذه االعتبارات، فإف التكيؼ القانكني لمتجارب النككية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ك ما نتج عنيا مف 

 ىك تكيفيا بأنيا جرائـ حرب 1966 نكفمبر 16 ك إلى غاية 1960 فيفرم 13آثار مدمرة لئلنساف ك البيئة منذ 
 ( 1).تخضع ألحكاـ القانكف الدكلي االنساني بكصفيا انتياكات جسيمة ألحكاـ القانكف

 

 اٜصبر انًززرجخ ػٍ انزكٛٛف انمبََٕٙ نهزجبرة انُٕٔٚخ انفزَظٛخ : انفزع انضبَٙ

 

   طبقا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، فإف ارتكاب ىذه الجرائـ الدكلية يرتب مسؤكلية دكلية لدكلة الفرنسية،      
كما أف ىذه المسؤكلية الدكلية لمدكلة الفرنسية، . ك مسؤكلية دكلية لمسؤكلييا الذيف ارتكبكا أك ساىمكا في ارتكابيا

 ( 2): ك باعتبارىا طرفا أساسيا في كؿ المكاثيؽ ك المعاىدات الدكلية تتطمب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .25أٍزبم ٓؾٔل أُٜل١ ثٌوا١ٝ ٝ أٍزبمح اٖٗبف ثٖ ػٔوإ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

ػ٢ِ ٓبٗغ، عوائْ ا٫ٍزؼٔبه اُلو٢َٗ رغبٙ اُغيائو٤٣ٖ ف٬ٍ كزوح ا٫ؽز٬ٍ، أُغِخ اُغيائو٣خ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ا٫هزٖبك٣خ ٝ ا٤َُب٤ٍخ،  (2)

 .1053، ٓ 1997، ٍ٘خ 4 ههْ 35عبٓؼخ اُغيائو اُغيء 
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 . تعكيض الدكلة جزائرية نتيجة األضرار المادية ك المعنكية التي أصابتيا بسبب الجرائـ المرتكبة– 1
 .   تقديـ مقترفي تمؾ الجرائـ لممحاكمة لمعاقبتيـ جنائيا– 2

   ك يترتب عمى اعتبار التجارب النككية الفرنسية بالصحراء الجزائرية ك ما نتج عنيا مف آثار مدمرة لئلنساف     
ك إف الغرض مف تكريس ." عدـ تقادـ جرائـ الحرب"ك البيئة جرائـ حرب، مبدأ عاـ في القانكف الدكلي مفاده 

ىك منع افبلت مرتكبي ىذه الجرائـ مف العقاب ك الحساب، ألف االعتراؼ " عدـ تقادـ الجرائـ الدكلية " مبدأ 
بتقادـ ىذه الجرائـ يعني عدـ مبلحقة ك متابعة األشخاص المسؤكليف عف ىذه الجرائـ بعد انقضاء مدة المتابعة، 

ك ىك ما جعؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تتبنى اتفاقية عدـ تقادـ جرائـ الحرب ك الجرائـ ضد االنسانية 
 ، فقد نصت المادة األكلى مف ىذه االتفاقية عمى عدـ 1968 نكفمبر 26 الصادر في 2391بمكجب القرار رقـ 

سرياف أم تقادـ عمى جرائـ الحرب ك الجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية، سكاء في زمف السمـ أك في زمف الحرب، 
بغض النظر عف كقت ارتكابيا حت لك كانت ىذه الجرائـ ال تشكؿ فعبل مجرما كفقا لمقانكف الداخمي لمبمد الذم 

 (1).ارتكبت فيو

   كما أكدت المادة الثانية عمى تطبيؽ مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ الدكلية عمى الفاعؿ األصمي لمجريمة ك الشريؾ 
بالمساىمة أك بالتحريض ك الذيف يتآمركف عمى ارتكابيا، ك مف جيتيا ألزمت المادة الرابعة مف االتفاقية الدكؿ 

 ( 2).عمى اتخاذ التشريعات البلزمة لضماف عدـ تقادـ جرائـ الحرب

 ال » أنو 29   بدكره لـ يشذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عف ىذا المبدأ، حيث أقر في المادة 
« .تسقط الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة أيا كانت أحكامو

   ك بالنظر أيضا إلى الطبيعة الخطيرة لجرائـ الحرب، فإف القكانيف المتعمقة بيا ترجع إلى الماضي بأثر رجعي 
سكاء أ كانت أصمح لممتيـ، أك ال، ك ىذا االستثناء أكدتو محكمتي نكرمبرغ ك طككيك رغـ االنتقادات المقدمة 

 ( 3).لو

   ك بناء عمى ما تقدـ، يمكف القكؿ بأف الجرائـ النككية التي ارتكبتيا فرنسا بحؽ الشعب ك البيئة الجزائرييف، 
ىي جرائـ حرب ال تتقادـ مع مركر الزمف، مما يستتبع ذلؾ أف مسؤكلية الدكلة الفرنسية جنائيا تضؿ قائمة رغـ 

 .مركر أكثر مف نصؼ قرف عمى تفجير أكؿ قنبمة نككية

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .64ؽَب٢ٗ فبُل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .64ؽَب٢ٗ فبُل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)



 

 .65ؽَب٢ٗ فبُل، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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 انًظؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ أضزار انحٕادس انُٕٔٚخ فٙ االرفبلٛبد انذٔنٛخ : انًطهت انضبنش

 

   لقد تناكلت مكضكع المسؤكلية المدنية عف أضرار الحكادث النككية أربع اتفاقيات دكلية، كقعت خبلؿ الفترة 
 (1):  كثمرة لجيكد ثبلث منظمات دكلية ىي1963 إلى 1960بيف 

 (A.I.E.A )الككالة الدكلية لمطاقة الذرية - 
 (E.N.E.A )الككالة األكركبية لمطاقة الذرية - 
  (EURATOM )الجماعة األكركبية لمطاقة الذرية - 

 :    ك ىذه االتفاقيات األربع ىي
  (1960جكيمية  ) اتفاقية باريس عف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية – 1
  (1962مام  ) اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية – 2
  ( 1963جانفي  ) – المكممة التفاقية باريس – اتفاقية برككسؿ – 3
  ( 1963مام  ) اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار النككية – 4

   تميزت المسؤكلية المدنية في تمؾ االتفاقيات بخاصيتيف، فكانت مسؤكلية مكضكعية، ك مركزة قانكنا عمى 
ك نتناكؿ فيما يمي ىذيف الخاصيتيف بشيء مف التفصيؿ، إضافة إلى نطاؽ المسؤكلية المدنية،       . شخص المستغؿ

 . ك دعكل المسؤكلية، ك التعكيض عف األضرار النككية

 

 خظبئض انًظؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ أضزار انحٕادس انُٕٔٚخ : انفزع األٔل

 

 :    لقد سبؽ اإلشارة إلى أنيا تميزت بخاصيتيف ىما
 المسؤولية الموضوعية : أوال

ك بناء عمى ذلؾ يككف المستغؿ سكاء ( 2)   تبنت االتفاقيات األربع مبدأ المسؤكلية المكضكعية بصريح النص،
مستغؿ السفينة النككية أك مستغؿ المنشأة النككية مسؤكال مسؤكلية مطمقة عف جميع األضرار النككية، عندما 

ك يترتب عمى ذلؾ أف المتضرر ال يكمؼ بإثبات خطأ . يثبت أف ىذه األضرار كقعت نتيجة لحادثة نككية
 . المستغؿ، ك انما يكفيو فقط اثبات الضرر ك الرابطة السببية بيف الضرر ك بيف الحادث النككم

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .109ٛ٘ب١ٝ ٠ِ٤ُ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)



 

 اُلووح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ َُ٘خ 02 ، أُبكح 1960 ٖٓ ارلبه٤خ ثبه٣ٌ َُ٘خ 03أُبكح (2)

  .1963 ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ 04  ٝ أُبكح 1962
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   ك خبلفا لمقكاعد العامة في المسؤكلية المدنية، ال تنتفي المسؤكلية عف األضرار النككية كفقا ليذه االتفاقيات 
كالقكة القاىرة ك خطأ المضركر أك خطأ الغير، فقد حددت االتفاقيات السابقة أسباب .  بإثبات السبب األجنبي

االعفاء مف ىذه المسؤكلية عمى نحك آخر يرتبط بأسباب أخرل، كالنزاع المسمح أك األعماؿ العدكانية أك الحرب 
 مف 09المادة  )ك اذا كاف الحادث النككم ناجـ عف كارثة طبيعية ذات طبيعة استثنائية . المدنية أك التمرد

 . ما لـ ينص عمى غير ذلؾ في نصكص التشريعات الكطنية ( مف اتفاقية فيينا 3 /04اتفاقية باريس ك المادة 
( 08) الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية، فقد نصت المادة الثامنة 1962   أما اتفاقية برككسؿ لعاـ 

ك لـ . منيا عمى االعفاء مف المسؤكلية في حالة الحرب أك األعماؿ العدكانية أك الحرب األىمية أك العصياف
 قد نصت عمى أنو  5 /02كما أف المادة . تتضمف النص عمى حالة الكارثة الطبيعية ذات الطبيعة االستثنائية

 اذا أثبت المستغؿ أف الضرر النككم قد نتج، بشكؿ كمي أك جزئي مف تصرؼ الشخص الطبيعي الذم أصيب »
بو ألنو تصرؼ أك اىماؿ التصرؼ، بنية احداث الضرر، فيمكف لممحاكـ صاحبة االختصاص أف تعفي المستغؿ 

 ( 1)«.بشكؿ جزئي أك كمي مف المسؤكلية اتجاه ذلؾ الشخص

   ك قد تقررت ىذه المسؤكلية المكضكعية لممستغؿ حماية لممتضرريف الذيف يصعب عمييـ اقامة الدليؿ عمى 
 ( 2).الخطأ في الحكادث الذرية، كما تبرره ضركرة تحمؿ المستغؿ لتبعة ما استحدثو مف أخطار

 المسؤولية المركزة : ثانيا
   راعت االتفاقيات السابقة مصمحة المضركر، فركزت المسؤكلية عمى شخص كاحد حددتو لممضركر في كؿ 

      (في المادة الثالثة منيا  )حالة كمسؤكؿ عف أداء التعكيض عف الضرر الحاصؿ لو، فألقت اتفاقية باريس 
 ك ىك –المسؤكلية عف الضرر النككم عمى مستغؿ المنشأة النككية  (في المادة الرابعة منيا  )ك اتفاقية فيينا 

 ( 3). كحده دكف غيره مف األشخاص–الشخص المرخص لو باستغبلؿ تمؾ المنشأة 

 ال يعتبر » مف اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية، عمى أنو 2 /02   كما نصت المادة 
 ك مف ثـ يبرأ مف المسؤكلية «.أم شخص آخر مسؤكؿ عف ىذه األضرار النككية غير مستغؿ السفينة

األشخاصاآلخركف الذيف قد يساىمكف في كقكع الحادث، كمجيزم السفف غير الذرية ك مف يقكمكف باإلصبلح أك 
 ( 4).تكريد ميمات أك أدكات لمسفف الذرية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .117كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

  .66 ، ٓ 2007كًزٞه ٖٓطل٠ ًٔبٍ ٛٚ، اُزٞؽ٤ل اُل٢ُٝ ُِوبٕٗٞ اُجؾو١، كاه اُلٌو اُغبٓؼ٢ ثب٩ٌٍ٘له٣خ، ٛجؼخ  (2)



 

  .118كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)

  .66كًزٞه ٖٓطل٠ ًٔبٍ ٛٚ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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 :    ك تركيز المسؤكلية عمى المستغؿ يحقؽ بعض المزايا
  يؤدم إلى تجنيب المضركر مشقة البحث عف المسؤكؿ الحقيقي عف الحادث ك مبلحقتو،– 1
 يؤدم إلى اعفاء األشخاص اآلخريف مف االشتراؾ في تأميف المسؤكلية، ك ىك أمر يسيـ في تجميع قدرات – 2

 التأميف المتاحة،
 .  تركيز المسؤكلية أمر يستجيب لركح العدالة– 3

 

 َطبق انًظؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ أضزار انحٕادس انُٕٔٚخ : انفزع انضبَٙ

 

   إف التعرض لنطاؽ المسؤكلية المدنية عف أضرار الحكادث النككية، يقتضي التعرض لعدة أمكر تتعمؽ بتحديد 
 .األضرار النككية، ك السفينة النككية، ك المنشأة النككية، ك الحادث النككم

 األضرار النووية : أوال
   ك يقصد بيا األضرار التي تصيب الغير، ك مف ثـ تستبعد األضرار التي تصيب تابعي المستغؿ، أك التي 

تصيب المنشأة النككية التي كقع بيا الحادث النككم، أك أم منشأة نككية أخرل يتـ تشغيميا أك انشاءىا ك تكجد 
 ال » 3 /02ك حسب المادة ( 1).في المكقع نفسو، أك األضرار التي تصيب أم أمكاؿ أخرل مرتبطة بيذه المنشأة

تغطي مسؤكلية مستغؿ السفينة النككية، األضرار النككية التي تحدث لمسفينة النككية نفسيا ك معداتيا،          
« .ك كقكدىا، ك مخزكناتيا

   أما عف األضرار التي يجكز التعكيض عنيا، كفقا لنظاـ المسؤكلية المدنية النككية، فإنيا أساسا األضرار التي 
ك يجكز أف يغطي التعكيض أضرارا . تتمثؿ في الكفاة، ك أضرار األشخاص، كفقد األمكاؿ، ك أضرار األمكاؿ

الخسائر االقتصادية : أخرل، بشرط أف يحددىا قانكف المحكمة المختصة قضائيا بالنزاع، ك ىذه األضرار ىي
الناشئة عف فقد األشخاص أك األمكاؿ، أك عف أضرار األشخاص أك األمكاؿ، ك تكاليؼ اجراءات اعادة تأىيؿ 

البيئة المتدىكرة، ك تكاليؼ االجراءات الكقائية ك اجبلء األفراد في حالة الخطر النككم المحدؽ، ك الكسب الفائت 
 . المرتبط بأضرار البيئة

 السفينة النووية و المنشأة النووية : ثانيا
 ك مف ثـ فإف معاىدة برككسؿ لسنة ( 2)   يقصد بالسفينة النككية، بأنيا كؿ سفينة مزكدة بمصدر لمطاقة الذرية، 
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  .1963 ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ 04أُبكح  (1)

  .1962أُبكح أ٠ُٝ ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ َُ٘خ  (3)
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 إنما تنطبؽ عمى السفف التي تسير بالطاقة الذرية، ك بمجرد نقؿ سفينة عادية لمكاد أك منتجات ذرية ال 1962
يخضعيا ألحكاـ ىذه االتفاقية، كما أف االتفاقية تنطبؽ عمى السفف الذرية، سكاء كانت سفنا تجارية أك سفنا 

حربية، ك تطبيؽ االتفاقية عمى السفف الحربية يعتبر ببل شؾ خركجا عمى القكاعد التقميدية في القانكف البحرم، 
التي تقصي عف أحكامو السفف الحربية، ك تمؾ التي تخصصيا الدكلة لخدمة عامة ك ألغراض غير تجارية،   

ك قد رؤل مف الضركرم تطبيؽ أحكاـ المعاىدة عمى السفف الذرية الحربية حماية لمجميكر ك بكجو خاص لمسفف 
 ( 1).العادية التي قد تدخؿ في تصادـ مع سفف ذرية حربية
كؿ مفاعؿ نككم، فيما عدا المفاعبلت المستخدمة في »   أما اصطبلح المنشأة النككية، يفيـ منو عمى أنو 

كسائؿ النقؿ، ك كؿ مصنع يستخدـ الكقكد النككم إلنتاج المكاد النككية، بما في ذلؾ مصانع معالجة الكقكد 
 ك تعتبر المنشآت النككية «.النككم المشع، ك كؿ منشأة لتخزيف المكاد النككية فيما عدا التخزيف أثناء النقؿ

المتعددة التي يجمعيا مكقع كاحد، ك يديرىا مستغؿ كاحد، منشأة كاحدة في تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية المدنية 
 (  2).النككية

 الحادث النووي : ثالثا
نقطة ارتكاز أساسية لنظاـ المسؤكلية  ( Accident nucléaire )" الحادث النككم "    يشكؿ اصطبلح 

 ( 3)«.كؿ كاقعة أك سمسمة مف الكقائع، نابعة مف أصؿ كاحد ك تسبب أضرارا نككية»المدنية النككية، ك يقصد بو 

 

 دػٕٖ انًظؤٔنٛخ انًذَٛخ ػٍ أضزار انحٕادس انُٕٔٚخ : انفزع انضبنش

 

أطراؼ :    تثير دعكل المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية الناجمة عف الحكادث النككية، ثبلث نقاط ىي
 .دعكل المسؤكلية المدنية، االختصاص القضائي، ك ميعاد رفع ىذه الدعكل

 أطراف دعوى المسؤولية المدنية : أوال
   ترفع دعكل المسؤكلية المدنية مف المضركر، أم شخص الذم تعرض لضرر نككم، ك قد تضمف بركتككؿ 

 لكؿ دكلة أف ترفع دعاكل المسؤكلية المدنية » حكما جديدا أصبح بمقتضاه 1997تعديؿ اتفاقية فيينا في العاـ 
النككية باسـ رعاياىا الذيف أصيبكا بأضرار نككية، ك األجانب أيضا، بشرط أف يككف مكطنيـ أك مسكنيـ يقع في 

 ( 4)«.أراضييا، ك ذلؾ بعد مكافقة المضركريف
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 .206، ٓ 2003كًزٞه ًٔبٍ ؽٔل١، اُوبٕٗٞ اُجؾو١، ْٓ٘ؤح أُؼبهف ثب٩ٌٍ٘له٣خ، ٛجؼخ  (1)



 

  .1963أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ  (2)

  .1963ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ  (ٍ) ، أُبكح ا٠ُٝ٧ اُلووح ا٠ُٝ٧ 1962 ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ َُ٘خ 8أُبكح ا٠ُٝ٧ اُلووح  (3)

  .1997 ٖٓ ثوٝرٌٍٞ رؼل٣َ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب ُؼبّ 11أُبكح  (4)
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   أما المدعى عميو في رفع دعكل المسؤكلية المدنية، فيك المستغؿ النككم، أك الناقؿ لممكاد النككية في الحدكد 
التي يجكز أف يحؿ محؿ مستغؿ المنشأة في المسؤكلية، ك يجكز أف ترفع دعكل المسؤكلية عمى المؤمف لَديو،  

 .أك الشخص الذم منح المستغؿ ضمانا ماليا، ك يجكز أف ترفع عمى المستغؿ ك المؤمف لديو في كقت كاحد
 االختصاص القضائي : ثانيا

