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        بسم هللا الرحامن الرحميبسم هللا الرحامن الرحميبسم هللا الرحامن الرحميبسم هللا الرحامن الرحمي

رَبَك ِلْلَمالَِئَكِة ِإني َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل  َوِإْذ َقالَ  ((
َماء َوَنْحُن ُنَسبُح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُس َلَك  ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الد

  )) َقاَل ِإني َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ 

  البقرة سورة من 30 اآلية

  

اْلَفَساُد ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهم بـَْعَض  َظَهرَ ((

  ))الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ 

 الروم سورة من 40 اآلية

.............................................................................. 

  

أكثر أمنا للجميع، وتهيئة الظروف إليجاد عالم خال من األسلحة  السعي إلى تحقيق عالم(
  )النووية، وفقا ألهداف  معاهدة منع إنتشار األسلحة النووية بأسلوب يعزز اإلستقرار الدولي

  2009لعام  1887قرار مجلس األمن رقم 

  



 

 أ 
 

  
 إهـــداء

 

الكريمة حفظھا هللا وأطال عمرھاإلى قرة عيني والدتي   

 إلى والدي رحمه هللا

  رحمه هللا حمو بن هللا عبد :الدكتور ا�ستاذ الفقيد روح إلى

  إلى الزوجة الكريمة

 إلى جميع ا$خوة وا#خوات

يوسفو  ھالةإلى ولداي   

 وإلى كل من له فضل عليّ 

.أھدي ثمرة ھذا المجھود المتواضع  
 

 

  

  

  

  

  

  



 

 ب 

 

 وتقدير شكر
     

احلمد هللا محدا يليق جبالل وجهه و عظيم سلطانه والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني،   

  "من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا" القائل عليه أفضل الصالة والسالم 

فمن باب رد الفضل إىل أهله أتوجه خبالص الشكر  والتقدير واإلمتنان والعرفان إىل أستاذي الكرمي 

بلقاسم على  تفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة وما أنفق من جهد ووقت  الدكتور دامي

  .ونصائح وتوجيهات

كما أنتهز الفرصة ألعرب عن عميق الشكر و خالص التقدير والعرفان إىل السادة األساتذة أعضاء   

  .اللجنة

  .ام هذا البحثكما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر إىل كل من قدم يل يد العون واملساعدة يف إمت  

  وجزاكم اهللا عين خري اجلزاء

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ج 

 

  قائمة المختصرات
  :المختصرات باللغة العربية/ 1

  . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ج ر ج ج 

  .المادة: م 

 .الطبعة:ط 

  .العدد: ع

  :المختصرات باللغات األجنبية/ 2

A.F.D.I: Annuaire Français de droit international. 

A.F.R.I.: Annuaire Français des relations internationales. 

A.G.N.U.: Assemblée Générale des Nations Unies. 

A.I.E.A.: Agence internationale de l'énergie atomique 

C.I.J: Cour internationale de justice. 

C.P.U.: Centre de publication universitaire. 

EDAN : Etats dotés d’Armes Nucléaires. 

ENDAN : Etats non dotés d’Armes Nucléaires. 

EURATOM: European Atomic Energy Community 

L.G.D.J.: Libraire générale de droit et de jurisprudence. 

OPANAL : Organisme pour l’interdiction des Armes Nucléaires en 

Amérique Latine et dans les Caraïbes. 

PSI : Prolifération Security Initiative 

R.C.A.D.I.: Recueil des Cours de l'Académie de Droit international.  

R.G.D.I.P.: Revue générale de droit international public. 

T.N.P.: Traité de non prolifération nucléaire. 
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 :ة ـمقدم
 اليت توصل إليها العقل البشري ليضعكتشافات اإل تعترب التكنولوجيا النووية من أهم وأخطر 

تبّني أّن للطاقة  حيثإستخدامها،  مآالتمستقبل ومصري البشرية يرتبط ذه التكنولوجيا اهلائلة و 

  .1النووية صورتني متناقضني يف آن واحد

 مدى ثبت إذ دفع عجلة التطور والرفاهية وإسعاد البشرية،ب وهذا صورة تعكس األمل والتفاؤل 

أمهية الطاقة النووية يف ظل اإلحتياجات املتزايدة ومتطلبات التنمية كطاقة بديلة أو إضافية ملصادر الطاقة 

  .2اليت يعتمد اإلنسان عليها )ول والفحم والغازالبرت (التقليدية 

تشكل أحد العوامل املهمة يف تطوير الصناعة والزراعة وتطوير وسائل بالشك الطاقة النووية ف

نافع املكثرية و الفوائد فال. التشخيص والعالج يف جمال الطب ويف تشغيل وسائل النقل وحتلية ماء البحر

الطاقة النووية ضرورة مّلحة وعنصرا  جعلت منَة يف األغراض السلمية، عديدة إلستخدام الطاقة النوويال

ولعل تزايد إستخدامها جعل منها جماال من ااالت الرئيسية للتعاون  .من عناصر التقدم احلضاري

  .الدويل

حيمل معه الدمار للبشرية وحضارا إذا  امظلم اوجه تظهرللطاقة النووية  ىخر األ صورةغري أّن ال

اهلالك حجم يف أذهان الكثريين  مل متحىال زالت وبالفعل إستخدمت يف األغراض العسكرية، ما 

والدمار الذي أحدثته القنبلتان النوويتان اللتان ألقامها األمريكيون على مدينيت هريوشيما وناكازاكي 

  .اليابانيتني يف احلرب العاملية الثانية

العامل املعاصر عاملا  وصارعلى البشرية  ا كبرياخطر تشكل أضحت األسلحة النووية واحلقيقة أن 

 يف هانتشار  واستمرار التسلح سباق تصاعد أثر على نووية وذلك حرب اندالع احتمال نوويا وتزايد

فظاعة  يستوعب اإلنسان أن خليال الميكن تدمريية قدرات مجيعها حتمل اليت ، هذه األسلحةالعامل

  .استخدامها مرة أخرىجلأت الدول إىل   الفع لو بالعامل لحقتس يتالاملآسي 

                                                           
1
  :ظرينللمزيد من التفصيل  - 

- 25، ص 2009حممد عبد الرحيم الناغي، احلماية اجلمائية يف جماالت الطاقة النووية، دار النهضة العربية، القاهرة، / د -

37.  

  .ومابعدها 1 ، ص2001ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، القاهرة،  حممد عبد اهللا نعمان،/  د -
2
النووية لإلستخدامات السلمية للطاقة النووية، دار النهضة العربية، القاهرة، حممود ماهر حممود، نظام الضمانات / د - 

  .31، ص1983
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 رمبا أخطر هو وهذا 1الذرة استخدام سوء أو حسن على معتمدا العامل مصري األمر الذي جعل

 اإلنسان واليت جعلت والتكنولوجية ةعلمينسانية نتيجة التطورات الاإل احلضارة ما جاءت به وأبشع

عددها  تضاعف وكلما جديدة نووية أسلحة تطوير مت اجلماعي، فكلما التدمري التام و أمامعاجزا 

  .وبعدم األمان النووي باخلطر اإلحساس أيضا ازداد وحجمها

 وحاجة رغبةال إزدادت معهو  إزداد معه إنتشار األسلحة النووية راطخاألجم حب املتزايد الشعور هذاف

النووي الذي بدأ بالقنبلة الذرية نطاق السباق تكديس كميات مرعبة وتسارع و  منها للمزيد الدول هذه

إىل احملافظة  يسعواملقصد من وراء ذلك الو التكتيكية،  حىت وصل إىل القنبلة اهليدروجينية والنيوترونية

من الدول يف  رتى الكثري، فالنووية  سعيها المتالك األسلحة يف مقدمتهاو  ،على أمنها بشىت الوسائل

  . وسائل الدفاع املناسبة، واليت ميكن االعتماد عليها هلزمية العدوامتالك  أّن بقاءها ينحصر يفالعامل 

صناعة أسلحة متكنه من هزمية عدوه وإضعافه  علىمنذ القدم منصبا اإلنسان  ملا كان هاجسو 

ألكرب قدر ممكن، أصبحت إمكانية قيام النزاع املسلح ينذر بتدمري كامل للبشرية ومستقبل مروع ينتظره 

مت من أفعال وجهود، مل حيقق ما هو  ذي تطلب إختاذ خطوات جذرية وسريعة، ولعل ماالعامل، األمر ال

مأمول منه، سيما مع وجود دول لديها أسلحة نووية وأخرى ترغب يف إقتنائها، مما أدى إىل تطوير 

القدرة التدمريية للسالح النووي وإىل إنتشار هذا السالح وظهور أجيال جديدة قادرة على القضاء على 

، إما عن عمد يتضاعف ومن مثّ أضحى خطر إحتمال إستخدامها يف يوم ما ،احلياة على كوكب األرض

  .سيجلب كارثة حقيقية على البشريةاألمر الذي أو عن طريق اخلطأ، 

 قيود دون فجأة تزايد التسلح النووي سباق فإن ةئجافم صورةب النووي العصر وباملوازاة لقيام

 دون من نووية قيام العديد من الدول بإجراء جتارب يشهد أخذ الذي العامل ذهول ووسط وضوابط

يد از وتيف عناصر البيئة مما أثر إلشعاعات النووية لتوقف، ومع تزايد التفجريات النووية ترتب عنها تسرب 

فالطبقة الكثيفة من الغبار النووي الذي ،يلحق كافة الدول خطر التلوث باإلشعاع وتدهور بيئي خطري

عن اإلنفجار قادر على حمو معامل احلياة يف منطقة التفجري ، كما أّن إرتفاع درجات احلرارة اليت ينتج 
                                                           

1
  : جاء ذكر الذرة يف القرآن الكرمي يف عدة آيات قرآنية نذكرمنها  -  

 وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب: " من سورة يونس  61اآلية  - 

  "إال يف كتاب مبني

قل أدعو الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم : " من سورة سبأ  22اآلية - 

  ".فيهما من شرك وما له منهم من ظهري

  ".فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره: " من سورة الزلزلة 8إىل  7اآليات  - 
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إنتشار عدد ال حصر له من األمراض الفتاكة  و يسببها اإلنفجار يؤدي إىل تدمري طبقات األوزون

ن وتقضي على ، وأمراض خطرية تصيب احليواواملستعصية والتشوهات اخللقية والوراثية بني بين البشر

  . النبات

 املتحدة األمريكية الواليات وكانت .النووي العصر واملالحظ أنه مع إنتهاء احلرب العاملية الثانية بدأ

سرعان ما  ،1945ناجحة يف عام  نووية جتربة أول بإجراء قامت عندما النووي العصر سباقة يف تدشني

مل يكن يشعر باألمن حىت ميتلك هو إذإلحتاد السوفيايت للرد على التفجري النووي األمريكي، ا بادر

، 1952ويف عام  ،1949اآلخر السالح النووي، وقد أجرى عملية التفجري النووي بنجاح يف عام 

ي يف عام قامت بريطانيا بإجراء جتربتها النووية األوىل يف احمليط اهلادي، وحققت فرنسا تفجريها النوو 

يف صحراء رقان اجلزائرية، أّما الصني فلحقت بركب الدول النووية بتفجريها النووي األول لعام  1960

من إمتالك السالح  1974ومل يقف اإلنتشار النووي عند هذا احلد بل متكنت اهلند يف عام  ،1963

أا  2005نت رمسيا يف عام وإسرائيل وكوريا الشمالية إذ أعل 1998النووي مث تلتها باكستان يف عام 

  .أنتجت أسلحة نووية

إزدادت تفاقما يف اليت أخطار اإلنتشار النووي تظهر أمهية الدراسة يف الكشف عن  التجاوزات و و 

فبعض الدول . السنوات األخرية بدل العمل على تعزيز عملية نزع األسلحة النووية بصفة شاملة وكاملة

م بنزع أسلحتها النووية بل تنتهك إلتزاماا الدولية املتعلقة مبنع اإلنتشار املالكة لألسلحة النووية ال تلتز 

  . النووي  وتتعاضى وتتجاهل الوعود اليت أطلقتها

ذلك األنشطة النووية لكوريا الشمالية وجتارب التفجريات النووية اليت تقوم ا واليت ال إىل  ضف

األمن اجلماعي، وكذا املسألة النووية اإليرانية اليت  ينحصر خطرها فقط على دول املنطقة بل ميتد ليشمل

  .اليورانيوم بغرض صنع أسلحة نووية توجه هلا اامات بتخصيب مادة

مة إىل معاهدة منع االنتشار النووي مثل اهلند ضويضاف إىل ذلك مشكل الدول غري املن

 مل تنضم إىل معاهدة منع االنتشار وهناك أيضا إسرائيل اليت. وباكستان، اللتان أصبحتا اليوم دوال نووية

النووي، ومتتلك أسلحة نووية فضال على استمرار الغطاء األمريكي هلا، وهي تشكل ديد حقيقي جلميع 

دول منطقة الشرق األوسط، مما جيعل دول املنطقة تفكر مليا يف مواجهة أي ديدات ضدها وهذا 

منع اإلنتشار النووي مما ينعكس سلبا على األمن واإلستقرار  وال تلتزم مبسألة بتوفري وسائل الردع املناسبة

  .الدويل

إستخدامات الطاقة النووية املتزايدة من جهة وزيادة الطلب العاملي عن وتزداد أمهية الدراسة يف ظل 

ك يرافقه قلق متزايد بشأن إنتشار األسلحة النووية سيما مع إمتالالذي  الطاقة النووية يف اآلونة األخرية
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القدرات الالزمة لذلك نظرا ألن التكنولوجيا اليت تستخدم لصناعة وقود املفاعالت النووية قد تستخدم 

  . لصناعة األسلحة النووية

املخاوف اليت إنتابت اتمع الدويل من خطورة  نتيجةتصاعدت أمهية مسألة اإلنتشار النووي و 

والسيطرة عليها، لتخليص العامل من أخطارها إجته إىل وضع حد إلنتشار األسلحة النووية فاملوقف، 

 حد ووضع السالح لنزع دعوات العامل،فوجدت يف نووية قنبلة أول لتفجري األول اليوم املتزايدة منذ

  . العامل يف النووي التسلح لسباق

دخول ميثاق األمم املتحدة حيز النفاذ، و ظهور األمم املتحدة كجهاز فاعل يف إطار  ومع

العالقات الدولية والتنظيم الدويل ال سيما مع احلاجة امللحة اليت إستشعرها الرأي العام العاملي بضرورة 

 ااالت، وعلى قيام تنظيم دويل قادر على إقرار السلم واألمن الدوليني، ودعم التعاون الدويل يف شىت

األخص ما تعلق مبوضوع احلد من التسلح بصفة عامة واحلد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل بصفة 

  .خاصة

قصد حث الدول على نبذ إضافية  األمم املتحدة أن ال تتواىن يف بذل جهودهالذي دفع ب األمر

لى وقف انتشار األسلحة النووية، إستخدام مثل هذه األسلحة والدعوة إىل إبرام اتفاقيات دولية تنص ع

على إقرار إتفاقية دولية دعت الدول وتدمريها كلية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني، وهو ما أسفر 

وهي متثل أوىل اخلطوات حنو  1968األسلحة النووية لعام عاهدة عدم انتشار مب ليها عرفتإلإلنضمام 

وى الدويل، وهي ترمي إىل منع إنتشار األسلحة النووية تنظيم قضايا أسلحة الدمار الشامل على املست

  . من جهة وتدعيم التعاون يف اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية من جهة أخرى

، 1963وباإلضافة إىل هذه املعاهدة مت أيضا إبرام معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية لعام  

يف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء، غري أا مل تنص واليت حتظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو و 

على منع جتارب األسلحة النووية حتت سطح األرض وهي مبادرة هامة حنو التأسيس ملعاهدة أمشل 

  .1996متثلت يف عقد معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لعام 

اجلهود املبذولة من أجل احلد من ولعل مثل هذه املعاهدات العاملية متثل حدث هام ومميز يف تاريخ  

انتشار األسلحة النووية ومنع أي اختبارات جتريبية لألسلحة النووية لغرض تطويرها أو استحداث أنواع 

األسلحة معاهدة عدم انتشار جديدة منها غري أن ذلك حيتاج املزيد من العمل خصوصا يف ظل متديد 

اإلنسحاب منها مثلما فعلت كوريا الشمالية اليت النووية إىل أجل غري مسمى دون تعديل وإمكانية 

وجود دول مل و . 1993أعلنت صراحة إمتالكها للسالح النووي وإعالا اإلنسحاب من املعاهدة عام 
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تنظم بعد للمعاهدة، إضافة إىل عدم قدرا على منع الدول غري املوقعة عليها من صناعة األسلحة 

  . النووية

 ّأساس حظر إنتقائي، فتمنع الدول غري النووية من السعي إىل إمتالك  تقوم علىا إضافة على أ

  .هذه األسلحة، ومل تتطرق إىل سبل معاجلة ذات األسلحة اليت متلكها الدول النووية

مما يستدعي إعادة النظر يف عمليات التحقق، وإرساء نظام يقوم على الردع بعيدا عن اإلنتقائية، 

الشامل للتجارب النووية مل تدخل حىت اآلن حيز النفاذ أمام رفض التوقيع معاهدة احلظر  زيادة على أنّ 

  .عليها من طرف عدة دول

ومن جانب آخر، شهد اتمع الدويل حراكا دوليا على املستوى اإلقليمي جتسد يف إبرام معاهدات 

آثار وأضرار تنص على جعل بعض املناطق اإلقليمية خالية من األسلحة النووية لتجنيب تلك املناطق 

استخدام األسلحة النووية، ولقيت هذه املناطق اخلالية من األسلحة النووية إعرتافا واسع النطاق 

  .بإعتبارها تدابري عملية إقليمية من أجل إنشاء عامل خال من األسلحة النووية

الدويل كان من الضروري تفعيل التعاون الدويل وبعث الثقة بني أطراف اتمع ضف إىل ذلك،  

وهذا بإرساء مؤسسات دولية تعمل يف إطار نظامي من خالل جملس األمن والوكالة الدولية للطاقة 

  .الذرية وتعزيز دورها يف الرقابة والتفتيش ودعم ميزانيتها

والشك أّن تنفيذ اجلهود الدولية للحد من إنتشار األسلحة النووية يتطلب إحرتام أحكام 

تعلقة باحلد من إنتشار األسلحة النووية ومراقبة اإللتزام ا مع قمع ما قد املعاهدات واإلتفاقيات امل

فحني ال يتم تنفيذ النصوص القانونية وتطبيقها فعليا فإّن الضرر . يقرتف من إنتهاكات أو خمالفات

 .املرتتب على ذلك سيكون ضررا ال يعّوض ويتعذر تداركه وإصالحه

دوافع ملعاجلة موضوع احلد من إنتشار األسلحة النووية تكمن وانطالقا من ذلك، فإّن األسباب و ال

يف أّن هذه األسلحة أصبحت حمور حديث الساعة، وأحد أهم اإلنشغاالت األساسية للمجتمع الدويل 

الذي يعمل جاهدا على ختليص العامل من أخطارها املتزايدة األمر الذي شكل لنا حافزا حملاولة تتبع 

تشعب املوضوع  وطرحه العديد من اإلشكاالت سيما  ولية، فضال على طبيعة ووتقييم تلك اجلهود الد

  .مع متطلبات وحاجات  الشعوب للتنمية من جهة ودرء خماطر إنتشار األسلحة النووية من جهة أخرى

باإلضافة إىل الرغبة الشخصية للبحث والتعمق يف مثل هذه الدراسات وما تثريه من جدل على 

حماولة املسامهة حّىت وإن كانت بسيطة يف إثراء املكتبة اجلزائرية مبثل هذه الكتابات الساحة الدولية، و 

  .القانونية
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وجتدر اإلشارة إىل بعض الصعوبات اليت صادفتنا أثناء إعداد الدراسة ، واليت متثلت خصوصا يف 

وضوع وإنصرافها قلة املراجع املتخصصة يف هذا اال، وإغفال أكثر املراجع للجانب القانوين يف امل

  .للرتكيز على اجلانب السياسي

أما الصعوبات املوضوعية فتتمثل يف طبيعة الدراسة اليت حتاول الرتكيز وتغليب اجلانب القانوين 

وتكييف املوضوع  على ضوء أحكام وقواعد القانون الدويل رغم ما يغلب على مثل هذه األحباث من 

  .واإلسرتاتيجية للدولة و تداخل املصاحل الدولية يف إطار العالقات الدوليةتأثري لألبعاد السياسية واألمنية 

  : إشكالية البحث 
بنطاق واسع يشمل العديد من املسائل تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية  موضوعيتمتع 

فة الوسائل ، فيعترب ضروريا معر القانونية اجلديرة بالبحث من حيث النصوص القانونية أو معاجلة اآلليات

نتشار األسلحة النووية يف ضوء املتغريات الدولية للقانون الدويل املعاصر إلحد  وضعواآلليات املتاحة ل

ومعرفة دور كل منها إلظهار الثغرات ومواطن الضعف فيها دف معرفة األسباب احلقيقية وراء إستمرار 

  .اإلنتهاكات

  : يطرح التساؤل التايل  وعليه
 نتشار األسلحة النوويةإلحد لتي قام بها المجتمع الدولي من أجل وضع االجهود  هيما  - 

  وهل نجح النظام القانوني الدولي القائم في تنفيذ ذلك؟ ؟الذي يهدد األمن والسلم الدوليين
  : وميكن أن تتفرع على هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية 

 ية؟إنتشار األسلحة النوو ما هي املخاطر اليت يشكلها  - 

هل جيوز اإلستناد على قاعدة الدفاع الشرعي لتربير إمتالك السالح النووي من جهة، ومن جهة  - 

أخرى هل ميكن اللجوء إىل القوة يف إطار العالقات الدولية بذريعة الدفاع الوقائي للحد من إنتشار 

 األسلحة النووية ؟

 األسلحة النووية؟ما أوجه القصور اليت تعرتي النظام القانوين ملنع إنتشار  - 

هل من املمكن اإلعتماد على هذه اموعة من اإلتفاقيات الدولية اليت أوجدها اتمع الدويل من  - 

  أجل تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية؟

  حلد من إنتشار األسلحة النووية؟ وهل جنح يف حتقيق أهدافه؟ا يف ايتما هو دور اإلطار املؤسس - 

  : أهداف الدراسة 
 دف الدراسة إىل إبراز مجلة من النقاط واليت ميكن ذكرها على النحو التايل :  
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الوقوف على املخاطر اليت يشكلها إنتشار األسلحة النووية، واآلثار اليت تنتج عن إستخدام  - 

السالح النووي، وتسليط الضوء على األزمات النووية الدولية كاألزمة العراقية وكذا الربنامج النووي 

  .اين ومسألة التجارب النووية املتكررة من طرف كوريا الشماليةاإلير 

دراسة النظام الدويل ملنع اإلنتشار النووي يف حماولة لتحليله وتقييم مدى فاعليته من أجل التوصل  - 

إىل نتائج من شأا املسامهة يف تفعيل مردودية هذا النظام وحتقيق األمن واإلستقرار على املستويني 

 .دويلالداخلي وال

التطرق إىل مسألة احلد من إنتشار األسلحة النووية يف ظل اتمع الدويل على حنو يوضح النصوص  - 

  .القانونية اليت تعاجل املوضوع

 .تبيان دور األجهزة الدولية يف تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية - 

  : منهج الدراسة 
ة املطروحة والتساؤالت التابعة هلا، مت نظرا لطبيعة وخصوصية موضع الدراسة وطبيعة اإلشكالي

اإلعتماد على حتليل أوضاع العالقات الدولية احلالية و مقارنتها بتلك السابقة هلا، مع الرتكيز على حتليل 

النصوص القانونية اإلتفاقية املتعلقة مبسألة احلد من التسلح النووي، وتتبع تطور احلد من إنتشار 

  .نظام الدويل اجلماعياألسلحة النووية يف إطار ال

إلعداد هذه الدراسة من كافة جوانبها واملنهج الوصفي هلذا سوف يتم اإلستعانة باملنهج التحليلي 

وخمتلف أبعادها للتصدي لإلجابة على خمتلف التساؤالت الذي يثريها املوضوع وحتليل مدى تنفيذ احلد 

واآلليات الدولية من خالل رأي الفقه والقضاء من إنتشار األسلحة النووية على ضوء اإلتفاقيات الدولية 

  .وما جرى به العمل الدويل

فضال على اإلعتماد على املنهج التارخيي لعرض تطور كل فكرة تتعلق باملوضوع وتناول موضوع 

األسلحة النووية منذ تاريخ إستخدامها وإىل اآلن، وكذا ملختلف اإلتفاقيات الدولية واألحداث ذات 

  .لتسلسل الزمينالصلة متبعا ا

وأحيانا أخرى يلجأ فيها للمنهج املقارن عند التعامل مع األوضاع الدولية املختلفة حني تتم املقارنة 

بني النصوص اإلتفاقية املختلفة وكذا عند الوقوف على مدى معاجلة اجلماعة الدولية للقضايا النووية اليت 

 . الدويل عرفتها الساحة الدولية وتلك اليت الزالت حمل نقاش وإنشغال اتمع

  : خطة الدراسة 
لعل طبيعة املوضوع، تدفع إىل عرض واقع اجلهود الدولية للحد من إنتشار األسلحة النووية منذ 

، والتطورات اليت عرفها اتمع الدويل وتأثري تلك 1945اإلستخدام األول لألسلحة النووية يف عام 
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تنفيذ احلد من التسلح النووي ومدى اإللتزام الدويل التطورات على فعالية األطر القانونية واملؤسساتية يف 

  .بذلك

قسم الرسالة إىل بابني على النحو نوحىت يتم وضع إجابات حول التساؤالت اليت يثريها املوضوع، 

   :اآليت

  :الباب األول
ودور القانون الدويل يهتم الباب األول بتسليط الضوء حول خماطر إنتشار األسلحة النووية  

اطر إنتشار األسلحة النووية مبينا خمتناول الفصل األول فصلني يوهذا من خالل يف احلد منها   االتفاقي

  .انتشاره عاملياكذا التعريف باألسلحة النووية وبدايات اكتشافه واآلثار اليت ترتتب عن إستخدامه، و 

دولية مجاعية،  إبرام عدة إتفاقياتإىل  ة واليت أسفرتاجلهود الدولي فيستعرضالفصل الثاين أما 

تتعهد الدول األطراف مبوجبها اإللتزام مبضمون وأحكام هذه املعاهدات من أجل وقف إنتشار األسلحة 

  .ونزع السالح النووي

  :الباب الثاني
 لتنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية وهذا ايتلقد حوى الباب الثاين احلديث عن اإلطار املؤسس

  . الدولية لتنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية يف الفصل األول من خالل معرفة دور اآلليات

 موقف وأما الفصل الثاين فيتناول املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن األسلحة النووية  

مثل هذا يف التعامل مع ممثال يف كل من حمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية القضاء الدويل 

  .من أسلحة الدمار الشاملالنوع 

  .خبامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليهاالدراسة إنتهت و 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الباب األول 
ودور القانون  ألسلحة النوويةمخاطر إنتشار ا

 الدولي اإلتفاقي في الحد منها
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 : الباب األول  

مخاطر إنتشار األسلحة النووية ودور القانون الدولي اإلتفاقي في 

   الحد منها

الرغم من مشروعية إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية كمصدر للتنمية والتطور، على 

فإن ذلك مشروط بشرط جوهري يتمثل يف ضمان عدم حتويل ذلك اإلستخدام لألغراض العسكرية، 

و  حيث أن إنفجار األسلحة النووية له من اآلثار التدمريية ما يؤدي إىل تدمري البيئة اإلنسانية حاضرا

  .مستقبال

وقد كان اإلستخدام األول لألسلحة النووية واآلثار اليت خلفتها السمة البارزة للعديد من الدول قصد  

إمتالك تكنولوجيا صناعة األسلحة النووية كوسيلة دفاعية أثبتت كفاءا وفاعليتها خالل احلرب العاملية 

وزاد معه القلق الدويل من إحتمال قيام حرب الثانية، وبذلك أدى إىل زيادة إنتشار األسلحة النووية 

نووية، وأن هذا اإلنتشار صار يشكل ديدا حقيقيا للسلم واألمن الدوليني، ويؤرق الكثريين يف عاملنا 

املعاصر، حيث التزال الدول حتتفظ برتسانات نووية ضخمة من األسلحة رغم مرور أكثر من عشرين 

  .)األول الفصل( سنة على اية احلرب الباردة

وهو األمر الذي إستدعى التصدي ملسألة اإلنتشار النووي من خالل العديد من القواعد القانونية  

  ) .الفصل الثاني (اإلتفاقية سواء على املستوى العاملي أو اإلقليمي

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

 : الفصل األول 
  مخاطر إنتشار األسلحة النووية
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  : الفصل األول 
  مخاطر إنتشار األسلحة النووية

ميثل إنتشار األسلحة النووية من أخطر العوامل املؤثرة على األمن والسلم الدوليني، بل هو ديد 

إىل قيام حرب نووية بقصد أو عن طريق دائم على اإلنسانية مجعاء سّيما مع تعدد األسباب اليت تؤدي 

المبحث ( األمر الذي يستدعي معرفة املقصود باألسلحة النووية والعوامل املسامهة يف إنتشارها ،اخلطأ
  ).األول
إضافة أن الدول قد تلجأ إىل إستخدام مثل هذه األسلحة تأسيسا على فكرة الدفاع الشرعي  

 .بالرغم ما حتيطه مثل هذه العملية من خماطر عاملية على اإلنسان والبيئة

على الرغم من حظر إستخدام القوة يف العالقات الدولية اليت أكد عليها ميثاق األمم املتحدة فإنّه و 

إعمال فكرة الدفاع الوقائي إستخدام القوة أو التهديد ا حتت مظلة على لدول تعمد بعض ا الزالت

المبحث  (ومبادئ القانون الدويل وهذا بتجاهل تام ألحكام  ملواجهة حظر إنتشار األسلحة النووية
  .)الثاني
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 : المبحث األول 
  ماهية األسلحة النووية

 أثبتت التكنولوجيا احلديثة فعاليتها وأمهيتها خلدمة البشرية، ولعل التكنولوجيا النووية هي إحدى

حمصالت التطور العلمي اليت مهدت إىل االستفادة من الطاقة النووية يف عدة جماالت وجعلت منها آلية 

  .للتنمية

البحوث العلمية مل تقتصر على توظيف هذه الطاقة النووية بأن  غري أّن ما ميكن مالحظته

إىل صناعة بل مت حتويل هذه التكنولوجيا ألغراض التسلح، وتوصلت  ؛لألغراض السلمية فحسب

مع تفجري إذ هذا االكتشاف دور بارز على الساحة العاملية، لف. السالح النووي املتمثل يف القنبلة النووية

القنبلة النووية من طرف الواليات املتحدة األمريكية، واليت وضعت حدا للحرب العاملية الثانية باستسالم 

( حلالة اليت آلت إليها املدينتني اليابانيتنياالعامل  لتحيث أذهاليابان، خملفا وراءه دمارا وخرابا شديدين، 

  .)المطلب األول( تاريخ جديد عرف بالعصر النووي ايةدشكل ذلك ب، و )هريوشيما و ناكازاكي

كانت البداية األوىل أمريكية   إذفمن احلري الوقوف على معرفة هذا السالح وبدايات اكتشافه ، 

هذا السالح مل يبق حكرا عليها بل إنّه عرف امتدادا وانتشارا عامليا، إذ متكنت العديد  نّ أ غري الصنع

يف إطار و بني الدول يف ظل السباق النووي  ليشهد اتمع الدويلمن الدول من حيازة السالح النووي، 

 . )المطلب الثاني( بالردع النووياألساحة النووية كأداة عرفت العالقات الدولية 

  

  

  

  

  

  

  



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

14 

 

 : المطلب األول 
 مفهوم األسلحة النووية

كوسيلة من وسائل القتال، وكان من شأن صناعة األسلحة النووية  السالح عرب العصور تطور

احلرب نظرا لدرجة خطورا البالغة واملّدمرة، ويظهر هذا من الناحية الكمية  أبعادا جديدة متاما يف خضم

ما حتدثه األسلحة التقليدية من قوة تفجريية، ويستند اصطالح يف القوة التفجريية اليت تفوق بكثري 

األسلحة التقليدية إىل تعاقد واتفاق مت تطبيقا لفكرة عامة أو عادة مقبولة من غالبية الدول وال يتعارض 

  . استخدامها مع الضمري اإلنساين وال األخالق

ال للتفرقة بني األسلحة تاريخ استخدام أول قنبلة نووية يف احلرب شكل حدا فاص حيث أنّ 

  . 2أو ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل 1التقليدية وغري التقليدية

وقد استمر البحث العلمي الكتشاف الذرة من طرف العلماء والباحثني والذي مهد الطريق لفتح 

التطور،  اال الستغالل الطاقة املتولدة عنه لألغراض السلمية بغية النهوض بالشعوب وحتقيق التنمية و

هذا التوجه مل يعمر طويال، ودأبت الدول سعيا منها ألن ختوض غمار النزاعات الدولية وتتفوق  إال أنّ 

فيها أن جعلت من هذه التكنولوجيا سبيلها يف حتقيق النصر، فكانت البداية أمريكية مستخدمة السالح 

                                                           
 .295، ص 2003 ،2طالرياض،  اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، أسلحة الدمار الشامل، مكتبة جل املعرفة، - 1
األسلحة ذات اإلنفجار : " ا بأّ  1948باألسلحة لعام  جاء تعريف أسلحة الدمار الشامل يف جلنة األمم املتحدة املعنية - 2

النووي وأسلحة املواد املشعة وكذلك األسلحة الكيميائية والبيولوجية املهلكة أو أي أسلحة تستحدث يف املستقبل ويتنج عنها 

  ".تدمري شامل

 ّلى قوة تدمريية وإشعاعية وحرارية  تلك األسلحة اليت حتتوي على ع: " ا وهناك من يعرف أسلحة الدمار الشامل على أ

  ".كوسيلة إلفناء أو إحراق أو تلويث الكائنات احلية وسحق مظاهر احلياة يف منطقة اإلنفجار وما حوهلا

وتعد مجيع أسلحة الدمار الشامل أشد فتكا وأعظم تأثريا على القوات املتحاربة وكذا املدنيني واملنشآت سواء بسواء، وتتضمن  

  : الشامل ثالثة أنواع أسلحة الدمار 

ذرية، : وهي تلك األسلحة اليت تستخدم الذرة ومكوناا يف إحداث التدمري الشامل وتتنوع إىل : األسلحة النووية  -1

  .هيدروجينية، نيرتونية

 وهي األسلحة ذات الرتكيب الكيميائي يف أشكال املادة املتنوعة بتأثريها الضار أو القاتل أو: األسلحة الكيميائية  -2

 .امللوث للكائنات احلية واألفراد والبيئة

وهي األسلحة اليت يستخدم فيها الكائنات احلية فريوسات، بكترييا، فطريات أو مسومها بغرض : األسلحة البيولوجية  -3

عمرو رضا بيومي، / د: نظر ي. إحداث الوفاة أو إضعاف القدرة البشرية أو احليوانية أو الزراعية يف العمليات العسكرية

، النهضة - دراسة يف اآلثار القانونية والسياسية واإلسرتاتيجية حلرب اخلليج الثانية –نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية 

  .5، ص 2000العربية، القاهرة، 
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، و ما هي اآلثار املرتتبة )الثاني الفرع( فما هو السالح النووي و ما أنواعه. )الفرع األول( النووي

 .)الفرع الثالث( على التفجريات النووية

 : الفرع األول 

  تاريخية عن اكتشاف السالح النووي نبذة 

، أثبت 1905يف عامل اإلنسانية، ففي عام  احلدث البارز) الذرية( كان الكتشاف الطاقة النووية

أي مادة موجودة على األرض ميكن أن تتحول إىل طاقة،  أن" ألبرت أنشتاين"العامل الفيزيائي األملاين 

  .1إذ ميكن حتويل كمية صغرية من املادة إىل كمية كبرية من الطاقة ذات قوة شديدة

إيرين جوليو  "وزوجته " فريدريك جوليو كوري"ومن مث تواصلت أحباث العلماء، ليتمكن العاملني 
الل أحباثهما إىل اكتشاف النشاط اإلشعاعي إىل اكتشاف الطاقة النووية ويتوصال من خ "كوري

، وسلط البحث العلمي الضوء يف ميدان الذرة وانشطارها من خالل ما يعرف باالنشطار 2املصطنع

النووي، وينسب هذا املصطلح إىل قلب الذرة وهو النواة، فالذرة متثل أصغر جزء يف عنصر كيميائي ما 

حيث يتولد عن انقسام نوى الذرات طاقة كبرية مثلما هو . 3وتتكون نواا من الربوتونات والنيرتونات

 .4احلال يف القنبلة النووية، أو يكون بشكل اندماج يف هذه النوى كما يف القنبلة اهليدروجينية

من التوصل "  stresmanسترسمانو  ottohanأوتوهان "متكن العاملان 1938ويف عام

ا من خالل قذف ذرة اليورانيوم بنيوترون وينتج عن هذا إىل طريقة إحداث عملية االنشطار النووي وهذ

ومع بداية احلرب العاملية الثانية، اجته فريق من العلماء . االنشطار انطالق كمية هائلة من الطاقة

األوربيني إىل الواليات املتحدة األمريكية وقاموا بتحذير احلكومة األمريكية بأن العلماء األملان يسعون إىل 

نبلة الذرية، مما دفع بالواليات املتحدة األمريكية للعمل على ختصيص ميزانية لتطوير أحباثها تطوير الق

العلمية يف جمال الطاقة النووية، حيث متكنت الواليات األمريكية من بناء أول مفاعل نووي ضخم 

مريكية، وسارت جبانب ر كولومبيا يف الواليات املتحدة األ هانفورديف  1944إلنتاج البلوتونيوم عام 

  .بذلك للعمل على امتالك العناصر واإلمكانيات الضرورية اليت ميكن ا صناعة القنبلة النووية

                                                           
 .11، ص2007،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، "لغة الدمار"حسنني احملمدي بوادي،اإلرهاب النووي  - 1
لب، الردع النووي املتبادل حصر الصراع بني القطبني، مقال منشور يف مطبوعات أكادميية اململكة عبد اهلادي بوطا - 2

 .47، ص1999املغربية، املغرب، 
 . 76ص ،2003معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، جنيف، سويسرا،األمم املتحدة،  - 3
اإلسرائيلي و إزدواج املعايري الدولية، النهضة  -اب األمريكيعمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية بني اإلره/ د -4

 .24، ص2011 القاهرة، العربية،



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

16 

 

متكنت الواليات املتحدة األمريكية من إجراء أول اختبار عملي لسالح دمار  1945ويف يوليو 

ا للقنبلة الذرية حيث مت شامل غري تقليدي، يف ذلك اليوم أجرت الواليات املتحدة األمريكية اختباره

األمريكية و بالتحديد يف صحراء  نيومكسيكوتفجري القنبلة الذرية األوىل يف موقع التجارب يف والية 

،فقام العلماء  1"مانهاتن"، وهذا بعد سنوات من العمل يف جمال الذرة، فيما عرف مبشروع األمجوردو

والعاملون باإلشراف على إجراء أول جتربة ألول قنبلة ذرية برتكيب قنبلة ذرية على برج عال من الصلب، 

ظهر يف هذه  االنفجار ومع هذاوحبس اجلميع أنفاسهم يف متام الساعة اخلامسة من صباح ذلك اليوم، 

الها صوت عنيف ونتج عن االنفجار اللحظة بريق ووهج يعمي األبصار و اهتزت األرض زة شديدة ت

 . 2كلم  15ت سحابة كثيفة رمادية اللون قامتة بلغت ارتفاع ظهر  دمار شديد، و

فالصراعات الدولية، قد دفعت بالعديد من الدول . وقد شكل ذلك إيذانا لثورة يف عامل املتفجرات

 ويل هذه التكنولوجيا وموادهاحنو حتإىل تطوير قدراا النووية من االستخدام السلمي للطاقة النووية 

  .التسلحألغراض 

  :الثانيالفرع 

  تعريف األسلحة النووية وأنواعها

نقطة  1945تطور السالح كأداة للقتال عرب العصور، وقد كان إلستخدام السالح النووي يف عام 

حباث حتول يف جمال التسلح حلجم األضرار والدمار اليت خلفها هذا السالح، ومع التقدم يف األ

 .والدراسات تعددت معه أنواع األسلحة النووية وتأثرياا

  : تعريف األسلحة النووية : أوال 
كل سالح يستخدم وقود نووي أو نظائر مشعة الذي بتفجريه : " يعرف السالح النووي على أنه 

يف وقوده النووي، أو بواسطة النشاط اإلشعاعي لوقوده  –دون سيطرة  –أو إحداث تغيري نووي أخر 

تسمما  النووي أو كنتيجة للنشاط اإلشعاعي للنظائر املشعة، يسبب تدمريا شامال أو إصابات شاملة أو

شامال، كذلك يقع حتت هذا التعريف كل حيلة أو اخرتاع أو جهاز أو مادة وضعت فكرا من أجل 

 .  3" أي سالح يتضمن هذا التعريف

                                                           
 .64، ص2011حممد زكي عويس، مستقبل الطاقة النووية و األمن العريب،اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،/ د - 1
، دار سعاد الصباح، 1عاملنا املعاصر، طممدوح حامد عطية، األسلحة النووية والكيميائية و البيولوجية يف  - 2

 .23، ص1992الكويت،
 .والكارييب من معاهدة حترمي استخدام األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 5املادة  - 3
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أجهزة متفجرة ينتج عنها طاقة  : " كما عرفت فتوى حمكمة العدل الدولية األسلحة النووية بأا 

أو اإلنشطار تنبعث منها حرارة شديدة و إشعاع قوي كبرية تتم من خالهلا تفاعالت نووية باإلندماج 

  .1"يتسبب يف تدمري العمران كله و كذا يسبب أضرارا للنظام البيئي

سالح تدمري فتاك : " أنه على  من خالل التعرض خلصائصه وآثاره ويتجه البعض إىل تعريفه 

لنووي، و لذلك فإن القوة يستخدم عمليات التفاعل النووي من خالل عملية اإلنشطار أو اإلندماج ا

التدمريية لقنبلة نووية صغرية احلجم تفوق بكثري مبا سواها من قوة انفجار أكرب القنابل التقليدية، فتفجري 

 . 2"قنبلة نووية صغرية يكفي لزوال مدينة بأكملها

فالسالح النووي من أشد أنواع أسلحة الدمار الشامل وأكثرها فتكا، فيجعل من الدول العمل 

صد امتالك مثل هذه األسلحة ذات التدمري الشامل، باعتبار أن األسلحة النووية تتمتع بقوة تدمريية  ق

غريها من األسلحة الكيميائية واألسلحة  تفوقكبرية و اآلثار اليت تنتج عنها يف حال استخدامها 

  .البيولوجية

  أنواع األسلحة النووية : ثانيا 
الدول بإجراء البحوث والتجارب ألجل صناعة أسلحة نووية أكثر  بعد احلرب العاملية الثانية، قامت

تطور تتناسب يف حجمها وقوة تدمريها مع األهداف العسكرية اليت تدعو احلاجة لتدمريها، وسامهت 

التطورات العلمية والتكنولوجية يف تعدد وتنوع األسلحة النووية، فتوصلت الدول إىل صناعة قنابل نووية 

جم والقوة، وليست كلها على درجة واحدة من التأثري بل ختتلف ولكل نوع منها له متفاوتة يف احل

  .تأثريه

  .القنابل الذرية واهليدروجينية و النيرتونية والتكتيكية: وتتضمن األسلحة النووية أنواعا عدة هي  

  : القنبلة الذرية  -أ
يعادل قوة انفجار اآلالف من  إذ تقدر قوة انفجارها ما( وهي ما يطلق عليها قنبلة الكيلو طن 

جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف صناعة  1945يوليو  16،فبتاريخ  TNT(3األطنان من مادة 

القنبلة الذرية األوىل، وقامت جلنة من العلماء الذين سامهوا يف مشروع إنتاج القنبلة الذرية بإعداد تقرير 

ب الضمري، وتضمن التقرير بأن العلم سيكون عاجزا عن متأثرين حبجم الكارثة والشعور بالذنب وتأني

توفري الوقاية من القنبلة الذرية، وأن استخدامها ينجر عنه ندم كبري إذا ما مت توجيه مثل هذا النوع من 

                                                           
 .21، ص  35، الفقرة1996فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام األسلحة النووية لعام  - 1
 .64حممد زكي عويس، مرجع سابق، ص/ د - 2
 .62، ص 2010عبد القادر رزيق املخادمي، سباق التسلح الدويل ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، - 3
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األسلحة حنو الواليات املتحدة األمريكية، غري أن الرئيس األمريكي مل يأخذ مبضمون التقرير وكّون جلنة 

  .1ت القنبلة الذرية حيث اوصت هذه اللجنة باستخدام القنبلة الذرية لدراسة مشكال

باالستعانة حبزمة من  239و البلوتونيوم  235وتعتمد فكرة القنبلة النووية على انشطار اليورانيوم 

النيرتونات كبداية للتفاعل النووي فيحدث االنشطار النووي، لتنطلق منه كميات كبرية من الطاقة 

  .2احلركية

قد أستخدمت القنبلة الذرية مرتني، فبعد إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هريوشيما تالها استخدام و 

  .3القنبلة الثانية على مدينة ناكازاكي حىت يكون للضربتني الرهيبتني أثرمها املعنوي على اليابانيني

مثل املدن، وميكن  وتستخدم القنابل الذرية أساسا كأسلحة إسرتاتيجية للهجوم على أهداف كبرية

اآلن تصنيع قنابل نووية صغرية تكون قدرا التدمريية يف حدود ألف إىل مخس مائة ألف طن من مادة 

TNT،  و تستخدم كأسلحة تكتيكية يتم قذفها مبقاتالت قاذفة أو صواريخ للهجوم على أهداف

وعند حدوث . نتائج املعاركصغرية مثل املطارات ومصانع األسلحة ومواقع الصواريخ وغريها مما حيسم 

االنفجار النووي فإن الطاقة الناجتة حتول املادة املستخدمة إىل غاز وينتج ضغط هائل ورياح شديدة 

السرعة تتكون نتيجة التمدد املفاجئ، كما ينتج وميض وهاج أقوى من ضوء الشمس، ودرجة حرارة 

ا الضغط تنطلق موجة الفحة حتمل خطرا مليون درجة مئوية ، وعندما يتحرر الغاز من هذ 12تصل إىل 

مميتا على هيئة إشاعات قوية خمتلفة األنواع تؤدي إىل قطع التيار الكهربائي وإيقاف حمركات السيارات 

وباقي اآلالت، كما تتصاعد أتربة كثيفة تكتسب خاصية اإلشعاع باندماجها يف عملية التفجري 

  . 4واختالطها باإلشعاعات أثناء االنفجار النووي

كما ينتج عن االنفجار النووي الغبار الذري نتيجة احلرارة الصادرة من االنفجار النووي اليت بدورها 

سحابة ذرية كيف الفضاء  يتشكل كثيف   خبارتؤدي إىل انصهار وذوبان املواد احمليطة ا فتتحول إىل 

  .5سانيؤثر على صحة اإلن مسببة يف تلوث بيئي خطري تساقط على سطح األرضتوبعد 

  

                                                           
 .95اللواء السيد حممد يوسف، مرجع سابق، ص  - 1
 .67حممد زكي عويس، مرجع سابق، ص / د - 2
  .101ص  اللواء السيد حممد يوسف، مرجع سابق، - 3
، 2005حممود حجازي حممود، حيازة واستخدام األسلحة النووية يف ضوء أحكام القانون الدويل، مطبعة العشري، / د - 4

  .11و 10ص 
5- Sipri year book, world armements and désarmement, Stokholm International Peace 

Research Institute, 1977, p 12. 
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   : القنبلة الهيدروجينية -ب
، فالقنبلة 1القنبلة اهليدروجينية سالح نووي آخر أشد قوة وأعظم فتكا وتدمريا من القنبلة الذرية

اهليدروجينية متتاز بالقدرة التدمريية العالية، إذ أن الطاقة الناجتة عنها تزيد عن إنفجار القنبلة الذرية مبئات 

  .2األضعاف

بازدياد كمية  -دون حتديد - الناجتة من انفجار هذه القنبلة مباليني األطنان وتزدادوتقاس الطاقة 

املواد الداخلة يف تكوينها مما ميكن من احلصول على طاقة ال حد هلا من هذا االنفجار، بعكس انفجار 

ن اندماج رطل واحد القنبلة الذرية، ومما يزيد من قوة انفجار القنبلة اهليدروجينية أن كمية الطاقة الناجتة م

من اهليدروجني يف عملية الضم النووي تعادل سبعة أضعاف الطاقة الناجتة من انفالق رطل واحد من 

  . 3اليورانيوم يف عملية االنشطار النووي

وقد قامت الواليات املتحدة بأول جتربة للقنبلة اهليدروجينية على جزيرة يف احمليط اهلادي عام 

طن، وأدت إىل حمو آثار اجلزيرة من الوجود، ويف ميقا عشرا يعادل مخسة ، وقدرت قوا مب 1952

مكان اجلزيرة ظهرت حفرة جتاوز قطرها أكثر من ميل، وامتدت آثارها التدمريية إىل سبعة أميال ولّوث 

اإلشعاع مساحات شاسعة وبعدها بسنة كررت نفس التجربة للمرة الثانية بقنبلة أخرى قوا عشرون 

  .4بلغ حجم التدمري ما يعادل أربعة آالف ميال مربعاطن و  يقام

االحتاد السوفيايت  وهكذا يف إطار التنافس الدويل يف جمال التسلح وإظهار القوة العسكرية، عمد 

فاقت قوا أكثر من عشرة ماليني طن وأحلقت اليت  جتربته اهليدروجينية األوىلإىل إجراء  1953يف عام 

 .19615تعاود جتربة أخرى أشد من سابقتها يف عام مث أضرارا بالغة مبساحة مخسون ألف ميل مربع، 

  : القنبلة النيوترونية  -ج
القنبلة النيوترونية هي قنبلة هيدروجينية مصغرة، أقل قوة من القنبلة اهليدروجينية العادية، تصدر 

عة نيوترونية ذات سرعة فائقة خترتق جسم اإلنسان وباقي الكائنات احلية وتقتلها يف احلال بينما عنها أش

                                                           
 .13بنونة، مرجع سابق، صحممود خريي / د - 1
 .11حممود حامد عطية، مرجع سابق، ص / د - 2
  .15حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص/ د - 3
 .144اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 4
احلقوقية،  عمر بن عبد اهللا البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدويل، منشورات احلليب - 5

 .22، ص2007، 1بريوت، لبنان، ط
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ويتم استعماهلا يف ميدان املعركة، نظرا لألضرار اليت تلحقها بالعدو . ال تؤثر على املباين واملنشآت

  .1فتقضي على اجليش دون أن تلحق أضرارا باملباين 

ن منطقة القصف بعد مدة زمنية قصرية، مما يسمح بدخول القوات فالتأثري اإلشعاعي يزول م

العسكرية الحتالل املنطقة اليت تعرضت للهجوم دون اخلوف من األضرار اليت تلحق ا جراء اإلشعاع 

  . 2بعد فرتة حمدودة

وقد متكنت الواليات املتحدة األمريكية من إجراء جتربتها األوىل على هذا السالح يف بئر يف 

  .19633عام  نيفادااء صحر 

  : األسلحة النووية التكتيكية  -د
عملت الواليات املتحدة األمريكية على تطوير ترسانتها النووية، وبدأت باالهتمام بإنتاج ما يعرف 

باألسلحة التكتيكية األقصر مدى اليت تصل إىل أهدافها يف زمن وجيز وهي أسلحة تتمتع بدقة عالية يف 

  .4إصابة أهدافها

على  تملاألمر الذي دفع بروسيا من أجل تركيز أحباثها وجتارا على هذا النوع من األسلحة، فع

ورغم أن املعلومات الرمسية عن عدد هذه األسلحة قليلة  .تطوير مثل هذا النوع من األسلحة التكتيكية

اليت أعدها جمموعة من بصورة عامة إال أنه بناءا على البيانات الصادرة عن روسيا والتقارير األمريكية 

اخلرباء األمريكيني مت التوصل إىل عدد تقرييب من هذه األسلحة بأا تقدر بتسعة آالف وسبعمائة 

حذت حذو سابقتيها من الدول فإن كل من الصني وفرنسا وبريطانيا  .وأربعني سالحا نوويا تكتيكيا

ة التكتيكية إال أا تنتج هذه األسلحة قامت بنشر األسلحة النوويالنووية بتطوير ما لديها من أسلحة 

حنو املزيد من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا اللتان تتسابقان  التسلح لكلمستوى اليت ال ترقى إىل 

  . 5باإلعتماد على كل ما هو جديد يف جمال التكنولوجيا النووية امتالك وتطوير هذا األسلحة من

 

                                                           
 .44، ص 2002عمرو رضا بيومي،القدرات النووية اإليرانية، دارالنهضة العربية، القاهرة،/ د - 1
 .154اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 2
  .152نفس املرجع، ص  - 3
الشامل أم الدمار الشامل، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، عبد الفتاح بدوي، السالم / ممدوح حامد عطية و د/ د - 4

 .28، ص 1991، 1ط
سوزان معوض غنيم، النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، دار اجلامعة / د - 5

 .39، ص2011اجلديدة، االسكندرية، مصر، 
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 :الفرع الثالث 

  النوويةآثار األسلحة  

تسبب تفجريات األسلحة النووية أضرارا كبرية من خالل جمموعة من اآلثار اليت تشمل موجة 

وتتوقف القوة املطلقة والنسبية لكل أثر على عدة عوامل مبا فيها القوة . عصف قوية واإلشعاع احلراري

  .1املتفجرة وتصميم اجلهاز وارتفاع اإلنفجار وأيضا األحوال اجلوية

ر الذي حيدثه السالح النووي شديد اخلطورة، وعموما فله تأثريات تدمريية على فاالنفجا 

  . مساحات واسعة تتجاوز كل احلدود وحيصل ا الدمار واخلراب والتلوث وتفشي األمراض

فضد األهداف . و األسلحة النووية قد تستخدم ضد األهداف العسكرية واملدنية على السواء

العسكرية بالكامل، أو مبهامجة أسلحة العدو ومراكز  واألبنيةت نشآامل العسكرية، فتستخدم لتدمري

أما ضد األهداف املدنية، فاألسلحة النووية تستخدم لتدمري مدن . القيادة واملراقبة يف أراضي العدو

  .بأكملها يف فرتة وجيزة، إذ ال يكاد ينجو منها أحد

  : د ولعل من بني اآلثار النامجة عن األسلحة النووية جن

 : كرة النار  - 
عندما حيدث اإلنفجار تتشكل كرة النار، وتبدأ هذه الكرة يف االتساع ليزيد حجمها حىت يبلغ 

قطرها بعد دقيقة واحدة نصف كيلومرت وهي شديدة التوهج واحلرارة تقضي على الكائنات احلية وكذا 

شكل سحابة ذرية   هلبها يفاملباين واملنشآت، وترتفع على سطح األرض مث تنقص حرارا تدرجييا و 

 .2كبرية

 :  )الوميض(الوهج - 

هو أقوى من ضوء الشمس مبا يقرب من مائة مرة، وشدة اإلنفجار تؤثر يف العيون مما يتسبب يف 

أو العمى املستدمي وذلك تبعا ) يدوم العمى ما بني عشر دقائق وأربع وعشرون ساعة( العمى املؤقت 

  .3نفجار النوويلبعد املسافة بني الناظر وموقع اإل

  

  

                                                           
 .79لبحوث نزع السالح، مرجع سابق، ص معهد األمم املتحدةاألمم املتحدة،  - 1
ممدوح حامد عطية ، األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يف عاملنا املعاصر، دار السعاد الصباح، الكويت، / د - 2

  .54، ص1992
  .109اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 3
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 : الموجة الحرارية الشديدة - 

مع االنفجار النووي وكرة النار تظهر موجة حرارة شديدة وتنتشر هذه املوجة يف كل االجتاهات 

مليون درجة مئوية وينتج عن هذه املوجة احلرارية حروق شديدة  100وتصل حرارة مركز االنفجار 

كما تنبعث أشعة حرارية كبرية تؤدي إىل إصابة أي جسم اخلطورة تتسبب يف اشتعال كل ما حييط ا،  

 .1حبروق

 :  موجة الضغط - 

هي عبارة موجة من الضغط حتدث بصورة مفاجئة و تستمر لفرتة زمنية وينتج عنها تدمري مهول 

وشامل وينتقل بسرعة عالية يف مجيع اإلجتاهات من مركز اإلنفجار، ويفوق اإلنفجار النووي آالف 

ويليها موجة عكسية نتيجة التخلخل احلاصل عن . 2الناتج عن إنفجار القنابل العاديةاملرات الضغط 

ارتفاع كرة النار وإزاحة اهلواء الناتج عن املوجة الضاغطة، وتؤثر موجة الضغط على السكان واملنشآت 

 فتحطم املباين واملنشآت واألشجار، أما األفراد فتأثري موجة الضغط جد خطرية فتصيب األحشاء

الداخلية، وتؤدي إىل الوفاة احلتمية، كما يؤدي إىل حدوث نزيف شديد وكسور وآالم يف األطراف، 

وفقدان السمع، باإلضافة إىل ما قد ينتج من أضرار بسبب تساقط األحجار والزجاج ومواد أخرى اليت 

واألضرار  حتملها الرياح الشديدة معها واليت تصاحب موجات الضغط، هلذا كّله جند أن اإلصابات

 .3تتفاوت مبقدار القرب أو البعد عن مركز اإلنفجار

 : األشعة النووية  - 

. ث ثالثة أنواع من األشعة، وهي أشعة آلفا وأشعة بيتا وجاماابعسبب اإلنفجار النووي يف إنتي

أما األشعة بيتا فينتج عنها إصابات . فأشعة آلفا فتستطيع اخرتاق اجلسم وينتج عنها إصابات بسيطة

تلة، أما األشعة جاما فلها قدرة اخرتاق عظيمة متلفة لألنسجة احلية فضال عن تأثريها التدمريي قا

  .4إخل...للنخاع الشوكي والتشويه واإلجهاض و والدة أطفال مشوهني

  

  

                                                           
ر النامجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عامل الكتب، القاهرة، مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرا - 1

 .272مصر، ص
 . 272صرجع ، امل نفس - 2
 . 55و 54ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص / د- 3

  .113-111اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -  4
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 :  اآلثار غير المرئية - 

فجار ال تقتصر آثار القنبلة النووية على الوهج واحلريق والضغط واإلشعاع اليت حتدث زمن اإلن

النووي بل هناك آثار أخرى غري أا غري مرئية تتمثل يف الغبار الذري والذي يؤثر على كل ما هو حي 

باإلضافة عن تلوث املياه والرتبة مما يكون خطرا بالغا ) زرع، نبات، حيوان،إنسان( على وجه األرض 

  . على صحة اإلنسان

وي كلما ارتفع عن سطح األرض وينعدم تأثريها فيزداد حجم تأثري احلرارة الناتج عن االنفجار النو 

إذا مت اإلنفجار حتت املاء أو يف بطن األرض، وكذلك األشعة النووية فيزداد تأثريها يف املرتفعات العالية 

وينعدم إذا كان االنفجار يف املاء أو حتت األرض غري أن الغبار اإلشعاعي ينعدم كلية إذا حدث 

لية يف حني يزداد وتكثر كثافته كلما اقرتب االنفجار من سطح األرض، اإلنفجار يف ارتفاعات جد عا

  .1ويبلغ شدته إذا المس االنفجار سطح األرض أو املاء

فقد دّلت الدراسات واألحباث اليت أجرا اهليئات العلمية املتخصصة يف هذا اال على أن 

  : خّلف اآلثار التالية قت له تأثري ضار على األفراد وممتلكام وبيئتهم التفجري النووي

إحلاق دمار كامل يف منطقة ثالمثائة ميل مربع ما ينتج عنه فناء للحياة مجيع ما يوجد يف تلك  - 

 .املنطقة

انتشار الغبار اإلشعاعي على مساحة تقدر مبائة ومخسني ألف ميل مربع يتسبب يف تلوث بيئي  - 

 .يؤدي إىل الوفاة خطري قد

تأثري شدة الرياح واجتاهه على مكان تساقط الغبار الذري جيعل من الصعب السيطرة على نتائج  - 

 .التفجري ألنه ال ميكن حتديد مكان تساقط الغبار الذري

إجراء التجارب النووية بصفة متكررة وتضاعف كمية النشاط اإلشعاعي له تأثري خطري وضار  - 

بب يف إحداث تشوهات خلقية لدى األجنة ووفام، كما يؤدي إىل العقم لدى تناسليا ووراثيا فيتس

 .2السرطانمرضى حاالت يف عدد زيادة ظهور حاالت سرطانية متنوعة و الرجال والنساء، وإىل 

وميتد آثر التفجريات النووية إىل العديد من ااالت االقتصادية واالجتماعية داخل اتمع، فيؤدي  - 

وي إىل القضاء على البيئة النباتية واحليوانية من حماصيل ونباتات وأشجار وحيوانات مما التفجري النو 

حيول دون انتفاع شعوب املنطقة خبرياا، إذ ال ميكن االستفادة من األراضي الزراعية، فينتشر الفقر 

                                                           
 .17حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص/ د - 1
حممد زكي عويس، مرجع سابق، ص / و د. 274مسري حممد فاضل، مرجع سابق، ص / د -: نظر يملزيد من التفصيل،  - 2

116 -117. 
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األمراض جتمع األفراد داخل املالجئ يتسبب يف انتشار  كما أنّ . وااعة يف دول تلك املنطقة

 .املعدية واألوبئة يف صفوف الالجئني

آثار التفجريات النووية يؤدي إىل كوارث مروعة سواء مبوت املاليني من األشخاص  فيتبني لنا أنّ  

  .والكائنات احلية املختلفة أو ما يلحق بالبيئة من تغيريات وتلوث جد خطري

 

  : المطلب الثاني 
  مفهوم انتشار األسلحة النووية

يعرب عن زيادة انتشار التكنولوجيات العسكرية اليت تستطيع ا الدول إنتاج  1نتشار النووياال إنّ 

االنتشار األفقي ويعين إنتشار األسلحة : أسلحة نووية، ومنّيز بني نوعني من االنتشار النووي، ومها 

النوعية يف خمزون األسلحة النووية يف دول مل تكن متتلكها، أما االنتشار الرأسي فيعين الزيادة يف الكمية و 

  . 2النووية لدى الدول املالكة لألسلحة النووية

والشك  من وجود العديد من األسباب كانت حافزا ودافعا للدول حنو إمتالك السالح النووي 

سّيما ما أفرزه    )الفرع الثاني(لتصبح دوال نووية أو تكتلك القدرات على ذلك  )الفرع األول(

الفرع (السالح  النووي من أثر على الساحة الدولية  من خوف  وذعر نتيجة قوته التدمريية الكبرية 
  ).الثالث

 : الفرع األول 

  أسباب انتشار األسلحة النووية

تتعدد األسباب اليت تكمن وراء سعي الدول إىل امتالك األسلحة النووية مما يتسبب بزيادة انتشار 

  :لحة النووية يف مناطق خمتلفة من العامل، ومن بني هذه األسباب جند األس

   

                                                           
مفهوم االنتشار النووي املقصود هو انتشار األسلحة النووية، وليس انتشار القدرات النووية، فهناك تيار  على الرغم من أنّ  -1

ه ميثل الظاهرة األهم يف عملية االنتشار، نظرا من انتشار األسلحة النووية؛ بل إنّ  أمهيةة ال يقل يعترب أن انتشار القدرات النووي

للطبيعة املزدوجة للطاقة النووية، ففي الوقت الذي مل يتجاوز فيه عدد الدول النووية إىل مثانية دول، فقد وصل عدد الدول اليت 

مفاعل تقريبا حتت  108مفاعال نوويا، إضافة إىل  485اعالت النووية فقد بلغ ا عدد املفدولة، أمّ  60لديها برامج نووية إىل 

 القاهرة،مصر، حممد عبد السالم، االنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، ضة مصر،/ د: انظر. اإلنشاء

  .23-22ص ،2007
  .19، ص نفس املرجع -  2
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 : غير المالكة لألسلحة النوويةالمخاوف األمنية للدول : أوال 
احملافظة على األمن الوطين للدولة يتحقق بامتالكها لألسلحة النووية كوسيلة دفاعية لصيانة  إنّ 

الريبة والشك يسيطران على العالقات الدولية، يدفع كما أن . أمنها وسالمتها من أي هجوم حمتمل

بالضرورة الدول غري املالكة لألسلحة النووية حملاولة امتالك هذا السالح، لتتفادى التعرض ألي إكراه أو 

ديد من جانب الدول اليت متكنت من حيازة مثل تلك األسلحة، وهذا يظهر من سعي العديد من 

ي فبعد أن متكنت الواليات املتحدة األمريكية من امتالكه قام االحتاد الدول المتالك السالح النوو 

السوفيايت أيضا جبهود كبرية لصناعة السالح النووي لتبدأ مرحلة من التنافس على الصعيد الدويل بني 

  .خمتلف الدول ما اجنر عنه زيادة يف عدد الدول النووية ألن من شأن ذلك حتسني وضعيتهم األمنية

أن انتشار األسلحة النووية ال ينحصر فقط يف االنتشار األفقي بل ميتد أيضا لالنتشار  واملالحظ

 الرأسي من خالل تطوير التكنولوجيا النووية وهذا ما شهدته حقبة احلرب الباردة، فكل دولة ترى أنّ 

  .1دا لآلخرأمنها الوطين ال يتحقق إال بوجود توازن يف القدرات النووية فأي تقدم لطرف ما ميثل دي

فعندما فجرت الواليات املتحدة األمريكية قنبلتها النووية، حرصت على احتكارها هلذا السالح 

املدمر، وهذا أثار خماوف العديد من الدول على أمنها ما مل حتصل على مثل تلك التكنولوجيا، لذا 

دول أن تتسلح مبا يكفل عملت الدول األخرى على الوصول للتكنولوجيا النووية باعتبار أنه من حق ال

أمنها وسالمتها، فإنتاج األسلحة النووية من شأنه حتقيق قفزة نوعية يف اال العسكري وهذا قصد 

 .حتسني القدرات الدفاعية واهلجومية للدولة

أمن هذه الدول وسالمة سيادا اإلقليمية  وقد بينت التفجريات النووية اهلندية والباكستانية بأنّ 

فالدولة اليت متتلك السالح النووي . الك القدرات النووية ملواجهة أي حتد أجنيب ذا السالحمرهون بامت

 . 2جيعل منها حتتل مكانة مرموقة ومتميزة يف اتمع الدويل ويعزز مكانتها
فكان حافز األطراف اجلدد حنو إمتالك األسلحة النووية هو ديد أمنهم من طرف الدول الكربى، 

لت الصني السباق يف جمال التسلح، بعدما تعرضت لتهديدات من قبل الواليات املتحدة فمثال قد دخ

األمريكية، وبدأت التهديدات أثناء األزمة الكورية ملا تدخل اجليش الصيين ملساعدة كوريا الشمالية قبل 

                                                           
 .15و  14، ص 1987مصطفى سالمة حسني، نظرات يف احلد من التسلح، دار النهضة العربية، مصر، / د - 1
، 1972عبد الفتاح حممد إمساعيل، جهود األمم املتحدة لنزع السالح، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  - 2
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الرئيس  سيطرة القوات األمريكية عليها، وإقرتح قائد القوات األمريكية ضرب الصني نوويا إال أنّ 

  .1األمريكي رفض ذلك اإلقرتاح

فاملخاوف األمنية وديد أمن الدولة يف سالمة سيادا اإلقليمية يعد عامال جوهريا ورئيسيا يف 

  .إنتشار تكنولوجيا األسلحة النووية

 : التطور العلمي والتكنولوجي : ثانيا 
الدولية أثرت بصورة مباشرة يف  أحدث التطور العلمي والتقدم التكنولوجي طفرات نوعية يف احلياة

اتمع الدويل ، وتظهر خطورة وأمهية التقدم العلمي والتكنولوجي من خالل الدور املزدوج كأداة بناء يف 

 .ااالت السلمية ووسيلة هدم وتدمري يف جانب التسلح

لتقدم باملوازاة لالتطور العلمي والتكنولوجي يف انتشار األسلحة النووية، ف برزت أمهيةفقد 

 وضفته يف جمال التسلح حنو تطوير ترسانتها من األسلحة يف العاملعرفته بعض الدول التكنولوجي الذي 

على القيام باألحباث والدراسات من أجل بدورها  عملتالدول املالكة لألسلحة النووية فالنووية ، 

وفتكا من أجل احملافظة على  قوةأشد  تطوير األسلحة املتوفرة لديها والعمل على إجياد أسلحة أخرى

  .أمنها و مكانتها الدولية يف مصاف الدول الكربى

فهناك ارتباط واضح بني انتشار التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية وانتشار األسلحة النووية، إذ 

باالستخدام هناك صلة واضحة فيما بني الربامج النووية املخصصة لألغراض السلمية والربامج املتعلقة 

  .العسكري، فكالمها يعتمد تقريبا على نفس املنشآت والتكنولوجيا واملواد

وبناءا على ذلك فيرتدد كثريا بأنه التوجد طاقة نووية لالستخدامات السلمية وطاقة نووية 

لالستخدامات العسكرية، وإمنا هي يف احملصلة طاقة نووية واحدة تتحدد وجهة استخدامها بناءا على 

وميول من ميلكون زمام التحكم فيها، وبذلك حتويل الربنامج النووي يف ظل وجود تكنولوجيا  رغبة

  .2مزدوجة االستخدام ألن امتالك القدرات النووية يسّهل بالفعل عملية انتشار األسلحة النووية

 وقد كشفت عدة وثائق وتقارير أن االنتشار الواسع لالستخدام السلمي للطاقة النووية قد وصل

درجة كبرية مما يستلزم معه القيام بالتدابري واإلجراءات الالزمة للحماية واألمان نظرا للمخاطر اليت قد 

                                                           
  .32، ص 2013ح واألمن الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، عماد حممد علي، جدلية العالقة بني نزع السال/ د - 1
 .31، ص 2007، 1حممد عبد السالم، االنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، ضة مصر، مصر، ط/ د - 2
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تنجم عن تنامي القدرات النووية لدى الدول وإمكانية قيامها بالتفجريات النووية كمرحلة تسبق صناعة 

  .1السالح النووي

 يرتتب عنهية وامتالك التكنولوجيا النووية سوف انتشار القدرات النوو  غري أنه ال ميكن اجلزم بأنّ 

الدولة هذه  رورة انتشار األسلحة النووية ، فامتالك القدرة على إنتاج السالح النووي ال يعين أنّ ظبال

، وهذا ما قامت به كل من اليابان وأملانيا والسويد وكندا وكذا كل بصناعة السالح النوويم و تق فسو 

وجنوب إفريقيا اليت اختذت قراراا بوقف وجتميد براجمها النووية العسكرية أو من الربازيل واألرجنتني 

، االحتفاظ باألسلحة النووية ورفضها الصريح المتالك مثل هذه األسلحة التدمرييةفكرة ها عن تراجع

  .األن هذه الدول قد وضعت اإلعتبارات اإلنسانية واحملافظة على السلم واألمن الدوليني ضمن إهتمامته

  في ما بين الدولإزدواجية المعاملة : ثالثا 
ألهداف  إّن ما يدفع إىل الرغبة يف امتالك السالح النووي هو سياسة الكيل مبكيالني خدمة

ومقاصد معينة بتقويض القانون الذويل مبا خيدم مصاحلها الذاتية على حساب قواعد ومبادئ القانون 

  . الدويل

امللفات الدولية يثري الكثري من الريبة والشك، ولعل السياسة فالتعامل الدويل مع العديد من 

الفاضحة والواضحة واليت تنتهجها الواليات املتحدة األمريكية بإتباع االزدواجية من طرف الواليات 

املتحدة األمريكية يف التعامل الدويل مع موضوع التسلح النووي سيدفع بالكثري من الدول إىل املضي 

قدراا النووية، بل يدفع العديد من الدول إىل انتهاجه من باب الردع وحفظ التوازن قدما يف تطوير 

  .2ومحاية الذات، مما يزيد معه عدم االستقرار العاملي وتزايد احتمال وقوع مواجهات أمنية خطرية

 فاخلطاب األمريكي العدائي لعدة دول واليت وصفها مبحور الشر واليت متثل حبسب ماورد يف خطابه

ديدا هلا البد من احتوائه وتصفيته على حنو يقدم معه تفسريا منطقيا من  29/01/2002يف يوم 

  .3جانب هذه الدول على حتمية حيازا لدرع نووي يكفل هلا أمنها القومي

ازدواجية املعايري حول تقييم خطورة االنتهاكات لنظام منع االنتشار النووي وكيفية  وال ريب أنّ 

تظهر بصورة ال تدع جماال للشك جتسده أحداث العراق من جهة وما تقوم به كل من  التصدي هلا،

                                                           
، ص 1996رة، حممد مصطفى يونس، استخدام الطاقة النووية يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاه/ د - 1

119. 
رانية حممد طاهر، امللف النووي اإليراين بني متطلبات األمن القومي وإمالءات الشرعية الدولية، الة العلمية للبحوث  -  2

 .441، ص 2011، 2، ج2ع مصر، والدراسات التجارية، جامعة حلوان،
 .401ص نفس املرجع،  - 3
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اهلند وباكستان وكوريا الشمالية من جانب آخر لدليل كاف على االزدواجية الفاضحة واملرفوضة، 

 باإلضافة إىل إسرائيل واليت متتلك ترسانة نووية يف الشرق األوسط وال تتلقى أية معارضة من لدن الدول

. 1الكربى بل مل تتحرك لوقف خطرها النووي على دول اجلوار وترى أن هلا احلق يف الدفاع عن نفسها

فازدواجية املعايري تعترب أحد العوامل اليت ساعدت على انتشار األسلحة النووية وأفقدت النظام الدويل 

  .مصداقيته

  :  2السوق النووية السوداء: رابعا 
اء مصدرا هاما قصد احلصول على املواد واملعدات النووية مما يسهم يف تعترب السوق النووية السود

انتشار وتطوير األسلحة النووية السيما بعد فرتة احلرب الباردة ، فبعد ايار االحتاد السوفيايت يف عام 

ة انتشرت يف السوق النووية السوداء مواد حساسة كالبلوتونيوم واليورانيوم وكذا املعدات النووي 1991

الالزمة ملمارسة النشاطات النووية، وهجرة كبرية للعلماء واخلرباء املتخصصني يف اال النووي يف شىت 

  .دول العامل

إىل وجود افالت يف مسرية  أشارت وأثبتت تقارير إىل إبرام صفقات لبيع األسلحة النووية و

، وأنه سوف تظهر عدة دول نووية جديدة مما يتطلب اإلسراع 1991االنتشار النووي خصوصا بعد 

وكانت عملياا تتم يف دول خمتلفة وباألخص يف . 3حملاولة السيطرة على تلك السوق يف ذلك الوقت

  .رة يف اال النوويأوربا وإفريقيا يتضمن أمساء دول بعينها تشجع وتساهم يف التجا

وقد قامت إسرائيل بنشاطات نووية بصفة غري رمسية وعلى نطاق واسع من خالل نشاطات خاصة 

بسرقة تصميمات وتكنولوجيات من املعامل األمريكية، وعقد الكثري من الصفقات السرية من أجل 

  .اقتناء اليورانيوم املخصب وأجهزة تتعلق بالتفجريات النووية

                                                           
 .381ص ، سابق مرجع رانية حممد طاهر، -1
المتاجرة في الخبرات أو التقنيات أو المواد والمعدات المتعلقة بالمجال : " ميكن تعريف السوق النووية السوداء  - 2

أشرف عبد : نظر ي. "النووي والتي يجري السعي للحصول عليها ألغراض غير سلمية، وتتم هذه العملية عبر طرق سرية

رسالة ماجستري، كلية االقتصاد ) إدارة األزمة النووية اإليرانية(النتشار النوويالعزيز عبد القادر، اإلدارة األمريكية ألزمات ا

 .71، ص2008والعلوم السياسية، القاهرة، 

، 2003/2004التقرير االسرتاتيجي العريب،الثورة يف الشؤون النووية، مركز الدراسات السياسية واالسرتتيجية باألهرام،  3-

  :  املوقع االلكرتوين

http //acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/rarb44.htm   

  .03/02/2010: أطلع عليه بتاريخ



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

29 

 

واكتشاف برنامج ختصيب  2003الصورة اخلاصة ذه السوق بشكل بارز منذ عام وبدأت تتضح 

، لتتطور بعدها على حنو واضح مع اكتشاف النشاطات النووية الليبية، ناتانزاليورانيوم اإليراين يف 

وحدوث تسربات نووية واسعة من داخل باكستان قام ا العامل عبد القادر خان، الذي مّثل حقيقة 

لسوق نووية سامهت هذه الشبكة يف تقدمي املساعدة للكثري من الدول ككوريا الشمالية وإيران  منوذجا

وليبيا يف براجمهم النووية، وبدأت العالقات التجارية بينها وبني هذه الدول ومل تتوقف إال يف أواخر عام 

م ا من خالل ، حيث كشف العامل عبد القادر خان على خمتلف األفعال اليت قا2004وعام  2003

إمداده لكوريا مبجموعة من الرسومات والبيانات الفنية، أما ما خيص ليبيا فتمثلت يف مشاركة العديد من 

  . 1العلماء املتخصصني باال النووي ووسطاء وكذا وجود شركات إمداد تعمل يف اال النووي

  مساهمة التعاون الدولي في انتشار السالح النووي : خامسا
تعمل على تبادل ونقل املواد والتكنولوجيا اليت ميكن أن تساعد  النووية أن الدول يشري إىلواقع إن ال

اليت ميكن أن تشكل و األسلحة تدمريا يف العامل ،  مبا فيها أشدالدول األخرى للحصول على اسلحة 

  . التكنلوجيا صدير تلكديدا حىت للدول اليت قامت بت

لرئيسية اليت تساهم يف انتشار السالح النووي هو التعاون الدويل يف فمن أهم العوامل واألسباب ا

جمال نقل تكنولوجيا األسلحة، ألّن األحباث يف جمال الطاقة النووية يستلزم خربات فنية عالية ووسائل 

وموارد مالية وبشرية ضخمة تقف أمامها الدول الصغرية عاجزة، مما حيتم عليها االستناد إىل دول أخرى 

  . التعاون الدويل فيما بينها قصد

ومن بني أساليب التعاون الدويل يف هذا اال تبادل اخلربات الفنية والتقنية من خرباء فنيني وعلماء 

ما يتعلق يف واملواد النووية واملعدات واملنشآت واملفاعالت الالزمة يف جمال الطاقة النووية، وأيضا التعاون 

  . 2الطائرات والغواصات وكذا الصواريخ املوجهةبوسائل نقل األسلحة النووية ك

عن  إزنهاور، ومبناسبة املؤمتر العاملي املنعقد جبنيف حول الذرة، أعلن الرئيس 1955يف عام 

ليسمح لدول العامل من االستفادة من "  ”Atom for peaceالذرة من أجل السالم"برنامج

  .3االستخدام السلمي للطاقة النووية

كل دولة رمست سياستها النووية على ضوء موقفها وعالقاا مع الدول األخرى،   ومن الواضح أن 

وكان من شأن هذا املوقف التأثري على قدر املساعدة العلمية اليت أعطتها الدول النووية إىل الدول 

                                                           
 .75 -74ص أشرف عبد العزيز عبد القادر، مرجع سابق، - 1
 .33مرجع سابق، ص حممود خريي بنونة،  - 2

3  - Pierre Tanguy, Le nucléaire, Edition le cavalier bleu, Paris,2007, p39. 
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 ورغم ذلك فقد أسهمت الدول املتقدمة يف هذا اال ، وذلك بنشر املعلومات يف علوم الذرة،. األخرى

  .فتيسرت بعض املعلومات واألسس النظرية اخلاصة بتصميم املفاعالت

ويتضح التعاون الدويل كذلك من خالل تقدمي املعلومات الفنية، إذ تقوم الدول املتقدمة بتوفري 

املعلومات الفنية حول تكنولوجيا األسلحة النووية بواسطة أجهزة متطورة تعىن مبجال البحث العلمي يف 

النووي، فهي تعتمد على معلومات وبيانات ال ميكن توفريها إال بواسطة جهاز فين متطور نشيط اال 

خاص باألحباث النووية، يوفر املعلومات الفنية الالزمة لتطوير أسلحتها، كما حتتاج إىل أدوات ووسائل 

الدولة يف  للرتصد لتوفري املعلومات حول أي ديد حمتمل حىت يتسىن التصدي لذلك، ومهما كانت

ثرائها وقوا ال يتوفر هلا القدرة الكافية لتوفري هذه األجهزة مما يستوجب ضرورة تعاوا مع الدول 

  .1األخرى لتوفريها

إن للتعاون الدويل يف جمال األحباث والصناعات النووية األثر الواضح على انتشار األسلحة النووية، 

ويعود هذا التعاون لتاريخ اكتشاف الذرة، فعملت الدول على استخدامها يف إنتاج الطاقة النووية 

ألغراض العسكرية واستمر التعاون الدويل ليشمل جمال األحباث النووية حىت يف ا. لألغراض السلمية

وتبقى حاجة الدول إىل التقنية املتطورة واملعلومات واخلربات الفنية دائم ومستمر . وإنتاج األسلحة النووية

فالدول النووية الكربى . وال يتأتى ذلك إىل الدولة مبفردها ما مل تتلقى دعما من باقي الدول األخرى

وغايتها يف ذلك جتارية  TNPم االنتشار النووي تقوم بإبرام االتفاقيات مع دول خارج اتفاقية عد

  .وسياسية للتموقع ضمن أحالف مساندة لتوجهاا

ويف حقيقة األمر أن األمثلة كثرية على تدخل الدول النووية ومسامهتها الفعالة والكبرية حنو منح 

على مساعدة وافقت الواليات املتحدة األمريكية  1963أوت 80التقنية النووية لدول خمتلفة، ففي 

نوفمرب  13ويف . اهلند على إنشاء احملطة األوىل باهلند إلنتاج الكهرباء النووية، ووفرت هلا مادة اليورانيوم

بل جند أن هناك دولة ثالثة قدمت مساعداا  .2قامت كندا بإنشاء ثاين مركز نووي باهلند 1963

وساعدت .  3طن من املاء الثقيل 200ع للهند أال وهي االحتاد السوفييت بعد رفض كندا متوينها ببي

  .1981الذي مت حتطيمه يف عام  اوزيراكفرنسا العراق على امتالك مولد 

وقد شكل التعاون بني باكستان والصني حجر الزاوية يف تطوير القدرات النووية الباكستانية، 

يت كان قد حتصلت عليها وارتكز هذا التعاون على الشراكة وتبادل املنافع، وال سيما أن املعلومات ال

                                                           
 .37- 35، ص مرجع سابقبنونة، حممود خريي - 1

2 - Ernest Lever, Les armes nucléaires en tiers mondes ,Paris, p34. 
3 -Ibid, p44. 
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ومع ذلك، فإن التعاون النووي بني باكستان . باكستان من اخلارج كانت على درجة عالية من التطور

والصني كان غري كاف لتلبية مجيع االحتياجات الباكستانية، مما اضطر باكستان إىل املزاوجة بني التعاون 

إذ أبدت كندا استعدادها يف إنشاء حمطة لليورانيوم ، 1مع الصني واالعتماد على مصادر التوريد األجنبية

 .1971ميقاواط من الكهرباء ومت تشغيله يف  137الطبيعي ميكن أن يولد 

هذا التوجه لالستخدام السلمي للطاقة النووية مل يدم طويال بل سعت باكستان يف كل االجتاهات  

مما دفع بباكستان إىل . صمها التقليدي اهلنديهدف تقوية مكانتها باملقارنة للقوة العسكرية املتزايدة خل

التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية، ومت التفاهم واالتفاق على التعاون الدفاعي أمريكي باكستاين، 

يتضمن إمكانية الرد النووي األمريكي يف حال قيام اهلند بأي هجوم على باكستان، بل أن باكستان 

ل النووي، واشرتت من فرنسا مصنع ملعاجلة البلوتونيوم حتت إشراف جعلت هلا شريكا آخر يف اا

لكن هذا املشروع املتضمن اكتساب التقنية الفرنسية للمعاجلة النووية أثار  .2الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حفيظة كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا، ومت ممارسة الضغط على فرنسا وباكستان من أجل 

  .وهنا يتبني لنا مدى تداخل املصاحل اإلسرتاتيجية يف ظل العالقات الدولية. ء اتفاقية التعاون الثنائيإلغا

أما الدولة النووية األخرى اليت استطاعت أن حتصل على التكنولوجيا النووية، فهي إسرائيل، إذ 

  .3ول على التقنية النوويةقامت كل من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية بتزويد إسرائيل من أجل احلص

فبدأت الواليات املتحدة األمريكية بصفة رمسية مبساعدة إسرائيل يف اال النووي، حيث أمضت 

تتضمن احلصول على بطارية أمريكية والوقود الضروري لتشغيلها، كما استفاد  1955اتفاقية يف جويلية 

فتمكنت إسرائيل بفضل املساعدات الفرنسية  .4ةالباحثون اإلسرائيليون من التكوين يف املراكز األمريكي

النووية، حىت أن إسرائيل استطاعت تزويد الطائرات والصواريخ  ديموناواألمريكية من إنشاء حمطة 

  .5بالرؤوس النووية

بل إن التعاون اإلسرائيلي أمتد إىل جنوب إفريقيا قصد تزويدها باليورانيوم و مساعدا على القيام 

وية نظرا للمساحة الربية والبحرية الكبرية جلنوب إفريقيا، مما يسمح هلا بإجراء التجارب بالتجارب النو 

                                                           
اآلثار اإلسرتاتيجية و االنعكاسات بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط، : الباكستانية  –أمحد إبراهيم حممود، التجارب اهلندية  - 1

 .477، ص2001، 1أعمال الندوة الفكرية، مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،ط
2 - Ernest Lever, Op-cit, p 53. 
3 -Ibid, p63. 
4 -Ibid, p65. 
5 -Ibid, p66. 
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النووية على أراضيها ، وأبرمت معها اتفاقية تعاون يف اال االقتصادي و العلمي والصناعي يف 

  .19761عام

 :  ثانيالفرع ال

  الدول النووية

لسالح النووي، كما أن الدول نفسها وفرت الوسائل ساهم التعاون الدويل يف زيادة وترية انتشار ا

الكفيلة لبناء القوة النووية، وظهر تنافس شديد بني الدول المتالك القدرات النووية، لكي تصبح دوال 

  . 2نووية
ويف حقيقة األمر أن اجلزم حبقيقة امتالك دولة للسالح النووي أمر حييطه صعاب مجة خاصة وأن 

باجتاه العتبة النووية حتجم عن اإلعالم والكشف صراحة عن مدى ونوع قدراا مجيع الدول اليت سارت 

النووية وهو ما يدفع الباحثني يف جمال التعريف على أبعاد تلك احلقيقة إىل االعتماد على جمموعة من 

  : األدوات البحثية اإلستنتاجية واليت نذكر منها 

ألية دولة باستخدام مناهج البحث األكادميي يف ضوء حتليل املعلومات املتوفرة عن القدرات النووية  - 

  .النظريات العلمية والتقنية اخلاصة باال النووي

استقراء التجارب واخلربات السابقة للدول النووية، اليت استطاعت تطوير قدراا النووية باجتاه  - 

  .التسلح النووي

النووية، اليت تقول ا األجهزة املعينة يف تتبع طبيعة ومسار االختبارات العلمية يف جمال التفجريات  - 

  .الدول املختلفة

تقصي حقيقة االعرتافات والتصرحيات الصادرة عن الساسة وأجهزة االستخبارات العاملية ودراستها  - 

يف ضوء آراء أهل اخلربة من املتخصصني والعسكريني وتتناوله الدراسات الصادرة عن مراكز البحوث 

  . 3يف اال النووي

                                                           
1  - Abdelwahab Biad, l’armement nucléaire israélien , AFRI,  Bruylant, Paris, vol6, 2005,   

P716. 
، من بينها ما يزيد عن 2012سالح نووي جاهز لإلستخدام يف عام  4400يوجد لدى مثانية دول ما يقرب عن  - 2

، 2012القوات النووية يف العامل، الكتاب السنوي كايل، . شانون ن: أنظر . سالح يف حالة جاهزة للتشعيل 2000
 .413، ص2012التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، 

، مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية، - استخدامات األسلحة النووية اإلسرائيلية -حممد عبد السالم، حدود القوة - 3

  .21، ص1996األهرام،مؤسسة 
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امتالك دولة ما القدرات النووية ال يعين امتالكها السالح النووي إال  إذا كان من الثابت علميا أنّ و 

ذلك ال ميكن أن يسقط حقيقة االحتماالت الواردة بشأن إمكانية حتويل هذه القدرات باجتاه  أنّ 

ت الدول اليت تضمها امتالك السالح النووي، وهو األمر الذي ميثل أحد الثوابت األساسية يف إسرتاجتيا

  .1مناطق النزاعات الدولية املسلحة وعالقات اجلوار املتوترة

امتالك مثل هذا النوع من السالح يضمن للدول مكانة متمّيزة، جند بأن البعض من الدول  وألنّ 

شكلت ما يعرف بدول النادي النووي ، والبعض اآلخر متكن من حيازة السالح النووي ويستفيد من 

يف حني أن البعض األخر لديه الكثري من القدرات النووية املتطورة . جيا النووية خارج هذا الناديالتكنولو 

 .اليت تؤهله المتالك السالح النووي

  أعضاء النادي النووي: أوال 
شكل االنفجار النووي األول على مدينة هريوشيما وناكازاكي من طرف الواليات املتحدة 

 .صر جديد مل تعرفه العالقات الدولية وهو عصر سباق التسلح النووياألمريكية إيذانا لبداية ع

األسلحة النووية فإنه تعد دولة نووية كل دولة قد جربت وفجرت معاهدة عدم انتشار وحبسب 

،أي يقتصر التعريف على مخس دول هي الواليات املتحدة األمريكية،  19682يناير1سالحا نوويا قبل 

  .وقد قامت هذه الدول بالتوقيع على هذه املعاهدة. بريطانيا، فرنسا الصني، االحتاد السوفييت،

واجلدير باإلشارة أن هذه الدول النووية املعرتف ا يف اتفاقية عدم انتشار أسلحة النووية هي نفس 

   .الدول املالكة حلق الفيتو دخل جملس األمن، وهي يف نفس الوقت، دول أعضاء النادي النووي
  : تحدة األمريكية الواليات الم- 1

، وقد 1945تعترب الواليات املتحدة األمريكية أول دولة إستطاعت صناعة القنبلة الذرية يف عام 

 1945جنحت يف صناعة قنبلتني أخريني، مت إلقاء إحداها على مدينة هريوشيما يف السادس من أوت 

أجرت تفجريها اجلوي  1956ويف ماي . 1945والثانية على مدينة ناكازاكي يف التاسع من أوت 

  .3األول لقنبلة هيدروجينية تعادل قوا مخسة عشر ميقا طن على إرتفاع ثالثة أميال

ولقد متكنت الواليات املتحدة األمريكية من صناعة وتطوير كمي ونوعي من هذه األسلحة مبا 

حتوي ما يقرب  برتسانة ضخمة 2012م احيقق أهدافها وحيقق إسرتاتيجيتها النووية، فتحتفظ لغاية ع

                                                           
  .74عمرو رضا بيومي، خماطر أسلحة الدمار الشامل على األمن القومي العريب، مرجع سابق،ص / د - 1
  .1967ة عدم انتشار األسلحة النووية لعام معاهدمن  3الفقرة 1املادة  - 2
  .38-37حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د - 3
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رأس حريب نووي، وختطط الواليات املتحدة األمريكية لتحديث مركبات اإليصال النووية  2150عن 

 .1والرؤوس احلربية ومرافق إنتاج الرؤوس احلربية، وعلى بناء مرافق جديدة إلنتاج األسلحة النووية

العقيدة النووية االسرتاتيجية للواليات املتحدة احملددةـ ترى ضرورة مكافحة انتشار األسلحة  إنّ 

للعمل من أجل عامل خال من األسلحة  باراك أوباماالتزام  ضمن  أولويةكالنووية واإلرهاب النووي  

  .2009يف أفريل  براغالنووية، وهو مشروع صرح يف خطاب ألقاه يف 

ألمريكي استخدام األسلحة النووية ضد دولة ال متلك سالحا نوويا وطرف يف و يستبعد الرئيس ا 

عالوة على ذلك، ففي . األسلحة النووية، وحىت يف حال هجوم بيولوجي أو كيميائيمعاهدة عدم انتشار 

 أنّ  أوباماوتقول إدارة . احلاالت األخرى حتتفظ الواليات املتحدة باحلق يف إستخدام السالح النووي

وهو ما يعين، وخصوصا التقدم يف . تيجيته ستشمل أيضا ضمان محاية املصاحل األمريكية وحلفائهااسرتا

 . 2مشروع الصواريخ العابرة للقارات برؤوس حربية غري نووية

  : روسيا- 2
هاجسا من اخلوف  اشكل هلتضرورة حتقيق املوازنة الدولية سيما أّن مثل هذا الوضع  ت روسياأدرك

تمكن تشعر باألمن حىت تكن تبادر للرد على التفجري النووي األمريكي، فلم ت اجعلهوعدم األمن مما 

، ليشهد 1949سبتمرب 23عملية التفجري النووي بنجاح يف  تك السالح النووي، وقد أجر متالمن إ

العامل تنافسا كميا ونوعيا يغذيه التطور العلمي و التكنولوجي لعبت اإلرادة السياسية دورا أساسيا 

  .3سريع وتوجيه التنافس من أجل التسلحلت

رأس حريب نووي إسرتاتيجي  2000ومتتلك روسيا خمزونا ضخما من الرؤوس النووية تضم حوايل 

، وأّما األسلحة النووية غري اإلسرتاتيجية فتوجد شكوك حول كمية املخزون الروسي يف ظل ) تكتيكي(

  .4السرية وغياب الشفافية حول براجمها النووية

حتتفظ  ، فهيكد روسيا إمكانية استخدام األسلحة النووية يف حالة وجود خطر يهدد أمن الدولةوتؤ 

احلق يف استخدام األسلحة النووية إذا تعرضت هلجوم بأسلحة نووية أو غريها من أسلحة الدمار ب

                                                           

 .417-416يف العامل، مرجع سابق، ص كايل، القوات النووية. شانون ن -  1
2-la documentation française, les doctrines nucléaires , le 07/03/2012. Voir le cite 

d’internet :  
-http : //www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/doctrines.shtml 
3 - Jean François Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, 2 édition, Litec, 

Paris, p 680. 
 .432-424كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . شانون ن - 4
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العدوان  ةحاله يف أنّ صرحت بل  ال يقتصر األمر على نوع األسلحةالشامل ضدها أو ضد حلفائها، و 

  . 1دد وجود الدولة ذاتهاليت من شأا أن مع استخدام األسلحة التقليدية 

  : بريطانيا  - 3
يف يف إنتاج وصناعة السالح النووي، و  كحليف هلا ساعدت الواليات املتحدة األمريكية بريطانيا

دي وكان من شأن هذا ، قامت بريطانيا بإجراء جتربتها النووية األوىل يف احمليط اهلا1952أكتوبر  3

التفجري أن فتح باب التعاون والتقارب بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف اال العسكري 

  . 2أساسيا يف املفاوضات الدولية حول التسلح وخصوصا النووي بل أنّه سنح لربيطانيا أن تكون شريكا

للمحافظة على املهارات واملرافق رأس نووي، وأطلقت برنامج  160ومتتلك بريطانيا حوايل 

، أكدت بريطانيا أّا تعمل لبناء منشأة جديدة 2011ويف عام . األساسية يف مؤسسة األسلحة الذرية

لتخزين مكونات اليورانيوم املخّصب ومعاجلتها إلنتاج رؤوس حربية نووية، وإلنتاج وقود ملفاعالت 

  .3الغواصات ذات احملركات النووية

لألسلحة النووية دورا أساسيا يف الردع من أجل احملافظة على أمنهم وأا ال ترتدد  نيا أنّ وتعترب بريطا

يف إستخدام األسلحة النووية يف حالة ديد املصاحل احليوية للدولة ، مبا يف ذلك الضربة األوىل ضد أي 

  .ة لألسلحة النوويةدولة دد مصاحلها احليوية سواء كانت دولة مالكة لألسلحة النووية أوغري مالك

  : فرنسا  - 4
لعل للسياسة اليت انتهجها اجلنرال ديغول يف فرنسا بأن جعل من اهتماماته امتالك السالح النووي 

وأن ينقل بلده من الطموح إىل حقيقة واقعية جتسدت يف قوة نووية عاملية رابعة على الصعيد العاملي، إذ 

ت الدولية كوسيلة ردع يربز نقلتها من الضعف إىل القوة و تبنت اإلسرتاتيجية النووية يف ظل العالقا

قدراا املتطورة يف جمال التحكم يف الذرة، وليس بأن تصل إىل نفس مستوى من هو يف مواجهتها ولكن 

توفري القدرات الالزمة على االنتقام والرد املناسب لكي يعدل كل من تسّول له نفسه على القيام بشن 

  .4عدوان عليها

                                                           
1 -http : //www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/doctrines.shtml 
2 - Marie François Furet, Le désarmement nucléaire, Pédone, Paris, 1979, p 46. 