   كفقا التفاقيتي باريس ك فيينا، فإف محاكـ الدكلة المتعاقدة التي كقع الحادث النككم عمى أراضييا تككف كحدىا 
أما اذا كاف الحادث النككم قد كقع خارج أقاليـ الدكؿ المتعاقدة أك كاف مف ( 1).ىي المختصة بطمبات التعكيض

غير الممكف تحديد مكاف كقكعو بشكؿ أكيد، فينعقد االختصاص لمحكمة مكاف المنشأة النككية التي يعتبر 
ك كفقا لتعديؿ كؿ مف االتفاقيتيف، فإنو يقع عمى المشرع الكطني أف يعمؿ ( 2)مستغميا ىك المسؤكؿ عف األضرار،

« . تختص محكمة كاحدة بالفصؿ في طمبات التعكيض عف الحادث النككم»عمى أف 
 مبدأ تكحيد االختصاص القضائي، بؿ أعطت لممضركر الخيار بيف 1962   كلـ تتضمف اتفاقية برككسؿ لسنة 

ك عمى ( 3)رفع دعكاه أماـ محاكـ الدكلة المرخصة أك محاكـ الدكلة المتعاقدة التي كقع الضرر النككم في اقميميا،
 .ذلؾ فإف الحكادث التي تقع في عرض البحر يككف االختصاص بنظرىا قاصرا عمى محاكـ الدكلة المرخصة
   إف تكحيد االختصاص القضائي في اتفاقية باريس، كاف لو أثره بخصكص تنفيذ أحكاـ التعكيض، فعندما 

يككف الحكـ نيائيا، ك صادرا عف المحكمة المختصة فيك قابؿ لمتنفيذ في كافة الدكؿ المتعاقدة دكف فحص جديد 
ك تتبنى اتفاقية فيينا نفس المبدأ، اال أنو يتضمف بعض ( 4).لممكضكع شريطة أف يككف صادرا بالصيغة التنفيذية

 ( 5 ):االستثناءات ىي
 .اذا كاف قد تـ الحصكؿ عمى الحكـ بالتعكيض بطريؽ الغش أك االحتياؿ- 1
 .أك اذ لـ يتمكف المدعى عميو مف عرض قضيتو بصكرة عادلة- 2
إذا كاف الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ في الدكلة التي يراد تنفيذه بيا، أك أف يككف مخالفا لمقكاعد األساسية - 3

 . لمعدالة، تمؾ المخالفات تؤدم إلى عدـ االعتراؼ بالحكـ ك مف ثـ ال يككف قابؿ لمتنفيذ
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  .1963 اُلووح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ 11 ، ٝ أُبكح 1960ٖٓ ارلبه٤خ ثبه٣ٌ َُ٘خ  (أ) اُلووح 13أُبكح  (1)

  .122كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

  .1962 اُلووح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ َُ٘خ 10أُبكح  (3)

  .1960ٖٓ ارلبه٤خ ثبه٣ٌ َُ٘خ  (ك) اُلووح 13أُبكح  (4)

  .1963 ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب َُ٘خ 12أُبكح  (5)
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   كذلؾ نجد اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية، تناكلت أحكاما مشابية، فجاء بالمادة 
 مف االتفاقية أف كؿ حكـ نيائي صادر مف محكمة صاحبة اختصاص يتـ االعتراؼ بو في أقاليـ الدكؿ 11

األخرل المتعاقدة، إال اذا كاف قد تـ الحصكؿ عميو بطريؽ الغش أك أف المستغؿ لـ يعطى الفرصة الكافية 
لعرض قضيتو، ك االستثناء الخاص بالنظاـ العاـ أك القكاعد األساسية لمعدالة لـ ينص عميو في اتفاقية برككسؿ 

 ( 1).المتعمقة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية

 ميعاد رفع الدعوى : ثالثا
   نظرا ألف الضرر الذرم قد يتراخى ظيكره إلى كقت متأخر، مما يكجب الحفاظ لممضركريف عمى حقيـ في 

 عمى انقضاء 1962 الفقرة األكلى مف اتفاقية برككسؿ لسنة 05طمب التعكيض مدة طكيمة، قد نصت المادة 
ك كانت أحكاـ . الحؽ في التعكيض إذا لـ ترفع الدعكل خبلؿ عشر سنكات مف تاريخ كقكع الحادث النككم

اتفاقيتي باريس ك فيينا تقرر ثبلثة مكاعيد مختمفة لرفع دعكل التعكيض، فاألصؿ أف ترفع خبلؿ عشرة سنكات 
مف تاريخ كقكع الحادث النككم أك ثبلث سنكات مف تاريخ العمـ بالحادث، ك عمى ىذا النحك لـ تكف ىذه األحكاـ 
تأخذ في االعتبار طبيعة األضرار المتراخية، خصكصا أف مدة التقادـ العادية في الدكؿ األكركبية ثبلثكف عاما، 

الكفاة، ك أضرار األشخاص، ك أضرار األمكاؿ، أما : ك كانت ىذه المكاعيد تطبؽ عمى جميع أنكاع األضرار
األضرار الناجمة عف مكاد نككية، أك كقكد، أك منتجات، أك نفايات المشعة مسركقة، أك المفقكدة، أك غارقة،    

 (    2).أك ميجكرة فكانت مدة التقادـ أطكؿ أم عشريف عاما
   ك ألجؿ ذلؾ عدلت أحكاـ اتفاقية فيينا، مف أجؿ األخذ في االعتبار طبيعة األضرار الجسمانية المتراخية،   
ك مف أجؿ أف تككف مدة تقادميا كاحدة مع مدة التقادـ العادية، ك مف ثـ أصبحت مدة التقادـ ىي ثبلثكف عاما 
بالنسبة ألضرار األشخاص، ك عشر سنكات بالنسبة لؤلضرار األخرل، ك في جميع األحكاؿ، تككف مدة ثبلث 

سنكات إذا عمـ المضركر بالضرر ك المستغؿ، كما ألغيت مدة الثبلثيف عاما بالنسبة لؤلضرار الناشئة عف المكاد 
 ( 3).النككية المفقكدة، أك المسركقة، أك الميجكرة، أك الغارقة
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  .123كًزٞه ٓؾٔل رٞك٤ن ٍؼٞكٟ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)

 .118كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (2)

 10 ٍ٘ٞاد ٖٓ ربه٣ـ اُؼِْ ثبُٚوه ٝ أَُزـَ أَُؤٍٝ ػ٘ٚ، أٝ 3رج٠٘ اُوبٕٗٞ أُٖو١ عيئ٤ب أؽٌبّ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب هجَ رؼل٣ِٜب، أ١  (3)

 ٍ٘ٞاد ٖٓ ربه٣ـ اُؾبكس ا١ُٝٞ٘ إما ًبٗذ ا٧ٙواه ٗبرغخ ػٖ ؽٞاكس ٣ٝٞٗخ ثَجت ٓٞاك 10ٍ٘ٞاد ٖٓ ربه٣ـ ٝهٞع اُؾبكس ا١ُٝٞ٘، ٝ 

 ٖٓ 94 ٝ 93أُبكربٕ  ). ٣ٝٞٗخ َٓوٝهخ أٝ ؿبههخ أٝ ٓلوٞكح أٝ ٓزوًٝخ، أٝ ػْو٣ٖ ٍ٘خ رجلأ ٖٓ ربه٣ـ اُلول أٝ اُـوم أٝ اُزوى أٝ اَُوهخ

  .( 2010 َُ٘خ 7هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ ا٧ْٗطخ ا٫ّؼبػ٤خ ههْ 
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   كما تقضي االتفاقيات الثبلثة السابقة، أنو إذا كاف الضرر جسيما، ك رفع المضركر الدعكل في الميعاد، 
 (  1).فيجكز لو أف يتقدـ بطمب تكميمي ك لك كاف تقديمو بعد الميعاد، كذلؾ قبؿ أف يصدر في الدعكل حكـ نيائي

 

 انزؼٕٚض ػٍ أضزار انحٕادس انُٕٔٚخ : انفزع انزاثغ

 

   يستيدؼ نظاـ المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية ضماف تعكيض عادؿ لممضركر، ك في الكقت نفسو 
عدـ اعاقة تطكير انتاج ك استخداـ الطاقة النككية لؤلغراض السممية، ك يثير البحث في تعكيض األضرار 

 .النككية عدة نقاط تتعمؽ بكحدات الحساب، ك حدكد مسؤكلية المستغؿ النككم، ك تغطية مسؤكليتو
 وحدات الحساب : أوال

   قد حدث تغير بشأف كحدة الحساب، فقد كانت كحدة الحساب في اتفاقية فيينا تقـك عمى قيمة الذىب لمدكالر 
 ، أم تاريخ اقرار اتفاقية فيينا، ك لـ يعد ذلؾ أمرا ممكنا، ك قد 1963 مف ابريؿ 29األمريكي في تاريخ 

( S.T.D )" حقكؽ السحب الخاصة "  ىي 1997أصبحت كحدة الحساب بعد تعديؿ االتفاقية في العاـ 
 . لصندكؽ النقد الدكلي

 ، فتقـك كحدة الحساب عمى 1962   أما في اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية لعاـ 
 ك نصؼ مميجراـ مف الذىب عيار تسعمائة، ك يمكف تحكيؿ مبمغ التحديد إلى أية 65الفرنؾ الذم يعادؿ ما قدره 

 (   2).عممة كطنية طبقا لمقيمة الذىبية ليذه العممة في تاريخ الكفاء
 حدود مسؤولية المستغل النووي : ثانيا

   خبلفا التفاقية باريس التي تفرض حدا أقصى لمسؤكلية مستغؿ المنشأة النككية، اتفاقية فيينا لـ تكف تفرض إال 
 اعادة النظر في 1997 مبلييف دكالر لكؿ حادث نككم، ك قد استيدؼ تعديؿ االتفاقية في العاـ 5حد أدنى، أم 

 مميكف يكرك عف كؿ حادث 36أم .  مميكف كحدة سحب خاصة300قيمة التعكيض، ك أصبح الحد األدنى ىك 
ك في المقابؿ فإنو ال يكجد حد أقصى لمسؤكلية المستغؿ النككم، ك مف ثـ يجكز لمدكلة أف تفرض عمى . نككم

 مبلييف 5المستغؿ مسؤكلية غير محددة، ك مع ذلؾ يجكز لمدكلة أف تقرر تخفيض الحد األدنى، بما ال يقؿ عف 
كحدة مف كحدات السحب الخاصة اذا كانت المنشأة تمثؿ مخاطر محدكدة، ك بشرط أف تقدـ الدكلة ضمانا 

 (3).بمقدار القيمة العادية لممسؤكلية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .1963 ٖٓ ارلبه٤خ ك٤٤٘ب 4 / 06 ٝ أُبكح 1962 ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ 4 / 05 ، أُبكح 1960ك ٖٓ ارلبه٤خ ثبه٣ٌ  / 08أُبكح  (1)



 

  .1962 ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ 4 / 03أُبكح  (2)

 .119كًزٞه ٓؾٔل ٓؾٔل ػجل اَُِط٤ق، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (3)
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 عمى تحديد مسؤكلية المستغؿ فيما 1962   بينما نصت المادة الثالثة الفقرة األكلى مف اتفاقية برككسؿ لسنة 
عف كؿ حادث نككم،       ( مميكف دكالر 100حكالي  ) مميكف فرنؾ 1500يتعمؽ بسفينة النككية كاحدة بمبمغ 

ك لممستغؿ أف يفيد مف تحديد المسؤكلية ك لك كاف الحادث النككم قد . ك يتكرر ىذا المبمغ إذا تكررت الحكادث
 (    1).كقع بخطأ شخصي مف جانبو

 تغطية مسؤولية المستغل النووي : ثالثا
   لكي يمكف أف نضمف منح المضركر مف األنشطة النككية تعكيضا، يجب عمى كؿ مستغؿ لممنشأة النككية أف 
يقدـ تأمينا اجباريا أك أم ضماف مالي آخر سكاء ضماف بنكي، أك شيادة مف صندكؽ تعكيض معتمد، ك تقديـ 

ك تحدد الدكلة التي تكجد بيا ( 2)ىذا الضماف شرط أساسي لمنح أم مستغؿ ليذه المنشأة ترخيص مزاكلة النشاط،
 .المنشأة قيمة ىذا التأميف، أك الضماف، ك طبيعتو ك شركطو

 ، ألزمت الفقرة الثانية مف 1962   ك ضمانا لممبمغ المحدد في المادة الثالثة الفقرة األكلى مف اتفاقية برككسؿ 
نفس المادة، مستغؿ السفينة النككية بإبراـ تأميف أك االحتفاظ بضمانات مالية أخرل تغطي مسؤكليتو عف 

 تضمف الدكلة »األضرار النككية بالقدر ك الطريقة ك نكع العممة التي تحددىا الدكلة المرخصة، كما تقضي بأف 
المرخصة سداد التعكيضات عف األضرار النككية التي يمـز بيا مستغؿ السفينة ك ذلؾ بتكفير األمكاؿ البلزمة 

بالمقدار المحدد في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، عندما ال تغطي الضمانات المالية أك التأميف التعكيض 
 ك عمى كؿ حاؿ فإف الدكلة التي تستغؿ سفنا نككية، ال تمتـز بتقديـ التأميف أك الضماف المالي «.المطمكب

 ( 4).ك ذلؾ اكتفاء بائتماف الدكلة نفسيا(   3).لضماف مسؤكليتيا

 

 جشاء رهٕٚش انجٛئخ ثبنًٕاد انُٕٔٚخ فٙ انزشزٚغ انجشائز٘ : انًطهت انزاثغ

 

 المتعمؽ بتدابير الحماية مف اإلشعاعات المؤينة عمى 117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 107   نصت المادة 
 يمكف لمحافظة الطاقة الذرية في حالة استعماؿ مصدر اشعاعات مؤينة خرقا ألحكاـ ىذا المرسـك سحب »أنو 

الرخصة ك اخطار المصالح المختصة مف أجؿ اصدار تعميؽ النشاط، دكف المساس بالعقكبات المدنية         
 «.ك الجزائية المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .1962 ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ َُ٘خ 4 / 03أُبكح  (1)



 

كًزٞه ٍؼ٤ل ا٤َُل ه٘ل٣َ، آ٤ُبد رؼ٣ٞ٘ ا٧ٙواه اُج٤ئ٤خ كهاٍخ ك٢ ٙٞء ا٧ٗظٔخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ا٫رلبه٤بد اُل٤ُٝخ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح،  (2)

 .162، ٓ 2004ٛجؼخ 

 .1962 ٖٓ ارلبه٤خ ثوًََٝ اُقبٕخ ثَٔؤ٤ُٝخ َٓزـ٢ِ اَُلٖ ا٣ُٝٞ٘خ َُ٘خ 3 / 03أُبكح  (3)

  .68كًزٞه ٖٓطل٠ ًٔبٍ ٛٚ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (4)
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   ك نستخمص مف ىذه المادة، أف المشرع الجزائرم يقرر ثبلث أنكاع مف الجزاءات عمى المخالؼ ألحكاـ ىذا 
 : المرسكـ، بما يؤدم إلى تمكيث البيئة باإلشعاعات المؤينة ىي

 الجزاء الجنائي،- 
 الجزاء المدني،- 
 .ك الجزاء اإلدارم- 

 .   ك نتناكؿ الحديث عف ذلؾ في الفركع المكالية
 

 انجشاء انجُبئٙ : انفزع األٔل

 

   ال شؾ أف العقكبة الجزائية تعد ايبلما ك إيذاء لمف تنزؿ بو، ك يتحقؽ االيبلـ عف طريؽ المساس بحؽ مف 
حقكؽ المحككـ عميو، ك بقدر أىمية الحؽ ك درجة المساس بو تتحدد جسامة العقكبة، فقد تمس العقكبة الحياة 

فتتخذ صكرة االعداـ، ك قد تمس الحرية بالحرماف منيا فتتخذ صكرة السجف أك الحبس، ك قد تمس الماؿ فتتخذ 
 (    1).صكرة الغرامة أك المصادرة

   ك الكاضح مف خبلؿ نصكص التشريع الجزائرم، أف المشرع قد جـر تمكيث البيئة بالنفايات المشعة، فعاقب 
 : ك ذلؾ عمى النحك اآلتي(2)باإلعداـ، ك السجف ك الغرامة عمى ارتكاب األفعاؿ المادية المككنة ليذه الجريمة

في القانكف البحرم، عاقب المشرع كؿ رباف سفينة جزائرية أك أجنبية يمقي عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة 
 3000.000 سنة ك بغرامة مالية مف 20 سنكات إلى 10 كما عاقب بالسجف مف ( 3)لمقضاء الكطني باإلعداـ،

 دج عمى دخكؿ السفف التي تنقؿ المكاد المشعة أك مزكدة بكسائؿ دفع النككم إلى المياه 6000.000دج إلى 
االقميمية الجزائرية مف غير تصريح، ك في حالة كقكع حادث لمثؿ ىذه السفف ترفع عقكبة ربانيا إلى السجف 

 ( 4).المؤبد

  66عاقب المشرع في المادة ( 5) المتعمؽ بتسيير النفايات ك مراقبتيا ك ازالتيا،19 – 01   أما في القانكف رقـ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .111 ، ٓ 2008اثزَبّ ٍؼ٤ل أٌُِب١ٝ، عو٣ٔخ ر٣ِٞش اُج٤ئخ كهاٍخ ٓوبهٗخ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ٛجؼخ  (1)

 أُزؼِن ثئؽلاس ٓغٌِ ؽٔب٣خ اُج٤ئخ، ُٔٞٙٞع ر٣ِٞش اُج٤ئخ  2002ُؼبّ  (50) ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ 30فٖٔ أُْوع اَُٞه١ أُبكح  (2)

اُ٘لب٣بد ا٣ُٝٞ٘خ  أٝ أُْؼخ، كؼبهت ثبػزوبٍ أُؤهذ فٌٔ ٍ٘ٞاد ػ٠ِ ا٧هَ، ٝ ثبُـوآخ ٖٓ ص٬صخ ٤٣٬ٖٓ ٤ُوح ٍٞه٣خ إ٠ُ ػْوح ٤٣٬ٖٓ ٤ُوح 

 .ٍٞه٣خ، ٝ ٣و٢ٚ ثؼوٞثخ ا٩ػلاّ إما أكفَ ٛنٙ اُ٘لب٣بد ثوٖل إُوبئٜب أٝ ككٜ٘ب أٝ إؿواهٜب أٝ ؽوهٜب أٝ رقي٣ٜ٘ب ك٢ اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ اَُٞه٣خ



 

 1998 عٞإ 25 أُؤهؿ ك٢ 05 – 98، أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثبُوبٕٗٞ ههْ 1976 أًزٞثو 23 أُؤهؿ ك٢ 08 – 76 ٖٓ ا٧ٓو ههْ 500أُبكح  (3 )