 .436-434كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص. شانون ن - 3
4  - Catherine Grand Perrier, Concept d’une défense nucléaire et désarmement, 

Harmathan, Paris, 2010, p 11. 
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الذي  1379يف صحراء رقان اجلزائرية، رغم القرار 1960قت فرنسا تفجريها النووي يف عام وحق

وأعربت العديد من الدول قلقها من هذه  ،تضمن دعوة فرنسا لالمتناع عن إجراء التجارب النووية

 التجارب إال أن ممثل فرنسا لدى األمم املتحدة شرح موقف حكومته بأن وضع حد للتجارب النووية ال

تشكل تدبريا لنزع السالح، وأن وقف التجارب النووية غري مقبول ما مل يكن يف إطار نزع للسالح 

ذلك ال يتحقق إال عندما توقف القوى النووية الكربى على زيادة خمزوا من  شامل وفعال، و أنّ 

  .التسلح وتبدأ بتخفيضها حتت رقابة دولية

بنية على التمييز الواضح على أساس غلق اال أمام فاحلكومة الفرنسية لن تشارك يف معاهدة م 

الدول المتالك السالح النووي، وحصره فقط على الدول الثالث النووية، فلكي تبادر للتوقيع على 

املعاهدة جيب أوال على الدول النووية أن تتوقف على إنتاج املواد الالزمة للتفجري النووي، وحتول خمزوا 

لتخلص الفوري من األسلحة النووية، فعندها فقط فرنسا مستعدة لتبين نفس لالستخدام السلمي وا

  .1التدابري

رأس  300وتضم القدرة النووية الفرنسية طائرات وغواصات ذات حمركات نووية حتمل ما جمموعه 

  .2نووي حريب

هذه  و دف فرنسا من وراء ترسانتها النووية منع أي عدوان ضد املصاحل احليوية للبالد،وتشمل

املصاحل احليوية، على وجه اخلصوص، مكونات هويتها ووجودها كدولة، مبا يف ذلك األراضي ، 

  .3والسكان، و املمارسة احلرة لسيادا باإلضافة إىل خطر الغزو من قبل قوة أخرى

  : الصين - 5
 يف عام مث اهليدروجيين 1963أّما الصني فلحقت بركب الدول النووية بتفجريها النووي األول لعام 

متكنت من تطوير ترسانتها النووية يف إطار برنامج حتديث طويل األجل قصد تعزيز قدراا  و. 19684

  .5سالح نووي 240النووية، ومتتلك الصني اآلن ما يقارب 

 ّا لن و تؤكد الصني أا لن تستخدام األسلحة النووية ضد الدول غري املالكة لألسلحة النووية و أ

رة إىل استخدامه ، فاهلدف األساسي للصني يتمثل يف ردع الدول األخرى عن استخدام أو تكون املباد

                                                           
1 - Marie François Furet, Op-cit, p61. 

 .438كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . نون نشا - 2
3 -http : //www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/doctrines.shtml 

 .40حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د - 4
 .441كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . شانون ن - 5
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التهديد باستخدام األسلحة النووية ضدها، كما تعمل على تطوير قدراا النووية الكافية لالستجابة 

و من جهة أخرى ترفض الدخول يف سباق تسلح نووي مع أي دولة . لالحتياجات املتغرية ألمنها

  .رىأخ

ويف الوقت نفسه، كرست زيادة املوارد لتحديث وتوسيع و تنويع ترسانتها النووية لزيادة قدرا على 

  .1كما تنتقد برامج الدفاع الصاروخي األمريكية ، واليت ترى أا تشكل ديدا هلا. الضربة الثانية

وهكذا تكون الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن أن وفقت يف حتقيق ما كانت تصبو 

ليبقى هذا النادي يقتصر . إليه بامتالكها السالح النووي و أطلق على هذه الدول دول النادي النووي

عرتاف دويل و بريطانيا وفرنسا والصني وهذا إروسيا على مخس دول هي الواليات املتحدة األمريكية و 

  .حبق مكتسب يف امتالك األسلحة النووية

متتلك السالح النووي ذه الوضعية ال وعلى هذا األساس نددت العديد من الدول ال سيما اليت  

التمييزية اليت ختول للدول اخلمس أحقية إقتناء السالح النووي، وكانت اهلند يف طليعة الدول اليت مل 

تدبريا عنصريا وإقصائيا لبقية الدول األعضاء يف األمم املتحدة، بل اعتربت ترض ذه الوضعية واعتربته 

  .2أن ذلك مينح تكريسا شرعيا هليمنة هذه الدول على املصري العاملي

إن كانت هذه الدول قد سعت يف مناسبات كثرية إىل الوقوف أمام االنتشار النووي، سواء فيما 

طيلة ) الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت سابقا(طبني متثل يف احلوار الثنائي الدائر بني الق

احلرب الباردة واليت متخض عنها االتفاق على احلظر اجلزئي للتجارب النووية يف الفضاء اخلارجي يف عام 

إال أّا مل ختف استعدادها لتزويد . 1967، أو من خالل اتفاقية منع االنتشار النووي لعام 1963

  .من الدول بأسرار ومعلومات تتعلق باالستخدام السلمي للطاقة النوويةالكثري 

تلك املعلومات ما هي إال خطوة ميكن استغالهلا لالحنراف ألغراض عسكرية  ويف حقيقة األمر أنّ 

حمظة، إضافة أّن العديد من دول النادي النووي قد سامهت بصفة مباشرة أو غري مباشرة حىت باملساعدة 

كل ذلك يعد حمصلة لتبدي العديد من الدول رغبتها يف احلصول واقتناء التكنولوجيا   العسكرية، و

  .النووية، ليظهر التنافس الشديد بني الدول يف هذا اال

  

  

  

                                                           
1 -http : //www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/nucleaire/doctrines.shtml 

 .50، ص1999عبد اهلادي بوطالب، الردع النووي املتبادل،مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، املغرب، - 2
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  : الدول المالكة لألسلحة النووية خارج النادي النووي : ثانيا 
أّا من دول أعضاء النادي  وهي دول متتلك السالح النووي إال أا مل حتظى بإعرتاف دويل على

، وكلها مل تنظم إىل معاهدة منع )اهلند، باكستان، إسرائيل( النووي، وتتمثل هذه الدول يف كل من 

  .االنتشار النووي، إضافة إىل كوريا الشمالية واليت إنسحبت من معاهدة منع اإلنتشار النووي

  : الهند - 1
تقالهلا فاهتمت بتطوير قدراا النووية باعتبار ذلك أداة يعود تاريخ الربنامج النووي للهند لفرتة اس

، وعليه قامت اهلند بإنشاء )الصني وباكستان(للنهوض االقتصادي وكذا ملواجهة حتديات دول اجلوار 

وما .  جواهر الل نهرو، وحتت إشراف مباشر للوزير األول 1948الوكالة اهلندية للطاقة الذرية يف عام 

ة البحث والتطوير يف الربنامج النووي هو حرص احلكومات املتعاقبة على توفري ساعد غلى استمراري

، وجعلت من أهدافها عمل برنامج نووي إلنتاج املواد األساسية املرتبطة 1الدعم الكامل هلذا الربنامج

  . 2مبجال الطاقة النووية

شاء أول مفاعل مث توجهت لبناء املفاعالت النووية، إذ جنحت مع منتصف اخلمسينات من إن

مث أنشأت مفاعل آخر خاص باألحباث النووية كما استطاعت اهلند من بناء مفاعل ثالث كبري . 3نووي

يقوم بإجناز أحباث متقدمة وإنتاج البلوتونيوم ودف من وراء ذلك اإلفادة من االستخدام السلمي 

من الكهرباء  %3 ما نسبته للطاقة النووية والسيما يف جمال توليد الكهرباء، إذ متكنت من توفري

  . 4للدولة

ومل ختف اهلند يف الكثري من تصرحياا على رغبتها بالقيام بتجارب نووية ألغراض سلمية، وبالفعل 

مما أثار سخطا و قلقا من قبل الدول النووية، ولتربير جتارا  1974ماي 18متكنت من ذلك يف 

ن تلك التجارب حتقيق النمو االقتصادي واألمن، أمن ش أنّ  النووية، استندت احلكومة اهلندية بذريعة

و  وأضاف الوزير اهلندي متسائال، كيف يسمح للدول الغنية باستغالل الطاقة النووية لغايات تدمريية

باملقابل متنع الدول الفقرية جمرد احملاولة الستخدام الذرة يف جمال البناء والنمو، وأكد على أن هذه 

   .5لمية، بل هناك من اعترب هذا النجاح العلمي اهلام قادر على جتاوز دائرة الفقرالتجربة ذات أهداف س
                                                           

1 - Ernest Levier, Op-cit, p 33-  34. 
 .343، ص 1998، يوليو 133، العدد 34اسة الدولية، السنة ممدوح عطية، القدرات النووية اهلندية، جملة السي/ د - 2

3- Ernest Levier, Op-cit, p 43.  
الباكستانية، اخليار النووي يف الشرق األوسط،مركز الدراسات الوحدة  -أمحد إبراهيم حممود، التجارب النووية اهلندية - 4

 .474، ص 2001العربية، لبنان، 
5- Ernest, Levier, op-cit, p32. 
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ويف الواقع أنه ال ميكن منع الدول الفقرية من اكتساب التكنولوجيا النووية ألن ذلك يعد حقا 

  .شرعيا خصوصا إذا ما كان ألغراض سلمية

لتوقيع بسبب رغبتها يف صناعة وقد حتفظت اهلند بشأن معاهدة منع االنتشار النووي ورفضت ا

السالح النووي جلملة من األسباب منها أن كال من الصني وباكستان تتمتعان بنفوذ سياسي يف منطقة 

  .آسيا و أما يشكالن ديدا لألمن يف املنطقة

اقتصار السالح النووي على بعض الدول و استبعاد الدول األخرى  أنّ  السيدة غانديكما ترى 

يف إطار نظام ثاين درجة جيسد حالة من الالتكافؤ و متييز واضحا فيما بني الدول املالكة للسالح 

النووي و باقي الدول، و أشارت أن املعاهدة تبقى دون جدوى ما مل توقع عليها كل من الصني و 

 .1فرنسا

سعينات، اجتهت اهلند إىل جمال التسلح النووي وأصبحت املسألة النووية ضرورة ومع بداية الت

لساستها وإحدى أهم القضايا يف احلمالت اإلنتخابية يف اهلند، وبدأ التوجه حنو إجراء التجارب على 

لدفاع على حق اهلند يف ان وزير ا، مت اإلعالن على لس1998ويف مارس . األسلحة النووية بسرية نامة

 .الحتفاظ خبيار األسلحة النووية وأا لن ترتدد يف سبيل صنع األسلحة النوويةا

، متنكت اهلند من إجراء ثالث جتارب نووية وكانت دف من هذه 1998وخالل شهر ماي 

هلند قدراا النووية وردع دول اجلوار السيما الصني وباكستان، فالصني نظرا االتجارب حماولة إظهار 

باكستان تقوم بينها وبني اهلند خالفات   السالح النووي وذلك ميثل ديدا هلا، يف حني أنّ ألا متتلك 

  .2كبرية حول إقليم كشمري

هذه التجارب تعد دعما للقدرات اهلندية لصناعة سالح  وأعلن رئيس جلنة الطاقة الذرية اهلندية أنّ 

 ري أن وزارة الدفاع اهلندية أكدت بأنّ نووي جديد باحملاكاة مع احلاسوب اآليل للتفجريات النووية، غ

اهلند أصبحت دولة نووية واكتمل الربنامج اخلاص باستخدام الطاقة النووية لألغراض العسكرية، وبذلك 

جربت عدة أنواع من القنابل مما يظهر معه التطور إذ تكون للهند إمكانية صناعة أسلحة نووية 

  .3التكنولوجي احلاصل يف اال النووي

                                                           
1- Ernest Lefever, op-cit, p38.  

 .476أمحد إبراهيم حممود، التفجريات النووية اهلند وباكستان، مرجع سابق، ص  - 2
 .61ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، مرجع سابق، ص / د - 3
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وتسعى إىل إنشاء ستة  يسالح نوو  100إىل  80لغ خمزون اهلند من األسلحة النووية ما بني ويب

 .1مفاعالت جديدة من أجل زيادة القدرة اإلنتاجية ملادة البلوتونيوم الضروري لصناعة األسلحة النووية

  : باكستان  -2
حنو إجراء التجارب النووية من  أمام التوترات اليت شهدا املنطقة يف شبه القارة اهلندية و التسابق

ذو طرف كل من اهلند و الصني، ركزت باكستان على امتالك السالح النووي مثل جرياا، ومع تعيني 
على رأس جلنة الطاقة الذرية يف باكستان مث كرئيس للوزراء الذي أبدى رغبة وإصرارا شديدا  الفقار بوتو

: " ، حيث قال 2ولو لزم األمر أكل العشب واحلشيش بشأن ضرورة امتالك بالده للسالح النووي، بل

لدى إسرائيل وجنوب إفريقيا القدرة النووية الكاملة كما أن الشعوب المتحضرة  أننا نعرف أنّ 
المسيحية واليهودية والهندية لديها القدرة، والقوى الشيوعية تمتلكها أيضا فقط الشعوب 

  . 3"ى وشيك أن يتغيرالوضع عل اإلسالمية هي ال تمتلكها، إال أنّ 

فعملت على توفري اإلمكانيات الالزمة للتحكم يف الطاقة النووية واستغالهلا تعوض ا تفوق اهلند، 

وبدأت باكستان يف حتقيق هذا اهلدف، معتمدة على امكانياا التكنولوجية اخلاصة اليت وفرها العالو 

  . 4النووي عبد القادر خان

اجتهت باكستان حنو فرنسا قصد إمدادها مبحطة نووية متقدمة ونظرا للضغوط والتهديدات 

، ليتطور األمر بإنشاء مفاعل نووي فرنسي 1976ومتكنت بالفعل من بناء حمطة نووية يف العاصمة عام 

 .5آخر قادر على إنتاج بلوتونيوم نقي يستخدم يف األسلحة النووية

ن أصبح لديها القدرة على ختصيب باكستا ، أوضحت العديد من التقارير أنّ 1984ويف عام 

 ّكاهوتا"ا أجرت اتفاقا مع الصني يتضمن تقدمي املساعدة يف أعمال مشروع مفاعل اليورانيوم وأ" ،
   .وعلى منحها التصاميم اخلاصة بالسالح النووي

، ثارت خماوف لدى الدول من احتمال استثمار بعض الدول لثغرات الرقابة 1991ويف عام 

ملنشآت النووية وتطويرها ألسلحة نووية مبا يتعارض وحظر االنتشار النووي، وقد أكدت الدولية على ا

كال من باكستان واهلند ميتلكان اإلمكانيات الضرورية لصناعة األسلحة النووية   احلكومة األمريكية أنّ 

                                                           
 .447كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . شانون ن - 1
 . 471أمحد إبراهيم حممود، التفجريات النووية اهلند وباكستان، مرجع سابق، ص  -2
 .33، ص 1994 القاهرة،شيف ويثمان، القنبلة النوية اإلسالمية، ترمجة حممد محدي، دار الكتاب العريب، - 3
 .210، ص2005 ،162ع القاهرة،أمحد دياب، املوقف األمريكي من القوى النووية الناشئة، السياسة الدولية، - 4
 .61ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، مرجع سابق، ص / د - 5



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

41 

 

علي إقليمي حنو وأن جهودمها ترتكز على تشجيع الرتاجع املتبادل أو جتميد قدراما النووية وبدء حوار ف

  .وقف التسلح النووي

فقد قدم رئيس الوزراء الباكستاين مقرتحا يدعو فيه كل من االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة 

األمريكية والصني للتشاور مع اهلند وباكستان حول قضية انتشار األسلحة النووية يف جنوب آسيا غرب 

ء مسألة حظر االنتشار بعدا عامليا ورفضت فكرة جعل أن اهلند رفضت هذا املقرتح وأصرت على إعطا

  .جنوب آسيا منطقة خالية من األسلحة النووية

، متكنت باكستان من إجراء أول جتربة نووية، مما دفع بالواليات املتحدة 1998ويف ماي  

األمريكية للضغط عليها من خالل فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ونظرا للعالقات السياسية 

قتصادية والعسكرية القوية اليت تربط البلدين واملستجدات الالحقة على املستوى اإلقليمي، جعلت واال

  .1احلكومة األمريكية ترتاجع عن العقوبات اليت فرضتها على باكستان

سالح نووي، كما تعمل على  110إىل  90واملالحظ أّن الرتسانة النووية الباكستانية حتوي ما بني 

اإلنتاجية للمواد النووية يف الصناعة العسكرية هذا نتيجة قلقها املتزايد حيال القدرات زيادة القدرات 

النووية اليت متلكها اجلارة اهلند، فالتخطيط اإلسرتاتيجي لباكستان قد تطور ليشمل اإلستعداد التام قصد 

  .2إستخدام األسلحة النووية يف احلاالت الطارئة

 : إسرائيل  -3
انتهاج منطق الغموض والتضليل حول مسألة امتالكها السالح النووي، فمنذ  عملت إسرائيل على

نشأا استخدمت إسرائيل سياسة التخويف والرتهيب اليت ارتكزت على عدم تأكيد امتالكها للسالح 

كما أن   ؛فتعمل يف سرية تامة ألجل التهرب من أي رقابة أو تفتيش دويل على منشآا. النووي أو نفيه

كتم والسرية يستعمل كوسيلة لتهدئة موقف دول اجلوار ومنه عدم اختاذ أي موقف واضح حول هذا الت

  .3مسألة امتالك السالح النووي، زيادة على أنه أداة ردع و توجس دائم

، عملت على على أرض دولة فلسطني العربية احملتلة 1948قيام الكيان اإلسرائيلي يف عام  فمنذ

لضمان نفوذها وبقاء هذا الكيان كقوة إقليمية وحتقيق اللحاق بالدول النووية تطوير قدراا العسكرية و 

إذ بدأت نشاطاا يف البحث العلمي والتكنولوجي يف اال الرعب النووي يف منطقة الشرق األوسط، 

  .النووي

                                                           
 .212-210أمحد دياب، مرجع سابق، ص- 1
 .458 -453كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . شانون ن - 2
 .41 - 40، ص2003، 1لنشر، القاهرة، ططارق فوزي، إسرائيل دولة الدمار الشامل، دار األمحدي ل - 3
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ال النووي شكلت جلنة الطاقة الذرية اإلسرائيلية لتتلقى بعدها إسرائيل املساعدات األجنبية يف اف 

ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية الداعم الدائم إلسرائيل، بأن زودت إسرائيل باملفاعالت النووية 

والبحوث اخلاصة بالتكنولوجيا النووية، ومسحت للعلماء األمريكيني بزيارة إسرائيل من أجل تزويدا 

الواليات زيارات إىل  نيالعلماء اإلسرائيلي قد أجرى العديد منباخلربات واملعلومات يف اال النووي، و 

وخمتلف الدراسات واألحباث النووية  املتحدة األمريكية لإلطالع على التقدم يف جمال التكنولوجيا الذرية

واإلستفادة من خربام يف هذا اال وحىت يتسىن هلم إستغالل تلك الطاقة يف حتقيق أهدافهم التنموية 

 .والعسكرية

كما أن .1954يات املتحدة األمريكية بإنشاء أول مفاعل نووي حبثي يف إسرائيل عام فقامت الوال

فرنسا سارعت ملد العون إىل إسرائيل بأن قامتا بإنشاء مفاعل نووي آخر بإسرائيل يسمى مبفاعل 

 .1"ديمونا"

إسرائيل  ويذكر أنّ  ،و هكذا أنشأت إسرائيل املفاعالت النووية يف سبيل صناعة السالح النووي

ومن خالل تصرحيات كثرية . 1972و 1968قامت بإجراء أول جتربة نووية هلا خالل الفرتة بني أعوام 

  .2ملسؤولني وقادة إسرائيليني بل حىت علماء وخرباء أجانب يؤكدون على امتالك إسرائيل للسالح النووي

رتبة السادسة يف العامل من جتمع الكثري من اهليئات العلمية واخلرباء على أن إسرائيل حتتل امل و

سالح نووي  80مبخزون ال يقل عن  3حيث القدرات النووية بعد دول النادي النووي اخلمس

ومفاعالت نووية، غري أّا ال تزال تتمسك بسياسة الغموض النووي فهي ال تؤكد وال تنفي إمتالكها 

  . 4ة يف اال النوويللسالح النووي ويف الوقت ذاته تعمل على تطوير قدراا العسكري

فإسرائيل ال تكتفي بامتالك ترسانة من األسلحة النووية، بل تعمل أيضا على منع أي تطوير نووي 

، وأحيانا من خالل تعبئة الرأي العام العاملي حول امللف النووي اإليراين يف العامل العريب واإلسالمي

ومدينة حلب . 1981أوزيراك العراقي عام  باستخدام القوة العسكرية مثلما حدث عندما دمرت مفاعل

  .2007يف سوريا عام 

  

  

                                                           
 .36-35، صسابق طارق فوزي، مرجع - 1
 359، ص 2011عمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية، النهضة العربية،القاهرة، مصر،/ د - 2
 .153طارق فوزي، مرجع سابق، ص  - 3
 .459كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص. شانون ن - 4
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 : كوريا الشمالية  -4
ترجع نشأة الربنامج النووي الكوري الشمايل إىل فرتة احلرب العاملية الثانية عندما قررت اليابان نقل 

ذاك لالستفادة من برناجمها النووي السري إىل الشطر الشمايل لشبه اجلزيرة الكورية اليت كانت حتتلها آن

الطاقة الكهربائية واملوارد الطبيعية املوجودة يف املنطقة وإجراء التجارب بعيدا عن خطر اهلجمات 

  .األمريكية

، أسست كوريا الشمالية معهدا لألحباث النووية، لتقوم بعدها لفتح اال أمام 1955ويف عام  

مع االحتاد السوفيايت مبوجبه  1956ا يف عام التعاون الدويل يف جمال البحث العلمي إذ عقدت اتفاق

 .عامل إىل معهد لألحباث النووية مبوسكو للتدريب واالستفادة من العلماء الروس 200سافر أكثر من 

غري أا مل تكتف  ،ويف منتصف الستينات أقامت كوريا الشمالية جممعا لألحباث الطاقة النووية

  .1964قيق احللم النووي عقب أول تفجرياا النووية يف عام بذلك واجتهت إىل الصني ملساعدا يف حت

إلتزامها مبعاهدة منع اإلنتشار النووي اليت إنضمت هلا يف ديسمرب  كوريا الشمالية  وإدراكا من

على اتفاق إجراءات احلماية واألمان مع الوكالة بالتوقيع  1992من جانفي  30ت يف قام، 1985

والرقابة، اليت تقوم ا  ح للوكالة الدولية بإجراء عمليات التفتيشا سمبال يقضيالدولية للطاقة الذرية 

  .الوكالة يف إطار نظام الضمانات اخلاص ا وطبقا لنظامها األساسي

نيتها االنسحاب من معاهدة منع  1993كوريا تراجعت عن موقفها وأعلنت يف عام   غري أنّ 

 حيث ألغت عضويتها ومنذ ذلك التاريخ 2003 عاموقامت بذلك بالفعل يف جانفي  االنتشار النووي

مل تعد كوريا الشمالية طرفا يف هذه املعاهدة و بذلك تستطيع التحلل من مجيع اإللتزامات اليت تضمنتها 

مما أدى إىل ارتفاع حدة التوتر يف شبه اجلزيرة الكورية وبروز اخلالف بني الواليات املتحدة املعاهدة 

الية، ليتدخل جملس األمن ويصدر قرارا يتضمن الدعوة إىل التعاون مع الوكالة األمريكية وكوريا الشم

  .1الدولية للطاقة الذرية من أجل تسوية األزمة

كوريا الشمالية أعلنت وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستأنفت نشاطاا   غري أنّ 

صرحت رمسيا كوريا  2005لحة النووية، ويف بداية األسمعاهدة عدم انتشار النووية معلنة انسحاا من 

 ّ2ا متكنت من صناعة أسلحة نوويةالشمالية وألول مرة أ .  

                                                           
، ص 2007، 168حممد فايز فرحات، األزمة النووية اإليرانية يف ضوء التجربة الكورية، جملة السياسة الدولية، مصر، ع  -1

134.  
التحديات اإلقليمية والعاملية، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، : رانية حممد طاهر، امللف النووي الكوري  - 2

 .374 -370مرجع سابق، ص
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ذا يف األول من هولقد جنحت كوريا يف إجراء جتارب نووية لتؤكد بذلك إمتالكها السالح النووي و 

أّا نسعى  أسلحة نووية إضافة 8، ويرجح أن يكون لديها  2009ماي  2و يف 2006أكتوبر 

لتطوير القدرات العسكرية من خالل العمل يف مفاعالت نووية سرّية إلنتاج املزيد من املواد النووية 

 .1الالزمة لصناعة األسلحة النووية

  دول العتبة النووية : ثالثا 
إن بناء القدرات النووية يعتمد أساسا على اإلمكانيات التكنولوجية واإلقتصادية للدولة، و امتالك 

الدرجة التي "يعين مصطلح العتبة النووية و . مثل هذه القدرات يفتح اال لصناعة السالح النووي
هي تلك الدول  ، فدول العتبة النووية2"يمكن ألي دولة أن تصنع السالح النووي من الوصول إليها

اليت لديها من القدرات واإلمكانيات ما يسمح هلا بصناعة السالح النووي، إال أا مل تقم بإنتاج 

السالح النووي، وختضع هذه الدول للرقابة والتفتيش ملنشآا النووية من طرف الوكالة الدولية للطاقة 

 .الذرية

 : إيران  - 1
، وعضو يف منظمة )البرتول والغاز(درة للطاقة التقليدية تعد إيران من بني الدول املنتجة واملص

، وقد إجتهت منذ وقت مبكر من أجل احلصول على الطاقة النووية إلستخدامها يف األغراض 3األوبك

  .السلمية

الربنامج النووي اإليراين من أكثر قضايا االنتشار النووي تعقيدا وتشابكا، ملا تثريه من أبعاد  وميثل

ل النوايا النووية واليت تعد مشكلة أساسية يف قضايا االنتشار النووي وما يكتنفه من وتساؤالت حو 

غموض واختالف وجهات النظر حول امللف النووي اإليراين وعدم تصديق بعض الدول على ما هو 

 أن النشاطات صر علىمعلن من اجلانب اإليراين حول طبيعة الربنامج النووي اإليراين، فالدول الغربية ت

، دون أن يوجد عمليا ما يؤيّد تلك حنو إمتالك السالح النووي النووية اإليرانية مّوجهة ألغراض عسكرية

  .  4االامات

                                                           
 .463-462كايل، القوات النووية يف العامل، مرجع سابق، ص . انون نش - 1
النهضة العربية،القاهرة، دار رضا بيومي، خماطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية على األمن القومي العريب،  عمرو/ د -2

 .73، ص2002
  .منظمة دولية عاملية تضم الدول املصدرة للبرتول: منظمة األوبك -  3
 .419رانية حممد طاهر، مرجع سابق، ص - 4
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و سعي إيران لتطوير برناجمها النووي ليس باجلديد، وإمنا يعود االهتمام بالطاقة النووية لسنوات 

التعاون الوثيق مع الواليات املتحدة ب امتاألساس قهذا على الستينات أيام الشاه حممد رضا لويل، و 

يف  قوة إقليميةلتصبح حتويل إيران  دف حتقيق ضة إقتصادية شاملة واألمريكية والدول الغربية 

  .املنطقة

فبدأت املفاوضات مع شركات أمريكية وأخرى فرنسية وأملانية إلنشاء حمطات نووية يف جنوب  

تتضمن إنشاء  1974التوقيع على اتفاقية مع شركة أملانية يف عام  إيران، لتستمر املفاوضات إىل أن مت

وحديت كهرباء وعد هذا املشروع يف وقته من أضخم مشرعات احملطات الكهربائية النووية غري أن قيام 

الثورة اإليرانية وقيام احلرب بني العراق وإيران حال دون إكمال املشروع الذي كان سينتهي فيه األشغال 

، ورمبا ما مّيز هذه الفرتة هو رغبة الشاه احلصول على السالح النووي حيث  1980ة عام مع اي

ت يف إطالقه ألن يف تلك الفرتة  دكانت الواليات املتحدة األمريكية ال جتد أي مانع لذلك، ورمبا ساع

احلرب كانت إيران كجبهة مساندة للواليات املتحدة األمريكية يف مواجهة االحتاد السوفيايت زمن 

  .1الباردة

، قامت احلكومة اإليرانية بالعمل على تطوير قدراا النووية، ويف نفس السنة 1986ويف عام 

وقعت اتفاقا مع باكستان للتعاون يف ااالت النووية العسكرية ويتضمن تدريب العلماء اإليرانيني 

  .1987تني يف عام اتفاقا مع األرجن أبرمتومساعدم، وقصد احلصول على الوقود النووي 

مع ايار االحتاد السوفيايت، عرف النطام الدويل ظروفا مغايرة يف العالقات الدولية وما وصل إليه و 

الربنامج النووي العراقي من خالل إصدار مجلة من القرارات األممية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، 

نووية  بأحباثاالت حىت متتلك بنية أساسية للقيام من نشاطاا النووية يف كافة ا لذلك كثفت إيران

متطورة وعملت على نشر منشآا النووية يف مناطق خمتلفة ويف سرية تامة حتسبا ألي هجوم عسكري  

فاد من التجربة النووية العراقية، وأشارت عدة تقارير غربية إىل مدى حرص إيران املتواصل يستكدرس 

  . 2كنولوجية النوويةواملستمر على تنوع مصادرها الت

روسيا بني هذه الدول من  دول أخرى يف جمال الطاقة النووية ولتعاون مع سعت إيران لذا كوه

  .3والصني وكوريا الشمالية للحصول على املساعدات يف تطوير الربنامج النووي

                                                           
 .13، ص2009، 1مصر، ط القاهرة، حممد نور الدين عبد املنعم، النشاط النووي اإليراين، مكتبة األجنلومصرية،/ د - 1
 .57عمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية، مرجع سابق، ص / د - 2
 .16صحممد نور الدين عبد املنعم، مرجع سابق، / د - 3
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، أبرمت إيران اتفاقا مع روسيا لتنفيذ مشروع بناء مفاعل نووي يف مدينة بوشهر 1995ويف عام

اإليرانية غري أن ذلك أثار خماوف أمريكية و إسرائيلية من إمكانية استخدامه إلنتاج أسلحة نووية، األمر 

ولكن . سري املشروع الذي دفع بالواليات املتحدة األمريكية ممارسة ضغوطها مما ترتب عنه التعثر يف

إيران واصلت جهودها يف هذا الصدد ومت االتفاق بني روسيا و إيران إلجناز مفاعلني األول يف عام 

، وقد عملت كل من إيران وروسيا على إقناع الواليات 2007أما املفاعل الثاين يف عام  2003

يران حسن نّيتها فقد إثبت املتحدة األمريكية بان هذا املشروع سيخصص لألغراض السلمية، وحىت ت

  . 1مسحت ألعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية

إيران قد كثفت من أنشطتها يف كافة ااالت لتطوير براجمها النووية، وهذا من خالل  ويتضح أنّ 

أو ما تعلق باملعدات البنية التحتية األساسية لألحباث فيما خيص القدرات البشرية من خرباء و علماء 

البشرية وكذا نشر املنشآت النووية يف مناطق خمتلفة من الدولة وإبرام االتفاقيات مع عدة دول مساندة 

  .)روسيا، الصني، كوريا الشمالية(لربناجمها النووي 

من سبتمرب، زادت من ضغوطها على إيران  11 أحداثالواليات املتحدة األمريكية، بعد  غري أنّ 

امتالك التقنية  مجاع الدويل قصد حرمان إيران من امتالك التكنولوجيا النووية على أساس أنّ وحشد اإل

النووية سيمكنها من احلصول على السالح النووي ويشكل ديدا للعامل وميثل إخالال يف التوازن يف 

  .وسط مما يهدد مصاحلها ومصاحل حلفائهاالشرق األ

دة من الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ما هو إال خطوة سعي إيران لالستفا ويف الواقع أنّ 

ألهداف أخرى، فإيران تعد من الدول املنتجة واملصدرة للنفط يف العامل ومتتلك احتياطات نفطية كبرية 

مما يسمح هلا بانتاج الطاقة الكهربائية بتكاليف اقل دون احلاجة لالستعانة للطاقة النووية لتكاليفها 

ضة، مما يستبعد نعه هذا الطرح، ولعل األهداف من امتالك القدرات النووية هو توفري أداة للحماية الباه

أمام أي ديدات خارجية حمتملة وال سيما يف مواجهة كل من الواليات املتحدة األمريكية و إسرائيل 

  . 2امليتل مكانة ونفوذ على املستوى اإلقليمي والعحتويف نفس الوقت، وسيلة من خالهلا 

، انفجرت األزمة النووية اإليرانية على الساحة الدولية على إثر تصريح جمموعة 2002ويف عام 

معارضة حتدثت عن وجود منشأتني نوويتني لتخصيب اليورانيوم، وأن ذلك سيساهم يف تطوير دورة 

                                                           
 .60عمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية، مرجع سابق، ص / د - 1
أمحد إبراهيم حممود، التجارب النووية اهلندية والباكستانية، اآلثار اإلسرتاتيجية واالنعكاسات بالنسبة ملنطقة الشرق / د - 2

، 1لبنان، ط بريوت،اسات الوحدة العربية،الوسط، مقال منشور يف كتاب اخليار النووي يف الشرق األوسط، مركز الدر 

 .496، ص2001
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فع األختام ، قامت إيران بر 2005ويف عام . الوقود النووي ومن مث صناعة سالح نووي يف وقت الحق

  . 1 عن مراكز نووية عدة حماولة منها من قطع أي تدخل أجنيب متواصل مما أثار استياءا يف اتمع الدويل

، 2010ومواصلة لتطوير واستمرار برناجمها النووي دشنت إيران أول حمطة كهروذرية إيرانية يف عام 

اجمها النووي لألغراض السلمية، ولعل ما وعّد ذلك إصرارا من احلكومة اإليرانية على استمرارها يف برن

غراض العسكرية ألن استخدامه خاضع لرقابة وإشراف ساعد إيران يف ذلك أن املفاعل ليس مّوجها لأل

  .2الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن روسيا هي اليت تقدم الوقود النووي الالزم لعمل املفاعل

هذا على امتالك أسرار الصناعة النووية داخل اإلطار فقد عملت إيران منذ عهد الشاه إىل يومنا 

األسلحة النووية إال أن احلرص الشديد  معاهدة عدم انتشارالقانوين والشرعي الذي جتيزه أحكام 

يران قصد امتالك السالح النووي أو على األقل واملكثف بالربنامج النووي يعّرب عن الرغبة املّلحة إل

لذلك، إال أن هذه اآلمال والطموحات اعرتضتها الواليات املتحدة األمريكية اإلملام بالتقنية الالزمة 

إيران أعلنت أا لن  غري أنّ .وإسرائيل من خالل تعبئة الرأي العام العاملي ضد الربنامج النووي اإليراين 

ير تتخلى عن برناجمها النووي ولن ترضخ للضغوط اليت تتعرض هلا من طرف اتمع الدويل، وصرح وز 

بالده ال ختشى الواليات املتحدة األمريكية وهي ال ترغب يف زيادة حدة التوتر  اخلارجية اإليراين بأنّ 

معها، وهي تتمسك حبقها يف االستفادة من التكنولوجيا النووية وتطويرها، فهي تتصرف مبقتضي 

  .3سيادا كدولة تتمتع بكامل استقالليتها

  

 :  الثالثالفرع 

  عامل ردعالسالح النووي 

مسألة الردع قدمية، إذ كانت الدول تعتمد على العقوبات الدبلوماسية، إال أن تأثريها يعد  إنّ 

حمدودا باملقارنة مع استعمال القوات التقليدية اليت تعد ناجحة لردع سلوك اخلصم أو جعله معتدال، 

ما استقر يف األذهان من فجاءت األسلحة النووية كأداة جديدة للردع ملا هلا من مكانة خاصة بسبب 

  .خوف و ذعر من التفجري الذي حلق باملدينتني اليابانيتني

                                                           

 .127حممد زكي عويس، مستقبل الطاقة النووية واألمن العريب، مرجع سابق، ص / د 1-
رائد حسني عبد اهلادي، الربنامج النووي اإليراين وانعكاساته على األمن القومي العريب، رسالة ماجستري، كلية اآلداب  - 2

 .56، ص2011والعلوم اإلنسانية، جامعة األزهر، غزة، 
 .30حممد نور الدين عبد املنعم، مرجع سابق، ص/ د - 3
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  . 1واملقصود بالردع لغة الكف عن الشيء

أّما إصطالحا فاملقصود به منع الدول األخرى من تنفيذ عمل عسكري يهدد الدولة املعنية، واملنع  

  : "يكون من خالل 

  ؛ما أقدم على اختاذ إجراءات تصعيديةديد اخلصم باستخدام القوة ضده إذا  - 

  ؛اقتناع اخلصم بأن شن أي هجوم أو أي استخدام للقوة سيواجه قوة أكثر تدمريا وسيكلفه كثريا - 

اللجوء إىل التسوية السلمية لطمأنة اخلصم للعدول عن سياسته مثلما قامت به الدول الكربى زمن  - 

  .2"املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيايت سابقا احلرب الباردة، كمبادرات ضبط التسلح بني الواليات

الردع النووي يستند على فكرة مفادها منع الطرف  بأنّ  اللواء السيد يوسفويف نفس الصدد يرى 

شن أي هجوم ا سينجر عنه رد انتقامي  اآلخر عن اللجوء إىل استخدام األسلحة النووية بإفهامه بأنّ 

ف من الردع هو ممارسة ضغط مباشر على إرادة العدو حىت ال عنيف سيكون من نفس النوع، فاهلد

يقدم على أي حماولة هجومية دون أن تلجأ الدولة الستخدام القوة الفعلية، فاحلماية الفعالة تعتمد على 

قوة اهلجوم اإلنتقامي الساحق بردع العدو عن املبادرة باستخدام السالح، ويقتضي ذلك توفري قوة نووية 

قوة تدمريية تكفي لردع العدو ومنعه من اجلرأة على استخدام قوته النووية، فالردع يقف هجومية ذات 

أي إعتداء من طرفه سيكلفه الكثري ومثنا  حائال أمام جمرد التفكري يف اإلعتداء، وتؤكد للطرف الثاين أنّ 

  . 3فادحا

ها أو تتخذها دولة مجموعة من التدابير التي تعدّ : " ه وعليه ميكن النظر إىل الردع على أنّ 
واحدة أو أكثر نتيجة وجود نزاع سياسي بينها، بغية عدم تشجيع األعمال العدائية التي يمكن أن 
تشنها دولة أو مجموعة من الدول المعادية، وذلك بواسطة بث الذعر والخوف في الطرف اآلخر 

  . 4"عمل عدائي بهدف ثنّيه عن اإلقدام على أيّ 

هذا التهديد جيب أن يكون قويا إلحلاق ما يكفي  على التهديد باإلنتقام فإنّ وملا كان الردع يعتمد 

من التدمري وبالدقة املطلوبة على خرق دفاعات وقدرات اخلصم حبيث تكون للقوة النووية تأثري رادع 

  .جيه ضربة ساحقة يتحقق ا النصرعلى تو 

                                                           
 .80، ص 1999ي، مطبوعة أكادميية اململكة املغربية، املغرب، أمحد صدقي الدجاين، تأمالت يف الردع النوو  - 1
، 2010، 3عدنان السيد حسني، نظرية العالقات الدولية، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت،ط/ د -  2

 .107-106ص 
 .453اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق ، ص - 3
 .54جع سابق، ص عبد اهلادي بوطالب، مر  - 4
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أن يتوفر لديها من القدرة النووية فالدولة اليت تلجأ إىل القيام جوم نووي على دولة ما جيب 

. الكافية للردع واليت تتحدد تبعا لألهداف املخطط توجيه الضربات العسكرية حنوها بواسطة هذه القوة

  .فإن كان البعض يعترب من تدمري املدن هدفا يتحقق به استسالم العدو

سالم العدو، إال أن العامل من شأن تدمري البنية اإلقتصادية سبيل الست ا البعض اآلخر يرى أنّ أمّ  

األهم يف هذه املعادلة هو تدمري قوات العدو النووية ألنه األكثر فعالية يف الصراع النووي، فأي دولة 

تعمد إىل شن هجوم نووي سوف حتاول أن توجه ضربتها ضد قوات العدو النووية وبعد أن تدمر قواته 

ألن بقاء وسائل العدو النووية يف هذه . ليدية الحتالهلاتبقى املدن دون محاية، ومفتوحة أمام القوات التق

  .احلالة جيعلها قادرة على الرد كلما وجهت ضربة نووية إليها

ه وعلى العموم فإن نوع الضربة النووية اليت توّجه للعدو وما تلحق به من أضرار وخسائر إال أنّ 

قي لديه من قوات نووية مل تصبها الضربة سيبقى لدي اخلصم املقدرة على توجيه الضربة اإلنتقامية مبا ب

  . 1األوىل كالغواصات والصواريخ النووية

واملالحظ أنه مل يستخدم السالح النووي سوى مرة واحدة يف ضرب هريوشيما وناكازاكي يف أوت 

، فالسالح 2، ومل تقع أية مواجهة عسكرية مباشرة بني الدول النووية، وبقي جمرد سالح ردعي1945

ستمد قوته من وجوده وليس من استعماله من هذا املنطلق أرادت الواليات املتحدة األمريكية النووي ي

ذا االستخدام األول من نوعه للقنبلة الذرية ضد أهداف مدنية وعسكرية إمنا دف إيصال رسالة قوية 

ها للعدوان ضد الضربات التقليدية أو غري التقليدية ألراضيها من طرف جهات معادية مفادها أن صد

سيتم بضربة نووية تؤدي إىل تدمري العدو تدمريا شامال من هنا تأسست فكرة الردع لتصبح نظرية ثابتة 

  .يف العالقات الدولية إبان احلرب الباردة

وهكذا ظهرت الواليات املتحدة األمريكية كقوة عاملية كربى استعملت السالح النووي ألول مرة، 

د به يف ظل نظام عاملي جديد، إال أن هذا االحتكار للرادع النووي مل يدم وأصبح ذلك أمرا واقعا تنفر 

  . طويال

إىل تعزيز مواقعه املتقدمة دف  ةإسرتاتيجيبعد احلرب العاملية الثانية بتبين اإلحتاد السوفيييت  إذ قام

بريطانيا  ، لتنظم1949داخل أوربا الشرقية خاصة بعد كسر االحتكار األمريكي للسالح النووي سنة 

                                                           
 . 454اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 1
 .111، ص 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، "لغة الدمار"حسنني احملمدي بوادي، اإلرهاب النووي - 2
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هذه الدول مل  غري أنّ  ،"الردع النووي العالمي"وفرنسا مث الصني إىل النادي النووي وهكذا وجد 

  .1زودت دوال أخرى بتكنولوجيا السالح النوويبل قامت و  تتوقف عند هذا احلد

 األسلحة النووية تفرض استقرارا وتوازنا وختلق رادعا ضد نشوب حرب شاملة بني على إعتبار أنّ 

ان الفريقني، ولقد برهنت الواليات املتحدة األمريكية عن كامل مسؤوليتها بعدم اللجوء إىل السالح إبّ 

القائد العسكري األمريكي هدد باستعمال السالح النووي  ، حيث أنّ 1950/1953 احلرب الكورية

ريكية إال أن عزلته ضد الصني العمق االسرتاتيجي لكوريا الشمالية، فما كان من الواليات املتحدة األم

ألن ليس من مصلحتها قتل املاليني من البشر يف بلد ال يزال حديث االستقالل، وهذا ما يؤكد عامل 

  . 2السالح النووي كمهدئ للصراعات الدولية وضابط هلا

تأثرت فلسفة الردع النووي بعد ايار االحتاد السوفيايت واختفاء نظام القطبية الثنائية ، إذ وقد 

تراجعا يف حدا، و قلت األسباب الرامية باإلبقاء على األسقف العالية يف جمال اإلعداد  شهدت

لسياسة الردع النووي طاملا أن اهلزات الدولية اليت كانت دد االستقرار العاملي يف نطاق تعايش 

 املعسكرين قد ذابت، وانضم بعضهم إىل بعض وتوحدت وجهات النظر حتت مظلة اإلمجاع النووي

  .3حول منع انتشار األسلحة النووية 

ورغم ذلك فالعامل يشهد رؤى خمتلفة حول االحتفاظ واإلبقاء على سياسة الردع وما تكتنفه من 

غموض، أو العمل على ختفيف من هذه السياسة بالتشجيع على ترقية سياسة منع انتشار األسلحة 

قاء على احلد األدىن من أسباب الغموض النووية وهكذا استقر الرأي بعد احلرب الباردة على اإلب

املتضمن لكل معاين التهديد بالقدرة، على ممارسة حق االنتقام النووي يف مواجهة أي دولة أو ديد 

يلحق ا، والدليل ما صرحت به الواليات املتحدة األمريكية أثناء حرب العراق بأن هددت الرئيس 

ولت هذه األخرية استخدام السالح الكيميائي، واحلال  صدام حسني باستخدام السالح النووي، إن حا

  .4كذلك لتهديد الواليات املتحدة األمريكية لدولة كوريا الشمالية إن تبادر هلا استخدام السالح النووي

                                                           
 .84أمحد صدقي الدجاين، مرجع سابق، ص  - 1
 .124،ص .2006، 2ان،طبنلبريوت، ملنهل اللبناين،علي صبح، الصراع الدويل يف نصف قرن،دار ا/ د - 2
نصر الدين األخضري، مسالة الدفاع الشرعي اخلاص بالدول املالكة ألسلحة الدمار الشامل، دار النهضة العربية، / د - 3

  .573، ص 2009، 1مصر، ط
 .574املرجع نفسه، ص - 4
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ويبني الردع النووي كفاءته لالنسجام مع التغريات الدولية و حيتفظ مبكانته كقاعدة للسياسات  

الكفاءة النووية، ويف هذا الصدد تؤكد فرنسا تبنيها فكرة الردع النووي يف صلب الدفاعية للدول ذات 

  .1السياسة الدفاعية الفرنسية

السالح النووي هو أداة ديد خطرية، نظرا  الردع النووي جيسد فكرة قوامها أنّ  ومما الشك فيه أنّ 

ر جناعة ألن استخدامه أثناء أي نزاع ألن جمرد التفكري باستخدام السالح النووي كوسيلة ديد للغري أكث

سيأيت على األخضر واليابس وبالتايل فلن تقدم أي دولة على اازفة واملخاطرة أمام دولة متتلك مثل 

   .هذا السالح املدمر

الردع النووي املتبادل قد حافظ على االستقرار يف  أنّ الدكتور إسماعيل صبري مقلد وحسب رأي 

ساد السلم واألمن بني الدول نتيجة إلدراك مدى خطورة النتائج املرتتبة على العالقات الدولية حيث 

يف املعادلة النووية على تدمري  اللجوء إىل احلرب مع مثل هذه األسلحة، حيث تظهر مقدرة كل طرف

كل اآلخر تدمريا شامال يف حالة قيام حرب نووية، فالردع النووي تتجسد فعاليته يف تنمية القدرة النووية ل

طرف والوصول إىل مستوى القدرة على التدمري بالضربة الثانية، وهذه احلقيقة اهلامة هي اليت جتعل من 

  .2احلروب النووية حروب انتحار متبادل بني أطرافها

وهذا من شأنه أن يبقي على التفكري الدائم للوصول إىل أقصى حدود التطور والتفوق على  

تواصل واملستمر يف جمال النووي، وجيعل من مسألة احلد من االنتشار اآلخر، مما يتولد عنه البحث امل

  . النووي ونزع السالح أمر عسريا ومستحيال

فمجرد إعالن الدولة على امتالكها السالح النووي ميثل عامل ردع ويثري حالة من عدم االستقرار، 

دافعا قويا لباقي الدول خللق ويؤدي إىل تفاقم األوضاع على الساحة السياسية والعسكرية، مما يكون 

مثلما حدث مع اجلارتني اهلند وباكستان، فرغم . حالة من السباق حنو التسلح النووي بني دول املنطقة

تصاعد حدة التوتر بينهما فإن كال الدولتني مل تلجأ إىل استخدام السالح النووي، واكتفتا باستعراض 

  .ل رؤوس نووية حماولة من كل طرف على ردع اآلخرقدراما النووية بإطالق صواريخ قادرة على مح

                                                           
1  - Commission sur les armes de destruction massive, armes de terreur, 

Harmattan, Paris, 2010, p19. 
 .84،ص 1985إمساعيل صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية، منشورات ذات السالسل، الكويت،  - 2
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ويف حقيقة األمر، أن السالح النووي يف حد ذاته سالح رادع يغلب جانب الضرر فيه عن املنفعة، 

فهو سالح رهيب وخميف للعدو ولكن أيضا خميف ملالكه مبقتضى األضرار احملتملة اليت قد تصيب حىت 

  .  1مالكه

نووية أمر وارد ويثري الكثري من املخاوف، فعلى الرغم من االحتياطات فخطر إنفجار املفاعالت ال

اليت تقوم ا الدول النووية داخل مفاعالا، إال أن تلك املفاعالت تبقى معرضة لوقوع حوادث نووية 

من جراء حدوث أي عطل داخل املفاعل النووي يؤدي إىل تسرب إشعاعات ناجتة عن هذا العطل أو 

د يصل إىل مناطق جماورة أو قد تطال مناطق بعيدة أيضا فهي ال تعرف احلدود ذلك احلادث، ق

، وكذا ما حدث من تسربات 1986ما حدث يف إنفجار مركز تشرنوبيل يف عام  السياسية، مثل

، وهو ما أثار الفزع يف اليابان كلها، وقد 2011مارس  11إشعاعية من املفاعالت النووية اليابانية يف 

كلم من املفاعل فوكوشيما بالبقاء 300ألف من املقيمني يف إطار  140ة اليابانية قرابة نصحت احلكوم

  . 2داخل املباين

وميكن القول أن مثل هذه احلوادث النووية متثل رادعا إلقتناء وإنشاء املفاعالت النووية، مما ميكن 

صواريخ قريبة املدى يشكل  كما أن توفر دولة ما على قنابل ذرية أو". الردع الذاتي"أن يطلق عليه 

ديدا هلذه الدولة خصوصا إذا ما مت توجيهها إىل بلدان اجلوار، ألن استخدام هذا النوع من األسلحة 

يف مكان قريب من الدولة يتسبب يف أضرار للدولة النووية املعتدية نفسها، فال يعتقد مثال أن إسرائيل 

ردن أو سوريا فمثل هذا العمل يعترب جناية على تستخدم سالحها النووي ضد دولة فلسطني أو األ

  .3الذات

ويذهب البعض إىل القول بعدم فاعلية السالح النووي كعامل ردع فعال على صعيد النزاعات 

فقد نشبت نزاعات مسلحة عدة . اإلقليمية، بل مل مينع قيام احلروب كما إدعت الدول النووية بذلك

وخاضت مصر وسوريا حرب رمضان . هما بقدرات اآلخر النوويةبني اهلند وباكستان رغم معرفة كل من

و هذا كله رغم وجود .كما قامت حرب البلقان. ضد إسرائيل اليت متتلك السالح النووي 1973عام 

الرادع النووي بل أن الردع النووي مل مينع من مواجهة هذه الدول النووية من طرف دولة ال متتلك 

                                                           
 .53عبد اهلادي بوطالب، مرجع سابق، ص  - 1
نووية، مرجع سابق، ص حممد زكي عويس، مستقبل الطاقة ال/ للوقوف على أخطر احلوادث النووية العاملية راجع د -  2

102 -111. 
 .57عبد اهلادي بوطالب، مرجع سابق، ص  - 3
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فيتنام ضد الواليات املتحدة األمريكية أو أفغانستان ضد اإلحتاد السالح النووي مثلما حدث مع 

  . السوفيايت

فإذا كانت الدول النووية تؤيد مشروعية األسلحة النووية وتستند يف ذلك على سياسة الردع النووي، 

وأن هلا احلق يف استخدامه كلما اقتضت احلاجة لذلك، وهذا ما تؤكده حمكمة العدل الدولية مبوجب 

بالحق في استخدام األسلحة النووية ...احتفظت دوما: " من فتواها بالقول أن الدول  66قرة الف
فتكون ". في ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح يهدد مصالحها األمنية الحيوية

احملكمة بذاك قد جانبت الصواب وساندت الدول النووية على أن مبدأ الردع يفضي إىل مشروعية 

لذا ذهب العديد من القضاة إىل انتقاد حمكمة العدل الدولية حول سياسة . 1باألسلحة النوويةالتهديد 

أن  :"علىFerrariفيراري به القاضي  صرّحالردع النووي ألنه ليس هلا أي قيمة قانونية، وهذا ما 
  .2" ة قانونيةليست نظريالردع النووي  فكرةعلى  مجموعة الصكوك التي تتركز

 اليت تقوم امثل هذه املمارسة  ،  و"أداة سياسية"الردع النووي أن  Shiشي القاضي زميله ما أ 

( باإلضافة أن التأثر ذا املبدأ السياسي . 3الدولية، وليس القانون ةالدول النووية تقع يف جمال السياس

مل ترد نظرية هو من اختصاص العالقات الدولية، وال تستند إىل أي أساس قانوين، إذ ) الردع النووي

ولو كان هناك وصف قانوين ملمارسة الردع لكان من األوىل اعتباره عرفا . الردع يف أي اتفاقية دولية

ولو سلمنا ملا ذهبت إليه حمكمة العدل الدولية، فإن ذلك . إقليميا يسري فقط فيما بني الدول النووية

تالك السالح النووي، أو أن تكون حممية يعين بأنه حىت حتتفظ الدولة بأمنها وسالمتها فلها احلق بام

حتت مظلة نووية، حىت يتحقق هلا البقاء، إال أن ذلك يعد هدما ملضمون نصوص االتفاقيات الدولية 

  .4اليت تدعو إىل حظر انتشار األسلحة النووية

فمن خالل ماسبق يتضح جبالء، أن األمن واإلستقرار الذي تتشدق به الدول النووية يف املنابر 

لدولية وأمام اتمع الدويل هو يف حقيقة األمر أمن وسالمة ألقاليمها على حساب هاجس اخلوف ا

الرهيب العالق يف األذهان منذ احلرب العاملية الثانية، وأن االستناد على مشروعية وقانونية الردع النووي 
                                                           

هيسا كازوفوجيتا، تعليقات على الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة النووية، الة الدولية  - 1

 .60، ص 1997، 53للصليب األمحر، العدد
2 -Déclaration du juge Ferrari, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, p64. 
3 -Déclaration du juge Shi, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, p 56. 
  .64هيسا كازوفوجيتا،، مرجع سابق، ص  -  4
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. ويل العريف واالتفاقيمن طرف الدول النووية هو حجة واهية ال أساس هلا يف ظل قواعد القانون الد

سيما مع تصرحيات الدول النووية بإمكانية اللجوء إىل األسلحة النووية مما يكون عامال على توسيع دائرة 

الردع النووي وحافزا لتطوير أسلحة جديدة، وهو ما خيالف التعهدات الدولية بشأن نزع السالح النووي 

  .ويهدد األمن اجلماعي
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 : المبحث الثاني 
   توافق أم تعارض: قاعدة الدفاع الشرعي واألسلحة النووية

من امليثاق حىت ال يقبل اجلدل  51بالرغم من اجلهود اليت بذلت من أجل توضيح وفهم نص املادة 

والتحليل ، فهو ميثل اإلستثناء على ه ميثل أكثر املواد اليت تناوهلا الفقه بالشرح إال أنّ . والنقاش حوله

حظر إستخدام القوة وهذا اإلستثناء الذي جاء بعد احلظر العام من إستخدام القوة لتسوية النزاعات 

  .الدولية وضرورة اللجوء للطرق السلمية من أجل تسوية وحل تلك النزاعات

الدولية املعاصرة من والتوجهات ، من جهة إكتشاف األسلحة النوويةالتطور التكنولوجي و ومع 

رأت بعض الدول أن هلا احلق يف إمتالك األسلحة النووية كوسيلة ميكن اللجوء إليها بذريعة جهة أخرى، 

يف حني وجدت بعض . )المطلب األول (لإلنسانية الدفاع الشرعي؛ رغم ما متثله من ديد عاملي

سندا هلا يف مواجهة واحلد من الدويل  واللجوء إىل إستخدام القوة والتدخلالدول يف الدفاع الوقائي 

  .)المطلب الثاني( إنتشار األسلحة النووية
  .فهل تنسجم قاعدة الدفاع الشرعي مع الطبيعة التدمريية لألسلحة النووية؟ 
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  : المطلب األول 
  إعمال الحق في الدفاع الشرعي بإستخدام األسلحة النووية

القانون الدويل التقليدي، قد سادت فكرة استخدام القوة ردا على أي عدوان أو إذا كان يف ظل 

احلصول على حق، وأن ذلك يعترب أمرا مشروعا، وتستوي يف ظله استخدام القوة كجزاء النتهاك قاعدة 

قانونية أو حىت لتحقيق أهداف الدولة وانتهاك سيادة الدول باحتالهلا، ويتجلى ذلك يف املد 

  . 1ياإلستعمار 

، ونص صراحة على حظر اللجوء إىل 2ولذلك فقد جاء ميثاق األمم املتحدة متفاديا ذلك القصور

. 3استخدام القوة يف العالقات الدولية، وأن ذلك ميثل أحد املبادئ امللزمة اليت حتكم العالقات الدولية

يمتنع : " ، حتقيقا وحفاظا على السلم واألمن الدوليني، لذا فإنه 2/4وهذا ما جاء يف صلب املادة 
أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة 

، 4"لمتحدةاألراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم ا

  .5وأورد استثناءا على هذا املبدأ العام أال وهو احلق يف الدفاع الشرعي

وأورد يف مكاا عبارة " اللجوء إلى الحرب"واملالحظ أن النص السابق، قد استبعد عبارة 

ألن هذا التعبري أمشل، حيث يغطي كل استعماالت القوة سواء ضد اإلستقالل " إستعمال القوة"

لسالمة الرتابية للدولة، وكذا أعمال العدوان سواء بالتهديد باستعمال القوة أو انتهاك السياسي أو ا

فال يتم  ،يعد قاعدة عامة 4الفقرة  2ومن املقرر أن هذا احلظر الوارد يف املادة . 6السيادة اإلقليمية

                                                           
  .42، ص 2010صر، القاهرة، مرجب عبد املنعم متويل، الفرق بني اإلرهاب و املقاومة املشروعة، النهضة العربية،  -  1
ممارسة الدفاع مم مل يتضمن نصا صرحيا على حترمي احلرب وإباحة الدفاع الشرعي، بل ترك املالحظ أن عهد عصبة األ -  2

ه مل ينص على الدفاع الشرعي، وإمنا ا بالنسبة مليثاق بريان كيلوج فقد نص على حترمي احلرب صراحة إال أنّ الشرعي للدول، أمّ 

األمر الذي جعل الدفاع الشرعي ال حيتل مكانة فعلية يف . استخلصه الفقه من املذكرات التفسريية املقدمة من الدول األعضاء

ح الدول األعضاء السلطة التقديرية لتطبيقه من جهة، وعدم النص على جزاءات توقع على الدول املخالفة ظله، بسبب من

   .ملبدأ منع اللجوء إىل القوة من جهة أحرى
  

3 - Bernhard Graefrath, les droits des relations conflictuelles, in droit 

international ( bilan et perspective), tome2, Edition Pédone, Paris, 1991, p761. 
  .من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة  2املادة  -  4
  .187حممد عبد املنعم عبد الغين، مرجع سابق، ص / د -  5
  .161، ص2002، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،2حممد بوسلطان، مبادئ القانون الدويل العام، ج /د -  6
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، كحالة الدفاع استخدام القوة أو التهديد ا إال وفقا ملا هو مشروع مبقتضى أحكام القانون الدويل

من  42من امليثاق، وإما تنفيذا حلكم صادر عن األمم املتحدة وفقا للمادة 51الشرعي إعماال للمادة 

  .ميثاق األمم املتحدة

ونظرا ألمهية الدفاع الشرعي كحالة من احلاالت املشروعة الستخدام القوة، وأمام التطور 

ال أصبح من الضروري التمعن يف إمكانية التكنولوجي الذي حدث يف جمال أساليب ووسائل القت

استخدام مثل هذه األسلحة يف حالة الدفاع الشرعي، ومعرفة اآلثار اليت قد تنجر عن استخدام هذه 

  .األسلحة التدمريية مبناسبة ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي

ال إىل مدى وترتيبا على ما تقدم، سنتناول مضمون الدفاع الشرعي مث إىل شروطه وضوابطه، وصو 

  .شرعية اللجوء إىل األسلحة النووية مبناسبة ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي

  

 : الفرع األول 

  مضمون الدفاع الشرعي

من امليثاق فكافة  51عن استخدام القوة أو التهديد ا باستثناء ما تضمنته املادة  متتنع الدول

يف الدفاع الشرعي ألن اللجوء إىل استخدام القوة يف األنظمة القانونية الداخلية والدولية تعرتف باحلق 

وميثل الدفاع الشرعي حق طبيعي أصيل ال يقبل التنازل عنه . حالة الدفاع الشرعي هو أمر مربر ومشروع

  .1من طرف الفرد أو اجلماعة أو الدول، وهو نتيجة حتمية يف البقاء واحملافظة على النفس

ول للدولة اللجوء إىل القوة عند االقتضاء للدفاع عن وعلى هذا األساس فالدفاع الشرعي خي

نفسها، يقرره القانون الدويل لدولة أو جمموعة من الدول باستخدام القوة ضد هجوم مسلح يرتكب ضد 

سيادة الدولة على إقليمها أو استقالهلا السياسي، على أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة 

ون متناسبا معه، على أن يتوقف مع اختاذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ لدرء ذلك العدوان وأن يك

  .2السلم و األمن الدوليني

ليس يف هذا امليثاق ما : "فنصت املادة احلادية واخلمسون من ميثاق األمم املتحدة على أنه 

ا اعتدت قوة يضعف أو ينقص من احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم، إذ

مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة، وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم 
                                                           

القاهرة،  أبو اخلري أمحد عطية،نظرية الضربات العسكرية االستباقية يف ضوء قواعد القانون الدويل، دار النهضة العربية،/د - 1

  .9، ص 2005 مصر،
  .172، ص2008، القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، حممد عبد املنعم عبد الغين/ د -  2



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

58 

 

واألمن الدوليني، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماال حلق الدفاع الشرعي عن النفس تبلغ إىل الس 

سلطاته ومسؤولياته املستمدة من أحكام فورا وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس مبقتضى 

هذا امليثاق من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضرورة الختاذ من األعمال حلفظ السلم و األمن 

  ".الدويل أو إعادته إىل نصابه

ومؤدى هذا احلق وفق ما جاء يف القانون الدويل يتمثل يف جلوء دولة تتعرض هلجوم مسلح حال 

استعمال القوة املسلحة لدفع الضرر الواقع عليها، بشكل فردي أو مجاعي، على أن  ومباشر وجسيم إىل

يكون ذلك هو السبيل الوحيد أمامها، وأن يكون متناسبا مع أعمال العدوان وغري متجاوز هلا، وأن 

يكون موجها ضد مصدر اهلجوم املسلح، ومؤقت ينتهي مبجرد تدخل جملس األمن ومتكنه من وقف 

  .1النزاع اهلجوم وحل

وهكذا ميكن القول، بأن حق الدفاع الشرعي حق طبيعي وأصيل من األسباب املبيحة الستخدام 

القوة يقرره القانون الدويل ملصلحة من وقع ضحية االعتداء ملواجهة خطر يهدد حقا حيميه القانون، 

عتداء، فالدفاع الشرعي وينتهك سالمة أراضيها أو استقالهلا، بشرط أن يكون متناسبا والزما مع فعل اال

ال جيوز أن يتم إال بعد وقوع العدوان، وأن يكون بوسيلة مناسبة أو مساوية لوسيلة العدوان على أن 

  .يتوقف استخدام القوة بتدخل جملس األمن واختاذ التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني

نهم من توسع يف تفسري هذه املادة، من امليثاق، فم 51ولقد ثار خالف فقهي حول تفسري املادة 

 51وعليه ظهرت نظريتان تتجاذبان مفهوم املادة . ومنهم من أخذ بالتفسري الضّيق ملضمون هذه املادة

  . من امليثاق

   Meeker, Kellog, Waldohومن أنصارها : النظرية المقررة : أوال 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وتبنت هذه النظرية التفسري الواسع، الذي يعطي احلق جلميع 

وحىت غري األعضاء فرادى أو مجاعات ملمارسة احلق يف الدفاع الشرعي عند وقوع هجوم مسلح أو 

عدوان أو حىت جمرد التهديد جوم وشيك الوقوع، بل ذهب البعض إىل أبعد من ذلك حينما تبنوا 

مما . يف اخلارج إذا ما تعرضوا خلطر يهددهم االعرتاف حبق الدفاع الشرعي الوقائي ومحاية مواطين دولة

   .2يفسح اال أمام الدول الكربى لتربير أعماهلا العدوانية
  
  

                                                           
  .12أبو اخلري امحد عطية، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .24علي سيف النامي،مرجع سابق، ص/ د -  2
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  النظرية المنشئة : ثانيا 
  . Kinz ، كنز  kelsenكلسنفنجد من دعاا الفقيه 

لشرعي ال تعرتف بالدفاع الشرعي إال يف حدود ضّيقة، وينكر هؤالء فكرة الدفاع ا وهذه النظرية 

الوقائي ألنه ال ينسجم مع روح ومبادئ ميثاق األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمن الدويل، واستند 

  . 1من امليثاق 51دعاة هذه النظرية إىل املفهوم الضّيق ملضمون املادة 

 : الفرع الثاني 

  شروط ممارسة الحق في الدفاع الشرعي

ق طبيعي أكدته القواعد العرفية واإلتفاقية، ومبوجب من املسلم به أن احلق يف الدفاع الشرعي هو ح

فإذا وقع عمل من . من امليثاق، فإن ممارسة هذا احلق يرتبط بوقوع هجوم مسلح على الدولة 51املادة 

أعمال العدوان ال يرقى إىل درجة اهلجوم املسلح فال حيق هلذه الدولة استخدام القوة دفاعا عن النفس 

  لصد هذا العدوان، 

ق يف الدفاع الشرعي يشكل استثناءا على القيد العام ملبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات فاحل

فإن جلوء الدولة إىل استخدام القوة لصد العدوان مل يرتك ليباشر دون قيد أو شرط، وإمنا نص . 2الدولية

ال احلق يف الدفاع ميثاق األمم املتحدة على شروط جيب مراعاا عند ممارسة هذا احلق حىت يكون إعم

  . الشرعي عمال مشروعا، ومن أجل قطع الطريق على أّي احنراف أو تعسف يف ممارسته

  . الدفاع، باإلضافة إىل رقابة جملس األمن خاصة بفعل وأخرى العدوان بفعل خاصة شروط فهناك

  : شروط العدوان : أوال 
يعترب العدوان املسلح خرقا واضحا ألحكام وقواعد القانون الدويل ال يربره أي عذر، ويرتبط حق 

الدفاع الشرعي بوجود عدوان أصاب الدولة واليت هلا احلق يف دفعه باستخدام القوة دفاعا عن نفسها 

ها املسؤولية الدولية، ومحاية حلقوقها األساسية، فالعدوان جرمية دولية يقررها القانون الدويل ويرتب علي

ومربرا كافيا للدولة ضحية العدوان للتصدي لذلك باستخدام القوة دفاعا عن النفس، ومن شروط 

  : العدوان املنشئ للدفاع الشرعي 

  

  

                                                           
1
  .95-94مرجع سابق، ص  أبو اخلري أمحد عطية،/د - 

  .429، ص1985العربية، مصر، ممدوح شوقي مصطفى، األمن القومي واألمن اجلماعي، النهضة / د -  2
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  : وقوع هجوم مسلح فعلي وغير مشروع  - 1
ملتحدة من امليثاق، فإنه يتعني وقوع هجوم مسلح على أحد أعضاء األمم ا 51طبقا لنص املادة 

ملمارسة حق الدفاع الشرعي، فليس للدولة هذا احلق ما دام العمل العدائي املّوجه ضدها أقل من إعتداء 

، رفض اإلدعاء الفنزويلي أمام اجلمعية العامة القاضي بوجوب تفسري املادة 1986مسلح، إذ مت يف عام 

لو مل يرق إىل درجة اهلجوم من امليثاق على حنو جييز هلا احلق يف الدفاع ضد أي عدوان و ) 51(

ويف مجيع األحوال، ال يوجد حق يف الدفاع الشرعي ما مل يقع على الدولة فعال هجوم مسلح، . 1املسلح

فهذه العبارة واضحة ال لبس فيها  2"إذا اعتدت قوة مسلحة"  51حسب التعبري احلريف لنص املادة 

 .وال حتتاج إىل أي تفسري

غامضا، عملت اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتحديد مدلوله، بأن  وحىت ال يبقى مفهوم العدوان

ديسمرب  18أسندت مهمة التوصل إىل تعريف حمدد جلرمية العدوان إىل جلنة قانونية خمتصة بتاريخ 

وقدمت خالهلا عدة مشاريع حول تعريف العدوان إىل اجلمعية العامة، كان آخرها عام . 1967

 3314رته اجلمعية العامة لألمم املتحدة واعتمدته مبوجب القرار رقم ، وهو التعريف الذي أق1974

استخدام القوة : "ه ، بأنّ 3حول تعريف العدوان يف القانون الدويل 1974ديسمرب  14الصادر بتاريخ 
األراضي أو االستقالل السياسي لدولة أخرى أو بأي  المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة

  .4"اق األمم المتحدةطريقة تتعارض مع ميث

ويف احلقيقة أن تعبري العدوان املسلح يرتبط بكل استخدام للقوة بطريقة غري مشروعة ضد سيادة 

الدولة أو سالمتها اإلقليمية أو على أي وجه آخر يتعارض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة، وجيب أن 

البحري أو اجلوي أو الربي، ويشمل  يقع اهلجوم املسلح على إقليم إحدى الدول، مبا يف ذلك اإلقليم

  .أيضا اهلجوم على موانئ ومطارات الدولة أو اهلجوم على أسطول الدولة البحري أو اجلوي

وميكن القول أن الدولة قد ارتكبت عدوانا أو هجوما مسلحا ضد دولة أو جمموعة دول فيجب 

ة كبرية من اجلسامة، لذلك جيب وأن يكون على درج األخذ باحلسبان الصفة العسكرية للعمل العدواين
                                                           

، ص 2004، 1خليل املوسى، استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ط/حممد/ د -  1

79.  
2 - Ronald St, John Mac Donald, l’emploi de la force par les Etats, Edition 

Pedone, Paris, 1999, p776. 
، ص 2005، 1إبراهيم الدراجي، جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها، منشورات احلليب احلقوقية، ط/ د - 3

207.  
  .3314رقم 1974من القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  1املادة  -  4
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استبعاد حوادث احلدود، ولو استخدمت فيها القوة املسلحة كأن يطلق إحدى فرق حرس احلدود النار 

على فرقة من قوات الدولة املتامخة هلا، فهذا احلادث ال يعد مربرا لقيام حالة الدفاع الشرعي وألن مثل 

يؤخذ بعني االعتبار حجم القوات املسلحة، واألسلحة و . 1هذه النزاعات ميكن حّلها بالطرق السلمية

  .املستعملة وحجم اآلثار اليت ترتتب عنها ومبدأ األسبقية أو املبادأة بالعدوان

بأن املبادأة باستخدام القوة  1974فقد جاء يف نص املادة الثانية من اتفاقية تعريف العدوان لعام 

هلجوم املسلح استخدام القوات املسلحة النظامية وغري ويقع ضمن ا. دليل كاف على وقوع فعل العدوان

النظامية أو العصابات املسلحة اليت تراقب وتوّجه بأوامر الدولة، وذلك داخل إقليم دولة أخرى أو ضد 

  . 2قواا املوجودة على اإلقليم أو املوجودة يف أعايل البحار أو ضد قواا املتمركزة يف دولة أجنبية

  : لح حال ومباشر وقوع هجوم مس - 2
ومعىن ذلك أن يكون اهلجوم املسلح قد وقع بالفعل وال زالت آثاره ظاهرة وليس وشيك الوقوع أو 

فال جيب ". إذا اعتدت"حينما تستخدم تعبري ) 51(عدوان مستقبلي، وهذا ما يؤكده نص املادة 

ح أن يكون مباشرا أي تقوم إعمال الدفاع الشرعي حىت يقع اهلجوم املسلح، كما يشرتط يف اهلجوم املسل

وإذا ما أجيز . الدولة جومها بصفة مباشرة مستخدمة يف هذا قواا املسلحة ضد إقليم الدولة وسيادا

. الدفاع الشرعي ضد العدوان غري املباشر فذلك سيكون مربرا حتتج به الدول ملمارسة أعماهلا العدوانية

ة للمتمردين يف كوبا بإمدادهم بالسالح بقصد قلب نظام ومثال ذلك، دعم الواليات املتحدة األمريكي

، حيث أمدم بالسالح، ولكن متكنت احلكومة الكوبية من القضاء على هؤالء فيدال كاستروحكم 

هذا الدعم ميثل عدوانا مسلحا لكن اجلمعية  الثوار، وتقدمت بشكوى لدى األمم املتحدة مقتضاه أنّ 

 .3كذلك  العامة لألمم املتحدة مل تعتربه

 : أن يكون العدوان المسلح ماسا ألحد الحقوق األساسية للدولة  - 3
من امليثاق على حق الدولة يف الدفاع عن نفسها ملا يقع اعتداء على أحد ) 51(تؤكد املادة 

حقوقها األساسية، لذا فإن اهلجوم املسلح الذي يستهدف إقليم الدولة يبيح هلا احلق يف الدفاع الشرعي 

الدويل، فجاء تأكيد باستخدام القوة محاية حلقها يف سالمة إقليمها واستقالهلا السياسي مبوجب القانون 

أثناء النظر يف قضية مضيق  1949حمكمة العدل الدولية على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يف عام 

احترام السالمة اإلقليمية بين الدول المستقلة يعتبر أساسا جوهريا في العالقات : " كورفو بأن 

                                                           
  .202حممد عبد املنعم، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .36عطية، مرجع سابق، ص أبو اخلري أمحد / د -  2
  .82رجب عبد املنعم متويل، مرجع سابق، ص/ د -  3
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اعتربت العدوان املسلح على إقليم ، وهذا ما خلصت إليه حمكمة نورمبورغ وطوكيو عندما "الدولية

  .1الدولة يشكل جرمية دولية، وبذلك وجب االمتناع عن القيام بالعدوان على إقليم أي دولة كانت

ومنه ميكن القول، بضرورة أن يكون العدوان مسلحا وغري مشروع وحاال ومباشرا ينتهك إحدى 

  .حىت ميكن مباشرة الدفاع الشرعي احلقوق األساسية للدولة حلقها الضرر جراء العدوان املسلح

  : شروط فعل الدفاع : ثانيا 
  .يقتضي أن يقرتن فعل الدفاع بشروط جيب أن تتقيد ا الدولة وحىت يكون فعل الدفاع مشروعا

  : اللزوم  - 1
 الوسيلة اليت جلأ إليها املدافع لصد االعتداء هي الوسيلة الوحيدة املتاحة أمامها، ومل فاللزوم يعين أنّ 

تكن للدولة أية فرصة أو خيار ملواجهته سوى بالدفاع عن نفسه لصد ذلك االعتداء ولو باستخدام 

، ففي حالة ما كان أمام الدولة املعتدى عليها وسيلة أخرى ميكن اللجوء إليها امتنع عليها الدفاع  2القوة

كافيا حلمايتها وردع كما إذا متكنت الدولة ضحية العدوان من االستعانة مبنظمة دولية، وكان ذلك  

  .االعتداء املرتكب ضدها

ومن الطبيعي أن يّوجه فعل الدفاع إىل الدولة اليت صدر عنها االعتداء ويرتتب على ذلك أنه ال 

جيوز أثناء قيام حرب أن يّوجه االعتداء إىل دولة أخرى حمادية، ألن انتهاك حياد دولة معينة ولو كانت 

رعي يعترب يف حّد ذاته جرمية دولية، وتطبيقا لذلك فإن انتهاك أملانيا الدولة بصدد ممارسة الدفاع الش

 .3حلياد بلجيكا ولوكسمبورغ يف احلرب العاملية األوىل ال ميكن أن يؤسس على مبدأ الدفاع الشرعي

  : التناسب بين فعل االعتداء و الدفاع  - 2
لشرط، وعليه فإن تقدير حجم مل يتضمن هذا ا) 51(أما ما تعلق بشرط التناسب، فإن نص املادة 

القوة اليت ترد ا الدولة املعتدى عليها ختضع ألحكام العرف الدويل يف هذا الشأن، إذ جيب أن يكون 

، فتكون أعمال الدفاع اليت تقوم ا الدولة 4استعمال القوة حجما ونوعا بالقدر الكايف لرد العدوان

تناسب الوسيلة اليت تستخدمها الدولة ضحية العدوان  املعتدى عليها متناسبة مع أعمال االعتداء، أي

يف الدفاع مع ما تقتضيه ضرورات صد العدوان املسلح املرتكب ضدها وأال تتجاوز هذا اهلدف بإحلاق 

                                                           
  .209علي عبد املنعم، مرجع سابق، ص / د -  1
  .582زازة خلضر، مرجع سابق، ص / د -  2
  .48-47علي جعفر حممد، مرجع سابق، ص / د -  3
  .176حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص/ د -  4
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أضرار بالغة رد االنتقام أو الثأر وأي جتاوز ملثل هذه الدرجة من التناسب يكون غري مربرا وفقا لقواعد 

  .لعريفالقانون الدويل وا

وبالتايل يتحقق معيار التناسب إذا كان ما قامت به الدولة ضحية العدوان يتفق وسلوك دولة 

معتادة وضعت يف نفس ظروف الدولة املعتدى عليها، مث ينظر إىل تصرف الدولة ضحية العدوان، فإذا  

ه كان كان ما قامت به للدفاع عن نفسها متناسبا مع ما تعرضت له من هجوم مسلح أو أقل من

تصرف الدولة خيرج من نطاق الدفاع الشرعي إىل  ا إذا زاد على ذلك، فإنّ أمّ  ،التناسب متحققا

  .1العدوان

وقد متت مناقشة مسألة التناسب بني أعمال االعتداء وأعمال الدفاع يف أزمة السويس،يف عام 

نفس، اختذته ، عندما اعتربت إسرائيل هجومها ضد مصر بأنه تدبري مشروع للدفاع عن ال1956

إسرائيل ردا على اهلجمات املسلحة على األراضي اإلسرائيلية بواسطة جمموعة الفدائيني املوجودة على 

األراضي املصرية واستباقا منها ملا ادعى به من هجوم وشيك الوقوع على إسرائيل بواسطة القوات 

ئيلي واعتربته عمال عدوانيا على مصر،  املصرية، إال أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أدانت العمل اإلسرا

كما مل تعرتف اجلمعية العامة بشرعية تدابري العنف السابقة على وقوع اهلجوم املسلح، بل اعتربا 

  .2أعماال عدوانية وإا ال تتناسب مع األعمال اليت يدعي بأا أثارت اهلجوم اإلسرائيلي

 : ضرورة إبالغ مجلس األمن  - 3
إبالغ جملس األمن فورا "فرضها ميثاق األمم املتحدة عند ممارسة الدفاع الشرعي من القيود اليت 

ويهدف هذا الشرط إىل وضع جملس األمن أمام مسؤولياته لكي حيدد ". بالتدابري اليت اختذها العدوان

مدى التناسب بني أعمال الدفاع و االعتداء، وحبث وقف ممارسة تدابري الدفاع واختاذ اإلجراءات 

وللمجلس وحده سلطة تقدير إن كان ما قامت به . رورية واملناسبة حلفظ السلم واألمن الدولينيالض

  .3الدولة ضحية العدوان يعد من قبيل الدفاع الشرعي

فإذا ثبت أن الدولة متخذة التدابري مل تتعرض للعدوان، فإنه جيتمع جملس األمن ليقرر وقف 

عية، أما الدولة اليت تتعرض لعدوان فعلي، فغنه جيتمع جملس العدوان ويتخذ ما يراه مناسبا لتلك الوض

وتلتزم الدول . األمن لتقرير وقف العدوان واختاذ التدابري الالزمة حفاظا على السلم و األمن الدوليني

  .بتنفيذ القرارات الصادرة عن جملس األمن، و التوقف الفوري عن استخدام القوة

                                                           
  .94، مرجع سابق، صرجب عبد املنعم متويل/ د -  1
  .63ابو اخلري أمخد عطية، مرجع سابق، ص/ د -  2
  .432مدوح شوقي مصطفى، مرجع سابق، ص / د -  3
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ألمن بالتدابري اليت اختذا الدولة عند ممارسة الدفاع الشرعي، وميكن القول أن عدم إخطار جملس ا

ميثل دليال كافيا على أن تلك التدابري ليست من قبيل أعمال الدفاع الشرعي، ومثل هذا التقصري يف 

تدخل يف نطاق الدفاع الشرعي من شأنه أن  أاإخطار جملس األمن باألفعال اليت اختذت على أساس 

وهذا ما تضمنه حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية . ها من األعمال الدفاعيةحيول دون إعتبار 

استناد الواليات : "  ، عندما قررت أنّ 1986األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارغوا عام 
من ميثاق األمم المتحدة، لم يصاحبه القيام بإرسال التقرير ) 51(المتحدة األمريكية إلى المادة 

عليه في تلك المادة بخصوص اإلجراءات التي اتخذتها الدولة عند ممارستها لحق المنصوص 
  1".الدفاع الشرعي، فضال عن عدم وجود عدوان مسلح من جانب نيكارغوا

  

 :الفرع الثالث 

  مدى إمكانية استخدام األسلحة النووية في الدفاع الشرعي  

به يف القانون الدويل و العرف الدويل، بعد التعرض ملفهوم الدفاع الشرعي على أنه حق معرتف 

  .يرجع للدولة احلق يف ممارسته إذا ما تعرضت للعدوان

  .فإن التساؤل املطروح حول شرعية استخدام األسلحة النووية يف الدفاع الشرعي

ولعل الصعوبة تكمن يف الوسائل املستخدمة ردا على العدوان وباألخص إذا ما مت استخدام 

هل جيوز استخدام األسلحة النووية يف الدفاع الشرعي مهما كانت طبيعة السالح السالح النووي، ف

املستعمل يف العداون تقليديا كان أم نوويا؟ أم أن هذا احلق يقتصر على احلالة اليت يكون فيها اهلجوم 

 باألسلحة النووية؟

  : وقوع الهجوم أو العدوان باألسلحة التقليدية : أوال 
جوم أو العدوان باألسلحة التقليدية، هل حيق للدولة اليت تعرضت لعدوان مسلح إذا ما مت وقوع اهل

  باألسلحة التقليدية أن متارس حقها يف الدفاع الشرعي باستخدام األسلحة النووية؟

إن القاعدة العامة يف الدفاع الشرعي تقضي بضرورة مراعاة شرط التناسب عند ممارسة الدفاع 

الشرعي، وبالتايل البد أن تكون الوسيلة املستعملة يف الدفاع الشرعي متناسبة كما وكيفا مع العدوان، 

                                                           
 القاهرة، مصر،أمحد أبو الوفا، قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارغوا، الة املصرية للقانون الدويل،/ د -  1

  .734، ص 1986، 42الد 
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استخدام األسلحة  ألنّ . العداون باألسلحة التقليدية يتوجب رده باستخدام األسلحة التقليدية أي أنّ 

  .النووية يف الرد على مثل هذا العدوان يؤدي إىل تدمري الدولة املعتدية

ه جيوز استخدام األسلحة النووية انيا وفرنسا إىل أنّ طواجتهت كل من الواليات املتحدة األمريكية وبري

، ألن املشروعات ضد الدولة املعتدية بصرف النظر عن نوع األسلحة املستعملة من طرف الدولة املعتدية

اليت أبدا تلك الدول خالل االجتماعات القانونية املتفرعة عن جلنة األمم املتحدة لنزع السالح، قد 

  .1"تحريم استخدام األسلحة النووية فيما عدا في الدفاع ضد العدوان: " نصت 

اهلجوم على أنه ميكن الرد النووي على " هنري كيسنجر"وقد صرح وزير اخلارجية األمريكي 

األمر يتوقف على حجم الهجوم وخطورته، حيث يجوز الدفاع الشرعي "باألسلحة التقليدية ف 
  .2"باألسلحة النووية إن كان الهجوم باألسلحة التقليدية واسع النطاق وذو قوة تدميرية