  .1998 ٤ٗٞ٣ٞ 27 أُؤهفخ ك٢ 47أُزٖٚٔ اُوبٕٗٞ اُجؾو١، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، ػلك 

 . ٖٓ اُوبٕٗٞ اُجؾو١، ٓوعغ ٍبثن499أُبكح  (4)

 ، اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ ، 2001ك٣َٔجو 12 أُزؼِن ثز٤٤َو اُ٘لب٣بد ٝ ٓواهجزٜب ٝ اىاُزٜب ك٢ 19 – 01ٕله اُوبٕٗٞ ههْ  (5)

  . 2001 / 12 / 15  اُٖبكهح ك٢ 77ههْ 
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 أك صدرىا أك عمؿ عمى عبكرىا – ك منيا النفايات المشعة –منو كؿ مف استكرد النفايات الخاصة الخطرة 
 سنكات، ك بغرامة ما بيف مميكف 8 ك 5مخالفا بذلؾ أحكاـ ىذا القانكف، بعقكبة السجف الذم تتراكح مدتو ما بيف 

أك بإحدل ىذيف العقكبتيف  ( دج5000.000)ك خمسة مبلييف دينار جزائرم  ( دج1000.000 )دينار جزائرم 
 .فقط

   ك يبلحظ مما سبؽ، أف المشرع الجزائرم قد تشدد في العقاب عمى جريمة تمكيث البيئة بالنفايات المشعة،    
 .ك ذلؾ بالنظر لما تنطكم عميو ىذه الجريمة مف مساس بمصالح المجتمع ك بسبلمة مياه الدكلة ك أراضييا

 لعاـ 4مف قانكف البيئة رقـ  ( 33 إلى 29 )ك زيادة عمى تجريـ تمكيث البيئة بالنفايات المشعة في المكاد مف 
 ، جـر المشرع المصرم زيادة مستكل النشاط اإلشعاعي باليكاء عف الحد المسمكح بو، ك ذلؾ في المادة 1994

 ال يجكز أف يزيد مستكل النشاط اإلشعاعي أك تركيزات المكاد المشعة » مف نفس القانكف التي تقضي بأنو 47
        «باليكاء عف الحدكد المسمكح بيا ك التي تحددىا الجيات المختصة طبقا لبلئحة التنفيذية ليذا القانكف، 

ك عاقب المشرع مرتكب ىذه الجريمة بالسجف بما ال يقؿ عف خمس سنكات، ك بغرامة ال تقؿ عف عشريف ألؼ 
 .  مف نفس القانكف88جنيو ك ال تزيد عمى أربعيف ألؼ جنيو، ك ذلؾ في المادة 

 منو تطبيؽ األحكاـ 103 ، يحيؿ في المادة 03 – 83   ك قد كاف المشرع الجزائرم في قانكف البيئة رقـ 
 55الجزائية الكاردة في الباب الثالث عمى جميع أشكاؿ التمكث الناجمة عف المكاد المشعة، ك مف ثـ فإف المادة 

 دج ك في حالة العكد، بالحبس مف 10.000 دج إلى 1000 يعاقب بغرامة مف »مف ىذا الباب تنص عمى أنو 
« .أشير أك بإحدل ىاذيف العقكبتيف فقط، كؿ شخص تسبب في تمكيث المحيط الجَكم (6)شيريف إلى 

   ك يستفاد مف المادتيف السابقتيف، أف المشرع الجزائرم يجـر تمكيث المحيط الجكم بالمكاد المشعة ك يعاقب 
أشير     (6) دج ، ك في حالة العكد بالحبس مف شيريف إلى ستة 10.000 دج إلى 1000عمى ذلؾ بالغرامة مف

 .       أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط

 

 انجشاء انًذَٙ : انفزع انضبَٙ

 

   تتمثؿ العقكبة المدنية في التعكيض، الذم يترتب عمى المتسبب بالضرر حسب القاعدة القانكنية التي تقكؿ 
 ك قد أخد التقنيف المدني الجزائرم  بيذه ( 1)" المتسبب بالضرر يدفع حت ك إف كاف الضرر نتيجة خطأ  "  بأف

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .112اثزَبّ ٍؼ٤ل أٌُِب١ٝ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ  (1)
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 كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو » ، ك التي نصت عمى أنو 10 – 05 منو المعدلة بالقانكف رقـ 124القاعدة في المادة 
 ك قد استند القانكف المدني «.الشخص بخطئو، ك يسبب ضرر لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض

  .1383 ك 1382في ذلؾ عمى التقنيف المدني الفرنسي ال سيما في المادتيف 
   كيعرؼ التعكيض بشكؿ عاـ بأنو كسيمة إلصبلح الضرر، ك عمى كجو التحديد، يقصد بو اإلصبلح ك ليس 

 الحكـ الذم يترتب عمى تحقؽ المسؤكلية    »ك قيؿ عنو أيضا بأنو ( 1).المحك التاـ ك الفعمي لمضرر الذم كقع
 ( 2)«.ك ىك جزاؤىا

 يعيف القاضي طريقة التعكيض تبعا » مف القانكف المدني بنصيا 132   أما طرؽ التعكيض، فقد حددتيا المادة 
لمظركؼ، ك يصح أف يككف التعكيض مقسطا، كما يصح أف يككف ايرادا مرتبا، ك يجكز في ىاتيف الحالتيف الزاـ 

 .تأمينا (يقدـ )المديف بأف يقدر 
   ك يقدر التعكيض بالنقد، عمى أنو يجكز لمقاضي، تبعا لمظركؼ ك بناء عمى طمب المضركر، أف يأمر بإعادة 

الحالة إلى ما كانت عميو، أك أف يحكـ ك ذلؾ عمى سبيؿ التعكيض، بأداء بعض االعانات تتصؿ بالفعؿ غير 
« .المشركع

، ك األصؿ في ( mode de réparation )   ك يتضح مف ىذا النص، أف القاضي يعيف طريقة التعكيض 
التعكيض أف يككف نقدا، إال أنو إذا طمب المتضرر التعكيض العيني ك كاف ذلؾ ممكنا فإنو يجكز لمقاضي أف 

ك السؤاؿ المطركح في ىذا الصدد أم الطريقتيف أنسب لمتعكيض عف األضرار البيئية ال سيما . يحكـ بو
 ك تقتضي االجابة عف ىذا السؤاؿ التطرؽ لطريقتي التعكيض، ؟األضرار النككية التي تتميز بطبيعتيا االنتشارية 

 .العيني ك النقدم ك تعريؼ كؿ منيما
إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ  " ( exécution en nature )   يقصد بالتعكيض العيني أك التنفيذ العيني 

إعادة الكضع الذم كاف قائما كما كاف قبؿ كقكع الفعؿ الذم تسبب في ىذا : " ك ىك أيضا(  3)"حدكث الضرر، 
إذف فيك صكرة مف الصكر المميزة التي يتـ مف خبلليا اصبلح الضرر الناجـ عف الفعؿ الذم يؤدم " الضرر،

إلى الضرر دكف التفرقة بيف طبيعة التصرؼ الذم أدل إلى الضرر، فقد يككف تصرفا مشركعا، ك قد يككف 
 تصرفا غير مشركع، ك في كؿ األحكاؿ حينما نتكمـ عف  االصبلح  العيني  لمضرر فيذا  يعني في  نظر الفقو 
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 ( 1).اعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، ك كأف التصرؼ أك العمؿ الذم أدل إلى الضرر لـ يقع اطبلقا

   ك تجب المبلحظة، إلى أف اعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو، يبقى دائما أمرا صعبا ك خصكصا في مجاؿ 
البيئة، حيث أنو يتطمب االحاطة التامة بكؿ ما يتعمؽ بالكسط الممكث قبؿ حدكث التمكث، ك ىذا يتطمب ببل شؾ 
كجكد دراسات بيئية منضبطة لكؿ مكاف قد يتعرض لخطر التمكث ك ىك أمر قد يتكافر في بعض األماكف ك ال 

 ( 2).يتكافر في أماكف أخرل
   ك كذلؾ يشير بعض الفقو الفرنسي، إلى أف مبدأ التعكيض العيني يصطدـ بصعكبات كثيرة أىميا أف التمكث 
البيئي ك الضرر الناجـ عنو في حاجة إلى فترة زمنية طكيمة إلصبلح كافة آثاره ك إعادة المنطقة المتضررة إلى 

 التعكيض البيئي يستحيؿ أف يككف عينا »أف " نيككال دكصادلي " ك يقكؿ البركفيسكر . ما كانت عميو في السابؽ
 ( 3)«.ألف األضرار البيئية ىي أضرار غير قابمة لئلصبلح ما دامت تتسـ بالطبيعة االنتشارية

   مف خبلؿ ما تـ استعراضو مف آراء فقيية، يمكف القكؿ أف التعكيض العيني يكاد يككف مستحيبل خصكصا إذا 
تعمؽ األمر باألضرار النككية التي تتميز بطبيعتيا االنتشارية مثؿ األضرار الناتجة عف التجارب النككية، التي ال 
زالت آثارىا إلى يكمنا ىذا رغـ ما تـ اتخاذه مف اجراءات، فكيؼ يمكف لمقاضي أف يحكـ بالتعكيض العيني أماـ 
جسامة ىذه األضرار ك نطاقيا الممتد زمانا ك مكانا، لذلؾ فإف أغمب القضايا التي طرحت عمى القضاء الفرنسي 

 ( 4).بخصكص التعكيض العيني انتيت باالستحالة مما أدل بالقضاء بالمجكء إلى التعكيض بمقابؿ

   ك كذلؾ األضرار الناتجة عف النفايات النككية ك طريقة التخمص منيا ك مف اإلشعاعات التي تصدر عنيا، 
فكؿ ىذه األضرار بالنظر إلى طبيعتيا االنتشارية ك أضرارىا المزمنة تكحي بصعكبة إف لـ نقؿ باستحالة 

 ( 5).تعكيضيا عينا، فبعض المكاقع ال يمكف اعادتيا إلى ما كانت عميو في السابؽ

   ك بالنظر إلى طبيعة ك خصكصية الضرر البيئي، الذم يجعؿ مف الصعب اعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو فبل 
سبيؿ أماـ القاضي إال المجكء إلى التعكيض النقدم، ك ىك نكع مف التعكيض بمقابؿ المعركؼ في القكاعد 

 . العامة
    ك األصؿ في التعكيض بمقابؿ، أف يككف مبمغا مف الماؿ يدفع دفعة كاحدة لممضركر، ك مع ذلؾ يجكز أف 
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تختمؼ صكره فيجكز لمقاضي أف يجعمو عمى أقساط تدفع لممضركر، كما يجكز ايرادا مرتبا، ك يجكز أف يمـز 
ك ىذا ما نصت عميو . المديف بتقديـ تأميف اك يأمر بأف يكدع مبمغا كافيا لضماف الكفاء باإليراد المحكـك بو

 . الفقرة األكلى مف القانكف المدني الجزائرم132المادة 
   تجدر اإلشارة في األخير، إلى أف الجزاء المدني عف األضرار البيئية ال يقؼ عند التعكيض العيني         

أك النقدم، بؿ قد يتخذ صكرة كقؼ كقكع الضرر، ك يأتي ىذا نتيجة تحريؾ دعكل التعكيض أماـ القضاء 
المختص عف األضرار التي تنجـ عف ممارسة النشاطات التي تسبب ضررا لمبيئة ك تنتيي ىذه الدعكل بحكـ 

يقضي بكقؼ كقكع الضرر، ك يمكف في نظرنا المجكء إلى ىذا الجزاء ( 1)قضائي حائز لقكة الشيء المقضي فيو 
القضائي إليقاؼ التصرفات غير المشركعة مثؿ ايقاؼ الرمي في البيئة لمكاد أك نفايات مشعة ك ذلؾ لمنع تفاقـ 

 . الضرر

 

 انجشاء اإلدار٘ : انفزع انضبنش

 

   عمى اعتبار أف الضبط االدارم ىك كسيمة الدكلة في ممارستيا لكظائفيا الرقابية ك التنظيمية لمنشاطات 
: الفردية مف خبلؿ فرض القيكد ك الضكابط عمى حريات األفراد، بيدؼ حماية النظاـ العاـ بعناصره الثبلث

حيث تتمثؿ قكاعد الضبط االدارم بمجمكعة القكاعد االجرائية . األمف العاـ، الصحة العامة ك السكينة العامة
الصادرة بمكجب القرارات التي يقتضيا تحقيؽ أىداؼ الجماعة بالمحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع، 
باستخداـ االدارة لكافة سمطاتيا ك كسائميا القانكنية ك المادية البلزمة لذلؾ لبلرتباط الكثيؽ ما بيف الضبط 

االدارم ك الحقكؽ ك الحريات الفردية مف حيث تنظيـ ىذه الحريات ك تقيد أنماط سمكؾ األفراد المؤثرة عمى 
البيئة، كتنظيـ طرؽ الكقاية مف األمراض ك األكبئة، ك نظرا لما لمتمكيث مف أثر خطير عمى البيئة فقد اتجيت 

 ( 2).االدارة إلى كضع قيكد عمى بعض الحريات ك الممارسات

 :   ك يتخذ الجزاء االدارم في مجاؿ حماية البيئة مف التمكث بالمكاد االشعاعية صكرا ىي
 : اإلنذار أو التنبيو: أوال

   لعؿ أخؼ ك أبسط الجزاءات التي يمكف أف تكقع عمى مف يخالؼ أحكاـ قكانيف حماية البيئة ىك االنذار        
 أك التنبيو، ك يتضمف االنذار بياف مدل خطكرة المخالفة ك جسامة الجزاء الذم يمكف أف يكقع  في  حالة  عدـ
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ك غالبا ما تتمثؿ عاقبة االستمرار في المخالفة رغـ االنذار في تكقيع جزاءات أخرل ادارية أشد كالغمؽ . االمتثاؿ
 ( 1).أك الغاء الترخيص

 المتعمؽ بتدابير الحماية 117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 11   ك قد تضمنت النص عمى االنذار المادة 
 يمكف أف تسحب محافظة الطاقة الذرية أك تعمؽ الرخصة عند االقتضاء، بعد »مف االشعاعات المؤينة كما يمي 

« ...تكجيو اعذار لـ يستجب لو
   ك يستفاد مف ىذه المادة، أف محافظة الطاقة الذرية قبؿ تكقيع الجزاء االدارم المتعمؽ بسحب أك تعميؽ 

الرخصة تقـك بتكجيو انذار أك اعذار لمشخص المخالؼ، ك يعد ىذا أيضا بمثابة جزاء ادارم طالما أنو صادر 
 .عف سمطة ادارية مختصة

 : سحب الرخصة: ثانيا
   لعؿ أشد الجزاءات االدارية التي يمكف تكقيعيا عمى المشركعات المسببة في تمكيث البيئة ىك سحب تراخيص 

 المتعمؽ بتدابير الحماية مف 117 / 05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 107ك قد أشارت المادة . ىذه المشركعات
 يمكف لمحافظة الطاقة الذرية في حالة استعماؿ مصدر »االشعاعات المؤينة إلى ىذا النكع مف الجزاء بنصيا 

« ...اشعاعات مؤينة خرقا ألحكاـ ىذا المرسـك سحب الرخصة
   ك كما أف سمطة االدارة التقديرية في منح التراخيص ال تكاد تذكر، فإف سمطتيا التقديرية في الغائيا ضعيفة 

 مف 11ك قد أعطت المادة ( 2).أيضا، ك يحدد ليا القانكف حاالت الغاء الرخصة كما يحدد ليا شركط منحيا
 لمحافظة الطاقة الذرية سمطة سحب أك تعميؽ رخصة حيازة ك استعماؿ 117 /05المرسـك الرئاسي رقـ 

 :المصادر المشعة بعد تكجيو اعذار لـ يستجب اليو في حاالت ىي
،7في حالة اغفاؿ أك عدـ احتراـ أحد شركط تسميـ الرخصة المنصكص عمييا في المادة  (1   مف نفس المرسـك
 في حالة التصريح بمعمكمات كاذبة، (2
 .ك ألسباب مرتبطة بالتأىيؿ الميني (3

 : تعميق النشاط: ثالثا
  إلى غمؽ المشركعات المتسببة في تمكيث البيئة  غمقا مؤقتا – إذا لـ يجد االنذار أك التنبيو –   قد تمجأ االدارة 
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 ألف الغمؽ – بالتبعية –لمدة محددة كشير أك بضعة أشير، ك ذلؾ كعقكبة لصاحب المشركع بؿ ك لمعامميف فيو 
يؤدم إلى كقؼ النشاط، ك يستتبع خسارة مادية أكيدة تدفع مف يتحمميا إلى تبلفي أسبابيا باتخاذ السبؿ الكفيمة 

 ( 1).بمنع تسرب الممكثات مف المشركع في المستقبؿ

 لمحافظة الطاقة الذرية في حالة استعماؿ 117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 107   ك قد أعطت المادة 
 .مصدر اشعاعات مؤينة خرقا ألحكاـ المرسـك اخطار المصالح المختصة مف أجؿ اصدر قرار تعميؽ النشاط

   ك تجب االشارة في األخير، إلى أنو قد يتـ الجمع بيف كافة صكر الجزاءات القانكنية، الجنائية ك المدنية        
ك االدارية معا لمكاجية نفس المخالفة المرتكبة خرقا ألحكاـ التشريعات البيئية المعمكؿ بيا، ك ىذا ما يستفاد مف 

  .117 /05 مف المرسـك الرئاسي رقـ 107التي كردت في المادة " دكف المساس " عبارة 
   ك كخبلصة ليذا الفصؿ، يمكف القكؿ أف حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي ال تتأتى إال بإقرار جميع كسائؿ 

الحماية المتاحة عمى المستكل الدكلي ك الكطني ال سيما المكاجية التشريعية ليذه الظاىرة، ك كذا خمؽ آليات 
تتكلى تنظيـ العمؿ بإشعاعات المؤينة عف طريؽ اصدار التعميمات ك المكائح، ك كذا تك قيع الجزاءات عمى 

 . المخالفيف لمتشريعات ذلؾ أف الحماية ال تكتمؿ إال بإقرار نظاـ المسؤكلية
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   في ختاـ ىذا البحث، ال يسعنا سكل التأكيد عمى أىمية كجكد نظاـ قانكني لمكافحة التمكث اإلشعاعي، 

فالقانكف بمعالجتو لممشكمة مف جميع جكانبيا، ك بما يحممو مف صفة االلزاـ، ك يقترف بو مف جزاء، يككف أداة 
. فعالة في حماية البيئة، ك ىذا طبعا دكف تغيب دكر المنظمات الدكلية ك المؤسسات الكطنية في ىذا المجاؿ

   ك مف خبلؿ دراستنا ضمف الفصؿ الثاني لبلطار القانكني لمكافحة التمكث اإلشعاعي، ركزنا اىتمامنا عمى 
: نكعيف مف االتفاقيات الدكلية