وهناك من يرى بضرورة استخدام األسلحة النووية يف مواجهة أي عدوان على أساس أن من اعتدى 

مل التبعات اليت تنتج عن أعمال الدفاع الشرعي ألجل صد ذلك العدوان وبأي وسيلة كانت، غري يتح

أنه ال ميكن التسليم ذا الرأي ملا يشوبه من خرق واضح وفاضح ملبدأ التناسب، فال جيوز استخدام أي 

تدمريية اهلائلة قدر من القوة غري ضروري للدفاع الشرعي، باإلضافة الستبعاد املقارنة بني القوة ال

  .لألسلحة النووية وآثارها الفظيعة حىت على دول اجلوار

إىل عدم وجود أي مربر الستخدام األسلحة النووية كوسيلة للدفاع  ويصا صالحويذهب الدكتور 

الشرعي طاملا أن الدولة املعتدية قد استخدمت أسلحة تقليدية، للفرق الواضح بني القدرة التدمريية لكل 

ح النووي و السالح التقليدي، ألن السالح النووي من طبيعته أنه يتجاوز أي سالح من السال

غري أن . تقليدي، كما أنه يف الغالب استخدام األسلحة النووية يؤدي إىل القضاء كلية على اخلصم

يضيف ويشري إىل إمكانية استخدام السالح النووي كوسيلة للدفاع الشرعي يف  ويصا صالحالدكتور 

واحدة فقط، وهي ملا تكون الدولة املدافعة على وشك اهلزمية، وأن األسلحة التقليدية اليت حالة 

استخدمتها مل تكن كافية للتصدي للعدوان فعندها حيق للدولة ضحية العدوان استخدام األسلحة 

  .3النووية لتحقيق النصر وتاليف اهلزمية على الدولة املعتدية

ه ال جيوز استخدام القوة إىل درجة مبالغ فيها تزيد عن الشرعي، فإنّ فوفقا لقواعد وشروط الدفاع 

متطلبات رد العدوان املسلح، كما يتوجب وقف استخدام القوة مبجرد القضاء على اهلجوم املسلح، 

                                                           
  .67اخلري أمحد عطية، مرجع سابق، صأبو / د -  1
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فاحلق يف الدفاع الشرعي ينشأ مبجرد وقوع اهلجوم ويستمر طاملا استمر اهلجوم، فال جيب أن تكون من 

  .1وهذا ما حيققه استخدام األسلحة النووية. فاع تدمري الدولة املعتدية بصفة كلية وشاملةشأن أعمال الد

ه من الضروري إلعمال حق الدفاع الشرعي مراعاة شرط التناسب لرد وعليه ميكن القول، أنّ 

ليت العدوان، أي يكون بالقدر الالزم من القوة املستخدمة يف الدفاع متوافقة وال تزيد عن حجم القوة ا

استخدام األسلحة التقليدية يف هجوم مسلح على دولة ما ال  ومن مث فإنّ . استخدمت يف اهلجوم

يتطلب مواجهته باستخدام األسلحة النووية لآلثار التدمريية اليت يصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها 

  .من جراء ما خلفه استخدام السالح النووي زمن احلرب العاملية الثانية

ه سيفتح اال ه من شأن التسليم باستخدام األسلحة النووية كوسيلة للدفاع الشرعي، فإنّ كما أنّ 

أمام الدولة املعتدية، إن كانت متلك السالح النووي إىل خوض غمار حرب نووية، قد تكون أدة لفناء 

  .البشرية

ستعملت فيه الدولة لذا فإنه ال جيوز استخدام األسلحة النووية كوسيلة للدفاع الشرعي ضد عدوان ا

. املعتدية أسلحة تقليدية، وإمنا جيب أن يكون صد هذا اهلجوم بأسلحة تقليدية تطبيقا لشرط التناسب

فأما احلالة اليت مت فيها استخدام األسلحة النووية، ما قامت به الواليات املتحدة األمريكية ضد اليابان، 

  .باالنتقامفالتكييف القانوين لضرب اليابان يدخل فيما يعرف 

 الهجوم المسلح باستخدام األسلحة النووية : ثانيا 
الدفاع  بذريعةستخدام األسلحة النووية الرد بإحول جواز تتمحور  ةلأسفإّن املهذه احلالة أمام  

  .ح النوويلهجوم على الدولة بالسالما جلأت دولة العدو لالشرعي يف حالة 

نووية أن ترد على ذلك اهلجوم باستخدام األسلحة فهل الدولة اليت تعرضت هلجوم باألسلحة ال

  النووية يف إطار ممارسة الدفاع الشرعي؟

يذهب البعض إىل القول جبواز استخدام األسلحة النووية عند ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي لرد 

وقعت  ه جيوز للدولة اليتهجوم مت بنفس هذا السالح عمال بشرط التناسب يف القوة املستخدمة ، فإنّ 

ضحية عدوان باألسلحة النووية فلها احلق يف الرد على ذلك باألسلحة النووية مع مراعاة القدر الالزم 

للدفاع، فإذا جتاوزه عد هذا العمل غري مشروع، وهذا الرد باألسلحة النووية جيد سنده يف قاعدة املعاملة 

                                                           
  .68أبو اخلري أمحد عطية، مرجع سابق، ص/ د -  1
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ة ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي إال أمام فال جيوز التفكري يف استخدام األسلحة النووية مبناسب. باملثل

  .1هجوم يكون بنفس اخلطورة وال ميكن شّله بأي وسيلة أخرى

لسالح لهناك من يرى أنه إذا كان استخدام األسلحة التقليدية كافيا لرد العدوان فال جمال  غري أنّ 

ل أو التساوي بل الرد يف معيار التناسب ال يعين التماث ظرف من الظروف، باعتبار أنّ  النووي حتت أيّ 

ويرجع ذلك إىل ما يرتتب . 2أضّيق نطاق لدرأ اخلطر أو وقفه أو تفادي نتائجه الوخيمة قدر اإلمكان

عليه استخدام األسلحة النووية من خطورة شديدة، وذلك نتيجة لقدرا التدمريية وآثارها الفورية 

  .ح النووي، بل حىت على سكان الدول ااورة هلاواملستقبلية على سكان الدولة اليت مت مهامجتها بالسال
  الدفاع الشرعي حالة موقف محكمة العدل الدولية من استخدام األسلحة النووية في : ثالثا 

بداية أكدت حمكمة العدل الدولية على مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية مستندة يف 

م املتحدة كقاعدة عامة، جتد هلا استثناءا عند ممارسة احلق من ميثاق األم 4الفقرة  2ذلك على املادة 

 . من امليثاق 51يف الدفاع الشرعي مبوجب املادة 

وبطبيعة احلال، تطبيق هذه املبادئ يسري أيضا على األسلحة النووية، وهذا ما تضمنته الفتوى 

األمم المتحدة،  حظر اللجوء إلى القوة، إنما يفترض تحليله في ظل أحكام ميثاق: " بالقول 
ومنها المادة الحادية و الخمسين، التي كفلت الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي بوجهيه الفردي 

فالقيود اليت حتكم استخدام القوة وينص عليها ميثاق األمم . 3"والجماعي حال العدوان المسلح

  ".مهما كانت وسائل القوة المستخدمة في الدفاع عن النفس" املتحدة تسري 

وملا كان احلق يف الدفاع الشرعي استثناءا لضمان السيادة اإلقليمية للدولة أمام أي عدوان مسلح، 

وبه يتقرر ممارسة رخصة الدفاع الشرعي وجودا وعدما، حبيث حيظر استخدام القوة إال يف إطار إعمال 

رية اليت تستتبعها مبدأ التناسب بني كل من العمليات العسكرية للعدوان من ناحية، والعمليات العسك

  . 4رخصة الدفاع الشرعي من ناحية أخرى

                                                           
، 53ألمحر، العدد لوجيي كوندوريللي، حمكمة العدل الدولية ترزخ حتت عمل األسلحة النووية، الة الدولية للصليب ا -  1

  .13، ص 1997
  .36علي سيف النامي، مرجع سابق، ص / د -  2

3 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, paragraphe 42. 
مشروعية األسلحة النووية يف ضوء الرأي االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية، مقال منشور يف  لم، تحازم ع/ د -  4

  .356، ص 2002كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل،بريوت، 
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فممارسة الدول حلقها املشروع يف الدفاع الشرعي خيضع لقواعد عرفية تتمثل يف شرطي التناسب 

خضوع اإلضطالع باحلق يف : " وهذا ما تشري إليه حمكمة العدل الدولية حينما ترى بأن . والضرورة

ضرورة والتناسب قاعدة أساسية من قواعد القانون الدويل العريف، إذ أن الدفاع الشرعي إىل مقتضيات ال

من امليثاق، أن  51الدفاع الشرعي ال ميكن بأي حال يف ظل قواعد العرف الدويل وأحكام املادة 

ينصرف يف عقيدة احملكمة إال إىل إضفاء املشروعية الدولية يف حق املمارسات العسكرية اليت تتناسب 

املسلح بالقدر الالزم لغرض مواجهته، دون األخذ باحلسبان الوسائل املستخدمة من أجل مع العدوان 

 .1"حتقيق ذلك اهلدف

وترى احملكمة أنه ليس هناك ما يشري إىل أسلحة معينة بذاا، وإمنا ينطبق استخدام القوة بغض 

أسلحة معينة مبا فيها  النظر عن األسلحة املستخدمة، فامليثاق ال حيظر صراحة وال هو جييز استخدام

األسلحة النووية، والسالح غري املشروع مبوجب نصوص اتفاقية أو عرفية ال يصبح مشروعا مبجرد 

  .2استخدامه يف الدفاع الشرعي

: وقد اسرتشدت احملكمة يف القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارغوا، بأن 

ن النفس ال يسوغ إال تدابري تكون متناسبة مع اهلجوم املسلح هناك قاعدة تقضي بأن الدفاع ع" 

  ". وضرورية للرد عليه، وهي قاعدة راسخة متاما يف العرف الدويل

فاحملكمة ترى بأن مبدأ التناسب ال يستبعد استخدام األسلحة النووية يف حالة الدفاع الشرعي يف 

ام القوة مبقتضى إعمال احلق يف الدفاع مجيع الظروف، غري أنه يف نفس الوقت، ولكي يكون استخد

وإذ تالحظ احملكمة أن . الشرعي مشروعا أن يفي مبقتضيات القانون الواجب التطبيق زمن النزاع املسلح

طبيعة األسلحة النووية وما يرتتب عليها من خماطر، من اإلعتبارات اليت ينبغي على الدول مراعاا ملا 

  .3ية حالة الدفاع الشرعي وحسب مقتضيات التناسبتلجأ إىل استخدام األسلحة النوو 

ويف الواقع، إذا كانت حمكمة العدل الدولية تقر باحلق يف الدفاع الشرعي إال أن التساؤل الذي 

انصرفت إليه احملكمة بصفة خاصة هو حتليل مدى املشروعية املبدئية مبعرفة الدول النووية ذاا عند 

                                                           
1 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, paragraphe 41. 
عبد العزيز خميمر، مشروعية التهديد أو استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح، الة املصرية للقانون الدويل،مصر، / د-  2

  . 164، ص2002
3 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, paragraphe 42, p23. 
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النظر إىل ما يستتبعه استخدام األسلحة النووية من تقويض للقانون ممارستها للدفاع الشرعي، وذلك ب

  . 1الدويل اإلنساين

على أن الدول  كوروما القاضي و محمد بجاويالقاضي كل من ويف هذا الصدد أيضا يؤكد  

قواعد القانون الدويل اإلنساين عندما تكون يف حالة الدفاع الشرعي، ومراعاة أحكام و ملزمة باحرتام 

 .2النزاع املسلحزمن 

حالة إىل استخدام األسلحة النووية يف وء ال يستبعد اللجمبدأ التناسب   غري أن احملكمة تعترب أنّ 

مثل هذا التحليل الذي توصلت إليه احملكمة ميثل تربيرا كافيا  أنّ  إال الدفاع الشرعي يف مجيع األحوال

الستخدام األسلحة النووية من طرف الدول النووية عند إضطالعها برخصة الدفاع الشرعي الفردي أو 

اجلماعي ملواجهة العدوان املسلح يشكل إقرارا ضمنيا إلمكانية اللجوء االستثنائي الستخدام األسلحة 

عدوان مسلح استخدمت فيه األسلحة التقليدية، وهذا ما دافعت عنه بصفة خاصة أمام  النووية ملواجهة

  .3احملكمة الدول النووية الكربى

الدول النووية الكربى أكدت أنه يرخص هلا حال وقوع : " حيث جاء يف فتوى احملكمة على أن  

عدوان يف مواجهتها أو يف مواجهة أحد حلفائها من قبل دولة ال حتوز السالح النووي أن تواجه مثل 

 . 4"رىذلك العدوان باألسلحة النووية كلما يثبت هلا وجود حتالف لتلك الدولة مع دولة نووية أخ

فالدول النووية ال جتد نفسها جمربة على حظر استخدام أو التهديد باألسلحة النووية، كما أن 

الفتوى تعترب أن مثل هذا احلظر غري موجود، باإلضافة أن احملكمة قد الحظت أن الدول األطراف يف 

النووية، اليت أعلنت  معاهدة تالتيلكو و راروتونغا مل تعارض التحفظات حوا إمكانية استخدام األسلحة

  . الدول النووية يف بروتوكوالت هاتني املعاهدتني

والنتيجة املستخلصة هي أن مثل هذا اإلذعان دليل إضايف على أن الدول يف الواقع ال تعترب أن 

  .5هناك حظرا على استخدام األسلحة النووية أو التهديد ا

                                                           
  .354حازم عتلم، مرجع سابق، ص / د -  1

2 - Abdelwahab Biad,op-cit, p60. 
  .357حازم عتلم، مرجع سابق، ص/ د -  3

4 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, p29. 
، العدد 1997ماك كورماك، الدفع بعدم وجود قانون حيكم األسلحة النووية، الة الدواية للصليب األمحر،.ه.تيموثي ل -  5

  .81، ص 53
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احتفظت دوما بالتظافر : " ترى أن الدول قد من فتواها  66احملكمة، ومن خالل الفقرة  كما أنّ 

ضد أي  مع بعض الدول األخرى احلق يف استخدام األسلحة النووية يف ممارسة حق الدفاع عن النفس

بالنظر إىل الوضع : " لتخلص احملكمة يف رأيها االستشاري أنه ". هجوم مسلح يهدد مصاحلها األمنية

ع اليت تقع حتت تصرف احملكمة، فإن احملكمة ال تستطيع أن الراهن للقانون الدويل ويف إطار الوقائ

تستنتج بشكل يقيين وقاطع مدى توافق أو تعارض استخدام األسلحة النووية مع القانون الدويل يف 

 ".الظروف القصوى للدفاع الشرعي اليت يكون فيها بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر

نون الدويل املطبقة على استخدام األسلحة النووية متثل مبادئ القا ما وصلت إليه احملكمة بأنّ  إنّ 

تطبيقا للمبادئ  - إال أنه ما يثري القلق هو عدم متكن احملكمة. قانون دويل عريف، وبالتايل فهي ملزمة

  .1التوصل إىل حظر موضوعي على استخدام األسلحة النووية - العامة

حينما تعرتف  شهاب الدينقاله القاضي ومن بني االنتقادات اليت وجهها القضاة للمحكمة، ما 

لألسلحة النووية قوة تدمريية ال ميكن احتواؤها يف حّيز أو زمن من ناحية، ومن ناحية أخرى  احملكمة بأنّ 

تّقر بأنه من حق الدول ممارسة الدفاع الشرعي، إذا ما تعرضت لعدوان يهدد بقاءها باستخدام األسلحة 

ا تضع األولوية لبقاء دولة على فناء احلضارة بأكملها وهذا ما يثري النووية، وهذا التناقض بعينه، مل

يبدو على أي حال من املستغرب أن ترى حمكمة : " ه يف رأيّه املعارض على أنّ  شهاب الدينالقاضي 

عاملية أا مضطرة حبكم القانون إىل التوصل إىل نتيجة مفادها أن للدولة حقا قانونيا حىت يف ظروف 

  . 2"أن تفين الكرة األرضية حمدودة يف

ا فليشهاورالقاضي فرأي 
ّ
احلق يف البقاء كأولوية على معيار ستند إىل ي حييد وجيانب الصواب مل

أساس أن الدولة املعتدية تتحمل تبعات اهلجوم باألسلحة النووية، وأا تصرفت بعكس ما يفرضه 

ة يف مواجهة أي عدوان بأسلحة بيولوجية أو  أحكام القانون الدويل، وأنه جيوز استخدام األسلحة النووي

  .3كيمياوية أو نووية بل حىت يف وجود أي ديد للدولة

فليس من العقل واملنطق أن يكون الرد بالقضاء على كل معامل احلياة بإستخدام أسلحة تدمريية 

  .حىت رد التهديد، فهذا أمر مناف جلميع األعراف واإلعتبارات اإلنسانية

                                                           
  .89ه ماك كورماك، مرجع سابق، ص.موثي لتي -  1
  .11لوجيي كوندوريللي، مرجع سابق، ص  -  2

3 - opinion du juge Flishhaur, Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la 

licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-
cij.org, p84. 
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ية للدول يف حتديد مدى مشروعية اللجوء إىل استخدام األسلحة النووية ليس أمرا شديد فرتك احلر 

  .1اخلطورة وحسب، بل هو ميثل اختيارا يستحق اللوم من الناحية القانونية وفق نظر القاضي كوروما

ليل النووية يف احلرب العاملية الثانية، د فبالرجوع إىل دروس املاضي املتعلقة باستخدام األسلحة

واضح على انتفاء حالة الدفاع الشرعي من طرف الواليات املتحدة األمريكية، ومن مث فإن استخدام 

األسلحة النووية ضد اليابان كان من قبيل أعمال اإلنتقام، وليس لتحقيق غرض من أغراض الدفاع 

اع الشرعي كحق الشرعي، وعليه خنشى تكرار مثل تلك التصرفات يف املستقبل بإستناد الدول إىل الدف

   .2طبيعي قصد تنفيذ هجومها باألسلحة النووية

ال جيوز استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية يف "  :هبأنّ  ويرمنتريكما يرى القاضي 

، ويستند يف ذلك على اآلثار البالغة واملدمرة اليت "مجيع الظروف، بل حىت يف حالة الدفاع الشرعي

 .3بلتني النوويتني يف احلرب العاملية الثانيةترتبت على إلقاء القن

قانونية دون شك ولكن سياسية من ( احملكمة قد وجدت نفسها أمام مشكلة  ومما الشك فيه، أنّ 

الدول النووية ( مع وجود أطراف دولية نافذة على الساحة الدولية ) الدرجة األوىل على األخص

. ، واليت كانت تدفع حنو اإلقرار مبشروعية األسلحة النووية، ال ميكن التوفيق بينها ذا الشكل)الكربى

وعليه . ة تدرك ما سيرتتب عن أي نتيجة تتوصل إليها يف آخر املطاف، لو أبدت أحد اآلراءفاحملكم

فقد اختارت الدفع بعدم وجود قانون حيكم املوضوع، وهذا إعرتاف حمّري إذا صدر عن قاض، أي أنه 

  .4يابالنسبة للسالح النووي ليس يف وسعها حتديد اخلط الفاصل بني ما هو قانوين وما هو ليس قانون

فمن املفروض على احملكمة قبول فكرة اللجوء إىل استخدام األسلحة النووية كخيار قانوين يف حالة 

الدفاع الشرعي، إذا وفقط تعرضت الدولة هلجوم مسلح مت فيه استخدام أحد أنواع أسلحة الدمار 

ة احلق يف الدفاع الشامل مما يهدد بقاءها أصال، وذلك بشرط مراعاة مجيع الشروط الالزمة عند ممارس

. الشرعي، وباألخص مبدأ التناسب، وبذلك تكون قد ضّيقت من هامش اللجوء إىل األسلحة النووية

                                                           
1 - opinion du juge Koroma, Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la 

licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-
cij.org, p926. 

  .197عبد العزيز خميمر، مرجع سابق، ص/ د -  2
3 - opinion du juge Weermantry, Cour internationale de justice, Avis consultatif sur 

la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-
cij.org,p247. 

  .10لوجيي كونوريللي، مرجع سابق، ص -  4
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ومثل هذا الوضع يعين أن املواجهة تنحصر فقط يف الدول املالكة إلحدى وسائل أسلحة الدمار 

ويف الواقع، أن . شاملالشامل، وتستبعد أي هجوم ضد دولة ال متتلك أو مل تستخدم أسلحة الدمار ال

أي طرح يذهب به إىل استخدام إحدى وسائل الدمار الشامل هو طرح مردود لآلثار املرتتبة عن 

  .استخدامها سيؤدي إىل هالك ودمار كبريين

كان من األجدر إىل احملكمة تفادي اخلوض يف مسألة مشروعية استخدام األسلحة النووية بإعطاء 

الذي تقدمت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ما دامت قد تبنت الطرح  رأيّها االستشاري عن السؤال

فهذا الرأي االستشاري يعد مبثابة تأكيد على . السياسي حتت دفع من طرف الدول النووية الكربى

وجهة النظر الدول النووية بإسباغ صفة املشروعية عن األسلحة النووية حىت أمام استخدام األسلحة 

ا دامت تدعي هذه الدول حبقها يف ممارسة الدفاع الشرعي، وهذا من شأنه يعطي للدول م. التقليدية

  .النووية ذريعة لتتجاوز حدود املشروعية إىل اإلنتقام

  : المطلب الثاني 
  اللجوء للدفاع الوقائي لمجابهة اإلنتشار النووي

من امليثاق األمم ) 51(دة ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي يستند طبقا لنص املا على الرغم من أنّ 

املتحدة على حالة وقوع هجوم مسلح على أحد أعضاء األمم املتحدة، إال أن هناك جانب من الفقه 

بل جيوز اللجوء إليه  يذهب إىل توسيع مفهوم حق الدفاع الشرعي وعدم تقييده بشرط العدوان املسلح،

،السيما مع ما أفرزه التطور والبحث 1رد خطر وشيك أو ديد حمتمل بانتهاك أحد حقوق الدولة

العلمي يف جمال التسلح وباألخص أسلحة الدمار الشامل ومن بينها األسلحة النووية واليت ميكن 

  .بواسطتها تدمري أية دولة تدمريا كليا

وأمام اآلثار الوخيمة اليت ميكن أن ترتتب عن األسلحة النووية، فهل على الدولة أن تنتظر وقوع  

من امليثاق مما ال ينجر عنه أي فائدة تذكر  51لح فعلي ومباشر تطبيقا لصريح نص املادة هجوم مس

إلعمال الدفاع الشرعي نظرا للطبيعة التدمريية هلذه األسلحة من خالل توجيه الضربة األوىل، أم حيق 

ك أو احتمال ألي دولة أن تبادر للهجوم املسلح مبجرد وجود ديد باألسلحة النووية أو أن جمرد امتال

امتالك إحدى الدول لألسلحة النووية ميكن أن توجه لتلك الدولة ضربة وقائية باالستناد إىل فكرة 

  .الدفاع الشرعي الوقائي

                                                           
دار النهضة العربية، القاهرة، . قانون الدويل العامعماد الدين عطا اهللا، ، التدخل اإلنساين يف ضوء مبادئ وأحكام ال/ د -  1

  .640، ص2007مصر، 



مخاطر انتشار األسلحة النووية                                                                                                      الفصل األول   

73 

 

ز استخدام القوة املسلحة إستنادا لفكرة الدفاع الوقائي اة اجو املطروح حول وعليه التساؤل 

  ؟إنتشار األسلحة النووية

التعرض ملفهوم الدفاع الشرعي الوقائي مث نبّني جواز مدى شرعية مباشرة الدفاع  توجب بدايةسي مما

الشرعي الوقائي يف حالة امتالك إحدى الدول لألسلحة النووية أو سعّيها المتالكه مربرا كافيا ملباشرة 

  .الدفاع الشرعي مث إىل املمارسة الدولية يف هذا الصدد

 : الفرع األول 

  ئيمفهوم الدفاع الوقا

متيز العصر احلديث بالعودة ملمارسات سابقة لفرتة قيام األمم املتحدة، فلجأت الدول إىل استخدام 

 القوة واملبادأة باهلجوم واعتربت تصرفاا هذه عمل مشروع وفق ما يسمى بالدفاع الوقائي ، وذلك أنّ 

لعدوان ومنعه، كما أن منع املبادأة باهلجوم أو تعمد الدولة توجيه الضربة األوىل يؤدي إىل تفادي ا

العدوان ميثل ضرورة إلقرار السلم واألمن واحلفاظ على أمن الدولة وسالمتها وأن استخدام القوة ضروري 

تنادي به الدول الكربى يف حني ترفضه الدول الضعيفة اليت تفتقد لإلمكانيات والتجهيزات . والزم

  .الالزمة من أجل املبادأة باهلجوم

  : لدفاع الوقائي تعريف ا: أوال 
أن كل دولة هلا احلق يف : " إىل أن الدفاع الوقائي يتمثل يف  إسماعيل الغزاليشري األستاذ 

 هلا تابعة عسكرية قوات ضد أو إقليمها ضد موجه عسكري هلجوم تعرضها قبل املسلحة القوة استخدام

  .1"إقليمها خارج موجودة

فريكز على اجلانب التهديدي الذي متثله أسلحة الدمار الشامل بالقول أنه  الرشيديأما األستاذ 

) أسلحة الدمار الشامل( النشاطات العسكرية اليت دف إىل حتييد القدرات العسكرية : " يتمثل يف 

  .  2"اليت قد يستخدمها العدو

النفس ضد ديد دفاع عن : " ه يعّرف الدفاع الوقائي بأنّ  Bowetبويت يف حني أن األستاذ 

وتتضح درجة وطبيعة اخلطر من خالل الظروف احمليطة بالدولة عندما ينبين ذلك . 3"باستخدام القوة

                                                           
  .77ص  ، 1990، 1 ط ، بريوت التوزيع، و للنشر اجلامعية املؤسسة الدويل، القانون و إمساعيل الغزال، اإلرهاب/ د -  1

  .2ص، 179،2003حسن الرشيدي، اإلسرتاتيجية األمريكية يف العامل، جملة البيان، ع / د -  2

www.albayan.magazine.com/archive-websit 20/07/2010: أطلع عليه بتاريخ.  
3 - W.Bowet, self-defence in international law, London, 1963, p6. 
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ودالئل غري مؤكدة على نية العدوان وهذا بالتهديد عرب التصرحيات أو البيانات الرمسية أو  على الشك

  . 1غري الرمسية أو املناورات أو إجراء التجارب على الصواريخ

منع خصم حمتمل امتالك وسائل من : " الدفاع الوقائي هو  بأنّ  Stephanحسب األستاذ  و

شأا حتسني وتطوير قدراا العسكرية، فالدول ميكنها القيام بضربة وقائية رغم عدم وجود أدلة بأن 

اخلصم يف نيته شن هجوم ضدها أي أن القوى الكربى تعمل على مهامجة الدول األقل منها قوة حىت 

بليا، فالبدء باهلجوم يكون ضد دولة مل تقم باهلجوم و ال هي يف حالة استعداد ال يكون هلا ديدا مستق

  .2للهجوم أو أا رمبا ال تفكر فيه أصال وهو عمل غري مشروع يف ظل أحكام القانون الدويل

ه استخدام القوة من طرف دولة ضد أخرى مبجرد الشك أو ومنه ميكن تعريف الدفاع الوقائي بأنّ 

فتبيح للدول حق استخدام . وان عليها أي املبادرة باهلجوم األول ضد الطرف الثاينإحتمال وقوع عد

القوة قبل تعرضها هلجوم عسكري مّوجه ضد إقليمها أو ضد قوات عسكرية تابعة هلا موجودة خارج 

إقليمها، أي أن تقوم دولة أو جمموعة دول جمات عسكرية استباقية العتقادها بأن دولة ما ستشرع 

هامجتها عسكريا جتنبا لويالت وكوارث أكرب أو أن تلك الدولة متتلك أسلحة الدمار الشامل اليت يف م

  .متثل ديدا خطريا هلا

  نشأة نظرية الدفاع الوقائي: ثانيا 
الدفاع الوقائي ليس إجراء عسكريا وقائيا حديثا تلجأ إليه الدول للدفاع عن نفسها، بل يعود إىل 

وفيرجينيوس ) Caroline(كارولين لدويل التقليدي السيما مع قضية مع القانون ا 19القرن 
(Virginious) الدفاع الوقائي حق وتطور ظهور يف دور هلا كان هاتني القضيتني اليت ولذا سنتناول 

كارولني مث  مع حادثة ويف البداية الدويل العريف القانون يف الوقائي الشرعي الدفاع حق أو النفس عن

  فريجينيوس

 : حادثة كارولين - 1
واستخدام ) 1837(يف حدوث مترد يف كندا على التاج الربيطاين يف ) Caroline(تتلخص حادثة 

املتمردون سفينة تدعى كارولني لنقل املؤن واإلمدادات من الواليات املتحدة األمريكية إىل كندا فهامجت 

ا وأدى اهلجوم ملقتل مواطن أمريكي وأسر سفن بريطانيا السفينة كارولني وهي يف املوانئ األمريكية ودمر

 Lord(جندي بريطاين وعند مطالبة الواليات املتحدة بريطانيا بتفسري احلادث أشارت رسالة 

                                                           
، 15ع  القاهرة، مصر، األمريكية، جملة السياسة الدولية، اإلسرتاتيجيةحسام سويلم العمري، الضربات الوقائية يف  -  1

  .291، ص 2002
2 -Stephan Walt,op-cit, p 140. 
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Ashberton (ا قامت اليت واإلجراءات الوزير الربيطاين إىل أن التدابري تعترب مشروعة احلادثة هذه يف 

وضرورة ملحة استدعت اللجوء إىل القوة ومع ذلك فإن حكومة  ياً وقائ شرعياً  دفاعاً  متثل أا أساس على

  .بريطانيا اعتذرت عن هذا السلوك

وقد جاء رد الواليات املتحدة األمريكية على ذلك بأا ال تنكر وجود ظروف حيق لكندا فيها  

 القوة يعد مشروعا اإلستناد إىل الدفاع الوقائي، فهي ال تنفي فكرة الدفاع الوقائي، وتعترب أن اللجوء إىل

فاللجوء إىل القوة بذريعة الدفاع الشرعي تكون عند حالة الضرورة العاجلة والفورية، مما . يف هذه احلالة

  .1ال يرتك أي خيارا يف الوسائل و ال يف الوقت

وقدمت بريطانيا إعتذارها إىل الواليات املتحدة األمريكية عن احلادث وما نتج عنه، وقبلت هذه 

ومت حل النزاع من خالل اإلتصاالت الدبلوماسية وتبادل رسالة اإلعتذار وقبوهلا . إعتذار بريطانيا األخرية

  .2من الطرف الثاين، وهذا ميثل تأسيسا لقاعدة عرفية يف الدفاع الشرعي

 : حادثة فيرجينيس - 2
 ةحمملVirginius "فرجينيس "امسها سفينة أمريكية أن 1873يف عام  احلادثة وقائع تتلخص

 حنو املتحدة األمريكية، متجهة الواليات بريطانيا و من كل رعايا من األشخاص من وعدداً  باألسلحة

 األسبانية القوات غري أنّ  الوقت، ذلك يف أسبانيا ضد الكوبيني الثوار مساعدة أجل من وذلك كوبا

 واألمريكيني الربيطانيني الرعايا من لعدد سريعة حماكمة إجراء ومت السفينة يف أعايل البحار استولت على

 اإلعدام، حكم وتنفيذ احملاكمة على أسلوب الذين مت إعدامهم حبجة القرصنة، مما أثار حفيظة بريطانيا

ينبين على  السفينة على االستيالء أنّ  إىل ذهب الذي االدعاء اإلسباين مشروعية يف تشكك مل ولكنها

ديد " السيما أن احلكومة الربيطانية قد أوردت مفهوم احلق يف الدفاع الشرعي وهو يعد عمال مشروعا 

أي أن هذا التهديد واخلطر مل يتحقق بعد مما يعد اعرتافا صرحيا باحلق يف الدفاع الشرعي " وشيك

  . 3الوقائي

                                                           
1 - Julien Détais , les Nations unies et le droit de légitime défense, thèse de doctorat, 

Faculté de Droit d’Angers, 2007, p 165-167. 
2- Slim Laghmani, « La doctrine américaine de la “preemptive self-defense” », in 

Rafâa Ben Achour et Slim Laghmani , Le droit international à la croisée des chemins, 

force du droit et droit de la force, 6e Rencontres internationales de la faculté des 

sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Pedone, Paris, 2004, page 146. 
القانون الدويل، إيرتاك  أحكامرانة عطا اهللا عبد العظيم، الدفاع الشرعي الوقائي يف ضوء  /د-: نظر يملزبد من التفصيل،  - 3

  .Julien Détais, op-cit, p168-169 -   و.32-31 ص ،2009للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ما سبق عرضه يف هاتني احلادثتني تعربان عن اعرتاف بوجود الدفاع الوقائي من خالل املمارسة  إنّ 

. لى سبيل املثال وليست على سبيل احلصر، فاألمثلة العديدة ترتجم هذه الفكرةوهي ع. الدولية

وإستكماال هلذا املفهوم وتوضيحا أكثر نتعرض ملوقف القضاء والفقه حول وجود حالة الدفاع الشرعي 

  .الوقائي

 : الفرع الثاني 

  موقف القضاء والفقه الدولي من فكرة الدفاع الوقائي 

 ذلك كان كلما مسلح هجوم ضد النفس عن حالة الدفاع إىل باالستناد تقوم الدول ما غالبا

العسكري، فاملواقف واملمارسات  للهجوم أوسع على مفهوم التأكيد إىل بذلك تعمل وهي متاحا،

هلذه  جلوؤها الدول هذه أن ذلك ومرد الوقائي، النفس عن الدفاع الدولية جتد هلا تربيرا بالتذرع بنظرية

   1.القوة استخدامها تربر ذريعة إجياد عن عجزها بعد إال النظرية

 .لذا سنحاول تبيان موقف كل من القضاء والفقه حول مدى شرعية وتبين فكرة الدفاع الوقائي

  : موقف القضاء من الدفاع الوقائي : أوال 
  : ومن األمثلة اليت مت فيها االدعاء بفكرة الدفاع الوقائي أمام القضاء الدويل يذكر 

جة ما خلفته احلرب العاملية الثانية من دمار وخراب وقتل وتعذيب، إستدعى األمر إنشاء حمكمة نتي

، والذي نص على إنشاء 1945أوت  18دولية حملاكمة جمرمي احلرب، وذلك مبوجب إتفاق لندن يف 

وا حمكمة عسكرية دولية حملاكمة جمرمي احلرب الذين ليست جلرائمهم حتديد جغرايف معني سواء كان

  . متهمني بصفة شخصية أو بصفتهم أعضاء يف منظمات أو هيئات أو بكلتا الصفتني

أملانيا اضطرت ملهامجة النرويج لكي حتول دون مرور  فأمام حمكمة نورمبورغ متت اإلشارة إىل أنّ 

 ّا تدخل يف إطار الدفاع الوقائي غري أن قضاة حمكمة نورمبورغ رفضوااحللفاء مربرة هذه العملية أ 

األساس الذي استندت إليه أملانيا واملتمثل يف احلق يف ممارسة الدفاع الشرعي وأكدت عدم مشروعية 

: "  هذا ميثل عدوانا وذكروا أنّ  ذلك اهلجوم املسلح وعدم إقرار مبدأ الدفاع الشرعي الوقائي وأنّ 

الضرورة امللحة والعاجلة حبيث ال الضربات الوقائية يف إقليم دولة أجنبية ليس له ما يربره إال يف حالة 

  . 2"تسمح باختيار الوسائل الالزمة للرد أو حىت التشاور والضرورة تقدر بقدرها

                                                           
حممد خليل املوسى، إستخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، بدون بلد النشر، / د -  1

  .127، ص 2004
2 - Julien Détais, op-cit, p178. 
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وأعاد القضاة العبارات املتعلقة بقضية كارولني ورفض حجة أملانيا و بأن الدفاع الوقائي يتوقف على 

  ..ون الدويلاملعايري املنصوص عليها يف حالة كارولني اليت تتسق مع القان

للحكم  1940استندت إىل تطبيق القانون التقليدي الساري يف  1946احملكمة يف  املالحظ أنّ 

على غزو النرويج من طرف أملانيا ويبدو أا بذلك تعرتف بإمكانية اللجوء إىل الدفاع الوقائي يف ظل 

  .1ظروف معينة

مم املتحدة فإنه بعد إقرار ميثاق األمم وإذا كان هذا اخليار موجود بالفعل قبل اعتماد ميثاق األ 

  .املتحدة فإن مسألة استخدام القوة أصبحت ختضع لضوابط حتكم ذلك بتوافر اهلجوم املسلح

رفضت احملكمة الدفع  مضيق كورفوحول قضية  1946أما أمام حمكمة العدل الدولية يف عام 

ألبانيا باالستناد على احلق يف الدفاع بريطانيا استخدمت القوة ضد  الذي تقدمت به بريطانيا، إذ أنّ 

  .الوقائي

ألبانيا  –بريطانيا(بني  كورفوهذه احلالة تعد عمال غري مشروع، وترجع قضية  واعتربت احملكمة أنّ 

، فقد ارتطمت مدمرتان بريطانيتان  كورفويف مضيق  1946اكتوبر 22إىل األحداث اليت وقعت يف ) 

 . بألغام يف املياه األلبانية وحلقت ما أضرار مبا يف ذلك فقدان أرواح 

يف ظل : " ه وأثناء التعرض لقضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية لنيكارغوا رأى القضاة بأنّ 

حالة وجود العدوان، وال متثل املسألة الظروف اليت قام فيها النزاع ال تقوم الدولة بالدفاع الشرعي إال يف 

يف حالة الدفاع الشرعي الفردي ال ميكن أن : " ه ، كما أنّ  2"رد فعل عن ديد جوم مسلح وشيك

متارس الدولة املعنية هذا احلق إال عندما تكون ضحية هجوم مسلح، وبالطبع فاالحتجاج بالدفاع 

 .3"الشرعي اجلماعي ال يغّري أي شيء يف هذه احلالة

وهكذا رفض القضاة حجة الواليات املتحدة األمريكية بالتمسك باحلق يف الدفاع الوقائي وكرس  

  .بذلك أمهية ومكانة ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 ضد األمريكية املتحدة الواليات لتدخل الصريح رفضها الدولية العدل حمكمة أكدت كما

 يعد ال -ذلك اخليار مهما كان – ما داخل دولة السياسية االختيارات أن احملكمة ترى حيث نيكارجوا؛

 اعتربت وقد .شئوا الداخلية يف التدخل مث ومن ضدها؛ عقابية إجراءات حجة الختاذ يكون أن

                                                           
1 - Julien Détais, op-cit, p180. 
2 - CIJ, arrêt, activité militaire et paramilitaire de Nicaraguoi, 27 juin1986, Recueil 

1986, p103, para194.  
3 - Ibid, para 195. 
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 فإنّ  نيكارجوا؛ يف احلكم لنظام نعطيه أن ميكن الذي الوصف كان ما اأيّ ": ه أنّ  الصدد هذا يف احملكمة

 إىل يهدف اإمنّ  ذلك بغري والزعم العريف، الدويل انتهاكا للقانون حبال يشكل ال معينة لعقيدة دولة تبين

  ".الدويل القانون كل يرتكز عليه والذي من حمتواه؛ الدولة سيادة مبدأ تفريغ

 حول أنشطتها املتحدة الواليات طرف من املقدمة رفض التربيرات إىل احملكمة انتهت فقد وهكذا

 الدويل انتهكت القانون قد املتحدة الواليات أنّ  مؤكدة نيكارجوا وضدها، يف العسكرية وشبه العسكرية

 الداخلية يف الشئون التدخل عدم قاعدة باحرتام دويل التزام عليها من مبا يتعلق فيما الدولية والشرعية

  . 1دوليةال تسوية املنازعات يف القوة إىل اللجوء بعدم االلتزام سياداا وكذلك واحرتام األخرى للدول

هنا نالحظ انعدام االكرتاث باملبادئ األساسية للقانون الدويل، فإذا كان هذا القانون ال يزال  من

مبنياً على مبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول األخرى ومبدأ عدم اللجوء اىل القوة املسلحة فان الواليات 

 .املتحدة ال ترى نفسها ملزمة يف احرتامها له

حمكمة الهاي قضية اجلدار العازل الذي بنته إسرائيل، مت رفض الدفع الذي و يف معرض دراسة 

وأن بناء اجلدار مت خوفا  51استندت عليه إسرائيل املتمثل يف تبين فكرة الدفاع الوقائي وفقا لنص املادة 

  .من هجمات إرهابية قد تعرض أمن إسرائيل للخطر

ه ال ه يف قضية احلال رأت بأنّ الدفاع الشرعي غري أنّ فرغم اعرتاف احملكمة باحلق الطبيعي يف ممارسة  

من امليثاق النتفاء حالة اهلجوم املسلح من طرف  51ميكن طرح فكرة الدفاع الشرعي حسب املادة 

إسرائيل تعد  دولة ضد دولة أخرى أي ينسب إىل دولة وليس موعات أو منظمات إرهابية، كما أنّ 

التهديد الذي تستند عليه قصد تربير  دولة احتالل إذ متارس سيطرة كاملة على األراضي الفلسطينية وأنّ 

بناء اجلدار الفاصل هو ديد من الداخل فاجلدار يوجد داخل اإلقليم احملتل وليس خارجه، وعليه فال 

الصادرة عن جملس ) 2002( 1373و القرار ) 2001( 1368حيق إلسرائيل أن حتتج بالقرارات 

هذا الوضع خيتلف عن الوضع املنصوص عنه يف القرارين  األمن لدعم فكرة ممارسة الدفاع الشرعي، ألنّ 

 . 2السابقني

قضاة حمكمة العدل الدولية يف مناسبات عديدة عربوا يف استنتاجام عن رفض فكرة الدفاع  إنّ 

عريف واالتفاقي ال ميكن ممارسته إال نتيجة وقوع هجوم مسلح الدفاع الشرعي ببعده ال الوقائي وأكدوا أنّ 

                                                           
 دراسة فقهية: اإلنساين  الدويل التدخل هنداوي، أمحد حسام -/د: نظر ي التدخل مشروعية عدم للتفصيل حول - 1

  بعدها  وما 62 ص ، 1997 العربية، القاهرة، النهضة دار الدويل، القانون قواعد ضوء يف وتطبيقية
  :  2004نظر قرار حمكمة العدل الدولية حول اجلدار العازل لعام يملزيد من املعلومات  - 2

CIJ, avis, conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, 9 juillet 2004, Recueil 2004, para 138. 
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وال ميكن اعتباره يتفق مع القانون الدويل إذا مورس ضد احتمال وقوع عدوان مسلح . نّفذ أو قيد التنفيذ

  .مهما كانت درجة التهديد

  : موقف الفقه من الدفاع الوقائي : ثانيا 
بني مؤيد ومعارض له ولكل فريق أدلته وحججه،  إن الدفاع الشرعي الوقائي كفكرة تتأرجح ما

  .فمازال جديدا على اتمع الدويل املعاصر وإن كان موجودا وله سوابق كثرية يف القانون الدويل العريف
 اإلتجاه المؤيد لمشروعية الدفاع الوقائي- 1

 نصار هذا الرأي أنّ ويرى أ. لقد تبىن جانب كبري من الفقه الدويل الدفاع واملناداة بالدفاع الوقائي

ترك الفرصة لدولة ما باختاذ اإلجراءات الرامية لتهديد غريها هو اعرتاف للعدو لتحقيق النصر وترك 

من  51الدولة ضحية العدوان حتمل املخاطر واإلبادة الكاملة، باإلضافة إىل أن القراءة التقييدية للمادة 

ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل اليت هلا قوة تدمريية امليثاق ال تتوافق وال تستجيب للتهديدات احلالية 

  .كبرية، فال ميكن تصور تقييد احلق يف الدفاع الشرعي أمام عصر السالح النووي

فسرعة األسلحة النووية وقوا التدمريية جتيز ممارسة الدفاع الوقائي ألنه ال ميكن مطالبة الدول 

حىت يتم السماح هلا مبباشرة احلق يف الدفاع الشرعي، فإذا كان باإلنتظار حىت يتم تنفيذ اهلجوم املسلح و 

تنفيذ العدوان يؤدي إىل تدمري الضحية لذا البد أن تضع حدا ملثل هذه التهديدات واملخاطر وبالتايل 

السماح هلا بإنقاذ وجودها، فالتفكري يؤدي إىل التساؤل عن جدوى قاعدة الدفاع الشرعي ملا يتم تنفيذ 

  .1حلالة اليت سوف تكون عليها الدولةالتهديد وا

إىل املخاطر اليت تلحق مع وجود األسلحة النووية، إذ أصبح الزمن غري ذا  جونويشري األستاذ 

أمهية مع األسلحة النووية املتطورة إذ زادت معه بشكل كبري درجة الضرر احملتمل، زيادة على أن 

لتطوير احلاصل يف وسائل إيصاهلا يستتبع بالضرورة ممارسات الدول منذ تطوير األسلحة النووية وكذا ا

تطور يف مفهوم اخلطر الوشيك، مما جيعل من التصرفات العدوانية للقوات األمريكية ويف مجيع احلاالت 

اليت مت فيها استخدام القوة من الواليات املتحدة سواء ضد ليبيا والعراق وأفغانستان و السودان يدخل 

  .2ائيحتت نافلة الدفاع الوق

فوجود األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل تعد يف حّد ذاا ديدا خطريا، مما يزيد 

معه احتمال حدوث أضرار بالغة يربر معه اللجوء إىل االستخدام االستباقي للقوة حتت مظلة الدفاع 

                                                           
1 - Julien Détais, op-cit, p 176. 
2  - O'Connell Mary, La doctrine américaine, AFDI , vol 49, 2003, p9. 
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واضعي ميثاق األمم املتحدة  فإنّ  ،" طبيعي"ه عند اختيار كلمة يقول بأنّ  يوليضيف . 1الشرعي الوقائي

ألا متثل القواعد احلالية للقانون الدويل بشأن  51عملوا على إدراج هذه الكلمة يف صلب نص املادة 

الحق -احلق يف استخدام القوة، وأن الدفاع االستباقي عن النفس ما هو إال مظهر راسخ يف داللة عبارة 
  .2"للدفاع عن النفس  -الطبيعي

التهديد بالسالح النووي ينشئ احلق : "  أنّ  Sorensenسوروسن ويف نفس االجتاه يؤكد األستاذ 

يف الدفاع الشرعي أو باهلجوم الوقائي أو اختاذ أي إجراء وقائي لتجنب هذا التهديد أو على األقل وضع 

  .3"حد خلطورته

ي اجته إىل تربير املفهوم الواسع الذ) كوفي عنان(وأخريا، فهناك موقف األمني العام لألمم املتحدة 

من امليثاق تغطي كاملة التهديدات الوشيكة،  51املادة : " إذ يقول يف تقرير له أنّ . 51لنص املادة 

واليت تكفل احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس لكل دولة ذات سيادة، يف احلالة اليت يكون فيها الدولة 

توصلوا إىل أن هذه األحكام تشمل اهلجوم الوشيك أو ذلك  الفقهاء منذ زمن و أنّ . حمل هجوم مسلح

 .4"اهلجوم الذي قد وقع على الدولة

 احلادية املادة أنّ  يف – الغريب الفقه من جانب ويؤيده – عموماً  األمريكي الفقه نظر وجهة وتتمثل

 فقط تتضمن وإمنا الشرعي الدفاع حلق كامالً  تقنيناً  تتضمن ال املتحدة األمم ميثاق من واخلمسني

 القصد يكن ومل النفس، عن الشرعي الدفاع يف دولة لكل األصيل الطبيعي باحلق املبدأ من حيث اعرتافاً 

 االنتقاص أو الطبيعي احلق ذلك من األحوال من حال بأي احلد واخلمسني احلادية املادة نص تبين من

  .غريها دون على حاالت قصره أو منه

                                                           
1 - John Yoo, international law and the war in Iraq, AJIL, vol 97, 2003, p 570. 