. اتفاقيات دكلية متعمقة بحظر اجراء تجارب األسمحة النككية   - 
. اتفاقيات دكلية متعمقة باألماف النككم   - 

   المبلحظ عمى النكع األكؿ مف االتفاقيات الدكلية، أنيا كضعت خبلؿ فترة زمنية معينة ىي بداية الستينيات   
ك أكاخر السبعينيات، ك لـ يطرأ عمييا أم تعديؿ يتبلءـ مع التطكر الحاصؿ في استخداـ الطاقة النككية         

ك ما يمكف تسجيمو بخصكص فعالية ىذه االتفاقيات الدكلية في حظر . ك المخاطر المحتممة التي قد تنجـ عنيا
اجراء تجارب األسمحة النككية ك حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي، ىك أنو بالرغـ مف ابراـ ىذه االتفاقيات 

فقد أجرت ايراف في استعراض لمقكة   . الدكلية، ال تزاؿ تجارب األسمحة النككية تتـ في بيئات مختمفة مف العالـ
ك ردا عمى الضغكط الغربية المتصاعدة عمى برنامجيا النككم، تجربة اطبلؽ صاركخيف بعيدم المدل خبلؿ 

 أجرت ايراف تجربة جديدة 2012 فبراير 06ك في  . 2012 / 1 / 02مناكرة بحرية في مياه الخميج بتاريخ 
إلطبلؽ صكاريخ الباليستية إلى الفضاء الخارجي، ك بيذه التجربة الثانية لـ تخالؼ ايراف معاىدة حظر اجراء 

فحسب، بؿ انتيكت  ( 1963مكسكك  )تجارب األسمحة النككية في الجَك، ك الفضاء الخارجي ك تحت الماء 
يمنع ايراف مف اجراء عمميات اطبلؽ  " 2010 الذم أعتمد في يكنيك 1929أيضا قرار مجمس األمف الدكلي رقـ 

" .  تستعيف بتكنكلكجيا الصكاريخ الباليستية
 ، كضعت 2012 ديسمبر 13   ك كاف آخر التجارب النككية، التجربة التي قامت بيا ككريا الشمالية بتاريخ 

ككانج ميكنج " مف خبلليا صاركخا في الفضاء الخارجي، حيث أكدت الياباف ك الصيف سقكط طابقيف لمصاركخ 
في البحر قرب شبو الجزيرة الككرية، ك الثالث في مياه الفمبيف، ك يتكقع حدكث تمكث نككم بيذه "  3سكف

. المناطؽ
:    ك يرجع السبب في عدـ فعالية ىذه االتفاقيات الدكلية إلى النقائص التي تحتكييا

ال يشمؿ الحظر اجراء التجارب النككية في بعض البيئات مثؿ باطف األرض ك البحار االقميمية لمدكؿ  / 1   
. الساحمية

ال يشمؿ الحظر استخداـ التفجيرات النككية كقت الحرب، ك ىذا النقص  تـ استغبللو مف  طرؼ فرنسا     / 2   
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خبلؿ نزاعيا المسمح مع الجزائر، حيث قامت السمطات الفرنسية في سمسمة مف التجارب العممية بتفجير سبعة 
 بمنطقتي رقاف      1966 نكفمبر 16 إلى 1960 فيفرم 13قنبمة نككية خبلؿ الفترة الممتدة مف  (17)عشرة 

. ك اينكر
ال يمتد الحظر إلى ممحقات األسمحة النككية مثؿ المعدات، ك التجييزات المتحركة كالغكاصات          / 3   

. ك المنصات
.  األىـ أنيا ال تتضمف اجراءات تتخذ ضد مف يخالؼ االلتزاـ بأحكاميا مف الدكؿ األطراؼ / 4   

   لذلؾ نقترح أف يتـ تعديؿ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحظر اجراء تجارب األسمحة النككية، ك األخذ بعيف 
. االعتبار النقائص التي تمت االشارة إلييا في الفقرة السابقة

   أما النكع الثاني مف االتفاقيات الدكلية، المتعمقة باألماف النككم، فيبلحظ أف تطبيقيا عمى حادثة فكككشيما 
 ، جعؿ حجـ الخسائر البيئية ك البشرية أقؿ مف حادثة 2011النككية التي كقعت بالياباف في شير مارس

 ، مما يعني أف المجتمع الدكلي قد استفاد مف 1986تشرنكبيؿ التي كقعت باالتحاد السكفياتي سابقا سنة 
.  الدركس السابقة

   ك قد اتضح عند تناكلنا لبلتفاقيات الدكلية ذات الصمة بإدارة النفايات المشعة، كجكد ثغرات في نصكص 
بعض ىذه االتفاقيات مثؿ اتفاقية لندف المتعمقة بمنع التمكث البحرم الناجـ عف اغراؽ النفايات ك المكاد األخرل 

 ، فيي ال تحظر دفف النفايات المشعة في قاع البحار، ما مكف بعض الدكؿ مف استغبلؿ ذلؾ مثؿ 1972
الكاليات المتحدة األمريكية التي قامت بإغراؽ النفايات النككية في الباسيفيكي، ك بريطانيا التي تمقي في بحر 

المانش العبكات النككية المشتممة عمى الفضبلت الصمبة، ك فرنسا التي أنشأت خط أنابيب داخؿ المانش إلغراؽ 
 .الفضبلت الذرية السائمة بعد تخفيفيا بالماء

:     ك مف ثـ فإننا نقترح ما يمي
. مراجعة نصكص االتفاقية ك جعميا أكثر فعالية في حماية البيئة البحرية - 1   
. تشديد الرقابة الدكلية في أعالي البحار - 2   

   دائما ضمف الفصؿ الثاني، باستقراء مجمؿ االتفاقيات االطارية المتعمقة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار 
النككية، نبلحظ أنيا قد عرفت تطكرا ممحكظا مف خبلؿ بركتككالت التعديؿ التي مست جكانب ىامة تتعمؽ برصد 

المبالغ المالية الخاصة بالتعكيض عف األضرار النككية، إال أف ما يعيبيا أنيا جاءت منذ البدايات األكلى  
الستغبلؿ الذرة في المجتمعات األكركبية، ك بقيت محصكرة في ىذا النطاؽ الجغرافي، أك لـ تدخؿ مرحمة النفاذ،  
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لككف دكؿ عديدة تطمح لمحصكؿ عمى الطاقة النككية السممية لكنيا ال تستطيع الكفاء بالتعيدات المدرجة في 
ىذه االتفاقيات، األمر الذم يثير تناقضا عمى المستكل الدكلي بشأف قكاعد المسؤكلية المدنية ك التعكيض عف 

. أضرار الحكادث النككية
.     ك مف أجؿ تمكيف الدكؿ المتضررة مف الحصكؿ عمى التعكيض كجب معالجة ىذا العيب

:      ك عمكما، يمكف تقييـ دكر القانكف الجزائرم في حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي مف جانبيف
: جانب ايجابي يتمثؿ في/    أ 

 ، 10 – 03استبعاد مكضكع حماية البيئة مف التشعع مف مضمكف قانكف البيئة رقـ    - 
العناية بحماية العماؿ القصر ك العامبلت تحت اإلشعاعات المؤينة،    - 
. استحداث آليات تختص بمكافحة التمكث اإلشعاعي بمكجب نصكص تنظيمية   - 
: جانب سمبي يتمثؿ في/    ب 
نقؿ مكضكع حماية البيئة مف التشعع مف االطار القانكني إلى االطار التنظيمي، ك ىذا في نظرنا غير    - 

منطقي يتطمب مراجعة مف قبؿ المعنييف، لذا نقترح أف يتـ كضع قانكف مستقؿ بحماية البيئة مف االشعاعات 
. المؤينة
 المتعمؽ بتأييف المكاد الغذائية مرىكف بصدكر قرار 118 / 05جعؿ تنفيذ أحكاـ المرسـك الرئاسي رقـ    - 

كزارم مشترؾ بيف عدة كزارات يحدد الشركط ك الكيفيات التقنية المتعمقة بالتنفيذ، ك مع عدـ صدكر مثؿ ىذا 
. القرار تبقى أحكاـ المرسكـ حبر عمى كرؽ، مستعصية عمى التنفيذ

 المتعمؽ بتأييف المكاد الغذائية، ك   رقـ 118 / 05عدـ اإلشارة ضمف أحكاـ المرسكميف الرئاسييف رقـ    - 
 المتعمؽ بتسيير النفايات المشعة إلى العقكبات التي تنجر عف مخالفة أحكاـ ىذيف المرسكميف، لذا 119  / 05

. نقترح أف يتـ تصحيح ىذا الخمؿ في المستقبؿ القريب
.    العمؿ باالقتراح األخير يسيؿ مف ميمة القضاء، فالقاضي عندما تعرض عميو القضية يطبؽ النص القانكني
   بعد دراستنا ك تحميمنا لمكضكع حماية البيئة مف التمكث اإلشعاعي في ضكء القانكف الدكلي العاـ ك التشريع 

: الجزائرم، ك بناء عمى ما تكصمنا إليو مف نتائج ضمف الفصميف يمكننا الخركج بالتكصيات التالية
القياـ بأبحاث عممية مكثفة ك عمؿ دراسات مستمرة حكؿ اإلشعاع، ك محاكلة فيـ الصفات الطبيعية     / 1   

ك الكيميائية لمنظائر المشعة ك كيفية تمكث الغذاء ك الماء ك اليكاء بيا، باإلضافة إلى التعمؽ في دراسة 
.  التأثيرات المحتممة لئلشعاع عمى الخمية الحية ك الربط بيف ىذه التأثيرات ك األمراض الكبائية الناتجة

انشاء مراكز كشؼ ك تحميؿ نككية تقـك بفحص عينات مف التربة ك األغذية ك المياه بشكؿ دكرم لمتأكد  / 2   
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مف خمكىا مف أم تمكث إشعاعي محتمؿ، خاصة عند كقكع حكادث نككية، كما حصؿ في مفاعمي تشرنكبيؿ    
. ك فكككشيما

اصدار نشرات ك كتيبات دكرية، ك اعداد أفبلـ تمفزيكنية قصيرة عف أخطار االشعاعات المؤينة عمى  / 3   
.  البيئة ك تدابير الحماية منيا بصكرة مبسطة، تكجو إلى عامة الناس ك ذلؾ بغرض التحسيس ك التكعية

. إقامة دكرات تككينية لمعامميف بالمكاد المشعة ك أجيزة األشعة عمى اختبلؼ أنكاعيا / 4   
.  تمقيف تدابير الكقاية مف االشعاع لممرضى التي تطكؿ فترة عبلجيـ باألشعة المؤينة / 5   
. اصدار قانكف مستقؿ يتعمؽ بالمسؤكلية المدنية عف األضرار النككية / 6   
ابراـ اتفاقيات تعاكف مع مختمؼ المنظمات الدكلية المتخصصة في مكافحة التمكث اإلشعاعي،          / 7   

. ك االستفادة مف خبراتيا في ىذا المجاؿ
مطالبة السمطات الفرنسية أماـ القضاء الدكلي بالتعكيض، عف جرائميا النككية في الجزائر استنادا لقكاعد  / 8   

. المسؤكلية الدكلية
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، فٙ انفضبء انخبرجٙ، ٔ رحذ انًبء َٕ  يؼبْذح حظز انزجبرة انُٕٔٚخ فٙ انج

  (1963يٕطكٕ  )

 

 

   حككمات الكاليات المتحدة األمريكية، المممكة المتحدة البريطانية العظمى، ايرلندا الشمالية، ك اتحاد 
 .الجميكريات السكفياتية الشعبية، باعتبارىـ أطرافا أساسييف

لنزع السبلح نزعا عاما ك كامبل، تحت اشراؼ - بأسرع ما يمكف-    يعمنكف أف ىدفيـ األساسي ىك عقد اتفاقية
دكلي فعاؿ، بما يتماشى مع أىداؼ األمـ المتحدة، لكضع نياية لسباؽ التسمح ك لتنتزع الرغبة في انتاج ك تجربة 

 .جميع أنكاع األسمحة، بما في ذلؾ األسمحة النككية
   راغبيف في العمؿ عمى عدـ استمرار تجارب تفجيرات األسمحة النككية، في جميع األكقات، عازميف عمى 

 .مكاصمة المفاكضات ألجؿ ىذا اليدؼ، راغبيف في كضع حد لتمكث األجكاء ك المحيط الذم يعيش فيو االنساف
 : قد اتفقكا عمى ما يأتي

 

 المادة األولى 

 

 يتعيد كؿ عضك في ىذا االتفاؽ بتحريـ، ك منع، ك عدـ اجراء أم تجربة لتفجير سبلح نككم أك أم تفجير – 1
 .نككم آخر، في أم مكاف، تحت اشرافو أك تحت سمطتو الشرعية

 .  في الجك، أك فكؽ حدكده، بما في ذلؾ الفضاء الخارجي أك تحت الماء أك في أعالي البحار ( أ)
في أم مكاف أخر، اذا ما كاف ىذا التفجير يسبب نشاطا اشعاعيا يظير تأثيره خارج الحدكد االقميمية  ( ب)

ك مف المعمـك في ىذا المقاـ، أف التحفظات . لمدكلة التي يجرم االنفجار تحت اشرافيا أك سمطتيا الشرعية
المذككرة في ىذه الفقرة ال تتعارض مع الكصكؿ إلى اتفاقية لمحظر الدائـ لجميع تجارب التفجيرات النككية، 

 ستحاكؿ األطراؼ المتعاقدة الكصكؿ – كما جاء في الديباجة –بما في ذلؾ التفجيرات تحت األرض، التي 
 .إلى اتفاؽ بشأنيا

 باالمتناع عف أف تككف سببا في تشجيع، أك – باإلضافة إلى ذلؾ – تتعيد جميع األطراؼ المتعاقدة – 2
االشتراؾ بأم طريقة في اجراء أم تجارب تفجير سبلح نككم، أك أم تفجير نككم أخر، اينما كاف، طالما كاف 
 .سيتـ اجراؤه في أم المحبلت المحددة سابقا، اذا كاف ليا التأثير المذككر عاليو، في الفقرة األكلى مف ىذه المادة

 

 المادة الثانية 

 

  لجميع األطراؼ حؽ اقتراح  تعديؿ  ىذه االتفاقية،  ك يكجو  ىذا التعديؿ،  إلى الحككمات  المكدعة  لدييا – 1
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االتفاقية، ك اذا ما رغب ثمث األطراؼ المتعاقدة أك أكثر مف ذلؾ، تتفؽ الحككمات المكدعة لدييا االتفاقية عمى 
 .عقد مؤتمر، تدعك فيو جميع األطراؼ لدراسة ىذا التعديؿ

 يصدؽ عمى التعديبلت المقترحة لبلتفاقية بمكافقة أغمبية أصكات األطراؼ المتعاقدة بحيث تتضمف ىذه – 2
األغمبية األطراؼ األساسية ك يصبح التعديؿ ممزما بعد ايداع كثائؽ التصديؽ بكاسطة أغمبية األعضاء، بما في 

 .ذلؾ األطراؼ األساسييف
 

 المادة الثالثة 

 

 تعتبر ىذه االتفاقية مفتكحة لدخكؿ جميع الدكؿ، ك أم دكلة ال تكقع عمى ىذه االتفاقية قبؿ أف تصبح – 1
 . مف ىذه المادة، ليا أف تنضـ الييا في أم كقت۳ممزمة عمبل بما جاء بالفقرة 

 تصدؽ الدكؿ المكقعة عمى ىذه االتفاقية، ك تكدع كثائؽ التصديؽ ك كثائؽ االنضماـ تحت يد حككمات – 2
األطراؼ األساسية، الكاليات المتحدة األمريكية، المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى، ك ايرلندا الشمالية، ك اتحاد 

 .الجميكريات السكفياتية الشعبية، ك التي تعرؼ بالحككمات المكدعة
 . تعتبر ىذه االتفاقية ممزمة بمجرد التصديؽ عمييا مف األطراؼ األساسييف ك ايداع كثائؽ التصديؽ– 3
 بالنسبة لمدكؿ التي تكدع كثائؽ تصديقيا أك انضماميا في تاريخ الحؽ لمتاريخ الذم تصبح فيو ىذه – 4

 .االتفاقية نافذة، تصبح ىذه االتفاقية ممزمة بالنسبة ليا ابتداء مف تاريخ ايداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ
 تبمغ الدكؿ المكدعة لدييا االتفاقية، فكرا، جميع الدكؿ المكقعة ك المنضمة، عف تاريخ كؿ تكقيع، ك تاريخ – 5

 .ايداع كثائؽ التصديؽ ك االنضماـ لبلتفاقية، ك تاريخ نفادىا ك تاريخ كصكؿ طمب عقد المؤتمرات أك غير ذلؾ
 . مف ميثاؽ األمـ المتحدة۱۰۲ تسجؿ ىذه االتفاقية بكاسطة الدكؿ المكدعة طبقا لما جاء بالمادة – 6

 

 المادة الرابعة 

 

   تبقى ىذه االتفاقية سارية دكف تحديد لمزمف بالنسبة لجميع األطراؼ المتعاقدة تماشيا مع ما تتمتع بو مف حؽ 
السيادة، ك الحؽ في االنسحاب مف ىذه االتفاقية عندما ترل أف ىناؾ احداثا غير عادية، تتعمؽ بمكضكع 

 . االتفاقية، تعرض مصالح الدكلة لمخطر، عمى أف تبمغ بانسحابيا جميع أطراؼ االتفاقية قبؿ ذلؾ بثبلثة شيكر

 

 المادة الخامسة 

 

   تكدع ىذه االتفاقية ك نصيا بكؿ مف المغتيف االنجميزية ك الركسية، طرؼ الحككمات المكدعة كما تكزع صكر 
 .رسمية منيا بكاسطة الحككمات المكدعة إلى الحككمات التي تكقعيا أك تنضـ الييا
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عاـ ...    ك بشاىدة المكقعيف أدناه، المخكليف بتكقيع االتفاقية، تمت تحت اشراؼ الدكؿ الثبلثة، في مكسكك 
۱۹٦۳.  
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 ارفبلٛخ ثزٔكظم انخبطخ ثًظؤٔنٛخ يظزغهٙ انظفٍ انُٕٔٚخ 

  ( 1962 يب٘ 25) 

 

 

   األطراؼ المتعاقدة، إذ ترغب في كضع اتفاؽ يتضمف قكاعد خاصة بمسؤكلية مف يستغمكف السفف النككية، 
 : قررت عقد اتفاقية ألجؿ ذلؾ، ك اتفقت عمى ما يأتي

 

 المادة األولى 

 
 :    فيما يختص بيذه االتفاقية

 . ىي أم سفينة تعمؿ بكاسطة مكلد قكل نككم« السفينة النككية » - 1
 ىي الدكلة المتعاقدة الطرؼ في االتفاقية التي تستغؿ أك تصرح باالستغبلؿ السفينة « الدكلة المسجمة » - 2

 .النككية تحت عمميا
 ىك أم فرد أك شريؾ أك أم شخص متضامف أك غير متضامف، بما في ذلؾ الدكلة       « الشخص » - 3

 .أك أجيزتيا
 باالستغبلؿ سفينة نككية أك الدكلة المتعاقدة « دكلة التسجيؿ » ىك الشخص الذم صرحت لو « المستغؿ » - 4

 .عندما تستغؿ السفينة نفسيا
 ىك أم مادة تنتج الطاقة نتيجة لعممية االنشطار النككم المستخدمة أك المخصصة « الكقكد النككم » - 5

 .لسفينة نككية
 ىي أم مادة مشعة تنتج في أثناء انتاج أك استعماؿ الكقكد النككم أك أم « النكاتج أك الفضبلت المشعة » - 6

 .مادة تصير مشعة نتيجة لتعريضيا لئلشعاعات الصادرة في أثناء ىذا االنتاج أك االستعماؿ
 الخسائر في األركاح، أك االصابات، ك الخسائر ك األضرار التي تحدث في « األضرار النككية » - 7

الممتمكات، الناتجة عف الخكاص االشعاعية، أك عف اجتماع الخكاص االشعاعية ك السامة ك االنفجارية، ك كؿ 
ما ينتج عف الكقكد النككم، أك الفضبلت المشعة ك أم خسائر أك أضرار أخرل يحددىا القانكف الكطني ك بالقدر 

 .الذم يراه
 . أم حدث أك احداث متكالية تنتج مف نفس المصدر ك تسبب أضرارا نككية« حادثة نككية » - 8
 ىك أم مكلد قكل، يككف مصدر القكة فيو، تفاعبل نككيا، سكاء كانت ىذه القكة تستخدـ « مكلد قكل نككم » - 9

 .لتسيير السفينة أك ألم غرض آخر
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 ىك منشأة بيا كقكد نككم يجيز بطريقة تكفر سمسمة التفاعؿ النككم االنشطارم دكف « المفاعؿ النككم » - 10
 .مصدر نيكتركنات

  ىي أم سفينة مف األسطكؿ الحربي لمدكلة، عمييا العبلمات الدكلية المميزة، تحت قيادة « سفينة حربية » - 11
قائد بحرم مسؤكؿ مخكؿ مف حككمة الدكلة مقيد اسمو في كشؼ البحرية، ك يعمؿ عمييا بحارة مف القكات 

 . البحرية النظامية
 ىك القانكف الكطني لممحكمة التي ليا السمطة الشرعية طبقا لبلتفاقية « القانكف الكطني المطبؽ » - 12

 . المتضمنة قكاعد مف القانكف الكطني

 

 المادة الثانية 

 

 يعتبر مستغؿ السفينة النككية مسؤكال مسؤكلية مطمقة عف جميع األضرار النككية، عندما يثبت أف ىذه – 1
 . األضرار كقعت نتيجة لحادثة نككية، مسببة عف كقكد نككم، أك بقايا أم فضبلت مشعة، تتعمؽ بيذه السفينة

ال يعتبر أم شخص آخر مسؤكؿ عف ىذه األضرار النككية غير مستغؿ السفينة يستثنى مف ذلؾ ما تنص - 2
 .عميو ىذه االتفاقية

 ال تغطي مسؤكلية مستغؿ السفينة النككية، كما تضمنتيا ىذه االتفاقية، األضرار النككية التي تحدث لمسفينة – 3
 .النككية نفسيا، ك معداتيا، ك كقكدىا، ك مخزكناتيا

 ال يعتبر مستغؿ السفينة مسؤكال بالنسبة لمحكادث النككية، التي تحدث قبؿ استبلمو لمكقكد النككم، أك بعد – 4
أف يسمـ الكقكد النككم أك البقايا ك الفضبلت المشعة إلى شخص آخر مسؤكؿ عف األضرار النككية التي تحدث 

 .منيا، خكلو القانكف ىذا العمؿ
 إذا أثبت مستغؿ السفينة أف األضرار النككية نتجت كمية أك جزئيا مف عمؿ أك اشعاع أحدثو فرد عمدا    – 5

 .ك تأثر بو، تبرأ المحاكـ المختصة كميا أك جزئيا مستغؿ السفينة مف مسؤكلية ىذا األثر قبؿ الفرد المذككر
 : بالرغـ مما جاء في الفقرة األكلى مف ىذه المادة فإف مستغؿ السفينة يككف لو حؽ الرجكع– 6
في ىذه الحالة يككف الرجكع . إذا كانت الحادثة النككية ناتجة مف فعؿ أم اشعاع متعمد إلحداث األضرار (أ)

 .عمى مف فعؿ أك حاكؿ فعؿ ذلؾ



 

إذا كقعت الحادثة النككية في أثناء انتشاؿ السفينة، يرجع إلى الشخص أك األشخاص الذيف قامكا بيذا  (ب)
العمؿ دكف الرجكع إلى مستغؿ السفينة اك الدكلة المسجمة لمسفينة، اك الدكلة التي انتشمت السفينة في مياىيا 

 .االقميمية
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 . إذا كاف حؽ الرجكع قد تحدد صراحة في العقد (ج)

 

 المادة الثالثة 

 

ك بالرغـ .  مميكف فرنؾ لكؿ سفينة، لكؿ حادثة نككية1500 تحدد مسؤكلية مستغؿ السفينة النككية بمبمغ – 1
مف كقكع ىذا الحادث نتيجة لخطأ مستغؿ السفينة فإف ىذا التحديد ال يتضمف ال الفكائد ك ال النفقات التي تقررىا 

 .المحكمة لمتعكيض طبقا ليذه االتفاقية
 عمى مستغؿ السفينة أف يقـك بالتأميف أك عمؿ ضمانات مالية أخرل تغطي مسؤكليتو عف األضرار النككية، – 2

عمى أف تضمف ىذه الدكلة دفع . بالمقدار ك نكع العممة، ك حسب الطريقة، كما تحددىا الدكلة المسجمة
التعكيضات عف األضرار النككية التي يمـز بيا مستغؿ السفينة، ك ذلؾ بتكفير األمكاؿ البلزمة بالقدر المحدد في 

 .الفقرة األكلى مف ىذه المادة، عندما ال تغطي الضمانات المالية أك التأميف التعكيض المطمكب
 ال يتطمب ما جاء في الفقرة الثانية مف ىذه المادة، أف تقـك الدكؿ المتعاقدة اك أجيزتيا، التي ليا شخصية – 3

دكلية، أك الكاليات التابعة ليا، بعمؿ تأميف أك ضماف مالي يغطي مسؤكلياتيا عف األضرار النككية، باعتبارىا 
 .مستغمة لمسفف نككية

 يعادؿ الفرنؾ الكارد ذكره في الفقرة األكلى مف ىذه المادة ما قدره خمسة كستكف ك نصؼ مميجراـ مف – 4
ك يحكؿ التعكيض المقدر إلى العمبلت الكطنية في أعداد صحيحة، ك يخضع التحكيؿ . الذىب عيار تسعمائة

 .إلى العمبلت الكطنية غير الذىب ألساس الذىب الذم تستند عميو العممة عند تاريخ الدفع
 

 المادة الرابعة 

 

   عندما تقع أضرار نككية، ك أضرار أخرل غير نككية، نتيجة لحادثة نككية فقط، أك نتيجة لحادثة نككية      
ك عندما تككف . ك أحداث أخرل غير نككية، ك ال يمكف التمييز بيف األضرار النككية الناتجة مف الحادثة النككية

األضرار نتيجة لحكادث مشتركة نككية شممتيا ىذه االتفاقية، ك أخرل ناتجة مف انبعاث النشاط االشعاعي فقط، 
أك مع مكاد سامة ك حدكث انفجار، أك كنتيجة لخكاص أخرل مضرة لممصدر المشع لـ تذكر، فميس في ىذه 

 ال بالنسبة لمف يصيبو الضرر ك ال بطريقة طمب التعكيض         –االتفاقية ما يحدد أك يؤثر عمى مسؤكلية 



 

 أم شخص يككف مسؤكال عف انتقاؿ االشعاع أك السمـك أك االنفجار أك أضرار الخكاص األخرل –أك التقاضي 
 . التي تتضمنيا ىذه االتفاقية
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 المادة الخامسة 

 

 يبطؿ حؽ التعكيض طبقا ليذه االتفاقية إذا لـ يتخذ اجراء لممطالبة بو خبلؿ عشرة أعكاـ مف كقكع الحادثة – 1
 تأميف مستغؿ السفينة، ضماناتو المالية، تمتد – طبقا لمقانكف الكطني لمدكلة المسجمة –النككية، فاذا ما كاف 

لمدة أطكؿ مف عشر سنكات، فقد يتضمف القانكف الكطني ما يفيد أف حقكؽ التعكيض ضد مستغؿ السفينة تبطؿ 
بعد مدة أطكؿ مف عشر سنكات، ك يجب أال تزيد عف المدة التي تحددىا الدكلة المسجمة لضماف مستغؿ 

 ألم شخص يطالب بو نتيجة ألضرار في – طبقا ليذه االتفاقية –ك لكف ذلؾ ال يعطؿ حؽ التعكيض . السفينة
 .األركاح أك اصابات مستغؿ السفينة، قبؿ مركر العشر سنكات

 عندما تحدث أضرار نككية مسببة عف كقكد نككم، أك بقايا أك فضبلت نككية مسركقة، أك مفقكدة         – 2
أك مترككة، فإف المدة المنكه عنيا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، تحسب مف كقت كقكع الحادث، الذم سبب 

 .الضرر، عمى أال تزيد عمى مدة عشريف سنة مف كقكع السرقة، أك الفقد، أك الترؾ
 يحدد القانكف الكطني الجارم تطبيقو فترة ال تقؿ عف ثبلث سنكات تمر بيف الكقت الذم يعمـ فيو المدعى – 3

 .بالضرر ك الشخص المسؤكؿ عف ىذا الضرر، عمى أال تزيد الفترة عما جاء بالفقرة األكلى ك الثانية
 يخكؿ لشخص المدعي باألضرار النككية الذم اتخذ اجراءات طمب التعكيض خبلؿ المدة المحددة لذلؾ – 4

طبقا ليذه المادة، تعديؿ ادعائو لمقابمة أم مضاعفات لؤلضرار، حت بعد انقضاء المدة المحددة طالما لـ يصدر 
 . الحكـ النيائي لمقضية

 

 المادة السادسة 

 

   عندما تتضمف القكانيف الكطنية الخاصة بالتأميف الصحي، أك التأميف االجتماعي أك الضماف االجتماعي،      
 .أك تعكيض العماؿ أك نظاـ التعكيض الخاص بأمراض الحرؼ، عندما تتضمف تعكيضا عف األضرار النككية

   فإف حقكؽ المستفيديف طبقا ليذه األنظمة أك ككبلئيـ، أك الرجكع عمى مستغؿ السفينة، حسب ىذا النظاـ، 
فإذا كاف قانكف الدكلة يسمح بدعكل المتمتعيف . سكؼ تحدده قكانيف الدكلة المتعاقدة التي كضعت ىذا النظاـ



 

بيذه األنظمة، ك حقكؽ الككبلء ك مطالبتيـ تجاه مستغؿ السفينة بما يكافؽ ما جاء في االتفاقية، فبل يككف لذلؾ 
 (. 3)تأثير عمى مسؤكلية مستغؿ السفينة مما يجعميا تتعدل المبمغ المحدد في الفقرة األكلى مف المادة 

 

 المادة السابعة 

 

  عندما تقع مسؤكلية األضرار النككية عمى أكثر مف مستغؿ كاحد، ك تككف األضرار المتعمقة بيـ متداخمة ال – 1
 

172 

عمى أال تتعدل مسؤكلية . يمكف تميزىا، يككف ىؤالء المستغمكف مسؤكليف تماما باالشتراؾ بينيـ عف ىذه األضرار
 (.3)كؿ منيـ الحدكد المبينة في المادة 

 عند كقكع حادثة نككية حيث تككف األضرار النككية ناتجة عف كقكد نككم، أك بقايا، أك فضبلت مشعة مف – 2
أكثر مف سفينة نككية لمستغؿ كاحد، يككف ىذا المستغؿ مسؤكال عف كؿ سفينة عمى حدة طبقا لما جاء بالمادة 

(3.) 
 : في حالة المسؤكلية المشتركة ك المسؤكليات المتعددة، ك طبقا لما جاء في الفقرة األكلى مف ىذه المادة– 3
 .يككف لكؿ مستغؿ الحؽ في الرجكع عمى اآلخريف حسب درجة الخطأ المتعمؽ بكؿ منيـ (أ)
 . عندما ال يمكف تحديد درجة الخطأ تقسـ المسؤكلية بالتساكم (ب)

 

 المادة الثامنة 

 

   ال تمتصؽ أم مسؤكلية بمستغؿ السفينة النككية طبقا ليذه االتفاقية، نتيجة ألضرار نككية تسببيا حادثة كقعت 
 . مباشرة كنتيجة لمحرب، أك األعماؿ العدكانية اك الحرب األىمية، أك الثكرة

 

 المادة التاسعة 

 

الفقرة الثانية،  (3)   تبقى األمكاؿ التي تكفرىا الدكلة الضامنة لمتأميف أك لمضماف المالي طبقا لما جاء بالمادة 
 . تبقييا معدة لمتعكيض الذم يطمب طبقا ألحكاـ االتفاقية

 

 المادة العاشرة 

 

 يرفع أم طمب لمتعكيض حسب رغبة المدعي، إلى محاكـ الدكلة المسجمة أك الدكلة المتعاقدة التي كقع – 1
 .إضرار في إقميميا



 

( 3) إذا طمب مف الدكلة المسجمة ضماف التعكيض المدعى بو طبقا لما ذكر في الفقرة الثانية مف المادة – 2
 .ليذه االتفاقية، فميا أف تتدخؿ كطرؼ في كؿ ما يطالب بو المستغؿ

.  تخضع أم حصانة تكفرىا القكانيف الكطنية أك الدكلية لبللتزامات التي تحددىا أك تقكـ، طبقا ليذه االتفاقية– 3
ليس في ىذه االتفاقية ما يعرض السفف الحربية أك السفف التي تمتمكيا الدكؿ ألغراض غير تجارية، لحجزىا   

 . أك ضميا أك االستيبلء عمييا اك عرضيا عمى المحاكـ المختصة في دكلة أجنبية
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 المادة الحادية عشرة 

 

( 3) عند النظر في أم دعاكل بالتعكيض نتيجة لحادثة نككية، ينتظر أف تتعدل المبالغ المحددة في المادة – 1
مف ىذه االتفاقية، فإف محكمة الدكلة المسجمة، تقرر أف يضع المستغؿ أك الدكلة المسجمة المبمغ تحت يدىا، 

 .لمقابمة دعكل التعكيض، ك عندئذ يعتبر ىذا المبمغ حدا ماليا بالنسبة ليذا الحادث
 يكضع المبمغ تحت يد المحكمة لؤلغراض المذككرة في الفقرة األكلى، ك يدفع نقدا الييا أك بتكفير الضمانات – 2

 .الكافية القتناع المحكمة أف المبالغ ستككف متكفرة لمقابمة أم دعاكل تقاـ بطمب التعكيض
 بعد تكفير المبمغ طبقا لما جاء بالفقرة األكلى، يككف لمحكمة دكلة التسجيؿ االختصاص المطمؽ لتحديد كؿ – 3

 .ما يتعمؽ بتقسيـ أك تكزيع المبمغ
 ساريا في أقاليـ الدكؿ المتعاقدة األخرل، فيما عدا (10)يككف حكـ المحكمة المختصة طبقا لممادة  (أ) – 4
 إذا كاف في الحكـ تكاطؤ- ۱
 .إذا لـ يعط لممستغؿ فرصة كافية لعرض قضيتو- ۲

يعتبر أم حكـ نيائي، بمجرد صدكره لمتنفيذ طبقا لؤلنظمة الرسمية التي يحددىا قانكف الدكلة المتعاقدة،  (ب)    
 .حيث يجرم التنفيذ، حكما كاجب التنفيذ كما لك كاف صادرا مف محاكـ الدكلة نفسيا

 .بعد صدكر حكـ المحكمة، ال يخضع حؽ التعكيض ألم اجراءات أخرل (ج)    
إذا دفع شخص، غير مستغؿ السفينة، مكاطف في دكلة متعاقدة، تعكيضا ألضرار نككية، طبقا التفاؽ  (أ) – 5

 – في حدكد المبمغ الذم دفعو –دكلي، أك طبقا لقانكف دكلة غير متعاقدة، فإف ىذا الشخص، يككف لو أف يتمتع 
ك لك أنو ال يكتسب حقكؽ بمثؿ ىذه . بحؽ التعكيض الذم يتمتع بو المنتفع بالتعكيض طبقا ليذه االتفاقية

 .الطريقة ألم شخص طالما كاف لممستغؿ الحؽ في العكدة عمى ىذا الشخص ك مقاضاتو طبقا لبلتفاقية
 : إذا ما تحدد مبمغ ك (ب)    



 

  كاف المستغؿ قد دفع، قبؿ تحديده، تعكيضا عف أضرار نككية، أك – 1
 كاف المستغؿ قد دفع، بعد تحديده، تعكيضا عف األضرار النككية طبقا التفاؽ دكلي أك قانكف دكلة غير – 2

 الذم يككف الشخص المستفيد بالتعكيض قد حصؿ عميو عند –فمو أف يسترد المبمغ في حدكد ما دفع . متعاقدة
 . تكزيع المبمغ
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إذا لـ تكضع حدكد لممبمغ، ال يكجد في االتفاقية ما يمنع المستغؿ الذم دفع تعكيضا عف أضرار نككية  (ج)   
، مف أف يسترد، في حدكد ما دفعو، المبمغ الذم (3)مف مبالغ غير تمؾ التي تكفرت طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 

حصؿ عميو المستفيد مف التعكيض طبقا ليذه االتفاقية، مف الشخص الضامف كما جاء في الفقرة الثانية مادة 
(3 .) 