2 - O'Connell Mary, op-cit, p 9. 
3 - Sorensen, principes de droit international, RCADI, 1960,p 779. 
4- « Les menaces imminentes sont pleinement couvertes par l’Article 51 de la Les 

menaces imminentes sont pleinement couvertes par l’Article 51 de la Charte, qui 
garantit le droit naturel de légitime défense de tout État souverain, dans le cas où il 
est l’objet d’une agression armée. Les juristes ont depuis longtemps établi que cette 
disposition couvre les attaques imminentes, ainsi que celles qui ont déjà eu lieu ». 
Voir - Kofi Annane, Dans une liberté plus grande : développement sécurité et 
respect des droits de l’homme : rapport 2005 devant assemblée génerale 24 mars 
2005 , New york, p39 available sur : 
- http : //www.un.org/french/largerfreedom/toc.html  12/03/2010: أطلع عليه بتاريخ.  
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 الالتينية، أمريكا دول بعض اقرتاح على بناء امليثاق إىل أضيف قد النقص هذا أنّ  األمر فواقع

 واألمن اإلقليمي بالدفاع املتعلقة اإلقليمية بالتنظيمات الدويل اتمع اعرتاف على احلصول بغرض وذلك

  .الدول األمريكية عن بالدفاع املتعلقة والرتتيبات التنظيمات رأسها وعلى

 ورسخت نشأ احلق الذي ذلك أي النفس عن الدفاع يف الطبيعي احلق عن تتحدث املادة إنّ 

 يف الواردة النفس عن الشرعي الدفاع يف الطبيعي احلق على العريف فإن النص الدويل يف القانون أحكامه

 الطبيعي احلق هلذا العريف املنظم الدويل القانون إىل الرجوع يف الداللة واضح واخلمسني املادة احلادية

  ذلك بوضوح، إىل للميثاق التحضريية األعمال وتشري

جندها مل تشر للدفاع الشرعي يف حني جاء يف تقرير اللجنة  دمبارتن أوكسفبإستقراء مقرتحات  

األوىل ملؤمتر سان فرانسيسكو الذي قدمه يف املراحل األولية إلعداد امليثاق على أن إستخدام القوة 

  .1املسلحة يف الدفاع الشرعي يعترب مقبوال وغري مقيد أو منتقصا

دويل العريف للدفاع الشرعي الذي يؤكد فكرة وأعترب ذلك إحالة من واضعي امليثاق إىل القانون ال

 فالعرف. وما أعقبها من حوادث وقضايا كارولينالدفاع الشرعي الوقائي باإلستناد إىل حادثة السفينة 

كما أن ميثاق األمم املتحدة مل يقّيد أو ينتقص من . النفس عن الوقائي الدفاع حق بوجود يقر الدويل

هذا احلق األصيل يتضمن الدفاع الشرعي الوقائي  الدفاع الشرعي كما أنّ احلق الطبيعي للدول يف مباشرة 

، فهذه املادة 51بل هذا احلق موجود ومعرتف به يف ظل العرف الدويل حىت قبل وجود نص املادة 

  .2ليست منشئة هلذا احلق وإمنا أقرت بوجوده فقط

  : االتجاه المنكر لفكرة الدفاع الوقائي - 2
ه يتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق الدفاع الشرعي الوقائي يبدو أنّ  إنّ 

بالتهديدات من جانب واحد للسلم واألمن الدوليني اليت هي من اختصاص جملس األمن وبعبارة أخرى 

طلقة للدولة فدعم فرضية الدفاع الوقائي هي رؤية رجعية للقانون التقليدي ودعم للسلطة والسيادة امل

على حساب االعرتاف بااللتزامات اليت وافقت عليها الدول باملصادقة على ميثاق األمم املتحدة 

  .وأحكامه املتعلقة حبظر التهديد واستخدام القوة مما يشكل انتهاكا للقانون الدويل

اللجوء للقوة  من امليثاق جتد سندها يف القانون العريف الذي يبيح) 51(ال ميكن التسليم أن املادة 

استنادا إىل الدفاع الشرعي الوقائي، ألنه لو كان حق الدفاع الشرعي خيضع للقانون العريف الذي جييز 

                                                           
حممد حممود خلف، حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل اجلنائي ، الطبعة األوىل، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، / د -  1

  .وما بعدها 216، ص 1973
  .82ص  مرجع سابق،أبو اخلري أمحد عطية،  -  2
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من امليثاق وملا   51الدفاع الوقائي ملا كانت احلاجة للبحث يف تفسري املعاين والكلمات احلقيقية للمادة 

  .كانت احلاجة للنص عليه مرة أخرى يف نص املادة

فنص املادة . ادة تقر بوجود احلق يف الدفاع الشرعي إال أا حتدد له ضوابط وشروط ملمارستهفامل 

يعد قيدا وتعديال حقيقيا لألحكام العرفية املتعلقة بالدفاع الشرعي وهذا من شأنه التقليل من  51

وحتقيق االستقرار ق األمم املتحدة ااحلاالت اليت ميكن فيها للدول استخدام القوة مبا خيالف أحكام ميث

  .1يف العالقات الدولية، وهذا يرتتب عنه عدم مشروعية اللجوء إىل الدفاع الوقائي

واليت ارتكزت على  - وراسوأو  الناتو –املعاهدات املتعلقة باألحالف العسكرية  ياالضافة إىل أنّ 

وشيك، من امليثاق إذ تبيح استخدام القوة ضد هجوم مسلح وليس ضد خطر  51أساس املادة 

 بأنه دفاع شرعي وقائي ألنّ  -خالل أزمة الصواريخ - فالواليات املتحدة األمريكية مل تربر حصارها لكوبا

  .من شأن ذلك أن يسمح ألي دولة االدعاء بوجود ديد على أمنها بسبب ازدياد حجم التسلح

ائي، نظرا ألن  ه خالل احلرب الباردة مل يعتمد أي طرف على مفهوم الدفاع الشرعي الوقكما أنّ 

كال منهما على علم بالقدرات النووية اليت ميتلكها الطرف الثاين، مما يتيح له القدرة على تسديد الضربة 

 .2النووية الثانية والقيام بالتصدي للهجوم بالرد على اهلجوم النووي الذي تعرضت له

  51التحضريية اليت سبقت إقرار املادة  األعمال األساس املعتمد من طرف البعض خبصوص اأمّ 

 املادة أن نص ذلك قانوين، حقيقة األمر غري يف الوقائي، فهو كحجة إلعمال احلق يف الدفاع الشرعي

 دون املوافقة عليه متت و الالتينية، أمريكا من طرف دول اقرتاح بناًءا على امليثاق يف قد أدخل السابقة

 ترك ليس دف ونطاقه؛ وحدوده فيه الوارد الشرعي معىن الدفاع لحو  أي نقاش ودون إثارة تعديل، أي

 حيتمل ه الالنص وأنّ  نظرا لوضوح ."الوقائي الدفاع" مشروعية يعتقد دعاة كما الدويل للعرف ذلك

  .اخلالف حول النص يقع أن املتصور من يكن مل إذ يف معناه ، اللبس

 أو هجوم وقوع أن يتوفر شرط الداللة يف ضرورة واضحة -اإلشارة تقدمت كما- املادة فعبارات

  .3النفس عن الشرعي الدفاع يف هلا حق يتسىن القول بنشوء حىت ما دولة على وقع فعال اعتداء مسلح

                                                           
عماد الدين عطا اهللا، مرجع سابق، ص / د: وأنظر كذلك . 100-99أبو اخلري أمحد عطية، مرجع سابق، ص /د - 1

643.  
  .642-641عماد الدين عطا اهللا، مرجع سابق، ص/ د -  2
 ،2002 املنصورة، اجلديدة، اجلالء مكتبة األوىل، الطبعة العام، الدويل يف القانون دراسات حسني، حممد مجيل/د -  3

  .997ص
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فال األعمال ". طبيعية"فالعبارات الصرحية يف املادة ال ميكن إستبعادها عن طريق أي تفسري لكلمة 

 .الالحقة يف اعتماده ما يربر قبول فكرة الدفاع الوقائيالتحضريية للميثاق وال املمارسة 

القوة، فأقام نظاما متكامال  األمم املتحدة يتضمن التزام الدول على نبذ ومن جانب آخر فميثاق

 السلم واألمن تعريض ، ألن من شأن الدعوة إىل الدفاع الوقائي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية

 األمن جملس على بضرورة عرضه م التوصل إىل فض النزاع تلتزم األطرافويف حال عد للخطر، الدوليني

 واإلجراءات باختاذ التدابري القيام هو -باخلطر الشعور حال -تفعله أن قانونا للدولة ميكن ما وكل

 التأهب القصوى، ولكن حالة وإعالن القوات العسكرية، كإعداد وقع بالفعل، إذا العدوان ملنع الضرورية

  .احملتمل اخلطر هذا وجود بذريعة تبادر باهلجوم أن حبال هلا زجيو  ال

من امليثاق هو إستثناء على األصل العام، وعليه قال جيوز التوسع يف هذا  51إن ما ورد يف املادة 

اإلستثناء وقصره فقط على الدفاع عن النفس عند وجود إعتداء مسلح وهو ما ينفي قيام حالة الدفاع 

ألن املادة نصت على قصر الدفاع على حدوث إعتداء هجومي فإنه طبقا للقاعدة الشرعي الوقائي، 

فإن املادة تنص على حالة وحيدة بشروط حمددة على سبيل ". ال إجتهاد مع النص" الفقهية اليت تقول 

  .1التحديد والنص الدقيق بألفاظه الواضحة

ع الوقائي نظرا لآلثار واملخاطر اليت إىل رفض فكرة الدفا  إبراهيم العنانيويذهب من جهته األستاذ 

إباحة الدفاع الوقائي تثري خماطر كثرية ألن من شأنه أن : "  تنجم عن إعمال الدفاع الوقائي بالقول أنّ 

يسمح بارتكاب أعمال انتقامية وعدوانية حتت مسمى الدفاع الوقائي وبعبارة أخرى ليس هناك معيار 

لدفاع الوقائي لتمييزها عن احلاالت املغايرة، يضاف إىل ذلك أن موضوعي يتم به قياس حالة ما يعرف با

 2/4من امليثاق وهو ما يكفل فعالية املادة  51اشرتاط هجوم مسلح فعلي هو املعىن الواضح للمادة 

  .2"من امليثاق

إىل إنكار فكرة الدفاع الوقائي، وعلى الدولة االستعداد  رجب عبد المنعمويذهب األستاذ 

التهديد باستخدام القوة طاملا أنه ال  إنّ : " واجهة هذا التهديد للتقليل من آثاره بالقول والتصدي مل

يشكل خطورة معينة أو ليس على درجة من اجلسامة فال ينشئ احلق يف الدفاع الشرعي بل يكون على 

من آثاره، الدولة أن تتخذ من األعمال املقابلة لوقف هذا التهديد أو على األقل حتجيمه أو اإلضعاف 

                                                           
كتوراه،كلية احلقوق، د مصطفى أبو اخلري، النظرية العامة للتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدويل العام، رسالة / د -  1

  .250، ص 2005جامعة الزقازيق، مصر، 
  .48ابراهيم العناين، املنظمات الدولية العاملية، مرجع سابق، ص/ د -  2
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وال يقال أن هذا التهديد ينشئ احلق يف الدفاع الشرعي الوقائي ألن هذا النوع من الدفاع ال يقره 

 .1"امليثاق

ويئيد هذا الرأي األستاذ خريي بنونة الذي يعترب أنّه ليس للدولة احلق يف ممارسة الدفاع الوقائي إال 

يلزم لصد العدوان دون جتاوز، مما يعين مراعاة  إذا وقع عليها عدوان مسلح وعندئذ ال تستخدم إال ما

أما التهديد بإستخدام األسلحة النووية فيجب أن بكون . التناسب والتماثل قدرا ونوعا لصد العدوان

بل حىت ولو كان التهديد  ضاهرا ويتضمن إستخداما للسالح النووي  فإن . التهديد بالعدوان ظاهرا

على أساس قاعدة الدفاع الشرعي قبل العدوان ولكن للدولة الواقع  ذلك ال يعد مربرا إلستخدام القوة

  .2عليها التهديد أن تتخذ من اإلجراءات املماثلة واملناسبة لنوع التهديد وخطورته ما يلزم لوقف العدوان

النظام الصارم حىت ال يصبح أداة  إن احلق يف الدفاع الشرعي، والذي ال ميكن قبوله إال يف حدود

املمارسة املسيئة اليت ال تتوافق مع روح امليثاق وتزعزع نظام  قانون الدويل، وذلك من خاللال تنتهك

  .األمن اجلماعي

وبالنظر إىل جملس األمن جنده قد أثبت عجزا على ضمان السيطرة على أعمال الدفاع عن النفس 

من شأا أن جتنب الدول فالس ال يتخذ التدابري اليت . على النحو املنصوص عليه يف أحكام امليثاق

انتهاك احلق يف الدفاع الشرعي وهذا باإلفراط يف ممارسة هذا احلق من طرف الدول، وإستخدام الدول 

الكربى الدائمة يف جملس األمن حلق الفيتو لعرقلة قرارات جملس األمن مما حيول دون ممارسة جملس األمن 

بتحقيق السلم واألمن الدويل وهو املسؤول عن العمل  ه وفقا للفصل السابع خمولبالرغم من أنّ . لسلطاته

  .املمارسة الدولية أثبتت عكس ذلك حنو نزع السالح والرقابة الدولية عن التسلح؛ إال أنّ 

 : الفرع الثالث 

  الممارسة الدولية للدفاع الوقائي 

انونية ووجود العديد بالرغم من الكم اهلائل والتطور القانوين اهلام الذي حلق العديد من القواعد الق

من اهليئات واملنظمات الدولية العاملية منها واإلقليمية اليت حتظر إستخدام القوة يف العالقات الدولية 

العصر احلايل يشهد عودة للقانون الدويل العريف،  وتعمل على حتقيق وترقية األمن اجلماعي إال أنّ 

ة حتت مظلة حجج وأسباب واهية حتت مسمى وإنتهاكا لسيادة الدول والتدخل يف شؤوا الداخلي

  .الدفاع الوقائي أو احلرب الوقائية

                                                           
  .78سابق، ص رجب عبد املنعم، مرجع / د -  1
2
  .178حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د - 
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فريتكزون على املمارسة  ،واملمارسة الدولية تعد لدى بعض الدول حجة لتربير فكرة الدفاع الوقائي

والحظ . الدولية مما يسمح هلم بتأكيد ودعم هذه النظرية يف الواقع بل أا حبسبهم تولد عرفا دوليا

صار هذه النظرية بأنه قد مت استخدام القوة يف حاالت خمتلفة مع صمت الدول عن ذلك، وأن العديد أن

  .من النزاعات الدولية مت حتليلها على أساس الدفاع الوقائي

لقد مت حتليل أزمة قناة السويس بني مصر وإسرائيل على أساس االعرتاف باحلق يف الدفاع الوقائي، 

لقة بشكوى إسرائيل أمام جملس األمن يف أعقاب القيود املفروضة على مرور فخالل املناقشات املتع

السفن يف قناة السويس من طرف مصر، برر ممثل مصر على احلق يف الدفاع الشرعي رغم عدم قيام أي 

  . 1عدوان مسلح يف هذه احلالة

االستناد  شكلت مثاال حقيقيا على 1967ويف نفس الصدد، جند أن حرب األيام الستة يف عام 

صراحة للدفاع الوقائي من طرف السلطات اإلسرائيلية لتربير اهلجوم على سوريا واألردن والعراق 

وأا كانت دف من وراء ذلك منع وقوع هجوم مسلح بعدما رأت إسرائيل حترك القوات   ومصر

 املنطقة، مما ه يف نفس الفرتة الحظت إنسحاب قوات حفظ السالم يفاملصرية املسلحة عرب سيناء وأنّ 

  .جملس األمن مل يبد أي موقف إزاء هذا العدوان والتزم الصمت إال أنّ . 2اعتربته خطرا وشيك يهددها

من امليثاق حجة لبعض الدول بأن تعمل بصفة إنفرادية ملواجهة االنتشار  51وقد شكلت املادة 

ري نص املادة السابق تفسريا النووي واحلد من التسلح من خالل تربير هجماا العدوانية وهذا بتفس

 .وهذا ما سارت عليه كل من إسرائيل و الواليات املتحدة األمريكية. 3واسعا

  : السوري النووي المفاعل و 4العراقي النووي المفاعل على اإلسرائيلي العدوان: أوال 
لالستخدام رغم أن املفاعل النووي مّوجه  النووي أوزيراك املفاعل قامت إسرائيل باهلجوم على

معاهدة عدم  يف عضوا يعد العراق السلمي وخيضع إلشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية باإلضافة إىل أن

 تطوير يف للعراق الطبيعي احلق مع النووي يتفق املفاعل وجود أن يؤكد النووية مما مما األسلحةانتشار 

                                                           
1 - Julien Détais, op-cit, p184 
2 - Ibid, p188. 
3 - Hervé Ascencio, le chapitre VII de la charte des nations unies à l’épreuve de 

la prolifération, colloque des 5 et 6 décembre 2003, les Nations Unies faces aux 

armes de destruction massive, sous la direction de Rostan Mehdi, Pédone, 

Paris, 2004, p137. 
4 -Georges Fisher, le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire Irakien, 

AFDI, vol 27, 1981,p 1 et suiv. 
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هذه  أن حني يف ، إسرائيل على للعدوان ليس و السلمية لألغراض النووية الطاقة استخدام يف أحباثها

  .مل تنظم للمعاهدة وال هي ختضع منشآا ألي رقابة أو تفتيش دويل األخرية

أن تصرفها العدواين على العراق من قبيل احلق الطبيعي يف الدفاع الشرعي وهي  إسرائيل وادعت

 باب من للقوة استخدامها ماو  الوقوع، وشيك نووي ملنع ديد النفس عن وقائيا دفاعا بذلك متارس

 أسلحة بتطوير عدو ألي يف املستقبل تسمح لن أا العراق وأضافت مواجهة يف نفسها عن الدفاع

هذا ال ميكن تربيره بأي شكل من األشكال إذ ال  إال أنّ . 1ضدها تستخدم قد واليت الشامل، الدمار

 . يوجد يف القانون الدويل ما جييز أن تقوم الدولة باالقتصاص لنفسها ذا الشكل دون معايري وضوابط

املسألة  حول هذه النظر وجهات اختالف جملس األمن داخل دارت اليت املناقشات أوضحت ولقد

 دليل على أي وجود بعدم الذرية للطاقة الدولية الوكالة العرتاف ظران اإلسرائيلية، باحلجة وعدم االقتناع

الدفاع  فكرة باإلضافة إىل عدم قبول النووية، األسلحة تطوير يف النووي مفاعلها استخدام يف العراق نية

 اهلجوم فيه أدان 1981 جوان 19 يف أصدر جملس األمن قرارا ذلك اثر وعلى برمتها، الوقائي

 .الدويل السلوك وقواعد للميثاق واضحا انتهاكا إياه معتربا املسلح اإلسرائيلي

 اعتداءات أمام الباب سيفتح هوأنّ  ال شك النفس عن الدفاع حبق اإلسرائيلية املزاعم قبول أنّ  ذلك

 نصبت أنّ  يعين النووية، األسلحة بتطوير دولة السماح ألية عدم على إسرائيل تأكيد أنّ  كما .أخرى

 ضمن يبقى ألنه قبوله، ميكن ال ما وهذا السالح، النووية ونزع األسلحة انتشار على مراقبا نفسها من

  .الالزمة التدابري باختاذ املخول وحده هو و األمن ، لس األصيل االختصاص

 النووية األسلحة عاهدة عدم انتشارمب املتحدة ضرورة االلتزام والتقيد لألمم العامة اجلمعية وأكدت

 من اخلالية املنطقة إقامة سرعة ىلإ يؤدي دول منطقة الشرق األوسط سوف أطراف مجيع طرف من

املنطقة  يف املعاهدة مستقبل ديد إزاء للغاية قلقة": العامة  اجلمعية أنّ  وأشارت إىل . النووية األسلحة

 للعراق النووية نشآتامل االتفاقية، على يف طرفاً  ليست اليت إسرائيل، به قامت الذي اهلجوم بفعل باخلطر

  2 ".فيها طرفا يعد الذي

ومتت إدانة اهلجوم اإلسرائيلي من قبل العديد من الدول الذي اعتربته انتهاكا صارخا ألحكام 

ميثاق األمم املتحدة، ومن جانبه ممثل اليابان يف جملس األمن أدان اهلجمات اإلسرائيلية واليت تسببت 

ذكرت إسرائيل من أسباب فليس ذلك مربر منطقي وضرورة للقيام وقوع العديد من الضحايا، فمهما 

ليس مقبوال على : " ه باهلجوم املسلح، كما أن مندوب املكسيك فند نظرية الدفاع الشرعي بالقول أنّ 

                                                           
  .130خليل املوسى، مرجع سابق، ص / د - 1

2-U.N. Doc. Résolution 3687  
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اإلطالق التذرع بالدفاع الشرعي عن النفس عندما ال يكون هناك عدوان مسلح، لقد استخدم مفهوم 

نوات عديدة من أجل تربير تعسف وانتهاكات الدول القوية ألنه يرتك لتقديرهم احلرب الوقائية خالل س

   .1"املطلق ما ميثل ديدا هلم تعريف اخلطر الذي يهددهم وهذا ما مت إلغاؤه يف ميثاق األمم املتحدة

 ومل يقف العدوان اإلسرائيلي عند هذا احلد بل إنتهكت كل املبادئ واألعراف الدولية ملا قامت يف 

باهلجوم على موقع سوري قرب مدينة حلب مربرة تصرفها على أّن هجومها موجه حنو  2007عام 

مفاعل نووي قيد اإلنشاء غري أّن هذا العدوان أثار حفيظة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعترب أّن 

املعلومات للتحقق من  هذا التصرف ليس له ما يربره وأضاف أنّه كان على إسرائيل إخطار الوكالة بتلك

مصداقيتها وإخضاع املنشأة للرقابة والتفتيش من طرف الوكالة حىت تستطيع احلكم على طبيعة نشاط 

  .2املنشأة ال أن تبادر إسرائيل وبصفة إنفرادية مبثل هذا العدوان الغري مربر

  األمريكي على العراق بحجة حظر االنتشار النووي العدوان: ثانيا 
غّريت من وجهة نظر الواليات املتحدة األمريكية جتاه قضايا  2001من سبتمرب 11إن أحداث 

االنتشار النووي وما ميثله من ديدات أمنية ورؤيتها للواقع الدويل والنظام العاملي بعد هذه األحداث 

عاد لتتحول السياسة األمريكية حنو رفض واستب. وفق ما هو متصور ومتخيل يف أذهان احلكومة األمريكية

فاإلدارة . االتفاقيات واملعاهدات الدولية واللجوء إىل استخدام القوة العسكرية على أساس الدفاع الوقائي

من أجل إسباغ الشرعية للتوجه األمريكي اجلديد، من خالل  "الوقائية"األمريكية إستخدمت مصطلح 

  .3ةالعمل االنفرادي ضد التهديدات و األخطار اليت متثلها األسلحة النووي

واضحا يف خطابه على العمل بصفة إنفرادية أو ضمن حتالف  جورج بوشوكان الرئيس األمريكي 

دويل للتصدي للتهديدات النووية واملخاطر اليت تراها من امتالك بعض الدول للسالح النووي السيما يف 

ى أسلحة الدمار املناطق اليت ا مصاحل إسرتاتيجية أمريكية واحتمال حصول اجلماعات اإلرهابية عل

  .الشامل

                                                           
1  - Julien Détais, op-cit, p193. 

  .201حسني حنفي عمر، مرجع سابق، ص - 2
3 - « L’administration Bush a utilisé le terme « préemption » afin de donner à la 

nouvelle doctrine une approche de légitimité. Néanmoins , ce jeu de mots nous 
abuser, puisque d’après leur propre aveu, les officiels américains ne parlent pas de « 
préemption » au sens traditionel. En réalité, ils affirment leur droit d’attaquer 
d’autres Etats pour l’unique raison que ces Etats peuvent acquérir certains moyens ( 
telles que des armes de destruction massives) et même si les Etats-Unis n’ont aucun 
motif de croire que l’Etat en question projette de les attaquer ». voir : Walt Stephen, 
la guerre préventive : une stratégie illogique, AFRI, 2005, vol6, p 140. 
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انتشار األسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية فضال عن : "  حيث أشار الرئيس األمريكي إىل أنّ 

تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يتيح حىت للدول الضعيفة واجلماعات الصغرية امتالك قوة خميفة تستطيع 

ن إىل احلصول على أسلحة الدمار الشامل من لقد أعلن أعداؤنا ذلك وهم يسعو . ضرب الدول الكربى

 .1"أجل إحلاق األذى بنا وبأصدقائنا وسنتصدى هلم

وبالنسبة لتلك الدول، ال تعترب أسلحة الدمار الشامل مالذ أخري ولكنها تعترب خيار عسكري متاح 

رها وسيلة لردع ملواجهة امليزات اليت تتمتع ا الواليات املتحدة األمريكية من قدرات عسكرية وباعتبا

  .الواليات األمريكية من التدخل يف الشؤون الداخلية

ه جيب العمل والرتكيز للحيلولة دون امتالك هذه الدول ومن مث رأت الواليات املتحدة األمريكية أنّ 

. ألسلحة الدمار الشامل قبل أن تتمكن من ديدها أو استخدام هذه األساحة ضّدها أو ضد حلفائها

هذا اهلدف عمدت الواليات األمريكية إىل إصدار أربعة وثائق أساسية يف هذا الشأن وقصد حتقيق 

تتمثل يف إسرتاتيجية األمن القومي األمريكية واإلسرتاتيجية الوطنية األمريكية ملكافحة أسلحة الدمار 

ة ملكافحة ، وإسرتاتيجية األمن القومي واإلسرتاتيجية الوطنية العسكري2002الشامل الصادرتني يف عام 

  .2 2006أسلحة الدمار الشامل يف عام

حق : " ه من وأكدت اإلسرتاتيجة الوطنية األمريكية ملكافحة أسلحة الدمار الشامل على أنّ 

الواليات املتحدة األمريكية بالرد مبختلف اخليارات املتاحة مبا فيها استخدام القوة العسكرية ملواجهة 

  ".مار الشامل ضد الواليات األمريكية وأصدقائها وحلفائهاالتهديد اخلاص باستخدام أسلحة الد

وترى الواليات األمريكية أنه ال ميكن االعتماد فقط على سياسة الردع كما كان عليه احلال يف 

يبتغي احملافظة على "املاضي، السيما بعد أزمة الصواريخ الكوبية حيث واجهت الواليات األمريكية عدوا 

دى اازفة وكان الردع أداة فعالة، ولكن الردع الذي يرتكز على التهديد بالرد احلالة الراهنة ويتفا

 .3"اإلنتقامي لن يكون له نفس النتائج ضد دول مارقة تستعد للمخاطرة حبياة شعوم وثروات بالدهم

                                                           
1 - The national stratégy to combat weapons of mass destruction, site de la 

maison blanche, decembre 2002 ,p1 

www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/wmds/strategy.pdf   

.07/05/2012: أطلع عليه بتاريخ  
،  » األزمة النووية اإليرانيةإدارة "دراسة حالة : أشرف عبد العزيز عبد القادر، اإلدارة األمريكية ألزمات االنتشار النووي  -  2

  .113 -111، ص2008رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
3 - The national security strategy of the United States of America. 

 http : //www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf .     2012/  07/05: أطلع عليه بتاريخ .  
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ا وهذا يبني عدم فاعلية الردع حبسب الواليات املتحدة األمريكية لتحقيق اهلدف املرجو منه ونظرا مل

قد يرتتب عليه من آثار كارثية فإن الواليات األمريكية تعمل على اختاذ تدابري اجهاضية لتدمري األسلحة 

النووية اليت ميتلكها العدو قبل استخدام هذه األسلحة واهلدف الرئيسي من وراء ذلك هو تعطيل 

لعسكرية إذا ما فشلت ومتت اإلشارة إىل إمكانية اللجوء إىل القوة ا. والقضاء على أي هجوم وشيك

  .1اجلهود اخلاصة حبظر االنتشار النووي للحيلولة دون أي استخدام حمتمل لألسلحة النووية

وحبسب الواليات األمريكية فالتهديد الذي متثله األسلحة النووية ليس موجها للواليات األمريكية 

األمريكية احلق يف مباشرة الدفاع  فقط بل ميتد أثره جلميع أعضاء اتمع الدويل، لذلك تبنت الواليات

  .الشرعي عن النفس حتت مسمى الدفاع الوقائي

هناك أدلة على أن أعداءنا يسعون المتالك أسلحة الدمار : " إذ أعلن الرئيس األمريكي بوش بأنّ  

وسنتعاون مع دول أخرى ملنع أعداءنا من امتالك . الشامل، والواليات األمريكية ستعمل على منعهم

  2."التكنولوجيا اخلطرية وهذا من خالل حقنا يف الدفاع عن النفس

سبتمرب  17فجاء التأكيد على ذلك يف وثيقة إسرتاتيجية األمن الوطين األمريكي الصادرة بتاريخ 

أنصار فكرة الدفاع الشرعي يرون بأنه جيب على الدولة املهددة أن تنتظر أن يكون : "  على أنّ  2002

كون هناك دالالت واضحة على أن العدوان على وشك الوقوع، كالتحرك والتعبئة اخلطر حاال وأن ت

العامة حنو وضع اهلجوم، ولكن الرئيس األمريكي رأى بأنه ميكن تطويع هذا الشرط التقليدي لكي 

يتالءم والتهديدات اجلديدة املتمثلة يف امتالك بعض الدول ألسلحة الدمار الشامل اليت إن استعملت مل 

للدفاع الشرعي أي معىن باملفهوم التقليدي والسيما يف ظل انتشار اإلرهاب الدويل ومنو قدراته على يبق 

إمكانية استعماله هلذه األسلحة، فال يطلب من أمريكا اإلنتظار حىت يقع اهلجوم على أمنها وأمن 

  ". 3مواطنيها لكي ترد أو تتحرك

من  قدر إلضفاء حماولتها يف- استندت قد يكيةاملتحدة األمر  الواليات فإن اإلشارة تقدمت وكما

 العراق ألسلحة امتالك بدعوى ،"الوقائي الشرعي الدفاع"ذريعة  إىل -العراق ضد حرا على املشروعية

 إىل يقتضي اللجوء ما وهو ككل؛ والعامل األمريكية الواليات املتحدة ومصاحل أمن يهدد شامل دمار
                                                           

1 - The national strategy to combat weapons of mass destruction. http : 

//www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf.  

2- The national security strategy of the United States of America. http : 

//www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf 
، ص 2008، 1املتحدة منوذجا، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، طحممد سعادي، قانون املنظمات منظمة األمم  -  3

92.  
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 هذا يف -املزعوم - الوقائي الشرعي فالدفاع مث ومن .حدوثه العراقي قبل واخلطر التهديد هذا لردع القوة

وحمتمل قد  قادم من خطر اخلوف إىل وإمنا وحال، مباشر عراقي من عدوان اخلوف إىل يستند ال الصدد

  .ومصاحلها الواليات املتحدة أمن ضد العراق به يقوم

ل لاللتزامات املتعلقة بنزع السالح مبوجب إلعطاء العراق مبوجب هذا القرار، فرصة أخرية لالمتثا

قرارات جملس األمن ذات الصلة ويقرر وفقا لذلك إقامة نظام تفتيش دف تعزيز التقدم لإلجناز الكامل 

والقرارات الالحقة من طرف ) 1991( 687والتحقق من عملية نزع السالح املنشأة مبوجب القرار 

 .1"الس 

جملس األمن، وقبل اللجوء إىل  من حتصل على الفرصة اليت منحت هلابالنظر إىل أن العراق مل 

العمليات العسكرية، أرسل املمثل الدائم للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة رسالة إىل رئيس جملس 

اإلجراءات املتخذة قد أذن ا مبوجب قرارات جملس األمن، مبا يف ذلك : " األمن مبوجبه أوضح أنّ 

تفرض على العراق سلسلة من ) 1991( 687فالقرار ). 1991( 687و ) 1990( 678القرارات 

  .االلتزامات خاصة التزامات نزع السالح كشرط قبل بدء نفاذ وقف إطالق النار مبوجب هذا القرار

انتهاكا هلذه االلتزامات يقوض وقف إطالق النار وجييز استخدام القوة مبوجب  ومن املسلم به أنّ  

والعراق ال يزال يف حالة خرق جوهري لاللتزامات املتعلقة بنزع السالح ).... 1990( 678القرار 

 2») 2002( 1441، و هذا ما أكده جملس األمن يف قراره )1991( 687مبوجب القرار 

الذي عملت الواليات املتحدة إلصداره قصد اللجوء إىل القوة يف حالة ) 1441(فيشكل القرار 

قيد بنظام التفتيش عن األسلحة كمربر الستخدام القوة، وهذا ليس من أجل نزع خفق العراق ومل يتأإذا 

ال يتناول ) 1441(القرار  إذ أنّ . أسلحة العراق بل حماولة من اإلدارة األمريكية ألجل تغيري النظام فيه

ليت يرتكبها ا يتناول املخالفات امسألة تغيري النظام أو املمارسات اليت يقوم ا النظام ضد شعبه، وإمنّ 

  . 3العراق مع عمليات التفتيش واملراقبة حول نزع أسلحة الدمار الشامل

وتظهر عدم مشروعية االحتالل األمريكي للعراق يف انعدام امتالك الواليات املتحدة األمريكية ألي 

قا مع ه مل يكن ميثل حالة للدفاع الشرعي ملنع خطر يدامهها، ومل يأت متفمربر قانوين، باإلضافة أنّ 

                                                           
1 - Conseil de sécurité, résolution 1441, 8 novembre 2002 para 2. 
2 - S/2003/351. 

، 151عددال القاهرة، مصر، شريف بسيوين، احلرب األمريكية على العراق ومشروعية استخدام القوة، السياسة الدولية،/ د 3-

 .8، ص 2003
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الشروط والضوابط اليت فرضها ميثاق األمم املتحدة ملمارسة احلق يف الدفاع الشرعي أو احملافظة على 

  .األمن فنزع السالح النووي يف العراق مل يكن دافعا حقيقيا وراء القيام بالعدوان

فمجلس مل يسمح استخدام القوة تلقائيا،  1441فكل من روسيا وفرنسا والصني ذكروا أن القرار

حذر يف عدة مناسبات العراق من عواقب وخيمة اليت ستواجه إذا استمر يف انتهاكه : "ه األمن ذكر أنّ 

ومهما كانت، فإن جملس األمن هو الذي له احلق يف اختاذ القرار، وليس لعدد قليل من . التزاماته

 .1ال حيتوي على اإلذن املطلوب لغزو العراق 1441فالقرار . أعضائه فقط

:  األمن أدان املمثل الروسي بشدة هذه العملية ، مشريا إىل أنّ  املناقشات اليت جرت يف جملس ويف

من خالل استعراض للقوة حيث انتهكت الواليات . روسيا تقف حبزم ضد األحداث اليت تثري القلق" 

انون الدويل و املتحدة األمريكية واململكة املتحدة بشكل فاضح أحكام ميثاق األمم املتحدة ومبادئ الق

ويف األساس، هو ديد . املعايري والقواعد املتعارف عليها للسلوك املسؤول للدول على الساحة الدولية

  .2"لنظام األمن الدويل الذي متثله وتكفله األمم املتحدة وجملس األمن 

 و يظهر ضعف احلجة األمريكية على أساس أن مثة تفويض من جملس األمن زيادة على احلق يف

وهذا مما ال ميكن أن يتفق مع التحليل الشرعي الذي يبستجيب ملقتضيات القانون . الدفاع الشرعي

الدويل والضوابط اليت حتكم العالقات الدولية، فالتحالف بعدوانه على العراق يكون منتهكا ملبدأي 

على استخدام  إضافة إىل أنه ال يوجد أي قرار لس األمن يفوض الدول صراحة. الضرورة والتناسب

  .3القوة لنزع سالح العراق أو إسقاط نظام صدام حسني

وأنشطة  سياسات األمريكية الطرف عن املتحدة تغض فيه الواليات الذي الوقت يف واملالحظ أنّه

هلا  السلمية التسوية آليات تغلب أو الشامل، أسلحة الدمار جمال يف -كإسرائيل- لدول فعلية وبرامج

  . الشمالية ككوريا أخرى دول خصوص يف

مقرر مبوجب  العراق يف استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية كحق أنشطة خبصوص أّما 

 سنوات منذ العديد من االتفاقيات الدولية والذي حبسب زعمهم ذو أغراض عسكرية تسليحية والذي

 .مل يثبت ما ادعوه -للعراق االحتالل الفعلي من عديدة وأشهر- والتجسس املراقبة والتفتيش من

 آمرة قاعدة على صارخ واعتداء سافر العراق إىل شن عدوان مسلح يف انتهاك ذلك مع سبيل يف وجلأت

                                                           
1 - O'Connell Mary, op-cit, p 8. 