الدكلة المتعاقدة أك أجيزتيا،         " مكاطف في الدكلة المتعاقدة " في ىذه الفقرة، يتضمف االصطبلح  (د)   
 .أك شركاؤىا أك أم شخص خاص أك عاـ متضامف اك لـ يرد ذكره في االتفاقية

 سكاء – إذا لـ يحدد مبمغ طبقا ليذه المادة، تتخذ الدكلة المسجمة ضمانا بالقدر البلـز لتكفير المبالغ الكافية – 6
 لمقابمة أم دعاكل بالتعكيض يقررىا –( 3)بالتأميف أك الضماف المالي طبقا لما جاء بالفقرة الثانية مف المادة 

قاضي محكمة أم دكلة متعاقدة تحددىا الفقرة الرابعة مف ىذه المادة عمى أف تكضع المبالغ، حسب رغبة مدعي 
التعكيض، أما في الدكلة المسجمة، المتعاقدة، التي كقعت األضرار داخؿ حدكد اقميميا، أك في الدكلة المتعاقدة، 

 .التي يقيـ فييا المدعي بالتعكيض عادة
 بعد تحديد المبمغ طبقا لما جاء في الفقرة األكلى مف ىذه المادة، أك عندما ال يحدد ىذا المبمغ، إذا ما كانت – 7

المبالغ المخصصة بكاسطة الدكلة المسجمة، أك بالتأميف، أك بكسائؿ الضماف المالي األخرل متكفرة طبقا لمفقرة 
السادسة لمقابمة دعاكل التعكيض، ال يككف لممدعي بالتعكيض أم حؽ قبؿ أم ممتمكات لمستغؿ السفينة لمقابمة 

لمستغؿ  (عدا ضمانات التكاليؼ  )ك يخمي طرؼ أم ضامف أك ضماف . دعكل تعكيضية عف األضرار النككية
 . السفينة في أم دكلة متعاقدة

 

 المادة الثانية عشرة 

 



 

 تتعيد الدكؿ المتعاقدة باتخاذ االجراءات البلزمة لضماف انجاز ما جاء في ىذه االتفاقية بما يناسب التكزيع – 1
 .السريع العادؿ لممبالغ المخصصة لمتعكيض عف األضرار النككية

 تتعيد الدكؿ المتعاقدة باتخاذ االجراءات البلزمة لضماف تحكيؿ أقساط التأميف ك اعادة التأميف أك أم – 2
إلى عممة الدكلة المتعاقدة، التي حدث في اقميميا  (3)ضمانات مالية أخرل تخصصت طبقا لمفقرة الثانية المادة 

الضرر، أك الدكلة المتعاقدة التي يقيـ فييا المدعي بالتعكيض، طبقا لنظاـ أقساط ك طريقة دفع التأميف ك اعادة 
 . التأميف، ك بالعمبلت المحددة في عقكد التأميف ك اعادة التأميف
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 المادة الثالثة عشرة 

 

   تطبؽ ىذه االتفاقية عمى األضرار النككية التي تنتج مف حكادث نككية تقع في أم مكاف في العالـ بسب 
 . الكقكد النككم، أك البقايا اك الفضبلت المشعة، المتعمقة بسفينة نككية ترفع عمـ الدكلة المتعاقدة

 

 المادة الرابعة عشرة 

 

   تبطؿ ىذه االتفاقية أم اتفاقية دكلية أخرل قائمة، أك مفتكحة لمتكقيع عمييا أك التصديؽ عمييا، أك لمدخكؿ 
فييا، في تاريخ فتح ىذه االتفاقية لمتكقيع عمييا، في الحدكد التي تتعارض فييا مع ىذه االتفاقية فقط، عمى أنو 

 .ليس في ىذه المادة ما يؤثر عمى التزامات الدكؿ غير المتعاقدة طبقا ليذه االتفاقيات
 

 المادة الخامسة عشرة 

 

 تتعيد الدكؿ المتعاقدة باتخاذ االجراءات البلزمة لمنع استغبلؿ السفف النككية التي ترفع عمميا دكف تسجيؿ – 1
 .أك تصريح تضمنو

 في حالة حدكث أضرار نككية مسببة عف كقكد خاص ب، أك بقايا أك فضبلت نككية ناتجة مف، سفينة – 2
نككية ترفع عمـ دكلة متعاقدة كاف استغبلليا غير مسجؿ أك مصرح بو مف الدكلة المتعاقدة كقت كقكع الحادث، 

 مستغميا بالنسبة لكؿ ما جاء بيذه االتفاقية، يستثنى مف ذلؾ أنو – كقت حدكث الحادث –يعتبر مالؾ السفينة 
 .ال تحدد مسؤكليتو بقدر محدد



 

 في مثؿ ىذه األحكاؿ، تعتبر الدكلة التي ترفع عمميا السفينة النككية كأنيا الدكلة المسجمة في جميع – 3
مف  (3)أغراض االتفاقية، ك خصكصا بالنسبة لتعكيض ضحايا األضرار طبقا لبللتزامات التي كضعتيا المادة 

 .االتفاقية عمى الدكلة المسجمة في حدكد ما كضع في ىذه االتفاقية
.  تتعيد كؿ مف الدكؿ المتعاقدة بعدـ تسجيؿ أك منح تصاريح لبلستغبلؿ سفف نككية ترفع عمـ دكؿ أخرل– 4

عمى أنو ليس في ىذه الفقرة ما يمنع الدكؿ المتعاقدة مف تطبيؽ قانكنيا الكطني الخاص باالستغبلؿ السفف 
 .النككية في مياىيا الداخمية أك بحرىا االقميمي

 

 المادة السادسة عشرة 

 

   تطبؽ ىذه االتفاقية عمى السفف النككية مف تاريخ عمميا، ك يعتبر مالكيا مستغبل ليا مف بدء عمميا حت 
 .رفعيا العمـ، كما تعتبر أنيا ترفع عمـ الدكلة التي صنعت فييا
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 المادة السابعة عشرة 

 

   ال يمس ما جاء في ىذه المعاىدة أم حؽ مخكؿ لمدكلة المتعاقدة طبقا لمقانكف الدكلي بمنع دخكؿ السفف 
النككية مياىيا أك مكانييا إذا كانت مسجمة في دكؿ متعاقدة أخرل، حت لك كانت ممتزمة بما جاء في ىذه 

 .االتفاقية
 

 المادة الثامنة عشرة 

 

   المطالبة بالتعكيض عف األضرار النككية تقـك ضد المستغميف، أك ضد المؤمف أك ضد أم شخص غير الدكلة 
إذا كاف القانكف الكطني يخكؿ الحؽ بإقامة  (3)المسجمة يككف قد ضمف المستغؿ ماليا طبقا لمفقرة الثانية مادة 

 . دعكل التعكيض ضد المؤمف أك ضد أم شخص آخر يقرره القانكف الكطني

 

 المادة التاسعة عشرة 

 

، تبقى أحكاـ (27)   عند انتياء ىذه االتفاقية، أك انتيائيا بالنسبة لدكلة مف الدكؿ األطراؼ فييا طبقا لممادة 
ىذه االتفاقية سارية بالنسبة لجميع األضرار النككية المسببة مف كقكع حادث نككم، ناتج مف كقكد نككم، أك بقايا    

اك فضبلت مشعة متعمقة بسفينة نككية مسجمة أك معطى ليا تصريح لمعمؿ بكاسطة أم دكلة مف الدكؿ 
المتعاقدة، قبؿ ىذا االنتياء، بشرط أف يككف الحادث النككم قد كقع قبؿ ىذا االنتياء، اك حدث في المدة البلحقة 



 

لتاريخ االنتياء، ك قبؿ انقضاء مدة خمسة ك عشريف عاما منذ تاريخ تسجيؿ السفينة النككية أك التصريح ليا 
 . بالعمؿ

 

 المادة عشرون 

 

يرجع إلى التحكيـ، بناء عمى طمب أحد األطراؼ المتعاقدة في أم نزاع، يقع بيف  (10)   دكف المساس بالمادة 
ك إذا لـ يتفؽ . طرفيف متعاقديف أك أكثر بخصكص تفسير تطبيؽ ىذه االتفاقية، ال يمكف حمو بالمفاكضات

الطرفاف عمى نظاـ التحكيـ خبلؿ ستة شيكر مف طمبو، يككف لؤلطراؼ المتنازعة الحؽ في االلتجاء لمحكمة 
 .العدؿ الدكلية، بتقديـ طمب مطابؽ حسب نظاـ المحكمة

 

 المادة الحادية و العشرون 

 

مف  (30) لمدكؿ المتعاقدة، عند التكقيع اك التصديؽ أك الدخكؿ في االتفاقية، اعبلف عدـ قبكؿ المادة – 1
 . حينئذ يككف باقي األطراؼ غير ممتزميف بيذه المادة تجاه الطرؼ المتعاقد الذم كضع ىذا التحفظ. االتفاقية
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 لمطرؼ المتعاقد الذم يضع التحفظ المنكه عنو في الفقرة األكلى أف يسحب اعتراضو بإببلغ الحككمة – 2
 . البمجيكية

 

 المادة الثانية و العشرون 

 

 ( 1962 – 1961 )   االتفاقية مفتكحة لمتكقيع بكاسطة الدكؿ التي مثمت في االجتماع الحادم عشر عاـ 
 . لممؤتمر الدبمكماسي لقانكف البحار

 

 المادة الثالثة و العشرون 

 

 .   يصدؽ عمى ىذه االتفاقية ك تكدع كثائؽ التصديؽ طرؼ الحككمة البمجيكية
 

 المادة الرابعة و العشرون 

 

 تسرم ىذه االتفاقية بعد مركر ثبلثة شيكر منذ ايداع كثائؽ التصديؽ بكاسطة دكلة مسجمة ك دكلة أخرل – 1
 .عمى األقؿ

 تصبح ىذه االتفاقية ممزمة بالنسبة لمدكؿ التي تكقع عمييا ك التي تصدؽ عمييا بعد سريانيا كما جاء في – 2
 .الفقرة األكلى مف ىذه المادة، بعد مركر ثبلثة شيكر مف ايداع كثائؽ تصديقيا عمييا

 



 

 المادة الخامسة و العشرون 

 

 لمدكؿ أعضاء األمـ المتحدة، ك أعضاء الككاالت الدكلية المتخصصة، ك الككاالت الدكلية لمطاقة الذرية – 1
 .الذيف لـ يمثمكا في االجتماع الحادم عشر لممؤتمر الدبمكماسي لقانكف البحار، حؽ االنضماـ إلى ىذه االتفاقية

 . تكدع كثائؽ التصديؽ طرؼ الحككمة البمجيكية– 2
 تصبح االتفاقية ممزمة بالنسبة لمدكلة المنضمة الييا بعد مركر ثبلثة شيكر مف ايداع كثائؽ التصديؽ،     – 3

 (. 24)ك لكف ليس قبؿ تاريخ سرياف االتفاقية كما جاء في المادة 

 

 المادة السادسة و العشرون 

 

 يدعى إلى عقد مؤتمر لمراجعة ىذه االتفاقية، بكاسطة الحككمة البمجيكية ك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية – 1
 .بعد سرياف االتفاقية بمدة خمس سنكات
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 يدعى إلى عقد مثؿ ىذا المؤتمر بكاسطة الحككمة البمجيكية ك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية قبؿ انقضاء – 2
 .المدة المنكه عنيا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة أك بعدىا إذا طمب ثمث األعضاء ذلؾ

 

 المادة السابعة و العشرون 

 

 ألم دكلة مف الدكؿ المتعاقدة حؽ االنسحاب مف االتفاقية بإببلغ الحككمة البمجيكية في أم كقت، بعد عقد – 1
 .الفقرة األكلى (26)مؤتمر المراجعة األكؿ، طبقا لما جاء في المادة 

 .  يعتبر ىذا االنسحاب ساريا بعد مركر سنة مف كصكؿ التبميغ إلى الحككمة البمجيكية– 2

 

 المادة الثامنة و العشرون 

 

 ستقـك الحككمة البمجيكية بإببلغ الدكؿ الممثمة في االجتماع الحادم عشر لممؤتمر الدبمكماسي لقانكف – 1
 : البحار، ك كذا بإببلغ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية بما يأتي

 (.25)، (23)، (22)تكقيعات، ك تصديقات، ك طمبات االنضماـ التي تصميا طبقا لممكاد  (أ)
 .24تاريخ سرياف االتفاقية طبقا لممادة  (ب)
 .27االنسحاب طبقا  (ج)

 .   شيد بذلؾ، المفكضكف المكقعكف أدناه، الذيف قدمكا كثائؽ تفكيضيـ ك كقعكا االتفاقية



 

 بالمغات اإلنجميزية، ك الفرنسية ك الركسية   1962   كضعت في برككسؿ في الخامس ك العشريف مف مايك عاـ 
ك االسبانية في نسخة كاحدة تبقى مكدعة طرؼ الحككمة البمجيكية التي تصدر نسخا معتمدة منيا، ك عند 

 . االختبلؼ في تفسير النصكص يرجع إلى األصكؿ االنجميزية ك الفرنسية
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 ،2005 أثزٚم 11 انًٕافك 1426 رثٛغ األٔل ػبو 2 يؤرخ فٙ 119 – 05يزطٕو رئبطٙ رلى 

  ٚزؼهك ثزظٛٛز انُفبٚبد انًشؼخ 

 

 

 إف رئيس الجميكرية،
 منو، (الفقرة األكلى  ) 125 ك 6 – 77بناء عمى الدستكر، ال سيما المادتاف - 

           1966 يكنيك سنة 8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 154 – 66كبمقتضى األمر رقـ    - 
 ك المتضمف قانكف االجراءات المدنية، المعدؿ ك المتمـ،

          1966 يكنيك سنة 8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 155 – 66ك بمقتضى األمر رقـ    - 
 ك المتضمف قانكف االجراءات الجزائية، المعدؿ ك المتمـ،

          1966 يكنيك سنة 8 المكافؽ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 156 – 66ك بمقتضى األمر رقـ    - 
 ك المتضمف قانكف العقكبات، المعدؿ ك المتمـ،

          1975 سبتمبر سنة 26 المكافؽ 1395 رمضاف عاـ 20 المؤرخ في 58 – 75ك بمقتضى األمر    - 
 ك المتضمف القانكف المدني، المعدؿ ك المتضمف، 

 فبراير سنة 16 المكافؽ 1405 جمادل األكلى عاـ 26 المؤرخ في 05 – 85ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
  ك المتعمؽ بحماية الصحة ك ترقيتيا، المعدؿ ك المتمـ،1985



 

  1988 يناير سنة 26 المكافؽ 1408 جمادل الثانية عاـ 7 المؤرخ في 07 – 88ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
 ك المتعمؽ بالصحة ك األمف ك طب العمؿ،

       1990 فبراير سنة 6 المكافؽ 1410 رجب عاـ 10 المؤرخ في 03 – 90ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
 ك المتعمؽ بمفتشية العمؿ، المعدؿ ك المتمـ،

        1990 أبريؿ سنة 7 المكافؽ 1410 رمضاف عاـ 12 المؤرخ في 08 – 90ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
 ك المتعمؽ بالبمدية،

        1990 أبريؿ سنة 7 المكافؽ 1410 رمضاف عاـ 12 المؤرخ في 09 – 90ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
 ك المتعمؽ بالكالية،

      1990 أبريؿ سنة 21 المكافؽ 1410 رمضاف عاـ 26 المؤرخ في 11 – 90ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
 ك المتعمؽ بعبلقات العمؿ، المعدؿ ك المتمـ،
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         1995 يناير سنة 25 المكافؽ 1415 شعباف عاـ 23 المؤرخ في 07 – 95ك بمقتضى األمر رقـ    - 
 ك المتعمؽ بالتأمينات،

 يكليك سنة 19 المكافؽ 1424 جمادل األكلى عاـ 19 المؤرخ في 10 – 03ك بمقتضى القانكف رقـ    - 
  ك المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،2003
 غشت سنة 25 المكافؽ 1405 ذم الحجة عاـ 9 المؤرخ في 231 – 85ك بمقتضى المرسـك رقـ    - 
  الذم يحدد شركط تنظيـ التدخبلت ك االسعافات ك تنفيذىا عند كقكع الككارث، كما يحدد كيفيات ذلؾ، 1985
 غشت سنة 25 المكافؽ 1405 ذم الحجة عاـ 9 المؤرخ في 232 – 85ك بمقتضى المرسـك رقـ    - 
  ك المتعمؽ بالكقاية مف الككارث،1985
 المكافؽ أكؿ ديسمبر سنة 1417 رجب عاـ 20 المؤرخ في 436 – 96ك بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ    - 
  ك المتضمف انشاء محافظة الطاقة الذرية ك تنظيميا ك سيرىا،1996
 أبريؿ 15 المكافؽ 1419 ذم الحجة عاـ 29 المؤرخ في 86 – 99ك بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ    - 
  ك المتضمف انشاء مراكز البحث النككم،1999سنة 

 أبريؿ 11 المكافؽ 1426 ربيع األكؿ عاـ 2 المؤرخ في 117 – 05ك بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ    - 
  ، ك المتعمؽ بتدابير الحماية مف االشعاعات المؤينة،2005سنة 



 

 فبراير سنة 27 المكافؽ 1410 شعباف عاـ 2 المؤرخ في 78 – 90ك بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ    - 
  ك المتعمؽ بدراسات التأثير في البيئة،1990
 يناير سنة 19 المكافؽ 1411 رجب عاـ 3 المؤرخ في 05 – 91ك بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ    - 
  ك المتعمؽ بالقكاعد العامة لمحماية التي تطبؽ عمى حفظ الصحة ك األمف في أماكف العمؿ،1991

 :    يرسـ ما يأتي

 

 انفظم األٔل 

 انٓذف ٔ انزؼبرٚف 

 

يحدد ىذا المرسـك القكاعد المتعمقة بتسيير النفايات المشعة الصمبة ك السائمة ك الغازات :    المادة األولى
 . المنبعثة، الناتجة عف كؿ نشاط يتصؿ بمكاد نككية أك مكاد مشعة

 

تستثنى مف تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسـك المكاد ذات النشاطات الكتمية ك الكمية التي تككف دكف  : 2   المادة 
 .الحدكد المحددة في التنظيـ المعمكؿ بو
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   تسمـ محافظة الطاقة الذرية شيادات اإلعفاء التي تخكؿ الحؽ في القضاء عمى النفايات بالطرؽ المتفؽ عمييا 
دكف تجاكز الحدكد المحددة في المرسـك المنصكص عميو في الفقرة السابقة، ك ذلؾ عف كؿ يـك ك عف كؿ 

 .ىيكؿ أساسي
   غير أف محافظة الطاقة الذرية يمكف أف تكافؽ عمى استثناءات عمى أساس دراسات التأثير اإلشعاعي التي 

 .تبيف عدـ تأثير النفايات المعنية عمى العماؿ ك الجميكر ك البيئة
 

 :يقصد في مفيكـ ىذا المرسـك بما يأتي : 3   المادة 
 مادة تحتكم عمى عناصر إشعاعية أك ممكثة بيا بمستكيات تركيز أك نشاط تتجاكز حدكد :نفاية مشعة   - 

 اإلعفاء، ك التي ال تدخؿ في أم نشاط متكقع،
 مجمكع القيـ المعبر عنيا بالتركيز أك النشاط بحيث ال تخضع النفايات ذات النشاط      :حدود اإلعفاء   - 