2 - Voir Déclaration du représentant Russe, M. Lavrov, 16 décembre 1998, 

S/PV.3955, page 4. 
3  - O'Connell Mary, op-cit,, p  15-16 . 
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يف العالقات  القوة باستخدام التهديد أو حظر استخدام قاعدة املتمثلة يف الدويل؛ القانون من قواعد

  . الدولية

النظام القانوين الدويل؛ فاللجوء إىل استخدام وحىت يأخذ الدفاع الشرعي مكانته مرة أخرى يف 

وال ميكن أن يكون ذريعة لتجاوز األمم . الدفاع الشرعي يتطلب أن خيضع للضوابط املنصوص عليها

  .املتحدة

 يف تأويله اإلحنراف بفعل يتحول وبالتايل جيب أن تكون ممارسته بصورة منهجية وموضوعية حىت ال

 على الدول أمجعت الدولية بعدما العالقات يف القوة إىل إىل اللجوء مربرا إليه اإلعتماد يف املغاالة و

 املتحدة فيسمح األمم ميثاق من ( 51 ) وحبسب صريح املادة .رفضه مع اعتماد ميثاق األمم املتحدة

 الدفاع أثناء يكون حيث عسكري هلجوم ملا تتعرض الشرعي للدفاع اللجوء عليها املعتدى فقط للدولة

الدفاع  مارسة وراء  منواهلدف  املقصود ألنّ  معقول، مربر دون وقوعه ختيل أو بعده ليس و اهلجوم

  .اعليه املعتدى الدولة  وأمن وسيادة سالمة على هو احلفاظ الشرعي
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 : الفصل الثاني 
  الحد من انتشار األسلحة النووية في اإلتفاقي يالدول القانونفاعلية 
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  : الفصل الثاني 
  الحد من انتشار األسلحة النوويةفي  اإلتفاقي يالدول القانون فاعلية

تعترب اإلتفاقيات الدولية املصدر الرئيسي واألول ألحكام القانون الدويل العام طبقا ملا ورد يف املادة 

وسيلة أساسية تربمها الدول يف شأن من  1املعاهداتف. من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 38

  .الشؤون الدولية

مع ازدياد عدد الدول املالكة لألسلحة النووية،  وبعد احلرب العاملية الثانية، جلأت إليها الدول سّيما

شّكل أمر بالغ اخلطورة وحقيقة مرعبة، دفع  و تطور القدرات النووية لكثري من الدول كما و كيفا،

اتمع الدويل بالتحرك السياسي والدبلوماسي حول إمكانية إبرام اتفاقيات دولية تنص على وقف 

 .كلية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني  انتشار األسلحة النووية، وتدمريها

ولذلك عمل اتمع الدويل إىل تنظيم استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية واحلد من انتشار 

ومن مثرة اجلهود الدولية إبرام عدة . ودراسة هذه الظاهرة وحتليل عوامل إنتشارها وتطورها األسلحة النووية

هد الدول األطراف مبوجبها اإللتزام مبضمون وأحكام هذه املعاهدات من إتفاقيات دولية مجاعية، تتع

  . أجل وقف إنتشار األسلحة ونزع السالح النووي بصفة عامة وشاملة

النهج اإلقليمي الذي وباملوازاة للنهج العاملي عملت الدول على املستوى اإلقليمي من خالل تبين 

إقليم حمدد بوضع ترتيبات معينة فيما بينها، تستهدف ا  من خالله تعمد جمموعة من الدول الواقعة يف

  .إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية

وأّما النهج اآلخر فهو يتمثل يف اإلتفاقيات الثنائية ومبوجبه تقوم دولتان على وضع ترتيبات حمددة  

املتحدة األمريكية للتعامل مع مسألة احلد من التسلح النووي مثلما ما حدث مع كل من الواليات 

وبني الربازيل واألرجنتني حول قدراما النووية، وكذا بني اهلند وباكستان حول عدم ضرب  2وروسيا

                                                           
إتفاق دويل يعقد بني دولتني أو أكثر وخيضع للقانون الدويل سواء مت يف : " لقد عرفت إتفاقية فيينا املعاهدات على أّا  -  1

  ".وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كانت التسمية اليت كانت تطلق عليها
  :يذكر منها) روسيا حاليا( السوفيايت من اإلتفاقيات الثنائية اليت مجعت كل من الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد  -  2

  .1963جوان  20يف : اتفاقية اخلط الساخن 

 .1972يف عام : إتفاقية منع احلرب النووية 

  1972ماي  26يف : معاهدة احلد من نظم الصواريخ املضادة الباليستية 

  .1979يف عام :  Salt 2اتفاقية احلد من األسلحة اإلسرتاتيجية سالت  

  .1973جوان  22يف : ع احلرب النوويةاتفاقية من 



 فاعلية القانون الدولي االتفاقي في الحد من انتشار األسلحة النووية                                                              الفصل الثاني
 

 

95 

 

املفاعالت النووية، وهناك أيضا اإلطار الفردي حول حظر انتشار األسلحة النووية إذ تقوم الدولة 

العسكرية، مثلما حدث يف جنوب إفريقيا بإرادا املنفردة بالتخلي عن براجمها النووية ذات األغراض 

، وليبيا عندما ختلت عن مواصلة 1993عندما أعلنت بصفة رمسية ختليها عن أسلحتها النووية يف عام 

  .20031براجمها النووية يف عام 

ولعل أهم وسائل احلد من إنتشار األسلحة النووية وتأطريه يف إطاره القانوين هي اإلتفاقيات الدولية 

المبحث (عرب عن القانون الدويل اإلتفاقي، سواء أكانت هذه اإلتفاقيات ذات طابع عاملي اليت ت
  ).المبحث الثاني( أو إقليمي )األول

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

  .1974جويلية  3يف ): معاهدة عتبة حظر التجارب(معاهدة احلد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية  

  .1978ماي  28يف : معاهدة التفجريات النووية حتت األرض لألغراض السلمية 

  .1991جويلية  31يف : 1معاهدة ختفيض واحلد من األسلحة اهلجومية اإلسرتاتيجية ستارت  

  .1993يف أول جانفي : 2معاهدة ستارت  

  . 2002ماي  24يف : معاهدة تقليص األسلحة اإلسرتاتيجية اهلجومية  

  . 2003مارس  12يف : 2003اإلتفاقية األمريكية الروسية إلغالق مفاعل البلوتونيوم لعام  

  .2010أبريل  8يف : معاهدة ستارت اجلديدة  

  .928- 889صحممود شريف بسيوين، مدخل يف القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، /  د: تفصيل أنظرللمزيد من ال

أمحد إبراهيم حممود، دالالت إتفاقية تقليص األسلحة اإلسرتاتيجية، مكتبة األهرام للبحث العلمي، مركز الدراسات / د -

   .2002السيساسية واإلسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، 

-Abdelwahab Biad, Entre « ombres » et « lumières », le traité de non-

prolifération nucléaire quarante ans après, bulletin droit nucléaire, Agence pour 

l’énergie nucléaire, Décembre 2010, p8. 
  .56-54مفاهيم العالقات الدولية، مرجع سابق، ص  أخطرحممد عبد السالم، اإلنتشار النووي / د -  1
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 :المبحث األول
اإلطار القانوني للحد من إنتشار األسلحة النووية من خالل اإلتفاقيات ذات الطابع 

 .العالمي

ويف ظل  .وية من األمور ذات األمهية على املستوى الدويلإّن مسألة احلد من إنتشار األسلحة النو 

التدابري الدولية املستمرة يف هذا الشأن، جعلت الدول مسألة منع اإلنتشار النووي ومنع مجيع التفجريات 

  .املتعلقة بتجارب األسلحة النووية مدرجة على جدول أعمال املفاوضات واملداوالت املتعددة األطراف

ملتحدة منذ إنشائها على إبرام العديد من اإلتفاقيات الدولية املعنية باحلد من فعملت األمم ا 

و )ب األوللالمط(انتشار األسلحة النووية  عدمإذ أسفرت إىل إبرام معاهدة إنتشار األسلحة النووية، 

أجل احلد لتجارب النووية، ومها ميثالن حدثان مميزان يف تاريخ اجلهود املبذولة من احظر  تني حولمعاهد

من انتشار األسلحة النووية ومنع أي اختبارات جتريبية لألسلحة النووية لغرض تطويرها أو استحداث 

  .)ب الثانيلالمط(أنواع جديدة منها
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  : المطلب األول 
  حجر الزاوية لنظام منع اإلنتشار النووي: انتشار األسلحة النووية عدممعاهدة 

للعمل من أجل التفاوض حول مسألة حظر انتشار األسلحة النووية  توالت االقرتاحات واألصوات

ووقف سباق التسلح النووي، ومل يكن الوصول إىل إبرام معاهدة يف هذا الشأن باألمر السهل؛ بل هي 

  .مثرة جهود مضنية من قبل العديد من اللجان واهليئات الدولية

بني كل من رئيس الواليات  1943 أوت 19وقد متثلت احملاوالت األوىل يف اتفاق عقد يف 

املتحدة األمريكية ورئيس الوزراء الربيطاين يتضمن تعهد الطرفني بعدم نقل املعلومات اخلاصة بإنتاج 

 . السالح النووي إال بعد اتفاق مسبق بينهما

. ، أعلنت أملانيا أمام مؤمتر لندن امتناعها عن صناعة أي أسلحة نووية1945كذلك فإنه يف عام 

، اتفقت بعض الدول بعدم امتالك أو جتربة أو صناعة األسلحة النووية، وتعد هذه 1947عام ويف

  .1احملاوالت خطوات إجيابية حلظر انتشار السالح النووي

لكن اخلطوة البارزة متثلت يف املبادرة االيرلندية واليت متخض عنها قرارات صادرة عن اجلمعية العامة 

لدرء خطر االنتشار النووي، تلتزم مبقتضاه الدول املالكة لألسلحة النووية  لألمم املتحدة باختاذ تدابري

باالمتناع عن إتاحة السيطرة على األسلحة النووية للدول غري املالكة هلا، يف حني تتعهد األخرية بعدم 

ة صناعة أو امتالك أو حيازة األسلحة النووية مؤكدة على حقها يف االستخدام السلمي للطاقة النووي

 . 19682انتشار األسلحة النووية لعام عدم حىت مت االتفاق حول معاهدة 

، لتفتح اال للتوقيع عليها لدى الدول الثالث  1968إذ مت اإلعالن على املعاهدة يف أول يوليو

، ودخلت املعاهدة حيز )الواليات املتحدة األمريكية، و اإلحتاد السوفيايت، و بريطانيا( الوديعة و هي 

 . 19703مارس  5دولة حسب املادة التاسعة و هذا يف  43نفاذ بعد توقيع ال

و املعاهدة تشكل حجر األساس يف النظام العاملي حلظر االنتشار النووي، ودف للوقاية من 

انتشار األسلحة والتكنولوجيا النووية يف انتظار نزع السالح العام و الكامل و ترقية االستخدام السلمي 

  .1النوويةللطاقة 

                                                           
  .114، ص 2001حممد عبد اهللا نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، القاهرة،  -  1
  .45، ص ، مرجع سابقحممد عبد السالم، االنتشار النووي  أخطر مفاهيم العالقات الدولية/ د -  2
، ص 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، "لغة الدمار" بوادي، اإلرهاب النووي حسنني احملمدي / د -  3

123.  
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فأصبحت أكرب معاهدة دف حلظر  2وهي اآلن معاهدة عاملية، عرفت انضمام العديد من الدول

قانونيا دوليا إلرساء نظام قانوين  أساساو . انتشار األسلحة النووية من حيث عدد الدول اليت استقطبتها

  .3د من التسلح النوويواحل يف األغراض السلمية استخدام السلمي للطاقة النووية يهدف لقصردويل 

وحىت تتم اإلحاطة الكاملة باملعاهدة البد من التعرض ملضمون هذه املعاهدة للوصول يف األخري 

  .إىل حماولة تقييم املعاهدة

 :الفرع األول 

 مضمون المعاهدة 

ولبيان مضمون املعاهدة البد من إلقاء الضوء على أهدافها وإلتزامات الدول األطراف ا، وما 

ته املعاهدة من سلطيت الرقابة والتفتيش وكذا الوقوف على أهم األحكام املوضوعية واإلجرائية تضمن

  .ومؤمترات املراجعة للمعاهدة

  أهداف المعاهدة: أوال 
تتكون املعاهدة من ديباجة و أحد عشر مادة، استهلت ديباجة املعاهدة بالتنبيه إىل حجم الدمار 

لنووية، وعليه فالدول األطراف ملزمة ببذل أقصى اجلهود و اختاذ الذي يصيب البشرية نتيجة احلرب ا

زيادة انتشار األسلحة النووية  التدابري الكفيلة لتفادي هذا اخلطر وتأمني سالمة الشعوب و خصوصا أنّ 

 .يرتتب عليه احتمال قيام حرب نووية

أهداف فورية  وباستقراء نصوص املعاهدة جندها قد احتوت على مبادئ و أحكام بغية حتقيق

عاجلة، تتحقق تلقائيا بعد وضع املعاهدة موضع التنفيذ الفعلي مع التزام األطراف فيها بكامل 

أحكامها،فاألهداف العاجلة تتمثل يف حظر انتشار األسلحة النووية بصفة مطلقة وتشجيع وتطوير 

  . استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

                                                                                                                                                                                
1 - Rémy Prouvèze, transfert de technologie et armes de destruction massive, 

colloque ( les nations unies en face des armes destruction massive, 5 et 6 
décembre2003), l’institut d’études politiques d’aix-en-provence, édition 
Pédone ,Paris, 2003, p 71. 

: نظر ي، 1994سبتمرب  21يف  ليهاإنضمت اجلزائر إدولة، وقد  189األسلحة النووية  معاهدة عدم انتشارتضم  -  2

  . 1994سبتمرب  21املؤرخ يف  287 -94املرسوم الرئاسي رقم 
3 - Eric David, Cédric Van, code de droit international public, Bruylant,2008, 

p 1391.  
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 تتحقق يف مراحل آجلة كأثر مباشر لتنفيذ أحكام املعاهدة أو وأهداف آجلة مستقبلية و هي اليت

نتيجة ملواصلة اجلهود و إمتام اإلجراءات اليت تضمنتها املعاهدة، وتتمثل يف وقف سباق التسلح النووي 

والعمل على وقف مجيع التجارب النووية . 1وحظر استخدام األسلحة النووية زمن النزاعات املسلحة

  .ج وصناعة األسلحة النووية والقضاء على ما هو موجود منهاوالتوقف عن إنتا 

  : أهم األهداف اليت ترمي املعاهدة إىل حتقيقها هي  وإمجاال فإنّ 

حظر انتشار األسلحة النووية الذي اختذته املعاهدة عنوانا هلا، وهو اهلدف األساسي العاجل  - 

الدول األطراف يف  هدة، ولذا فإنّ للمعاهدة و الذي تدور حوله معظم األحكام املوضوعية للمعا

املعاهدة تلتزم بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة الداعية إىل عقد اتفاق حول منع زيادة انتشار 

 . 2األسلحة النووية 

احلظر ينصرف فقط على الدول غري املالكة لألسلحة النووية  وبالرجوع إىل نص املعاهدة، جند أنّ  - 

واستثنيت الدول املالكة لألسلحة النووية اليت استطاعت صناعة أو تفجري سالح نووي أو أي 

وطبقا لنص املادتني األوىل والثانية من املعاهدة يظهر بأن . 1967جهاز تفجري نووي قبل عام 

 ".أجهزة التفجير النووي" أو " السالح النووي" احلظر املقصود هو 

كما تضمنت الديباجة النص على هدف هام هو وقف سباق التسلح النووي، باعتباره خطوة  - 

لتحقيق هدف نزع السالح العام و الكامل، حيث أكدت املادة السادسة من املعاهدة على تعهد 

اإلجراءات الفعالة لوقف  جل اختاذأاألطراف يف املعاهدة بإجراء املفاوضات الالزمة حبسن نية من 

 .3قرب وقت ممكنأسباق التسلح النووي يف 

وقد لقي نص املادة إعرتاضا من جانب وفود بعض الدول اليت كانت تأمل أن يكون النص اخلاص      

بنزع السالح النووي أكثر حتديدا و ليس عبارة عن إلزام عام مثل النص على تعهد الدول النووية بوقف 

النووية أو وقف التجارب النووية حتت األرض أو وقف إنتاج املواد اإلنشطارية لألغراض  إنتاج األسلحة

هذه املقرتحات مل تستجب هلا القوتني النوويتني، لذا مت االكتفاء مبجرد اإللزام العام  العسكرية، إال أنّ 

شار األسلحة الذي جاءت به املادة السادسة على إعتبار أن اهلدف األساسي للمعاهدة هو وقف انت

 . النووية وهو بدوره يسهل اإلتفاق فيما بعد على اختاذ التدابري الكفيلة لنزع السالح النووي

                                                           
  .133حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  1
عبد اهلادي حممد العشري، معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية و املتغريات اإلقليمية يف الشرق األوسط، جملة / د -  2

  .51، ص 1993 مصر، إلقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، السنة الثالثة،البحوث القانونية و ا
  .األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارمن  6املادة  -  3
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ا اهلدف اآلخر فهو وقف التجارب التفجريات األسلحة النووية، حني تشري ديباجة املعاهدة إىل أمّ  - 

سطح املاء لعام معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو و يف الفضاء اخلارجي و حتت 

و الدعوة إىل التفاوض و التشاور بغية الوصول إىل وقف شامل جلميع جتارب التفجريات  1963

  . 1األسلحة النووية

وتضيف املعاهدة .1996وهذا ما حتقق فعال بإبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لعام 

إقليمية لتأكيد خلوها من األسلحة النووية و على أنّه من حق أي جمموعة من الدول يف عقد اتفاقيات 

هو ما يعرف باملناطق املنزوعة السالح على اعتبار ذلك خطوة هامة للنزع الكامل و العام لألسلحة 

 . 2النووية

الدول املالكة لألسلحة النووية ما زالت  سباق التسلح النووي مل يتوقف نظرا ألنّ  ويف الواقع أنّ 

زيادة على وجود الكثري من الدول غري . ا النووية بأسلحة جديدة و أكثر تطوراتعمل على تعزيز ترسانته

األطراف يف املعاهدة متتلك األسلحة النووية، بل هناك من الدول من تبذل قصارى جهدها من أجل 

احلصول على السالح النووي؛ ولذا فإّن حظر انتشار األسلحة النووية والعمل على نزع السالح النووي 

 .إىل تفادي خطر نشوب حرب نووية وبالتايل توفري األمن واالستقرار الدولينييؤدي 

اختاذ مبادرات تستهدف القضاء على خطر  وهذا ما تؤكده اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أنّ  

احلرب النووية، تتجلى يف تبين التدابري الالزمة لوقف سباق التسلح، و متهيد السبيل للهدف النهائي 

ود املبذولة يف عملية نزع السالح، أال و هو نزع السالح العام و الكامل يف ظل رقابة دولية للجه

  .3فعالة

باإلضافة إىل أّن األموال و النفقات العسكرية الضخمة واليت ترصد وتوجه يف جمال التسلح النووي 

ا أن تعمل على حتقيق التنمية اإلقتصادية للدول وترشيد النفقات يف ااالت اإلمنائية بدال من من شأ

، وهذا ما يؤكده ميثاق حقوق وواجبات الدول اإلقتصادية لعام 4قصرها وإنفاقها يف جمال التسلح النووي

يجب على جميع الدول العمل على تحقيق نزع السالح العام : " إذ ينص على أنّه  1974
فرها نتيجة تدابير نزع السالح والكامل في ظل رقابة دولية فعالة واستخدام الموارد التي يتم تو 

                                                           
  .األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارديباجة  -  1
  .األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارمن  7املادة  -  2

3- UNGA, Res 88(34),Doc A/Res/34/88 , 11 décembre1979, para a part1. 
4 - Paul Dahan, du désarmement-développement au développement 

désarmement ? AFRI, vol 4, 2003, p 702  et suiv. 
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الفعلي في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول ، مع تخصيص شطر كبير من هذه الموارد  
  .1"كمصدر إضافي لتلبية حاجيات التنمية للدول النامية

االستخدام السلمي للطاقة النووية هدف تعمل معاهدة حظر االنتشار النووي على حتقيقه، بل  إنّ 

االستخدام السلمي للتكنولوجيا : " لى تسهيل االستفادة منه إذ تضمنت الديباجة على أّن وتعمل ع
لذا ". النووية يجب أن يكون متاحا لجميع أطراف المعاهدة له من فوائد تعود على البشرية جميعا

ة على الدول إتاحة االستخدام السلمي للطاقة النووية جلميع أطراف املعاهدة سواء الدول املالك

لألسلحة النووية أو الدول غري املالكة لألسلحة النووية وعلى قدم املساواة، و االستفادة من التطبيقات 

 .2السلمية للتكنولوجيا النووية مع املشاركة يف تبادل املعلومات العلمية لتعزيز تطبيقات الطاقة النووية

للطاقة النووية، ولعل أن وعليه فديباجة املعاهدة نصت على مبدأ ضمان االستخدام السلمي 

اهلدف من مثل هذا اإلجراء هو بعث الثقة و الطمأنينة لدى الدول اليت ال متتلك السالح النووي و 

باألخص الدول املتطورة يف جمال التكنولوجيا النووية السلمية و اليت ترى بأّن من شأن انضمامها 

التكنولوجي يف ميدان االستخدامات  للمعاهدة أن يكون عائقا أمام البحث و التقدم الصناعي و

 . السلمية للطاقة النووية

بل وأكدت صراحة على هذا احلق الثابت للدول األطراف فيها ومن دون أي متييز يف إمناء وتطوير 

وإنتاج واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، وهو يف الواقع األساس الذي قامت عليه املعاهدة 

ام الضمانات وااللتزامات الواردة يف املعاهدة بشرط أال يرتتب على ذلك التأثري على وهذا يف حدود نظ

هذا احلق بوقفه أو إعاقته مما ينجر عنه حرمان أي دولة من حقها الصرف يف االستفادة من االستخدام 

ويكون  وهذا من شأنه أن حيقق التوازن بني التزامات وحقوق الدول األطراف،. السلمي للطاقة النووية

بذلك دافعا أساسيا لتشجيع الدول غري املالكة لألسلحة النووية على االنضمام للمعاهدة وبالتايل تعزيز 

  .3نظام احلد من انتشار األسلحة النووية

                                                           
  .3281رقم  1974قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  -  1
 .األسلحة النوويةمعاهدة عدم انتشار من  ديباجة -  2

3 - « pour les récompenser, en quelque sorte, de leur adhésion au traité, les 

trois Etats nucléaires parties s’engagent à mettre à leur disposition, dans des 
conditions favorables et sur une base non-discriminatoire les avantages 
pourant découler des applications pacifiques des explosions nucléaire. » voir : 
George Fisher,op-cit, p 86.  
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وكذلك فإّن املعاهدة تؤكد من جهة أخرى على حق الدول األطراف فيها على إمكانية تبادل املواد 

ات العلمية والتكنولوجية الستخدام الطاقة النووية يف األعراض السلمية، واملعدات والبيانات واملعلوم

فتتعاون الدول األطراف سواء بصفة إنفرادية أو مع دول أخرى أو منظمات دولية من أجل تطوير 

تطبيقات الطاقة النووية لالستخدام السلمي السيما يف إقليم دولة طرف يف املعاهدة غري مالكة 

ألنه من حق الشعوب تطوير قدراا . 1مع األخذ باحلسبان حاجات الدول الناميةلألسلحة النووية 

اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية؛ بل هو أحد األهداف األساسية اليت تضمنتها ديباجة ميثاق األمم 

أن ندفع بالرقي اإلجتماعي قدما وأن نرفع مستوى ... نحن شعوب األمم المتحدة: " املتحدة 
فاالستفادة من استخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية يعترب وسيلة ". جّو من الحريةالحياة في 

 .تساهم يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

  االلتزامات الواردة في المعاهدة: ثانيا 
األهداف اليت مت اإلشارة إليها تتطلب من الدول األطراف يف املعاهدة ثالثة أنواع من  إنّ 

هناك التزامات تقع على عاتق الدول املالكة لألسلحة النووية والتزامات  لتزامات، فأكدت املعاهدة أنّ اال

أخرى تقع على عاتق الدول غري املالكة لألسلحة النووية، باإلضافة إىل التزامات أحرى ترتتب على 

  .مجيع الدول األطراف

   : (EDAN)التزامات الدول المالكة لألسلحة النووية - 1
تضمنت املادة األوىل من املعاهدة التزامات ترتتب على الدول األطراف املالكة لألسلحة النووية، 

بأن متتنع على نقل أية أسلحة نووية أو أجهزة تفجري نووية أخرى أو السيطرة على مثل هذه األسلحة 

ي يف مواجهة مجيع عدم النقل يسر  إىل أي مستلم أيا كان بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مما يعين أنّ 

الدول املالكة لألسلحة النووية أو تلك الدول غري املالكة لألسلحة النووية سواء أكانت أطرافا يف 

و ينصرف أيضا إىل أي منظمة و أي جمموعة و أي شخص، ألن العبارة أي مستلم . املعاهدة أم ال

  .2جاءت بصيغة العموم دون حتديد الدولة بذاا كمستلم أو متلق

ا االلتزام الثاين فهو االمتناع عن مساعدة أو تشجيع أو حتريض أي دولة غري حائزة لألسلحة أمّ 

النووية على صنع أو احلصول على أسلحة نووية أو أجهزة تفجري نووية أو السيطرة على هذه األسلحة، 

سري فقط يف ووفقا هلذا االلتزام فإن حظر املساعدة على صناعة األسلحة النووية أو احلصول عليها ي

                                                           
  .النووية األسلحة انتشارمعاهدة عدم من  4املادة  -  1

2- Rémy Prouvèze, op-cit, p 121et122. 
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مواجهة الدول غري املالكة لألسلحة النووية، و من مث ميكن للدول املالكة لألسلحة النووية التعاون فيما 

  .1بينها حىت و إن كانت أطرافا يف املعاهدة

الدول املالكة لألسلحة النووية تلتزم بتقدمي املساعدة  نّ إمن املعاهدة ف 2ومبقتضى املادة اخلامسة

غري املالكة لألسلحة النووية وتزويدها بالفوائد اليت ميكن جنيها من أية تطبيقات سلمية الفنية للدول 

  .3للتفجريات النووية دون متييز، وهذا يعد التزاما إجيابيا من طرف الدول النووية

 املادةالنووي حسب ما جاء يف نص  السالح بنزع التزامها النووية لألسلحة احلائزة الدول وأكدت

 املتحدة الواليات وألقت .سلحالت خفض عن و أعلنت ،من معاهدة منع االنتشار النووي السادسة

 اهلجومية األسلحة لتخفيض موسكو معاهدة مبوجب حتقق الذي التقدم على الضوء كالمها اوروسي

   4.منها واحلدّ  االسرتاتيجية اهلجومية األسلحة ختفيض ومعاهدة االسرتاتيجية

 حيبار ت املعاهدتني هاتني مبوجب حتققت اليت الكبرية بالتخفيضاتلقيت هذه اخلطوات املتعلقة و     

 صياغة أو متديدمها بشأن التفاوض على البلدين كال حثت قد كانت وإن ،كبريا من طرف الدول

 السمات من بالتخفيض يتعلق فيما والالرجعة التحقق أن الدول من عدد وأكد .جديدة معاهدة

 بالعمل التزامها جّددتأما بريطانيا كدولة مالكة لألسلحة النووية ف .واملقبلة الراهنة لالتفاقات الضرورية

  .5األسلحة مجيع إزالة على

تزال العديد من الدول تشكك يف نوايا الدول املالكة لألسلحة النووية، وال تبدي ال  وباملوازاة

ب اليورانيوم وتطوير قدراا على إنتاج األسلحة النووية ال إستعدادا للتخلي عن براجمها املتعلقة بتخصي

  .سيما مع التهديدات اليت تتعرض هلا وإمكانية اهلجوم عليها بإستخدام قنابل نووية

                                                           
  .135حممود خريي بنونة ، مرجع سابق، ص/ د -  1
تتعهد كل دولة من الدول األطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير : " تنص املادة اخلامسة من املعاهدة على أن  - 2

المناسبة لتامين تزويد الدول غير الحائزة لألسلحة النووية و التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن 
ذه المعاهدة و في جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية و ذلك على أساس عدم التمييز و وفقا ألحكام ه

  ."ظل المراقبة الدولية المناسبة و عن طريق اإلجراءات المناسبة
  .428، ص1988حممد الدقاق، القانون الدويل العام،القاهرة، / مصطفى سالمة و د/ حممد سامي عبد احلميد و د/ د -  3

4
جية والكيميائية، مركز و لو البيو اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب إخالء العامل من األسلحة النووية  - 

  .109-108، ص2007دراسات الوحدة العربية، بريوت،
5
  .8ص ،2008 نيويورك، ،2007 السالح لنزع املتحدة األمم حولية، األمم املتحدة - 
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 الزالتإذ  الدولية اليت تضمنتها املعاهدة، ممارسات الدول النووية تتناقض مع تلك املطالبف

 . االنتشار منعن مع الدول غري األطراف يف معاهدة التعاو تقوم باألسلحة النووية، و  متتلك

عن مبادئ  2005فقد أعلنت وزارة الدفاع األمريكية يف عام . مل تلتزم بتنفيذ أحكام املعاهدةإذ 

جديدة تتعلق بسياستها النووية يف املرحلة القادمة، وسبل تطبيقها ضد أعداء الواليات املتحدة 

إمكانية استخدام السالح النووي ضد عدد من الدول وبعض اجلماعات األمريكية، واليت ترتكز على 

اإلرهابية يف حاالت معينة، والعمل على تطوير أسلحة نووية صغرية ذات قدرات عالية حىت تتمكن من 

  . 1إخرتاق املخابئ والتحصينات املوجودة حتت األرض

ادة الرابعة وديباجة املعاهدة واليت تقضي وكذلك مل تقم الدول النووية بتنفيذ إلتزاماا الواردة يف امل

بضرورة مساعدة مجيع أطراف املعاهدة من أجل االستفادة من الطاقة النووية يف األغراض السلمية 

وتبادل املعلومات الالزمة لتطوير استخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية؛ فقد قامت الدول النووية 

 .على العكس من ذلك

الدول غري األطراف يف املعاهدة من خالل مّدها بالتكنولوجيا النووية العسكرية اعدت بعض وس 

إذ يّقر الكونغرس األمريكي سنويا مساعدات مالية  -منتهكة أحكام املادة األوىل من املعاهدة- 

وعسكرية توصف أحيانا باإلستثنائية، وتشري التقارير إىل تصدير الواليات املتحدة األمريكية لعدد من 

 .لطائرات إلسرائيل قادرة على محل رؤوس نوويةا

إضافة على أن الواليات املتحدة األمريكية تغض النظر عن الرتسانة النووية اإلسرائيلية بل وحتمي  

إحتكار إسرائيل للسالح النووي، وترفض مجيع القرارات املتعلقة بإنشاء منطقة خالية من األسلحة 

  .يف الشرق األوسطالنووية وكل أسلحة الدمار الشامل 

وبالرغم من املخاوف الغربية من امتالك باكستان من امتالك أسلحة نووية، فقد بادرت الدول 

بل مل تتوقف املساعدات  1979الغربية مبساعدة باكستان بعد اإلجتياح السوفيايت ألفغانستان عام 

نطقة مث ضد حركة طالبان نظرا إلعتبار باكستان حليف مّهم يف املنطقة ضد تواجد السوفيات يف امل

  .2إلتزام قانوينأي  جاوزة تتذاتياإلعتبارات السياسية واملصاحل ال وتستند على أساس أنّ وتنظيم القاعدة 

                                                           
القانون الدويل والطاقة النووية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة املنار، تونس، ، جنيب عوينات/ د - 1

  .93، ص 2008
، 2007، 170حممد حافظ عبد ايد، احلرب على اإلرهاب واملساعدات األمريكية لباكستان، السياسة الدولية، ع  -  2

  .186 ص
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يف اال النووي سيما   إلتزاماا الدولية من خالل تعاوا مع اهلند الواليات املتحدة كما إنتهكت

 التوصل اليت مت والتفامهات لقراراتكذا االنووية و  األسلحة ارانتش عدم معاهدةمن  األوىل ملادةباماتعلق 

   .2000 و 1995 لعامي االستعراضيني املؤمترين يف إليها

 يثري قلق النووية األسلحة انتشار عدم معاهدةيف  طرف دولة غري مع النووي التعاونوال شك أّن 

 حتقيقيف سبيل  اليت يبذهلا اتمع الدويل اجلهود يعيق التعاونهذا  مثل أنّ  على أساس الدول العديد من

  .1وصوال إىل عامل خال من األسلحة النووية املعاهدةهذه  عاملية

  :  (ENDAN)التزامات الدول غير المالكة لألسلحة النووية- 2
  : تضمنت املعاهدة التزامات تقع على الدول غري املالكة لألسلحة النووية تتمثل فيما يلي 

استالم أي سالح نووي أو أجهزة تفجري نووي من أي ناقل أيا كان بصورة مباشرة أو االلتزام بعدم 

، إن هذا االلتزام مقابل اللتزام الدول املالكة لألسلحة النووية بعدم نقل األسلحة النووية أو 2غري مباشرة

 ناقل أيا"  و" مستلم" التفجري النووي ألي دولة غري مالكة لألسلحة النووية، و بالنظر إىل عبارة 

، فيحظر نقل األسلحة النووية و أجهزة التفجري النووية إىل "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" و "كان

  .الدول أو األشخاص الطبيعية أو املعنوية

السبيل أمام الدول غري املالكة لألسلحة النووية للحصول على أسلحة نووية أو أجهزة  و هكذا فإنّ 

ه تبقى يف حني أنّ . 3نال، خصوصا بعد غلق مجيع املنافذ و السبل أمامهاتفجري نووية أصبح صعب امل

الدول املالكة لألسلحة النووية و الدول غري األطراف يف املعاهدة يف منأى عن هذا احلظر بتكريس 

مثل هذا الوضع يفتح اال أمام الدول املالكة  و الشك يف أنّ  ،ازدواجية املعايري ضمن أحكام املعاهدة

 .سلحة النووية إىل تعزيز انتشار هذا السالح فيما بينهالأل

فهناك بعض الدول تسعى إىل كسب حلفاء من خالل التعاون النووي يف ميدان االستخدام 

هناك خوف أن يتحول مثل هذا  السلمي للطاقة النووية حىت مع الدول غري املنظمة للمعاهدة إال أنّ 

  .4بالتفجريات النوويةالتعاون إىل صناعة األسلحة أو القيام 
                                                           

  .10، ص2007،  2006لعام  السالح لنزع املتحدة األمم حولية، األمم املتحدة  -  1

  .األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارمن  2املادة  2 - 
  .327عبد الفتاح حممد إمساعيل،مرجع سابق، ص  -  3

4  - http : www.iaea.org/ publication/documents/infrics/2008/infric731.pdf      

.20/11/2013: أطلع عليه بتاريخ  

و دخل حيز التنفيذ  2005جويلية  18االتفاق النووي بني الواليات املتحدة األمريكية و اهلند الذي جرى التوقيع عليه يف 

   2008يف جويلية 
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تتعهد الدول غري املالكة لألسلحة النووية أيضا بأال تصنع أسلحة نووية أو األساس  وعلى هذا

سواء تعلق ذلك باحلصول على السالح النووي أو جهاز التفجري  1أجهزة تفجري نووية أو احلصول عليها

النووي مبساعدة من اخلارج أو من خالل املصادر الذاتية للدولة غري املالكة لألسلحة النووية من معدات 

و تكنولوجيا نووية لصناعة السالح النووي أو جهاز التفجري النووي، غري أن هذا احلظر ال ينصرف إىل 

س يف املعاهدة جلميع األطراف فيها يف البحث و تطوير استخدام الطاقة النووية لألغراض احلق املكر 

 .السلمية

و لكن باملقابل ميكن للدول األطراف يف املعاهدة و غري املالكة لألسلحة النووية مبنظور نص املادة 

لتكنولوجيا النووية لتتمكن التاسعة من املعاهدة تقدمي املساعدة لدولة غري طرف يف املعاهدة و تزويدها با

من صناعة السالح النووي دون أن يرتتب عليها أية مسؤولية، وذلك ألن املعاهدة مل تتضمن النص 

على مثل هذا االلتزام، كما أن الدول األطراف يف املعاهدة ال تتقيد مبضمون املعاهدة ما دامت ليست 

 .2طرفا فيها

نووية بقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة كما تتعهد الدول غري املالكة لألسلحة ال

، من خالل إبرام اتفاقات تعقد بني هؤالء الدول األطراف والوكالة الدولية وفقا لنظامها 3النووية

  . األساسي و نظام ضماناا

و الغرض األساسي من هذه الضمانات هو التأكد من مدى التزام الدول غري النووية بتعهداا وفقا 

عاهدة، وضمان استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية و أن ال يتم حتويلها للمجال العسكري و للم

يشمل جمال تطبيق نظام الضمانات املواد املصدرية و االنشطارية اخلاصة سواء داخل أو خارج املنشآت 

ليم الدولة و حتت و األجهزة النووية يف خمتلف األماكن اليت جيري فيها نشاط نووي، أكان ذلك يف إق

ضمانا خلضوع مجيع األنشطة هذا و ، 4سيادا أو يف أي مكان آخر خيضع هلا أو يكون حتت إشرافها

  .النووية للدولة للرقابة أي أّن املعاهدة حتكم قبضتها على تلك الدول

الرابعة من و تضيف الفقرة الثالثة من املادة الثالثة على أن تنفيذ الضمانات اليت تتطلبها هذه املادة 

هذه املعاهدة، يكون حبيث تتجنب فيه إعاقة التنمية االقتصادية أو التكنولوجية لألطراف أو التعاون 

                                                           
  .النووية األسلحة انتشارمعاهدة عدم املادة الثانية الفقرة الثانية من  -  1
  .123 -122ص مرجع سابق، حممود ماهر،  -  2
باشر للمعاهدة حنو تطبيق نظام ضمانات الوكالة يكمن يف عدم وجود آلية يتم من خالهلا التأكد من مدى السبب امل إنّ  -  3

  .إلتزام الدول بتنفيذ مضمون وأحكام املعاهدة
  .137حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص  -  4
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الدويل يف جمال النشاطات الدولية السلمية، مبا يف ذلك التبادل الدويل للمواد و املعدات النووية قصد 

ة حسب ما جاء يف هذه املادة و ما مت النص معاجلة أو استخدام أو إنتاج املواد النووية لألغراض السلمي

ومن مث فإنّه يتم استخدام اإلجراءات والوسائل اليت تتضمنها . عليه كمبدأ ضمان يف ديباجة املعاهدة

  .تلك الضمانات يف ممارسة رقابة فعالة قدر املستطاع على املرافق النووية هلذه الدول

ام املعاهدة وحرصها الشديد على ذلك، بل إختذت ويف الواقع جند أن دوال قد التزمت بتنفيذ أحك

قراراا بوقف أو جتميد براجمها النووية العسكرية أو عدوهلا عن اإلحتفاظ باألسلحة النووية، وعلى سبيل 

املثال فليبيا قد إمتلكت قدرات نووية إال أا ختلت عنها، بل إن دوال ختلت عن األسلحة النووية  

ن وأوكرانيا، أو كانت على وشك إمتالكها إال أا تراجعت على ذلك  كجنوب إفريقيا وكازاخستا

  .1كاألرجنتني وأملانيا وكندا والربازيل ودوال أخرى متت إزالة براجمها النووية كالعراق

  : االلتزامات العامة - 3
رتبت معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية التزامات تقع على كافة الدول األطراف يف املعاهدة 

  : واء املالكة لألسلحة النووية أو غري املالكة لألسلحة النووية، و نذكر منها س

احلق يف االستخدام السلمي للطاقة النووية حق غري قابل للتصرف كرسته أحكام املعاهدة جلميع 

الدول األطراف، واملادة الرابعة من املعاهدة إذ تؤكد حق مجيع الدول األطراف يف تنمية وتطوير البحث 

و إنتاج و استخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية، كما أن نقل التكنولوجيا النووية ليس مطلق ما دام 

  .2خيضع ألحكام املادة األوىل والثانية من املعاهدة

يف تبادل األدوات و  - كما هلم احلق يف االشرتاك  - لذا فالدول األطراف يف املعاهدة تلتزم بتسهيل

  . 3مية و التكنولوجية الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلميةاملعدات و البيانات العل

التكنولوجيا  لديها أنّ على إعتبار على عاتق الدول النووية رتتب هذا االلتزام ي و يف الواقع أنّ 

على الدول غري املالكة لألسلحة النووية األعضاء،  ينسحبالقول بأن هذا االلتزام هذا  غري أنّ النووية، 

مبساعدة ملزمة  عندئذ تكونعلى التكنولوجيا النووية من إحدى الدول النووية  حتصلتإذا ما  يف حالة

 .غريها

احلصول على يف مع اإللتزام حبظر املساعدة أو التشجيع   متناقضايبدو  هذا األمر يف ظاهرهو 

املواد و األدوات و التكنولوجيا قد تستغل ألغراض عسكرية، غري أن هذا أسلحة نووية ما دامت تلك 

                                                           
  .94-93ص ، مرجع سابقحممد عبد السالم، اإلنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، / د -  1

2 - Rémy Prouvèze, Op-cit, p 77. 
  ..األسلحة النوويةمعاهدة عدم انتشار من  2الفقرة  4املادة  -  3
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الوكالة  إشرافحتت رقابة و يف إطار و التعاون يتم  مثل هذا أنّ  على إعتبار ينتفي وممكن التصدي له

  .الدولية للطاقة النووية

دول غري املالكة وكذا فإنه على الدول األطراف اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة قصد تأمني تزويد ال

، على 1لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة بالفوائد املرتتبة عن التطبيقات السلمية للتفجريات النووية

أساس عادل و دون متييز بني الدول األطراف و بنفقات أقل شريطة أن يتم حتت رقابة دولية وإجراءات 

  .2مناسبة

ى الدول غري املالكة لألسلحة النووية و حتفيزها و الغرض من هذه النصوص هو بعث الطمأنينة لد

لإلنضمام للمعاهدة اليت خشيت أن يكون من شأن انضمامها للمعاهدة أن يعيق التقدم الصناعي و 

  . 3البحث العلمي يف ميدان التكنولوجبا النووية السلمية أو حرماا من فوائد التفجريات النووية السلمية

وواجبات الدول االقتصادية إذ يؤكد على التزام مجيع دول العامل وهذا ما تضمنه ميثاق حقوق 

بالتعاون يف جمال العلم والتكنولوجيا السيما منها الدول املتقدمة من أجل املسامهة يف التنمية االقتصادية 

جيب على مجيع الدول النهوض بالتعاون الدويل العلمي : " للدول الفقرية، فجاء يف امليثاق على أنه 

تكنولوجي، وينبغي على مجيع الدول تسهيل وصول البلدان النامية إىل منجزات العلم والتكنولوجيا وال

  ".احلديثني

ومبقتضى نص املادة السادسة من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، فالدول األطراف تلتزم 

قرب وقت ممكن، و أ بالتفاوض حبسن نية قصد اختاذ االجراءات الالزمة لوقف سباق التسلح النووي يف

بنزع السالح النووي و لعقد معاهدة حول النزع السالح العام و الكامل حتت رقابة دولية حمكمة و 

  . 4فعالة

                                                           
يوجد صنفني من التفجريات النووية السلمية، فالصنف األول من التفجريات النووية يتم على مستوى قريب من سطح - 1

األرض ويستفاد منه يف حفر القنوات وإنشاء اخلزانات اجلوفية، أما الثاين يف تلك التفجريات اليت تتم يف أعماق األرض وعلى 

  .155حممود ماهر حممود، مرجع سابق، ص : نظر ي. ول والغاز الطبيعيمسافات كبرية والغرض منها استخراج البرت 
  .األسلحة النوويةمعاهدة عدم انتشار من  5املادة  -2
 .331عبد الفتاح حممد إمساعيل، مرجع سابق، ص  -3
  ..األسلحة النوويةمعاهدة عدم انتشار من  6املادة  -4
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و يف حقيقة األمر أن اإللتزام املنصوص عليه يف املادة السادسة من املعاهدة هو التزام بتحقيق 

ال بد و أن يكون ناجعا و حبسن نية للوصول ، فإجراء املفاوضات 1نتيجة و ليس التزاما ببذل عناية

 .للهدف النهائي الذي يصبو إليه اتمع الدويل و هو منع قيام أي حرب نووية

و هو ما ذهبت إليه حمكمة العدل الدولية بالدعوة إىل ضرورة التفاوض حبسن نية لنزع السالح 

تعدى جمرد كونه التزاما بالقيام بسلوك معني، األمهية القانونية هلذا االلتزام ت: " النووي حينما تذكر أّن 

فااللتزام املتضمن هنا هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل يف نزع السالح النووي بكل جوانبه من خالل القيا 

  .2بسلوك حمدد و هو التفاوض حبسن نية

  :الرقابة في صلب المعاهدة: ثالثا 
ل يعتمد نظام الضمانات النووية للوكالة من أجل املتابعة املستمرة وضبط النشاط النووي للدو 

تمثل الرقابة يف إخضاع مجيع إستخدامات الطاقة النووية للرقابة الدولية على إجراء الرقابة الذي ي

 . 3باإلعتماد على أساليب ووسائل خمتلفة منها التفتيش والفحص

رية ومعرفة كل ما وهذا من أجل احليلولة دون حتويل إستخدام الطاقة النووية حنو أغراض عسك 

، ودرء أي خماطر قد تنجم يتعلق بالنشاط النووي للدولة والوقوف على مدى إلتزام الدولة يف هذا الشأن

  .4عن تسرب اإلشعاع النووي من املنشآت النووية

جاء يف املعاهدة على أن تلتزم كل دولة غري مالكة لألسلحة النووية بقبول ضمانات توضع يف ف

 النظام األساسي للوكالة طبقا ملا يتضمنهشأا وتربمها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إتفاقية تتفاوض ب

 حول، قصد التأكد من إلتزام الدولة بتنفيذ اإللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى املعاهدة الدولية

حتت  أو يف أي مكان آخر خيضع لسياداها أو أراضيداخل  جتريإستخدامات الطاقة النووية اليت 

  .إشرافها 

                                                           
، 1996، 52، الة املصرية للقانون الدويل، الد 1996لدولية لعام أمحد أبو الوفا، التعليق على قضاء حمكمة العدل ا -1

  .195ص 
2- Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi 

d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, paragraphe 99. 
توجد الرقابة بإستخدام األجهزة من اخلارج بواسطة نقاط املراقبة، ورقابة من خالل تبادل املعلومات والرقابة من خالل  -3

نظر ي. التفتيش الدويل أو املتبادل، والرقابة من خالل تبادل التقارير ومراجعة املواد واملعدات، إضافة إىل إجراء التفتيش املوقعي

  .109عمان، مرجع سابق، ص حممد عبد اهللا ن/ د : 
4
  .78مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د - 
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تضمنت املادة الرابعة من املعاهدة على تعهد  ،قصد السيطرة على مجيع األنشطة النووية للدولة

مع حتديد مدة  إلتزاماا القانونيةالدول غري املالكة لألسلحة النووية على إبرام إتفاقات مع الوكالة لتنفيذ 

يوما من تاريخ دخول املعاهدة حّيز النفاذ 180يتم خالهلا التفاوض معها يف هذا الشأن، وهي مدة 

  . بالنسبة للدول املؤسسة، ونفس املدة بالنسبة للدول األخرى تبدأ من تاريخ إنضمامها

  
  األحكام التنظيمية و اإلجرائية للمعاهدة: رابعا 

يمية و تضمنت املواد األربع من املعاهدة من املادة الثامنة إىل املادة احلادية عشر األحكام التنظ

اإلجرائية سواء ما تعلق بتعديل املعاهدة و إعادة النظر فيها و االنضمام هلا أو اإلنسحاب منها و مدة 

  .سرياا

 : تعديل المعاهدة - 1
أكدت املادة الثامنة من املعاهدة على حق تعديل معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لكافة 

رتاح التعديل إىل الدول املودع لديها املعاهدة و هي الواليات الدول األطراف فيها، على أن يتم تقدمي اق

املتحدة األمريكية و روسيا و بريطانيا، وتتوىل احلكومات املودعة ارسال نص التعديل املقرتح إىل مجيع 

الدول األطراف، على أن يتم عقد مؤمتر دويل للنظر يف التعديل، و هذا بطلب من ثلث عدد الدول 

  .1عاهدةاألطراف يف امل

و ال يتم التعديل إال مبوافقة أغلبية األصوات األطراف يف املعاهدة على أن يكون من بينها أصوات 

الدول املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة، و أصوات مجيع الدول األطراف األخرى أعضاء 

ميثاق األمم املتحدة  نسق علىت سار جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و هي تكون بذلك 

الذي يشرتط موافقة الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن على التعديل  2التعديل مسألة ما خيص يف

  .، و هي الدول ذاا املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة3حىت يكون نافذا

و تضع الدول املالكة لألسلحة  املعاهدة،فاملعاهدة ختل مببدأ املساواة بني الدول األطراف يف  

النووية يف وضع متميز عن باقي الدول األطراف، حىت ال تستطيع هذه األخرية اختاذ أي قرار دون 

 .وتكون بذلك الدول النووية هلا الكلمة األوىل واألخرية مع ما يتوافق ومصاحلها .موافقة الدول اخلمس

 : االنضمام للمعاهدة - 2
                                                           

  .عدم انتشار األسلحة النوويةعاهدة ممن  8/1املادة  1 -
  .من ميثاق األمم املتحدة 108املادة  -2
  .من ميثاق األمم املتحدة 23/1املادة  -3
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ل إىل معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، و ضمانا لألهداف املتوخاة سعيا النضمام كافة الدو 

من إبرامها و املتمثل يف االستخدام السلمي للطاقة النووية و حظر انتشار األسلحة النووية، فتحت 

فكفلت املعاهدة حق االنضمام جلميع الدول فتنص . املعاهدة اال أمام مجيع الدول لتكون طرفا فيها

تعرض هذه املعاهدة لتوقيع مجيع الدول، و جيوز االنضمام إليها يف أي وقت : " ه على أنّ  9/1 املادة

وهي بذلك تسعى ". ألية دولة مل توقعها قبل نفاذها، حسب ما ورد يف الفقرة الثالثة من نفس املادة

ام هلا لدى لتكريس مبدأ عاملية املعاهدة، فسمحت بإيداع وثائق التصديق على املعاهدة أو االنضم

و ذه الطريقة مل يبق ألي دولة مبفردها حرية قبول أو رفض انضمام أي دولة من الدول . 1ثالث دول

 .2إليها

فمعاهدة منع اإلنتشار كغريها من املعاهدات الدولية ختضع للشروط الالزمة االنعقاد و اليت منها 

بإغرائها جبملة من احملفزات للعدول سالمة الرضا من أي عيب، ودعوة الدول لالنضمام إليها و ذلك 

كما انه ال يعترب من قبيل اإلكراه : عن النشاط النووي السري و االنضمام لتلك املعاهدة ال يعد إكراها 

الدعوات اليت تقوم ا املنظمات الدولية لالنضمام، و إمنا يعترب ذلك من قبيل جهود املنظمات الدولية 

  .3لنوويللحد من التسلح و نزع السالح ا

 : االنسحاب - 3
االنسحاب هو إعالن الدولة بإرادا احلرة و املنفردة التحلل من االلتزامات املنصوص عليها يف 