 أك التركيز األقؿ مف ىذه القيـ لرقابة تنظيمية،
 كؿ األنشطة اإلدارية ك العممية المرتبطة بفرز النفايات المشعة ك جمعيا        :تسيير النفايات المشعة   - 

 ك تداكليا ك معالجتيا األكلية ك معالجتيا ك تكضيبيا ك نقميا ك ايداعيا ك تخزينيا،



 

 منشأة مع مجمكع ىياكميا األساسية ك تجييزاتيا التي يتـ بداخميا إنتاج مكاد نككية         :منشأة نووية   - 
 ك معالجتيا ك استعماليا ك تداكليا ك ايداعيا،

  مؤسسة تكلد نفايات خارج دكرة الكقكد النككم،:منتج   - 
 العمميات المرتبطة بتكليد الطاقة النككية التي يندرج بيا استخراج مكاد خاـ قابمة لبلنشطار   :دورة الوقود   - 

ك التخصيب ك الصنع ك االستعماؿ ك ايداع الكقكد النككم المستعمؿ ك معالجة ك تخزيف النفايات المرتبة عمى 
 ذلؾ،
  مؤسسة تستغؿ كؿ منشأة ليا عبلقة بدكرة الكقكد، :مستغل- 
 أك ألغراض اقتصادية،/ العمميات التي تسمح بتغيير خصائص النفاية المشعة لغايات األماف ك:معالجة- 

 :    تتمثؿ أىداؼ المعالجة في
 تقميص الحجـ،   - 
 استخراج العناصر المشعة مف النفاية،   - 
 .تغيير التركيبة   - 

 ك يقتضي .  العمميات التي تنتج طردا مف نفاية يمكف تداكلو ك نقمو ك ايداعو ك تخزينو بسيكلة:توضيب- 
 

182 

 .التكضيب تغيير النفاية إلى شكؿ صمب أكثر استقرارا
  ناتج عممية التكضيب المتككف مف النفاية ك حاكيتيا مع مختمؼ حكاجزه الداخمية لمحماية، :طرد نفاية- 
 أك تخزينيا،/ عممية تسمح بتخزيف مؤقت لمنفايات المشعة في انتظار إزالتيا أك معالجتيا ك:إيداع- 
 عممية تيدؼ إلى كضع الطركد التي تحتكم عمى نفايات مشعة داخؿ مكاف محمي مع كجكد :تخزين نيائي- 

 . أم نية في استرجاعيا عمى األقؿ ليس قبؿ مدة زمنية طكيمة

 

 انفظم انضبَٙ 

 شزٔط رظٛٛز انُفبٚبد انًشؼخ 

 

 انمظى األٔل 

 االنزشايبد  

 

يجب عمى كؿ منتج لمنفايات المشعة أف يسير عمى تكفير كؿ الشركط الضركرية لحماية البيئة   ك  : 4المادة 
 .الجميكر ك العماؿ أثناء مختمؼ العمميات التي تدخؿ في اطار تسيير ىذه النفايات

 .    يتـ تسيير ىذه النفايات المشعة حسب المقاييس ك الكيفيات ك الشركط التي تحددىا محافظة الطاقة الذرية

 



 

يجب عمى مستغؿ المنشأة القياـ بمجمكع عمميات تسيير النفايات المشعة، باستثناء عممية التخزيف  : 5المادة 
 .النيائي الذم يجب أف تتكفؿ بو محافظة الطاقة الذرية أك ىيئة تعينيا ىذه األخيرة

 

 يجب عمى كؿ منتج أك مستغؿ تعييف منسؽ مكمؼ بتسيير النفايات داخؿ المنشأة ك بالعبلقات مع  :6المادة 
 .كؿ الييئات ك السمطات المعنية بتسيير النفايات المشعة

 

 يخضع كؿ رمي ميما يكف شكمو لمكاد مشعة في البيئة لرخصة مسبقة مف محافظة الطاقة الذرية،  :7المادة 
 .بعد دراسة التأثير اإلشعاعي، حسب إجراء تشترؾ في تحديده مع المصالح المختصة في الكزارة المكمفة بالبيئة

   كؿ مادة أخرل مشعة أك منتكج مشع أصبح نفاية مشعة تجب معالجتو عمى أنو نفاية مشعة طبقا ألحكاـ ىذا 
 .المرسكـ

 

تخضع عمميات تسيير المكاد المشعة التي تنتجيا المنشآت األساسية النككية، لمحصكؿ عمى رخصة  : 8المادة 
 .تسمميا محافظة الطاقة الذرية عمى أساس دفتر شركط
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 انمظى انضبَٙ 

 انزذاثٛز انزمُٛخ 

 

 يجب تحديد خصائص النفايات المشعة الناتجة عف االستعماالت خارج دكرة الكقكد النككم       ك  :9المادة 
 .فرزىا بمجرد انتاجيا، طبقا لمتصنيؼ الممحؽ بيذا المرسكـ

 

 يجب عمى المنتج تقديـ النفايات المشعة مف أجؿ جمعيا طبقا لمتطمبات الفرز ك مقاييس  :10المادة 
 .اإلشعاعات ك االشارات كما ىك محدد في أحكاـ ىذا المرسكـ

 

 تجب مناكلة الحاكيات المخصصة لجمع النفايات المشعة ك كذلؾ األكياس المستعممة لنقؿ ىذه  :11المادة 
النفايات ك يشار إلى ذلؾ بإشارات يتعذر محكىا، ك بكيفية تبيف أصؿ النفاية ك العنصر المشع، ك نشاط النفاية، 

ك يجب . ك تاريخ االنتاج ك منسكب مكافئ الجرعة عند الممس ك كذلؾ كؿ خطر مشترؾ كيميائي أك بيكلكجي
 .أف تسيؿ االشارات تحديد النفايات حت بعد اجبلئيا نحك مكقع التخزيف

 



 

 يجب أف يسير المنتج أك المستغؿ عمى أف تككف النفايات المشعة المنتجة في منشأتو في انتظار  :12المادة 
معالجتيا أك اجبلئيا مكدعة بطريقة مبلئمة في منشآت أساسية تستجيب لمتطمبات األمف اإلشعاعي     ك 

 .الحماية المادية كما ىي محددة في التنظيـ المعمكؿ بو
 .   ك يجب أف تككف النفايات المكضبة خبلؿ االيداع معزكلة عف النفايات األخرل التي لـ تكف محؿ معالجة

 

 يجب عمى كؿ مستعمؿ مصادر مشعة مختكمة اتخاذ التدابير الضركرية لمتأكد مف ضماف ارجاع  :13المادة 
ك يجب أف تككف ىذه العممية محؿ . المصادر المستعممة إلى الممكف بعد آخر مرحمة مف مراحؿ االستعماؿ

ك عند االستحالة، أك إذا كجدت مصادر في حالة اىماؿ، فإف . ترتيب تعاقدم يربط بيف المشترم ك الممكف
 .محافظة الطاقة الذرية تتخذ تدابير الحماية الضركرية

 .    يمنع كؿ استيراد لمنفايات المشعة

 

 انمظى انضبنش 

 األحكبو انخبطخ ثبنُفبٚبد انًشؼخ انظهجخ ٔ انظبئهخ 

 

 تجمع النفايات المشعة الصمبة ك السائمة بعناية داخؿ أكعية مبلئمة تضمف حماية كافية، ثـ تعالج  :14المادة 
 . بطريقة تمنع أم خطر مف انتشار اإلشعاعات ميما يكف شكميا
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 .   يمنع تفريغ النفايات المشعة الصمبة في المياه السطحية ك في قنكات صرؼ المياه ك في المجمعات المائية
 

 يجب اتخاذ كؿ التدابير الضركرية أثناء كؿ فترة االيداع ك المعالجة مف أجؿ منع كؿ خطر  :15المادة 
النتشار اإلشعاعات ك مف أجؿ الكقاية مف أم تسرب غير مراقب لمسكائؿ المشعة، ك يجب أف تككف المعالجة 

 .مبلئمة لطبيعة ك نكع تسمـ ك نشاط العناصر المشعة المتكاجدة
   ك تعالج األكحاؿ أك الركاسب المشعة ك المتحصؿ عمييا بعد التجفيؼ المحتمؿ ك تكضيب مثؿ النفايات 

 . المشعة الصمبة
   يتـ االبقاء عمى النشاط الكمي لمنفايات المشعة السائمة ك الغازية المتسربة في المستكل األدنى الممكف حيث 

 مف ىذا 7يمكف التحكـ فيو بكيفية معقكلة مع عدـ تجاكز الحدكد المحددة في الرخصة المذككرة في المادة 
 .المرسكـ

 



 

تكضع النفايات المشعة السائمة ك الصمبة التي ال يمكف اجبلؤىا ك تحفظ في أكعية صمبة مبلئمة  : 16المادة 
 .ك تكدع في أماكف مطابقة لمتطمبات األمف بحيث تمنع أم انتشار لممكاد المشعة

   إذا كانت ىذه النفايات قابمة إلطبلؽ غازات متدفقة مشعة، فإنو يجب تيكية المكاف بطريقة تضمف احتراـ 
 .الحدكد كما ىي محددة في التنظيـ المعمكؿ بو

 

 انمظى انزاثغ 

 يزطهجبد األيٍ اإلشؼبػٙ 

 

 يجب أف تستجيب أماكف ك مكاقع اإليداع التي تكدع فييا النفايات المشعة غير المكضبة  :17المادة 
 . لممتطمبات المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو

 

 يجب عمى منتج النفايات اعداد برنامج ضماف الجكدة بكيفية تكفؿ احتراـ التدابير المتخذة مف أجؿ  :18المادة 
 .تمبية متطمبات األمف

 .    يجب أف تكافؽ محافظة الطاقة الذرية عمى برنامج ضماف النكعية ك تراقب تطبيقو
   يشمؿ برنامج ضماف الجكدة تحديد مؤىبلت العماؿ ك اجراءات العمؿ، ك الكسائؿ المستعممة ك حفظ 

 . المعمكمات

 

 يجب عمى المنتج أك المستغؿ مسؾ سجؿ جرد لمنفايات المشعة يحيف يكميا، ك يكضع تحت  :19المادة 
 .تصرؼ األعكاف المكمفيف بالرقابة التابعيف لمسمطات المختصة في الميداف
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 :   يجب أف يحتكم ىذا السجؿ المرقـ ك المؤشر عميو عمى المعمكمات التي تبيف
 مصدر النفايات ك رقـ الطرد ك الطبيعة الفيزيائية ك الكيميائية لمنفايات ك نشاطيا ك تاريخ االيداع،   - 
 كمية النفايات المشعة المتكلدة ك المكدعة،   - 
 الغازات المنبعثة في الجك المرخص بيا،   - 
 الكميات المرخص برمييا في الشبكات المختمفة أك التي يتـ اجبلؤىا مف أجؿ المعالجة،   - 
 الكميات المرخص برمييا في األماكف المبلئمة،   - 
 األحجاـ التي يتـ اجبلؤىا في مستكدعات خاصة،   - 
 .كؿ حادث كقع أثناء عمميات تسيير ىذه النفايات   - 

 



 

 أعبله، يجب عمى المستغؿ اعداد تقرير سنكم 19 زيادة عمى السجؿ المنصكص عميو في المادة  :20المادة 
ك يجب أف يبيف ىذا التقرير . يرسؿ إلى محافظة الطاقة الذرية عف كضعية النفايات المشعة التي يقـك بتسييرىا

طبيعة العناصر المشعة ك نشاطيا الكمي ك الخاص، مع تحديد طبيعتيا الفيزيائية ك الكيميائية ك الكميات 
 .المكدعة ك المحتمؿ رمييا أك اجبلؤىا

 

 يجب كضع كؿ المعطيات المتعمقة بالنفايات المشعة ضمف األرشيؼ طبقا لمتشريع ك التنظيـ  :21المادة 
 . المعمكؿ بيما

 

 يجب عمى المنتج أك المستغؿ أف يعد لصالح المؤسسة المكضكعة تحت مسؤكليتو مخطط التدخؿ  :22المادة 
 .ك اإلنقاذ في حالة الطكارئ طبقا لمتنظيـ المعمكؿ بو

 

 .يكمؼ أسبلؾ مكظفي الدكلة المؤىميف، كؿ فيما يخصو، بمعاينة المخالفات ألحكاـ ىذا المرسكـ :23المادة 
 

 . ينشر ىذا المرسـك في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :24   المادة 
 .2005 أبريؿ سنة 11 المكافؽ 1426 ربيع األكؿ عاـ 2   حرر بالجزائر في 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 يهحك 

 *رظُٛف انُفبٚبد انًشؼخ 
  

 :   يتـ تصنيؼ النفايات المشعة حسب األصناؼ ك الفئات اآلتية
 

 T< 6 J: الصنؼ األكؿ
 

 J≤T≤74 J 6: الصنؼ الثاني
 

  سنة J<T≤30 74: الصنؼ الثالث

 

 * (14C ) 14 سنة باستثناء كربكف T< 30: الصنؼ الرابع



 

 

Tيمثؿ مدة النقصاف لعنصر مشع معيف. 
 

*    14 C يتـ مماثمتو بالصنؼ الثالث ك ىذا بسبب درجة تسممو اإلشعاعية المعتدلة ك ضعؼ األنشطة
 .المستعممة عمكما

 

 .نفايات صمبة قابمة لبلحتراؽ: الفئة أ 
 

 .نفايات صمبة غير قابمة لبلحتراؽ: الفئة ب 
 

 .( مؿ مف السائؿ 20أنبكب يحتكم عمى أقؿ مف  )نفايات مختمطة : الفئة ج 
 

 .سكائؿ مائية: الفئة د 
 

 .سكائؿ عضكية: الفئة ق 
 

 .نفايات قابمة لمتعفف: الفئة ك 
 

 . مصادر مختكمة: الفئة م 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .   2005 أبريؿ 13 ، الصادرة بتاريخ 27الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، عدد :  مصدر   *
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 لبئًخ انًزاجغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
І / انمزآٌ انكزٚى 

 

ІІ /  انًؤنفبد 

 

 انًؤنفبد ثبنهغخ انؼزثٛخ : أٔال

 

 انكزت انؼبيخ / أ 

 

  .2008 ابتساـ سعيد الممكاكم، جريمة تمكيث البيئة دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، طبعة – 1
  .2006 دكتكر أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي لمبحار، دار النيضة العربية، طبعة – 2
 دكتكر أحمد بف محمد السريع ك أستاذ حسف عثماف محمد، الطرؽ العممية إلزالة التمكث اإلشعاعي لمسطكح – 3

 .1999ك األفراد ك أجيزة المختبرات، مطابع جامعة الممؾ سعكد، طبعة الثانية 



 

 دكتكر أحمد عبد الحميد عشكش، قانكف النفط االتجاىات الحديثة في تحديد القانكف الذم يحكـ اتفاقيات – 4
  .2003التنمية االقتصادية الدكلية دراسة مقارنة، مؤسسة الشباب الجامعية، طبعة 

 دكتكر أحمد محمد حشيش، المفيـك القانكني لمبيئة في ضكء مبدأ أسممة القانكف المعاصر، دار الفكر – 5
  .2001الجامعي، طبعة األكلى 

 . 2000 أسامة أنكر العربي، قانكف البيئة ك الئحتو التنفيذية، دار العربي، طبعة األكلى – 6
  .2008 دكتكر ايماف عطية ناصؼ، مبادئ اقتصاديات المكارد ك البيئة، المكتب الجامعي الحديث، طبعة – 7
 . دكتكر جماؿ عبد الناصر مانع، التنظيـ الدكلي، دار العمـك لمنشر ك التكزيع، دكف ذكر لسنة النشر– 8
 حساني خالد، جرائـ االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر مف كجية نظر القانكف الدكلي، دار بمقيس، طبعة األكلى – 9

  .2011جانفي 
  .2003 دكتكر حسنيف العركسي، التمكث الغذائي، مكتبة المعارؼ الحديثة، طبعة – 10
  .2007 دكتكر حسنيف المحمدم بكادل، االرىاب النككم لغة الدمار، دار الفكر الجامعي، طبعة – 11
  .2011 دكتكرة حميدة جميمة، النظاـ القانكني لمضرر البيئي ك آليات تعكيضو، دار الخمدكنية، طبعة – 12
 خالد بف محمد القاسمي ك كجيو جميؿ البعيني، أمف ك حماية البيئة حاضرا ك مستقببل دراسة انسانية في – 13

  .1997التمكث البيئي، دار الثقافة العربية، طبعة األكلى 
  2010 دكتكر راتب سبلمة السعكد، اإلنساف ك البيئة دراسة في التربية البيئية، دار الثقافة، طبعة األكلى – 14
 دكتكر رياض صالح  أبك العطا، حماية البيئة في ضكء القانكف الدكلي، دار الجامعة الجديدة، طبعة – 15

2009.  
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  .2011 دكتكر زازة لخضر، أحكاـ المسؤكلية الدكلية في ضكء القانكف الدكلي العاـ، دار اليدل، طبعة – 16
  .2008 دكتكر سعادم محمد، المسؤكلية الدكلية، دكف ذكر دار النشر، طبعة األكلى – 17
 دكتكر سعيد السيد قنديؿ، آليات تعكيض األضرار البيئية دراسة في ضكء األنظمة القانكنية ك االتفاقيات – 18

 .2004الدكلية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 
 دكتكر سمير محمد فاضؿ، المسؤكلية عف األضرار الناتجة عف استخداـ الطاقة النككية كقت السمـ، عالـ – 19

  .1976الكتب، قاىرة 
  .2010 أستاذة صباح العشاكم، المسؤكلية الدكلية عف حماية البيئة، دار الخمدكنية، طبعة األكلى – 20
 113 دكتكر صفكت سبلمة محمد ك دكتكر جماؿ الشكيفي، المجنة الدكلية لمكقاية االشعاعية التقرير رقـ – 21

  .2010التعميـ ك التدريب في مجاؿ الكقاية االشعاعية لئلجراءات التشخيصية ك التداخمية، أكتكبر 



 

 دكتكر طارؽ ابراىيـ الدسكقي عطية، األمف البيئي النظاـ القانكني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، – 22
  .2009طبعة 

 .1996 دكتكر عادؿ فقي عكض، ادارة التمكث الصناعي النفايات السائمة، دار الشركؽ، طبعة األكلى – 23
 دكتكر عامر طراؼ، التمكث البيئي ك العبلقات الدكلية، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات، طبعة األكلى – 24

2008.  
 أستاذ عبد الحكيـ مييكبي، التغيرات المناخية األسباب ك المخاطر ك مستقبؿ البيئة العالمي، دار – 25

  .2011الخمدكنية، طبعة 
 .1997 دكتكر عبد السبلـ صالح عرفة، التنظيـ الدكلي، الجامعة المفتكحة، طبعة الثانية – 26
  .2007 دكتكر عبد العزيز العشاكم، محاضرات في المسؤكلية الدكلية، دار ىكمة، الجزائر – 27
 عبد القادر رزيؽ المخادمي، التمكث البيئي مخاطر الحاضر ك تحديات المستقبؿ، ديكاف المطبكعات – 28

  .2006الجامعية، طبعة الثانية 
 دكتكر عبد الكاظـ العبكدم، يرابيع رقاف ك جرائـ فرنسا النككية في الصحراء الجزائرية، دار الغرب، طبعة – 29

2000.  
 عبده عبد الجميؿ عبد الكارث، حماية البيئة البحرية مف التمكث في التشريعات الدكلية الداخمية، المكتب – 30

 .2006الجامعي الحديث، 
 .1978 فاركؽ سعد، قانكف الفضاء الككني، األىمية لمنشر ك التكزيع، بيركت – 31
  دكتكر فخرم اسماعيؿ حسف، اإلشعاع المؤيف ك ظاىرة النشاط اإلشعاعي، ديكاف المطبكعات الجامعية، – 32
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 .دكف ذكر لسنة النشر
 .2003 دكتكر كماؿ حمدم، القانكف البحرم، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، طبعة – 33
 .2007 دكتكر ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، طبعة – 34
  .2002 دكتكر محمد ابراىيـ حسف، التبايف البيئي ك أنكاع التمكث، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة – 35
 دكتكر محمد المجذكب، التنظيـ الدكلي النظرية ك المنظمات العالمية ك االقميمية المتخصصة، منشكرات – 36

  .2005الحمبي الحقكقية، طبعة 
  .2008 دكتكر محمد بك سمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ جزء األكؿ، دار الغرب، طبعة – 37
 دكتكر محمد تكفيؽ سعكدل، التمكث البحرم ك مدل مسؤكلية صاحب السفينة عنو، دار األميف، طبعة – 38

2001.  



 

 محمد خالد جماؿ رستـ، التنظيـ القانكني لمبيئة في العالـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، طبعة األكلى – 39
2006.  

  2004 دكتكر محمد صبرم السعدم، شرح القانكف المدني الجزائرم جزء الثاني، دار اليدل، طبعة الثانية – 40
 محمد عبد الَمو محمد نعماف، ضمانات استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية، بدكف ذكر دار – 41

 .2001النشر، طبعة 
 دكتكر محمد عبد المعبكد الجبيمي، التفجيرات النككية لمتطبيقات السممية، معيد االنماء العربي، طبعة – 42

  .1982األكلى 
 دكتكر محمد عبد المنعـ عبد الغني، الجرائـ الدكلية دراسة في القانكف الدكلي الجنائي، دار الجامعة – 43

 .2007الجديدة لمنشر، طبعة 
 . دكتكر محمد لعركؽ، أطمس الجزائر ك العالـ، دار اليدل، دكف ذكر لسنة النشر– 44
 دكتكر محمكد خيرم بنكنة، القانكف الدكلي ك استخداـ الطاقة النككية، مؤسسة دار الشعب، طبعة الثانية – 45

1971.  
 دكتكر محمكد صالح العادلى، مكسكعة حماية البيئة جزء الثالث الحماية الجنائية لمبيئة، دار الفكر – 46

  .2003الجامعي، طبعة 
 .2003 محمكد عبد المكلى، التمكث البيئي، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة – 47
  .1992 أستاذ مركاف يكسؼ صباغ، البيئة ك حقكؽ اإلنساف، ككمبيك نشر، طبعة األكلى – 48
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 دكتكر مصطفى كماؿ طو، التكحيد الدكلي لمقانكف البحرم، دار الفكر الجامعي باإلسكندرية، طبعة – 49
2007.  

 معكض عبد التكاب ك مصطفى معكض عبد التكاب، جرائـ التمكث مف الناحيتيف القانكنية ك الفنية، منشأة – 50
  .1986المعارؼ باإلسكندرية، طبعة 

 . دكتكر مكي الحسني، المدخؿ إلى الفيزياء النككية، ديكاف المطبكعات الجامعية، دكف ذكر لسنة النشر– 51
 .2000، دار الفكر العربي، طبعة األكلى 21 دكتكر ممدكح عبد الغفكر حسف، الثقافة النككية لمقرف – 52
 دكتكر منصكر أحمد عبد المنعـ، دكتكر أحمد عبد الرحمف النجدل ك دكتكر صبلح عبد السميع عبد – 53

  .2003الرازؽ، الدراسات االجتماعية ك مكاجية قضايا البيئة جزء الثاني، دار القاىرة، طبعة األكلى 
 .1999 دكتكر نبيؿ صبحي الطكيؿ، البيئة ك التمكث محميا ك عالميا، دار النفائس، طبعة األكلى – 54



 

 دكتكر نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف، ضمانات حقكؽ اإلنساف ك حمايتيا كفقا لمقانكف الدكلي ك التشريع – 55
 .2009الكطني، دار المطبكعات الجامعية، طبعة 

 أستاذة نصر الَمو سناء، الحماية القانكنية لمبيئة مف التمكث في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني، منشكرات – 56
  .2013بغدادم، طبعة 

 دكتكر نعماف عطا الَمو الييتي، األسمحة المحرمة دكليا القكاعد ك اآلليات، دار رسبلف، طبعة األكلى – 57
2007.  

  .2002 نعمة الَمو عنيسي، اإلنساف ك البيئة، دار المنيؿ المبناني، طبعة األكلى – 58
  . 2004 كناس يحي، المجتمع المدني ك حماية البيئة، دار الغرب، طبعة – 59

 

 انكزت انًزخظظخ / ة 

 

 دكتكر أحمد بف محمد السريع ك أستاذ حسف عثماف محمد، التمكث اإلشعاعي لمبيئة، مطابع جامعة الممؾ – 1
 .1998سعكد، طبعة السابعة 

 دكتكر عمي سعيداف، حماية البيئة مف التمكث بالمكاد اإلشعاعية ك الكيميائية في القانكف الجزائرم، دار – 2
  . 2008الخمدكنية، طبعة األكلى 
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 انًؤنفبد ثبنهغخ األجُجٛخ : صبَٛب

 

1- Aude Le Dars, Pour une gestion durable des déchets nucléaire,1er édition janvier 
2004, Le Monde PUF. 
2- Carlton Stoiber, Alec Baer, Norbert Plzer, Wolfram tonhauser, Hand Book on 
nuclear Law, printed by IAEA in Austria, July 2003. 
3- Jean François Beaux, L’environnement, premier édition 1998, Nathan. 
4- Jean Marc Lavieille, droit international de l’environnement, 2eme édition, ellipses 
5- Michel Prieur, droit de l’environnement, 4eme édition 2001, Dalloz Dalta.  

 



 

ІІІ /  انجحٕس ٔ انزطبئم انؼهًٛخ 

 

 انجحٕس : أٔال

 

 ثبنهغخ انؼزثٛخ / أ 

 

 المجنة الدائمة لمكقاية مف االشعاعات بجامعة الممؾ سعكد نشأتيا، أىدافيا ك نشاطيا، سمسمة مف النشرات – 1
المتخصصة تصدرىا المجنة الدائمة لمكقاية مف اإلشعاعات بجامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية طبعة 

  .1999الثالثة 
 دكتكر عبد الحميد حممي الجزار كمحمد عبد المنعـ صقر، اإلشعاع الذرم ك استخداماتو السممية، عالـ – 2

، أكت 379المعرفة سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب بالككيت عدد 
2011.  

 دكتكر عبد المنعـ مصطفى المقمر، االنفجار السكاني ك االحتباس الحرارم، عالـ المعرفة سمسمة كتب – 3
 .2012، أغسطس 391ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب بالككيت عدد 

 أستاذ محمد محي الديف، ممخص لبعض القضايا الدكلية المتعمقة بمسائؿ المسؤكلية الدكلية، جامعة – 4
  .2012 – 2011  كمية الحقكؽ، 1الجزائر

  ،303 منظمة الصحة العالمية، اآلثار الصحية الناجمة عف حادثة تشرنكبيؿ نبذة عامة، صحيفة كقائع رقـ– 5
 :  عمى المكقع اإللكتركني2006أبريؿ 

http://WWW.Who.int/media centre/factsheets/fs303/ar/  
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 ثبنهغخ األجُجٛخ / ة 

 

1- Etude sur la planification en matière de sécurité et de défense des petits États 
insulaires, Afin de réagir de façon adéquate, en cas d’incident ou d’attentat 
terroriste contre des navires traversant la mer des caraïbes et ayant à bord des 
déchets nucléaires, établi par conseil permanent de l’organisation des États 
Américains, en application du dispositif de la résolution AG/ RES-1886 (XXXІІ-

O/02), Juin 2003.                                                                                    

 

 انزطبئم انؼهًٛخ: صبَٛب



 

 

دكتكر باسـ محمد شياب، الحماية الجنائية ضد مخاطر التمكث اإلشعاعي، مذكر لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة - 1
في حقؿ العمـك الجنائية بإشراؼ دكتكر مركاف محمد، جامعة كىراف كمية الحقكؽ، السنة الجامعية         

2001- 2002.  
 زرنكخ ياسمينة، اشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك االقتصادية – 2

  .2006 – 2005تحت اشراؼ أستاذ زركني مصطفى، السنة الجامعية 
 عثماني كليد، العبلقة بيف البيئة ك التنمية المستدامة في ضكء قكاعد القانكف الدكلي العاـ، مذكرة تخرج لنيؿ – 3

شيادة الماجستير في القانكف الدكلي العاـ تحت اشراؼ دكتكر يكسؼ بناصر، جامعة كىراف، السنة الجامعية 
2011 – 2012.  

 قنصك ميمكد زيف العابديف، المسؤكلية الدكلية عف األضرار البيئية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في – 4
قانكف البيئة تحت اشراؼ دكتكر قادة بف عمي، جامعة الجيبللي ليابس بسيدم بمعباس، السنة الجامعية    

2012 - 2013.  
 أستاذ محمد بمفضؿ، القانكف الدكلي لحماية البيئة ك التنمية المستدامة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير – 5

  .2007 – 2006في القانكف الدكلي العاـ تخصص حقكؽ اإلنساف، جامعة السانيا كىراف، السنة الجامعية 
 ىناكم ليمى، االستخداـ السممي لمطاقة النككية في ظؿ القانكف الدكلي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في – 6

القانكف العاـ تحت اشراؼ دكتكر أحمد سي عمي، جامعة حسيبة بف بكعمي بشمؼ، السنة الجامعية        
2007 – 2008. 
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 كناس يحي، اآلليات القانكنية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، جامعة أبك بكر – 7
  . 2007بمقايد بتممساف، جكيمية 

 

ІV  / انًمبالد 

 

 دكتكر السيد مصطفى أحمد أبك الخير، حؽ الدكؿ في االستخدامات السممية لمطاقة النككية في القانكف – 1
 : الدكلي، مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني

WWW. aun. edu. eg / conférences / 27.9_ 2009/ conférences CD_files/…/8.doc    
 دكتكر سنكسي خنيش، األبعاد االستراتيجية إلدارة حماية البيئة الدكلية ك االقميمية، مجمة الحقكؽ ك العمـك – 2

  .2008 ، جكاف 01االنسانية، يصدرىا معيد العمـك القانكنية ك االدارية بالجمفة عدد 



 

 دكتكر عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي، البيئة ك حمايتيا مف التمكث، مجمة صنعاء لمقانكف ك الدراسات – 3
  .2005يكنيك - االسبلمية عدد الثالث، يناير

 دكتكر عبد العزيز مخيمر عبد اليادم، العدكاف العراقي عمى البيئة بدكلة الككيت في ضكء أحكاـ القانكف – 4
الدكلي، مجمة الحقكؽ تصدر عف مجمس النشر العممي بجامعة الككيت السنة الخامسة عشرة عدد األكؿ، 

  .1991مارس
 دكتكر عبد الَمو بف جمعاف الغامدم، التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغبلؿ المكارد الطبيعية ك المسؤكلية – 5

 :عف حماية البيئة، مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني
WWW. KantaKji. Com/ Figh/ Files/ Env/ 2009. doc                    

 عمي مانع، جرائـ االستعمار الفرنسي تجاه الجزائرييف خبلؿ فترة االحتبلؿ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية – 6
 .1997، سنة 4 رقـ 35االقتصادية ك السياسية، جامعة الجزائر الجزء

أستاذ لغكاطي عباس، مكجز عف االدارة البيئية في القكانييف الجزائرية، مجمة الحقكؽ ك العمـك السياسية - 7
  .2001تصدرىا كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية بجامعة جيبللي ليابس بسيدم بمعباس عدد الثامف، 

 :  ، مقاؿ عمى المكقع اإللكتركني2009 مؤتمر ككبنياغف لمتغيرات المناخية – 8
ar. WiKipedia. Org                                    

أستاذ محمد الميدم بكراكم ك أستاذة انصاؼ بف عمراف، البعد القانكني لآلثار الصحية ك البيئية لمتجارب – 9
النككية الفرنسية في الصحراء الجزائرية مف منظكر القانكف الدكلي اإلنساني، دفاتر السياسة ك القانكف عدد 

  .2013الثامف، جانفي 
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محمد بف ابراىيـ الجار الَمو، حفظ األغذية بالتشعيع الذرم، جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ ك المعادف،   - 10
 :    ، مقاؿ عمى المكقع اإللكتركني1997مارس - فبراير

Faculty. Kfupm. edu. sa/ PHYS/ mibrahim/ Arabic - Articles/ 22. doc 
 دكتكر محمد محمد عبد المطيؼ، الطاقة النككية ك القانكف، عالـ الفكر مجمة دكرية تصدر عف المجمس – 11

 .2013مارس - ، يناير41 المجمد 3الكطني لمثقافة ك الفنكف ك اآلداب بالككيت عدد 
 أستاذ كعمي جماؿ، مشكمة التمكث البحرم ك اآلليات القانكنية الكفيمة لمحاربتو، مجمة الحقكؽ ك العمـك – 12

  . 2011السياسية تصدرىا كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية بجامعة جيبللي ليابس بسيدم بمعباس عدد الثامف، 

 

V /  انًحبضزاد 

 



 

 دكتكر سعادم محمد، محاضرات في مقياس حقكؽ اإلنساف، ألقيت بجامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ – 1
  .2007 – 2006، السنة الجامعية (ممحقة غميزاف  )
 أستاذ يحي عبد الحميد، محاضرات في مقياس المدخؿ لمعمـك القانكنية نظرية الحؽ، ألقيت بجامعة عبد – 2

  . 2005 – 2004، السنة الجامعية (ممحقة غميزاف  )الحميد بف باديس مستغانـ 

 

VІ /  انُظٕص انمبََٕٛخ 

 

 انُظٕص انمبََٕٛخ انذٔنٛخ : أٔال

 

 االرفبلٛبد انذٔنٛخ/ أ 

 

  .1960 اتفاقية باريس عف المسؤكلية المدنية عف األضرار النككية – 1
  .1962 اتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مستغمي السفف النككية – 2
  (.1963مام  ) اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار النككية – 3
 اتفاقية مكسكك الخاصة بحظر تجارب األسمحة النككية في الجَك ك الفضاء الخارجي ك تحت الماء   – 4
 (.1963أكت)
  .1967 معاىدة تحريـ األسمحة النككية في أمريكا البلتينية – 5
 اتفاقية تحريـ كضع األسمحة النككية ك األسمحة األخرل ذات التدمير الشامؿ في قاع البحار ك أرض – 6

 .1971المحيطات ك التربة تحتيما 
  .1976 اتفاقية برشمكنة لحماية البحر األبيض المتكسط مف التمكث – 7
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 .1979 اتفاقية جنيؼ المتعمقة بتمكث اليكاء عبر الحدكد – 8
  .1982 اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار – 9

 .1986 اتفاقية التبميغ المبكر عف كقكع حادث نككم أك طارئ إشعاعي – 10
 .1986 اتفاقية تقديـ المساعدة في حالة كقكع حادث نككم أك طارئ إشعاعي – 11
  .1989 اتفاقية بازؿ بشأف التحكـ في نقؿ النفايات الخطرة ك التخمص منيا عبر الحدكد – 12
 .1994 اتفاقية األماف النككم – 13
  . 1997 االتفاقية المشتركة ألماف ك ادارة الكقكد المستيمؾ ك أماف ادارة النفايات اإلشعاعية – 14

 

 لزاراد ْٛئخ األيى انًزحذح/ ة 

 



 

 يتعمؽ بآثار اإلشعاع 1999 فبراير3 الصادر بتاريخ 44 / 53 قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ – 1
 .   مف جدكؿ األعماؿ81الذرم، الكثائؽ الرسمية لمجمعية العامة، الدكرة الثالثة ك الخمسكف البند 
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  .2005 أبريؿ 13 الصادرة في 27المؤينة، الجريدة الرسمية عدد 
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  .2005 أبريؿ 13 الصادرة بتاريخ 27عدد 
 يتعمؽ بتسيير النفايات المشعة، الجريدة 2005 أبريؿ 11 المؤرخ في 119 /05المرسـك الرئاسي رقـ   - 

 . 2005 أبريؿ 13 الصادرة بتاريخ 27الرسمية عدد 
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  .1960 مارس 8 الصادرة في 57الرسمية لجميكرية مصر العربية عدد 



 

  2000، دار العربي، طبعة األكلى1994 يناير 27 في شأف البيئة الصادر في 1994 لسنة 4 قانكف رقـ – 2
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  . 1992 ، المجمة القضائية عدد األكؿ، لسنة 1990 /10 /21 قرار المحكمة العميا المؤرخ في – 1

 

VІІІ /  انمٕايٛض 

 

 ثبنهغخ انؼزثٛخ : أٔال

 

 عمي بف ىادية ك بمحسف البميش ك الجيبلني بف حاج يحي، القامكس الجديد لمطبلب معجـ عربي ألفبائي، – 1
  .1991المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر، طبعة السابعة 

 .  2003 محمد حمدم، مرشد الطبلب قامكس عربي عربي، دار ابف رشد، طبعة األكلى – 2

 

 ثبنهغخ األجُجٛخ : صبَٛب

 

1- Gillon Etienne, Jacques Hollier, la rousse, édition 1974, France.      
2- Noëlle Degoud, Nouveau dictionnaire des débutants « la rousse », édition 
spécial Algérie, mai 2000.          

ІX /  انجزائذ انٕٛيٛخ 

 

 .1434 محـر 29 المكافؽ لػ 2012 ديسمبر 13 جريدة الخبر، الصادرة بتاريخ –1
  . 2013 جانفي 02 ، الصادرة بتاريخ 6942 جريدة الخبر، عدد – 2

 

X / َٙٔأخجبر ػبنًٛخ ػهٗ انًٕلغ اإلنكزز           : 

arabic. Euronews. Com / tag / missile /           
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