فلكل دولة . 4املعاهدة، مما يرتتب عليه توقف املعاهدة عن إنتاج آثارها القانونية يف مواجهة هذه الدولة

هناك أحداث استثنائية متعلقة مبوضوع املعاهدة  طرف يف املعاهدة حق االنسحاب منها إذا ما قررت أن

قد أضرت مبصاحلها الوطنية العليا، و يتوجب عليها إخطار مجيع الدول األطراف، و كذا جملس األمن 

  .5ذا االنسحاب قبل ثالثة أشهر من وقوعه

                                                           
املوقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى ختضع هذه املعاهدة لتصديق الدول : " تنص على أن  9/2املادة  -1

حكومات احتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية و اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها 

  "احلكومات املودعة
  .138حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص  -2
، 2008، 1من املعاهدات و املنظمات الدولية النووية، دار النهضة العربية، ط حسني حنفي عمر، االنسحاب/ د -3

  .111ص
  .25نفس املرجع، ص -4
  .األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارمن  10املادة  -5
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لعضوية و نشري إىل أن االنسحاب من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية ال يعين انسحاا من ا

يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أن الوكالة الدولية ليست طرفا يف املعاهدة و إمنا تعد مبثابة جهاز 

دويل للرقابة و اإلشراف من خالل نظام الضمانات النووية على تنفيذ االلتزامات املرتتبة على الدول 

  . قصد قصر استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

العكس من ذلك، جند أن انسحاب أي دولة من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية لعام  و على

يرتتب عليه االنسحاب من عضوية منظمة حظر األسلحة الكيميائية، ألن هذه األخرية تعترب  1993

  .جزءا من االتفاقية، فالدولة الطرف يف املعاهدة تعد أيضا عضوا يف املنظمة

  :  1تشار على شروط تتماشى مع الشروط العامة يف االنسحابو ترتكز معاهدة حظر االن

  .وجود أحداث طارئة ذات صلة بموضوع المعاهدة تلحق ضررا بالمصالح العليا للدولة:  أ
ال : "  على أنه 1986و 1969من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام  62و قد جاء يف املادة 

جيوز االستناد إىل التغيري اجلوهري غري املتوقع من قبل الدول األطراف يف الظروف اليت كانت سائدة عند 

  : التاليان  إبرام املعاهدة كسبب إلاء املعاهدة أو االنسحاب منها إال إذا توفر الشرطان

 .إذا كان وجود هذه الظروف قد كون أساسا هاما الرتضاء األطراف االلتزام باملعاهدة - 

إذا ترتب على التغيري تبديل جذري يف نطاق االلتزامات اليت جيب أن تنفذ مستقبال طبقا  - 

 ."للمعاهدة

للمعاهدة، و فهي أحداث تكون بصورة مفاجئة و غري متوقعة من الدول األطراف وقت االنضمام 

من األحداث االستثنائية اليت ميكن االستناد عليها لتربير االنسحاب، أن تقوم دولة ما بانتهاك 

االلتزامات و األحكام املنصوص عليها يف املعاهدة، كالقيام بتجارب نووية أو املساعدة و التشجيع على 

  . 2ووية العسكرية أو التهديد امنح التكنولوجيا النووية ألغراض عسكرية، أو تطوير الرتسانة الن

و طبقا للمادة العاشرة من املعاهدة اليت خولت الدول األطراف فيها حق االنسحاب منها، أعلنت  

ففي عام . و مل تف بالتزاماا. كوريا الشمالية انسحاا من معاهدة منع االنتشار األسلحة النووية

اس أن الواليات املتحدة األمريكية و اليابان و  ، استأنفت تشغيل مفاعالا النووية على أس2002

املتضمن شرط إيقاف كوريا  1994مل تلتزم مبا مت االتفاق عليه من خالل اتفاقية  كوريا اجلنوبية

بل أن  . الشمالية لربناجمها النووي مقابل تزويدها بكميات من النفط لتزويد الكهرباء من حمطات تقليدية

  .الة الدولية للطاقة الذرية ألراضيهاكوريا رفضت دخول مفتشي الوك
                                                           

  .136حسني حنفي عمر، مرجع سابق، ص / د -  1
 .138 - 137، ص نفس املرجع -  2
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أعلنت أا تسعى إلنتاج قنابل نووية للدفاع عن النفس يف مواجهة  28/09/2004و بتاريخ  

 2006امتالكها لألسلحة النووية، لتقوم يف  2005التهديدات األمريكية، لتعلن يف العاشر من فيفري 

صاروخ قادر على الوصول للواليات املتحدة  بإجراء أول جتربة نووية و اختبار ستة صواريخ منها

  .1األمريكية

مثل هذه األعمال خيل مبوازين القوى بني الدول ااورة و امتالك إحدى هذه  و مما الشك فيه، أنّ 

الدول أسلحة الدمار الشامل أو التهديد ا و تطويرها يشكل ضررا باملصاحل العليا للدولة و ديد سافر 

  .2من مث يدفع بالدول األطراف يف املعاهدة لالنسحاب ألمنها الوطين، و

إخطار كل الدول األطراف في المعاهدة و إخطار مجلس األمن باالنسحاب قبل ثالثة : ب 
أكدت املعاهدة على ضرورة إخطار مجيع األطراف فيها و كذا جملس :  أشهر من تاريخ االنسحاب

اعتباره اجلهاز املسؤول على حفظ السلم و األمن األمن باالنسحاب قبل ثالثة أشهر من االنسحاب ب

كأن يقوم بإصدار . الدوليني، و هلذا يعمل جملس األمن على اختاذ اإلجراءات الالزمة جتاه ذلك

توصيات أو يرسل مبعوث من األمم املتحدة ألجل التفاوض مع الدولة اليت أعلنت نيتها باالنسحاب 

 .3رار انسحااقصد التشاور لكي تعدل تلك الدولة عن ق

و باعتبار جملس األمن جهاز من صالحياته حفظ السلم و األمن الدوليني فيمكنه فرض عقوبات 

اقتصادية أو سياسية أو عسكرية على الدول اليت ترغب يف االنسحاب، و ال متتثل إلجراءات الرقابة و 

  .4التفتيش أو أا تسعى لتطوير برناجمها النووي يف اال العسكري

 1969من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام  56/2باملقارنة مع املدة اليت نصت عليها املادة و 

. انتشار األسلحة النووية تقدر بثالثة أشهر عدم، يف حني أن معاهدة 5ثنا عشر شهراإو اليت حددا ب

                                                           
، 2007، 1ط القاهرة، املوسوعة السياسية للشباب، ضة مصر للنشر و التوزيع،حممد عثمان، أسلحة الدمار الشامل،  -1

  .70ص 
  .140حسني حنفي عمر، مرجع سابق، ص / د -2

3 -Antonio Blanc, la réforme du conseil de sécurité des Nation unies : Quelle 

structure et quelles membres ?RGDIP, 2006, p 815. 
  .145نفي عمر، مرجع سابق، ص حسني ح/ د -4
أن يفصح ) أ(على الطرف الراغب يف نقض املعاهدات أو االنسحاب منها عمال بالفقرة : " تنص على أنه  56/2املادة  -5

  ".عن نيته هذه بإخطار مدته إثنا عشر شهرا على األقل
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يف االنسحاب كلما   و لعل ذلك مرده إىل دعوة الدول إىل االنضمام للمعاهدة ذا احلافز، فلها احلق

  .1كان هناك خطر يهدد مصاحلها الوطنية و أمنها، و بالتايل السرعة يف مواجهة الظروف االستثنائية

أن يكون اإلخطار متضمنا لألحداث االستثنائية التي ترى الدولة أنها تهدد مصالحها : ج 
  .الوطنية

: " ه النص على أنّ  10/2املادة  ا ما يتعلق بسريان املعاهدة فتضمنتأمّ :  مدة سريان المعاهدة

سنة من نفاذ املعاهدة مؤمتر لتقرير استمرار نفاذ املعاهدة إىل أجل غري مسمى أو  25يعقد بعد 

  ".جتديدها لفرتة أو فرتات حمددة جديدة، و يكون اختاذ هذا القرار بأغلبية الدول األطراف يف املعاهدة

هدة أكدت على ضرورة عقد مؤمتر لتحديد مدى و هكذا يتضح من نص املادة السابقة أن املعا

  .سنة من تاريخ نفاذها 25نفاذها أو جتديدها على أن يتم مبضي 
  األسلحة النووية انتشار عدممؤتمرات استعراض معاهدة : اخامس 

ختول املعاهدة للدول األطراف فيها احلق يف أن يعقد بعد مخس سنوات من نفاذها مؤمترا يف جنيف 

عراض سري املعاهدة وحبث مدى فعالية املعاهدة والتأكد فيما إذا كانت أهداف و أحكام بسويسرا الست

و هذا باقرتاح . 2املعاهدة جيري تنفيذها، و جيوز بعد ذلك كل مخس سنوات الستعراض سري املعاهدة

تأمني  من من أغلبية الدول األطراف يف املعاهدة، و يقدم االقرتاح إىل حكومات الدول الوديعة يف سبيل

  . عقد مؤمترات مماثلة

نص املادة جاء حتت ضغط الدول غري املالكة لألسلحة النووية اليت انتقدت و تنتقد  و يف الواقع أنّ 

االنتقائية و االزدواجية يف معاهدة منع االنتشار، فهذه الدول تعترب مراجعة املعاهدة كوسيلة ضغط قصد 

   .3نووي و اختاذ تدابري فعالة حنو نزع السالح النوويوقف االنتشار الرأسي و وقف سباق التسلح ال

  : ووفقا للنظام الداخلي للمؤمترات االستعراضية فإّن اللجنة التحضريية تتكون من أربع جلان 

فاللجنة األوىل تم بصفة خاصة مبدى تنفيذ املادتني األوىل و الثانية و كذا السادسة من املعاهدة ، 

حث ما تضمنته املادة الثالثة و السابعة يف املعاهدة، أي االلتزامات املرتتبة على أّما اللجنة الثانية فتب

الدول النووية حول عدم نقل األسلحة إىل الدول غري النووية و عدم قبول هذه األخرية أي أسلحة نووية 

  .أو تصنيعها مع تعهد مجيع الدول األطراف بالتفاوض حول نزع السالح النووي

                                                           
  .151حسني حنفي عمر، مرجع سابق، ص / د -  1
  ..شار األسلحة النوويةعدم انت عاهدةممن  8/3املادة  -  2

3- Georges Fisher, La conférence des parties chargées de l’examen du traité 

sur la non-prolifération des armes nucléaires, AFDI, vol 21, 1975,p 16. 
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ثانية فتناقش موضوع الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ومسألة أّما اللجنة ال

أّما اللجنة الثالثة فتتناول موضوع االستخدام السلمي للطاقة النووية ومدى . املناطق املنزوعة السالح

ان الثالث التعاون بني الدول األطراف لتحقيق ذلك، يف حني أّن اللجنة الرابعة تتكون من رؤساء اللج

وجتتمع اللجنة يف أربع دورات قبل عقد املؤمتر . الرئيسية وجلنة الصياغة و ممثلي الدول الوديعة الثالث

  .1االستعراضي ملناقشة املسائل اإلجرائية و املقرتحات اليت ستعرض خالل املؤمتر

و مدى تنفيذ  و تطبيقا لذلك، مت عقد العديد من املؤمترات االستعراضية ملراجعة سري املعاهدة

، 1995، 1990، 1980، 1975االلتزامات املرتتبة على الدول األطراف، و هذا خالل السنوات 

و سوف تتناول الدراسة هذه املؤمترات و ما دار شأا و القضايا اليت مت  2010و  2005، 2000

 .إثارا

 :  1975مؤتمر مراجعة لمعاهدة منع االنتشار لعام  - 1
، ولقد تباينت وجهات النظر بني الدول 1975ماي  31األول ملراجعة املعاهدة يف مت عقد املؤمتر 

النووية و الدول غري النووية حول أهداف مؤمترات مراجعة منع انتشار األسلحة النووية، و ظهر هذا منذ 

املزيد أول مؤمتر مراجعة، فالدول النووية ترى أن اهلدف األساسي للمؤمترات هو تعزيز املعاهدة بدعوة 

من الدول لالنضمام إليها و هذا قصد احملافظة على أوضاعها املتميزة يف ظل ازدواجية يف نظام حظر 

االنتشار النووي، و ميكنها ذلك ببقاءها مالكة لألسلحة النووية، يف حني أّن الدول غري النووية ترى بأّن 

ى مدى التمكن من جتسيد أهداف و الغاية من مؤمترات املراجعة هو القيام بدراسة نقدية للوقوف عل

 .2أحكام املعاهدة

متخضت املناقشات حول املادة الرابعة اليت تدعو الدول للعمل إلتاحة االستخدامات السلمية 

للطاقة النووية جلميع الدول،وخالل استعراض هذا املؤمتر أبدت الدول السائرة يف طريق النمو أسفها 

يت من املفروض أن تكون الدول األطراف املستفيد األول منها، حول نقص وضعف املساعدات التقنية ال

يف حني أن الدول غري األطراف فيها تتلقى مساعدات يف هذا اال واألوىل أن تستفيد منها الدول 

األطراف وهذا ما أبدته مصر ألن من شأن القرارات املرتبطة مبنح املساعدات يكون حافزا ودافعا 

، كما خيدم املصلحة املشرتكة 3من طرف الدول اليت تلقت مثل هذه املساعداتالنضمام إىل املعاهدة 

                                                           
  .45، ص مرجع سابقعادل حممد أمحد علي،  -  1
االنتشار النووي منطقة الشرق األوسط كحالة دراسة، مرجع سابق، ص عادل حممد أمحد علي، فعاليات سياسة منع  -  2

113.  
  . 78ص مرجع سابق، حممد زكي عويس، / د -  3
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ودعوة الدول األطراف االستمرار يف تنفيذ الضمانات النووية على مجيع  .1ألعضاء اتمع الدويل

األنشطة السلمية يف الدول األطراف و كذا مساندة إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية كأداة فعالة 

  .2للحد من نشر األسلحة النووية

  

  

  :  1990المؤتمر االستعراضي الرابع عام  - 2
القضايا اليت مت املناقشة فيها خالل املؤمترات السابقة و هي قضايا نزع لقد تناول املؤمتر نفس 

األسلحة النووية و اتفاقية احلظر الشامل للتجارب النووية و الضمانات األمنية، إال أن هناك مسائل 

لقيت اهتماما أكرب من املؤمترين السيما موضوع أحقية كل الدول تطوير العمل يف جمال االستخدام 

للطاقة النووية، ودعوة خمتلف الدول اليت تستفيد من التكنولوجيا النووية لالنضمام ملعاهدة منع  السلمي

االنتشار على أن يتم إخضاع مجيع املنشآت النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع احملافظة 

ومل يهمل هذا املؤمتر . اع النوويعلى أقصى التدابري املتخذة يف ميدان السالمة النووية واحلماية من اإلشع

حاجة الدول النامية للطاقة النووية، فتضمن النص على ضرورة تقدمي املساعدة هلذه الدول وعلى 

 . 3األخص يف مرحلة التخطيط للمشروع النووي

  :  1995المؤتمر االستعراضي الخامس و تمديد المعاهدة عام : ثالثا 
، ودار النقاش 1995ماي  13أفريل و 18يف الفرتة ما بني مت عقد املؤمتر االستعراضي اخلامس 

حول مدى وفاء الدول األطراف يف املعاهدة بالتزاماا مبا يتفق مع أهداف و أحكام معاهدة منع 

االنتشار النووي و حبث مسألة متديد العمل باملعاهدة وفق ما جاء يف املادة العاشرة الفقرة الثانية من 

بعد مخس وعشرين سنة من نفاذ املعاهدة يعقد مؤمتر للنظر يف استمرار : " ه لى أنّ املعاهدة اليت تنص ع

نفاذ املعاهدة إىل أجل غري مسمى أو متديدها لفرتة أو فرتات حمددة جديدة و يكون اختاذ هذا القرار 

  ".بأغلبية الدول األطراف يف املعاهدة

                                                           
1 - « donner l’impression que l’accroissement des fonds d’assistance technique 

est une compensation pour l’adhésion au traité » Voir : George Fisher, Op-cit, 

p 19. 
  .172عادل حممد أمحد، آلية مراجعة معاهدة منع االنتشار، مرجع سابق، ص -  2
  .87و 86زكي عويس، مرجع سابق، ص /د -3
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ول بتمديد العمل مبعاهدة منع االنتشار و عليه برز اجتاه يضم الدول الكربى تطالب فيه هذه الد

النووي إىل أجل غري مسمى رغبة من هذه الدول باحلفاظ على مكانتها اإلسرتاتيجية كدول حمتكرة 

للسالح النووي، و فرض ترتيبات عاملية دائمة يف جمال منع االنتشار النووي، مع بسط الرقابة و 

كما أولت اهتمامها للتهديدات اآلتية من دول العامل اإلشراف على باقي الدول األطراف يف املعاهدة،  

الثالث و باألخص من الدول اليت متتلك ترسانة عسكرية ضخمة، مما خيل باألمن و السلم الدوليني، 

  .األمر الذي دفع بالدول الكربى إىل حماولة احتكار التكنولوجيا النووية و عدم اتاحتها لباقي الدول

ذي تدعمه غالبية دول العامل الثالث، فيشكك يف مسألة التمديد األبدي ا االجتاه الثاين و الأمّ 

ملعاهدة منع االنتشار على أساس التحفظات اليت أبدا هذه الدول حول عملية منع االنتشار النووي و 

  . 1عدم االمتثال لاللتزامات الدولية

ى للمعاهدة، ال سيما ما التمديد األبدي دون قيد أو شرط لن حيقق األهداف الكرب  واملالحظ أنّ 

جاء يف املادة السادسة من املعاهدة الذي ينص على اختاذ تدابري فعالة لوقف سباق التسلح النووي و 

  .2نزع السالح النووي

و نشري . كما أثريت مسألة الضمانات األمنية للدول غري النووية ضد أي هجمات نووية حمتملة 

ية سامهت بصفة مباشرة أو غري مباشر يف اإلخالل بأحكام املعاهدة الدول املالكة لألسلحة النوو  إىل أنّ 

و ساعدت يف اإلنتشار األفقي و الرأسي لألسلحة النووية من خالل قيامها باملساعدة على امتالك 

كما أن الدول النووية مل تلتزم مبضمون نص املادة الرابعة الذي يقضي . بعض الدول للسالح النووي

تخدام السلمي للتكنولوجيا النووية جلميع الدول األطراف يف املعاهدة، بل العكس بإتاحة فوائد االس

( فإا قد سامهت يف تزويد الدول احلليفة و الصديقة بالتكنولوجيا النووية لالستخدام العسكري مثل 

  .3)إسرائيل، اهلند و باكستان

نع من استصدار وثيقة ختامية هذه اخلالفات اليت برزت يف حمور نقاش أعمال املؤمتر، مل مت إنّ 

  : خلصت إىل 

                                                           
، 121السياسة الدولية، ع -اإلشكاليات و املواقف و احتماالت املستقبل -محد ابراهيم حممود، مؤمتر منع االنتشارأ - 1

  .و ما بعدها173، ص 1995يوليو 
2 - Mohamed shaker, Op-cit , p 170. 

  .175مرجع سابق، ص ، اإلشكاليات و املواقف و احتماالت املستقبل  -أمحد إبراهيم حممود، مؤمتر منع االنتشار -  3
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مطالبة مجيع الدول إىل االنضمام إىل املعاهدة من أجل حتقيق عاملية املعاهدة لتضم أكرب عدد من  - 

الدول، يف أقرب وقت ممكن و باألخص الدول اليت متتلك مرافق نووية غري خاضعة للضمانات 

 .األمنية

مى مع استمرار عقد مؤمترات املراجعة و االستعراض كل متديد العمل باملعاهدة إىل أجل غري مس  - 

 .مخس سنوات، مما يعطي فرصة للدول إلثارة قضاياها خالل مؤمتر املراجعة

ضرورة االلتزام بأحكام معاهدة منع االنتشار خصوصا منها املتعلقة بنزع السالح النووي و التفاوض  - 

للحظر الشامل للتجارب النووية، و البدء  قصد إبرام معاهدة عاملية و قابلة للتحقق و بفعالية

بالتفاوض إلبرام اتفاقية عاملية للحظر على إنتاج املواد اإلنشطارية مع مواصلة اجلهود خلفض 

األسلحة النووية بصفة كاملة مع بقاء اهلدف النهائي املتمثل يف نزع السالح العام و الكامل حتت 

 .1رقابة دولية فعالة و دقيقة

ى املادة اخلامسة من املعاهدة، أكد املؤمتر العمل على إنشاء مناطق خالية من أسلحة تنفيذا ملقتض - 

الدمار الشامل و باألخص يف مناطق التوتر مثل الشرق األوسط على أساس ترتيبات جيري التوصل 

رق إليها حبرية بني دول املنطقة، و هي املرة األوىل اليت تطرح فيها للمناقشة مسألة إخالء منطقة الش

األوسط من األسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل و مطالبة مجيع دول الشرق األوسط إىل 

إال أن إسرائيل تصر على عدم االنضمام للمعاهدة و هو أمر يثري . 2االنضمام إىل املعاهدة

ع املخاوف، فهي حتتكر السالح النووي و متارس أنشطة نووية ال تعلنها باإلضافة إىل أا ال ختض

للتفتيش الدويل، و قناعتها الكاملة بضرورة إنتاج األسلحة اإلسرتاتيجية حسب مفهومها لألمن 

الذي يرتكز على التفوق النوعي، و العمل على التحالف مع دول الغرب عامة و الواليات املتحدة 

 .3األمريكية بصفة خاصة

للطاقة النووية و االفادة من إقرار حق كل الدول األطراف يف املعاهدة يف االستخدام السلمي  - 

التكنولوجيا النووية بدون تفرقة، و االلتزام بتيسري املشاركة يف التبادل الكامل للمعدات و املواد و 

املعلومات العملية و التكنولوجية الستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية مع تفضيل الدول 

 .األطراف دون غريها

                                                           
  .61و  60عادل أمحد حممد، فعاليات سياسة منع االنتشار، مرجع سابق، ص -  1
  .177مرجع سابق، ص ، اإلشكاليات و املواقف و احتماالت املستقبل  -أمحد إبراهيم حممود، مؤمتر منع االنتشار -  2
  .58حممد عثمان، مرجع سابق، ص  -  3
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ة باملواد النووية و ذلك بكل شفافية يف إطار من احلوار و التعاون البناء بني مراقبة الصادرات املرتبط - 

و اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق السالمة و األمان النووي مع . مجيع الدول األطراف يف املعاهدة

  .1مراعاة ذلك يف طريقة إدارة النفايات النووية

الدول األطراف يف املعاهدة بالتزاماا مبا يتفق تضمنت الوثيقة الصادرة عن املؤمتر حبث مدى وفاء 

مع املادتني األوىل و الثانية من املعاهدة، وذكرت أيضا موضوع التسابق النووي و االلتزامات اليت تقع 

على عاتق الدول املالكة لألسلحة النووية طبقا للمادة الرابعة من املعاهدة وحقيقة املفاوضات بشأن 

للتجارب النووية، وهذا ما جتسد يف وضع سقف زمين قصد إبرام معاهدة للحظر معاهدة احلظر الشامل 

، و هو ما التزمت به الدول املالكة لألسلحة النووية فعال، 1996الشامل للتجارب النووية مع اية 

، و العمل على حتقيق ضمانات األمان و نزع السالح 19962حيث مت إبرام هذه املعاهدة يف سبتمرب 

  .4فهذا املؤمتر يعد مثاال عن التوازن يف االلتزامات و احلقوق بني الدول األطراف .3الكامل

  :  2000المؤتمر االستعراضي السادس لعام  - 4
، وقد 2000ماي  19أفريل و  24مت عقد املؤمتر يف مقر األمم املتحدة خالل الفرتة املمتدة بني 

يز التنفيذ التام للمعاهدة و عامليتها، و تقدمي تشكلت جلنة للنظر يف املبادئ و األهداف و سبل تعز 

  .5توصياا غلى مؤمتر املراجعة

بضغوط مهمة من طرف دعاة نزع السالح، مما أسفر على  2000ولقد متيز مؤمتر املراجعة لعام 

اتفاق بني الدول األطراف على التزامها التخلص من األسلحة النووية وفق خطة عملية بإدراج ثالثة 

  .6ة حنو نزع السالح تضمنتها الوثيقة النهائيةعشر خطو 

                                                           
 . 61عادل حممد أمحد، فعالية سياسة منع االنتشار، مرجع سابق، ص  -  1

2  - Camille Grand, la conférence d’examen 2000 du TNP et l’avenir du régime 

de la non-prolifération, p 679.voir le cite internet : 

 www.afri-ct.org/IMG/pdf/grand.pdf  vu le: 03/07/2012. 

3 - Mohamed Shaker, la conférence des parties au traité sur la non-prolifération 

des armes nucléaires, AFDI,1995, p170. 
4 - Pierre Pascallin, op-cit, p96. 

أيام، كما جيوز عقد  10جتتمع اللجنة التحضريية كل سنة من السنوات الثالث اليت تسبق املؤمتر، و يستغرق عملها  - 5

  .رابع يف سنة عقد املؤمتراجتماع 
  :نظر الوثيقةي  .2000عام طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة األؤمتر م -  6

 NPT/CONF.2000/28.p 18-19.   
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فأكدت الدول األطراف التزامها باختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام و أهداف منع االنتشار 

النووي و نزع السالح النووي مبا يتفق مع املادتني األوىل و الثانية و الثالثة من املعاهدة، مع الرتكيز على 

دولية بشأن التعاون التكنولوجي يف ميدان تطوير تطبيقات الطاقة النووية لالستخدام أمهية عمل الوكالة ال

السلمي مع بذل اجلهود قصد توفري املوارد املالية و البشرية الكافية يف جمال التعاون التكنولوجي و األمان 

 . النووي

شار فضال على أمهية مع التأكيد على أن ضمانات الوكالة تشكل ركيزة أساسية يف نظام عدم اإلنت

دور جملس األمن يف دعم اإلمتثال إلتفاقات ضمانات الوكالة الدولية، ويف كفالة اإلمتثال لإللتزامات 

وإختاذ التدابري املناسبة يف حالة حدوث أي خروقات تبلغها الوكالة لس األمن، والعمل على مكافحة 

مل البنود املتعلقة بقواعد احلماية من املواد النووية و هذا املتاجرة غري املشروعة باملواد النووية و مراجعة كا

  . 1لتعزيز و توسيع نطاقه

كما استنكر املؤمتر قيام كل من اهلند و باكستان بإجراء التجارب النووية، و مت دعوما لالنضمام 

ح النووي للمعاهدة، و أكدوا على عدم االعرتاف بالدول اليت تريد االنضمام للمعاهدة و متتلك السال

 .2بأا دوال نووية حسب نص املعاهدة، بصرف النظر عن القدرات النووية لتلك الدولة

 املادة تنفيذ أحكام يف وكازخستان وبيالروس به كل من أوكرانيا قامت ما أمهية تأكيد املؤمتر وأعرب   

مبحض  أراضيها من واالسرتاتيجيةالتعبوية  النووية األسلحة مجيع بسحب وهذا  من املعاهدة، السادسة

  . إرادا وبقناعة تامة

 وكازخستان وأوكرانيا وبيالروس الروسي االحتادكما شجع املؤمتر اإلجراءات اليت قامت ا كل من 

 من تتعلق باحلد هامة اتفاقات من خالل عقد1997بتمرب شهر يف األمريكية املتحدة والواليات

 . 3القذائف منظومات

  :  2005لعام  بعالمؤتمر االستعراضي السا - 5

                                                           
 2000عام طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة األؤمتر م- 1

                                                                                     .NPT/CONF.2000/28.p 2-4:الوثيقة نظري  

                              
  :نظر الوثيقةي  .2000عام طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة األؤمتر م -2

 NPT/CONF.2000/28.p3.                                                 

   
3
  :نظر الوثيقةي  .2000عام طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة األؤمتر م - 

 NPT/CONF.2000/28. P17.  
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، و مل يصل وقتها 2005ماي  27إىل  2عقد مؤمتر املراجعة يف األمم املتحدة بنيويورك من 

املؤمترون إىل توافق حول القضايا األساسية، و بدى اخلالف واضحا منذ بداية اللجنة التحضريية 

  . س من جهة و أغلبية الدول األطراف األخرىألشغاهلا و خاصة بني الدول األطراف النووية اخلم

فربز رأيني، االجتاه األول يرى بضرورة التزام الدول غري النووية بأحكام املعاهدة السيما املادتني 

  . األوىل و الثانية، و الرتكيز على عدم االلتزام بتلك املواد من طرف بعض الدول ككوريا الشمالية وإيران

أساسا على مسألة التعهدات املنصوص عليها يف املادة الرابعة واملتعلقة بتيسري  أما الرأي الثاين، فركز

نقل التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية إىل الدول غري النووية، زيادة على عدم االمتثال ألحكام املادة 

  .1السادسة من املعاهدة واخلاصة بنزع السالح النووي الكامل

، فالدول األطراف يف معاهدة حظر االنتشار 2005أعمال ملؤمتر فلم يتم اعتماد أي جدول 

النووي قد فشلت يف هذا املؤمتر مما أثار خيبة أمل لالتفاق على كيفية تعزيز تنفيذ املعاهدة ملؤيدي فكرة 

  .عملية املراجعة مما يؤثر على نظام املعاهدة

  :  2010مؤتمر المراجعة لعام  - 6
و متيز هذا املؤمتر باملوقف األمريكي .  2010ر املراجعة لعام ، مت عقد مؤمت2010ماي  3يف 

باراك الرئيس األمريكي  الرامي إىل نزع األسلحة النووية و غريها من أسلحة الدمار الشامل، بل أنّ 
جعله هدفا للسياسة اخلارجية األمريكية، و هلذا مت عقد مؤمتر قمة لألمان النووي يف واشنطن يف  أوباما

  .2010أفريل 

و قد جعل املؤمتر موضوع الشرق األوسط حمال للنقاش ألجل أن تكون منطقة خالية من األسلحة 

حبضور مجيع دول املنطقة  2012النووية، و الذي متخض عليه الدعوة إىل عقد مؤمتر للمراجعة عام 

و بريطانيا و وهذا بالتعاون و التشاور مع األمم املتحدة، و كذا كل من الواليات املتحدة األمريكية 

  .روسيا

  :   و حقيقة قد سامهت عدة عوامل يف التوصل إىل مثل هذا القرار بشأن الشرق األوسط منها

تغري مواقف و أساليب اإلدارة األمريكية ووجدت نفسها يف موقف صعب حيال معارضة مثل هذا  - 

اجية املعايري و القرار حيث كان سيواجه هلا االام باخلضوع إلرادة إسرائيل و تطبيقها الزدو 

اخلطاب، و هذا حبد ذاته خروج عن إرادة اتمع الدويل، بل أنه حىت يناقض رغبتها يف الدعوة إىل 

عامل خال من األسلحة النووية، و قد طالب املؤمتر على ضرورة انضمام إسرائيل ملعاهدة حظر 
                                                           

كايل، احلد من األسلحة النووية و حظر انتشارها، التسلح و نزع السالح و األمن الدويل، الكتاب السنوي .ن.شانون -1

  .899-898ص  ،2006ألحباث السالم الدويل،  ستوكهوملا، معهد 2006
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الشاملة للوكالة الدولية االنتشار النووي و طالب إخضاع مجيع منشآا النووية لنظام الضمانات 

 .للطاقة الذرية

ا حىت انتهكت اتفاقيات السالم ، بل أّ النووي االنتشارعدم رفض إسرائيل االنضمام ملعاهدة  - 

هذا التعنت اإلسرائيلي أدحض حجتها بأن السالم هو السبيل جلعل املنطقة فاملربمة مع الفلسطنيني، 

   1خالية من األسلحة النووية

عدم التزام بعض الدول مثل إيران و كوريا الشمالية، و أما تتابعان برامج أسلحة  و الرتكيز على

نووية منذ زمن طويل و أما تشكالن حتديا لنظام معاهدة منع االنتشار، عالوة على التحذير األمريكي 

ل تتجاوز من أن هناك خطر اجلماعات اإلرهابية العابرة للحدود اإلقليمية للدول، مما يستدعي ردود فع

، باإلضافة إىل 1540و قرار جملس األمن " مبادرة أمن االنتشار"إطار معاهدة حظر االنتشار، مثل 

  .2اخلطر الذي تشكله السوق السوداء العاملية

كما تضمن املؤمتر دعوة الدول املالكة لألسلحة النووية بالتصديق على معاهدة احلظر الشامل 

إبرام معاهدة غري "ودعى املؤمتر إىل ضرورة . جراء أي جتارب نوويةللتجارب النووية، وأن متتنع عن إ

متييزية متعددة األطراف و ميكن التحقق منها دوليا، فتحظر إنتاج مواد إنشطارية معدة لألسلحة النووية 

كما جيب على الدول األطراف اإللتزام بتعهداا بشأن منع إنتشار ". وغريها من القنابل النووية

  . لنووية واخلضوع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةاألسلحة ا

وخبصوص امللف النووي الكوري، فقد جدد املؤمتر دعوته إىل كوريا الشمالية اإللتزام بواجباا يف 

إطار املفاوضات الدولية حول برناجمها النووي، وأن تتخلى بصفة كلية عن أسلحتها وبراجمها النووية 

إنتشار  عدمضاع أنشطتها النووية إىل رقابة الوكالة وأن تعود بأسرع وقت ممكن إىل معاهدة احلالية مع إخ

  .3األسلحة النووية

ه مل يتوصل املؤمترون إىل قرارات جوهرية، وأبدت العديد من الدول األطراف واجلدير باملالحظة أنّ 

أـسفها لعدم حتقيق أي تقدم فعلي يف مضمون أحكام املعاهدة، و دون مراعاة للعديد من اإلجراءات 

اهلامة لنزع األسلحة النووية، فتجنبت الدول النووية اإلضطالع بأي تعهدات من جانبها حنو نزع 

لنووية وأن الدول النووية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ال تعمل جبدية و مصداقية األسلحة ا

                                                           
  . 98-97زكي حممد عويس، مرجع سابق ، ص / د -  1
  . 901كايل، مرجع سابق، ص .ن.شانون -  2
  :نظر الوثيقةي  .2000عام طراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة اال ؤمترم -  3

- NPT/CONF.2010/50.p39. 
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" ال تواجه فقط النووي االنتشار عدم معاهدة  اجتاه التزاماا بنزع األسلحة النووية وهذا ما يدل على أنّ 
ا ينقص يف فاعلية كما عرب عن ذلك مسؤولون أمريكيون أزمة مشروعية أوسع، و هذ  ،"أزمة امتثال

  .1وقابلية تطبيق نظام معاهدة يرتكز على امتثال األطراف مبحض إرادا لقواعده األساسية

انتشار األسلحة النووية بّينت مدى أزمة الثقة  عدممؤمترات مراجعة معاهدة  ومن الواضح أنّ 

ووية، فتباينت وجهات النظر وفقدها بني الدول املالكة لألسلحة النووية والدول غري املالكة لألسلحة الن

بني أطراف املعاهدة، فكانت البيانات اخلتامية الصادرة عن املؤمترات ال تعرب عن إمجاع دويل من طرف 

  .ا على شكل توافق يف اآلراءالدول األطراف فيها وإمنّ 

ا مل تشهد وبالرغم من كثرة املؤمترات واإلعداد هلا من طرف اللجان التحضريية لعقد املؤمترات إال أ

تقدما سواء ما تعلق بإلزام مجيع األطراف بتنفيذ أحكام املعاهدة ال سيما منها الدول املالكة لألسلحة 

النووية بتوفري الضمانات األمنية للدول غري املالكة لألسلحة النووية سوى بالتصريح من جانبها بعدم 

هذه املؤمترات مل تتضمن إجراءات  أنّ  باإلضافة. استخدامها هلذه األسلحة ضد الدول اليت ال متلكها

وتدابري فعالة فيما يتعلق مبساعدة الدول األطراف من االستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية 

 .وتبادل املواد واملعدات التكنولوجية

 :  نيالفرع الثا

  األسلحة النووية انتشار عدمتقييم معاهدة 

انتشار األسلحة النووية معاهدة عاملية تضم عددا كبريا من الدول، استهوت  عدمتعترب معاهدة 

وحجر الزاوية يف النظام الدويل ملنع  العديد من الدول، و خطوة اجيابية يف جمال احلد من التسلح

فهي وثيقة دولية هامة يف سبيل منع احلرب و محاية اإلنسانية من أي ديد نووي، ومثلت . االنتشار 

وأن . 2كبريا للعديد من دول العامل يف حتقيق السلم واالستقرار الدويل ودرء أخطار السالح النووي  أمال

  .أي انتهاك ألحكام املعاهدة ميثل انتهاكا للقانون الدويل

وبالرغم من هذه االجيابيات اليت تعمل املعاهدة على حتقيقها إال أنه يشوا القصور من عدة أوجه، 

سنة على دخوهلا حّيز  40ألهداف اليت أبرمت من أجلها، بالرغم من مرور أكثر من ومل تستطع حتقيق ا

  .النفاذ

                                                           
  .911كايل، مرجع سابق ، ص .ن.شانون -  1
  .139حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  2
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فاملعاهدة ختل مببدأ املساواة بني الدول األطراف، و يتضح هذا من خالل املسؤوليات و االلتزامات 

لألسلحة  امللقاة على عاتق كل طرف يف املعاهدة، فهي تؤكد و توضح املكانة املتميزة للدول املالكة

النووية حينما ال متنع االنتشار الرأسي لألسلحة النووية، و تتيح بذلك لتلك الدول فرصة إنتاج و صنع 

و 1و تطوير أسلحتها النووية، و يف نفس الوقت، املعاهدة حتظر االنتشار األفقي لألسلحة النووية 

. ألسلحة النووية األطراف يف املعاهدةتفرض الرقابة و التفتيش على املنشآت النووية للدول غري املالكة ل

غري أن الدول النووية غري األطراف يف املعاهدة تستثىن من إجراء الرقابة والتفتيش كإسرائيل واهلند و 

  .باكستان

فاملعاهدة جاءت لتؤكد املركز املتمّيز والعمل على تدعيم االحتكار النووي لدى طرف وتفرض  

ى، وتلزم الدول غري املالكة لألسلحة النووية األطراف فيها باالمتناع الرقابة واإلشراف على أطراف أخر 

بل إن بعض الدول وجهت انتقادات شديدة . عن امتالك األسلحة النووية دون أن توفر هلا محاية فعالة

للمعاهدة، فاليابان طالبت تصحيح الوضع القائم على عدم املساواة، بأن تعمل الدول املالكة لألسلحة 

وذهبت دولة الزائري إىل وصف املعاهدة بأا أنانية و غري . ة على التخلص من ترسانتها النوويةالنووي

أما الصني فرأت أن هذه املعاهدة متثل مؤامرة تدعم االحتكار النووي ألا .2عادلة و حتوي متييزا فاضحا

 .3لحة النوويةتضع دوال يف مراكز متميزة، باملقابل حتظر ذلك على الدول غري املالكة لألس

ومن الطبيعي أن ينجم عن هذه االنتقائية يف تطبيق النظام الدويل ملنع االنتشار النووي الشعور 

بانعدام الثقة وازدواجية املعايري، مما يدفع بالدول النتهاك أحكام املعاهدة، فقد أعلن مدير الوكالة الدولية 

إجراء التجربة النووية الكورية الشمالية، أن ، بعد أسبوع واحد على 2006 أكتوبرللطاقة الذرية يف 

دولة يف العامل قد تقّدم على تطوير أسلحة نووية خالل فرتة قصرية جدا إذا مل يطبق نظام  30هناك 

البعض أيد االتفاقية يف هذا الشأن واعترب أن حظر  ؛ غري أنّ 4حقيقي وفعال ملنع االنتشار النووي

نه حصر عدد الدول املالكة لألسلحة النووية يف عدد حمدود هو االنتشار األفقي دون الرأسي من شأ

على أساس أن الصراع القائم بني املعسكرين الشرقي والغريب . السبيل لتحقيق السلم واألمن الدوليني

أثناء احلرب الباردة يستحيل معه نزع السالح النووي ملا تتمتع به من قوة جيعل فكرة ختليها عن السالح 

                                                           
1 - Pierre marie Dupuy, droit international public, Dalloz, paris, p 629. 

  .172حممود ماهر حممود،مرجع سابق، ص -2
  .57، ص مرجع سابقعبد اهلادي حممد العشري،  -3
بريوت، حقبة من الفوضى النووية، جملة معلومات، املركز العريب للمعلومات، : حممود أمحد، يف مواجهة خطر جديد  -4
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ممكن باملرة، فمن األحسن إبقاء الوضع على ما هو عليه و منع باقي الدول من حيازة النووي غري 

  .1السالح النووي

ويف احلقيقة أن أهم ما مييز القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد و املساواة، و بالتايل فإن 

قيمة قانونية و ليس هلا أي تأثري التمييز بني املخاطبني مبوجب تلك القاعدة القانونية جيعلها تفتقد ألي 

فواقع احلال يثبت أن هذه الدول النووية قد سامهت إىل . على من وجهت هلم هذه القاعدة القانونية

حد كبري يف زيادة عدد الدول النووية، بل أا سعت إىل تطوير ترسانتها النووية مما يشكل ديدا فعليا 

. دول العمل حنو وقف شامل و تام لنزع السالح النوويللبشرية مجعاء، وكان من األجدر لتلك ال

  .خصوصا أا أقلية مقارنة باألغلبية الساحقة من دول العامل اليت ال متتلك السالح النووي

 ّا مل حتدد معيارا واضحا للمساعدة اليت تقدمها الدول النووية للدول غري مما يؤاخذ على املعاهدة أ

م الطاقة النووية لألغراض السلمية، فالدول غري النووية أرادت من خالل النووية لنشر و تطوير استخدا

انضمامها للمعاهدة احلصول و االستفادة من التكنولوجيا النووية، باعتباره حق أكدته املعاهدة يف 

واقع احلال يؤكد تعرض الدول غري النووية لضغوط  املادتني الرابعة و اخلامسة من املعاهدة، إال أنّ 

ويف سبيل احلصول على هذه املساعدة فهذه . ة و قانونية حتول دون إحراز تقدم يف هذا امليدانسياسي

الدول حتضع لنظام الضمانات األمنية من طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية كنوع من الوصاية و 

 .2اإلشراف على نشاطها النووي

 ّكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة بعدم ا مل تلزم الدول املالكذلك ميكن انتقاد املعاهدة بأ

استالم أسلحة نووية وتبادل املعلومات واخلربات الفنية أو التعاون فيما بينها يف تصنيع وتطوير األسلحة 

النووية مع أية دولة حىت و لو كانت دولة غري منظمة للمعاهدة، ومل تتضمن نصا حيظر نقل اإلمكانات 

تتمتع ا الدولة املالكة لألسلحة النووية إىل احتاد أو أحالف عسكرية قد تنظم والقدرات النووية اليت 

إليها مستقبال وتتعاون معهم يف هذا اجلانب، ومما الشك فيه أن هذا الوضع من شأنه زيادة انتشار 

 . األسلحة النووية وليس منعه

ة من تقدمي املساعدة أو مل تتضمن املعاهدة النص على منع الدول غري املالكة لألسلحة النووي

تشجيع أو نقل التكنولوجيا النووية إىل الدول غري األطراف يف املعاهدة، فجميع النشاطات النووية 

للدول املالكة لألسلحة النووية ال ختضع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومما الشك فيه أن 

                                                           
ثقل سعد العجمي، سلمية الطاقة النووية و قواعد القانون / و د . 173و 172حممود ماهر حممود، مرجع سابق، ص -1

  .151، ص 2005، 2الدويل، جملة احلقوق، الكويت، ع
  .140، ص  مرجع سابقحممود خريي بنونة، / د- 2
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ساعدات النووية يشكل ضغطا عليها، قد يؤدي إىل منع تزويد الدول غري األطراف يف املعاهدة بامل

 .1انضمامها للمعاهدة لالستفادة من التكنولوجيا النووية و استخدامها لألغراض السلمية

. جتعل املعاهدة من الدول غري األطراف فيها يف موقف أحسن من الدول األطراف يف املعاهدة

م بالنشاطات النووية العسكرية، فإا ال تشري إىل الدول فبينما متنع على الدول غري النووية األطراف القيا

غري األطراف من اخلضوع ملثل هذا االلتزام، مما يتيح هلذه األخرية القيام بإنتاج و صناعة األسلحة النووية 

فاملعاهدة ال تضم مجيع دول العامل، و .2أو استرياد مواد و معدات نووية دون أن ختضع ألي رقابة دولية

تكون باقي الدول غري األطراف يف منأى عن أي رقابة و بالتايل هي غري ملزمة بعدم إنتاج أو عليه س

امتالك السالح النووي أو أجهزة التفجري النووية، و هذا ما حتقق فعال حيث متكنت كل من اهلند و 

 .باكستان وإسرائيل و هي دول غري منظمة للمعاهدة من امتالك السالح النووي

ا جاءت خالية من أي ضمان من الدول املالكة لألسلحة النووية لى املعاهدة أّ و ما يعاب ع

فرض أي إلتزام تللدول غري املالكة هلا، فيما يتعلق باستخدام األسلحة النووية أو التهديد ا حيث مل 

لدول و اقتصر األمر على جمرد تصرحيات ا. قانوين على الدول املالكة لألسلحة النووية يف هذا الشأن

النووية الثالث، و على الرغم من أن هذه التصرحيات تضمنت عزمها على تقدمي املساعدة العاجلة إىل 

الدول غري النووية األطراف يف املعاهدة إذا استخدم ضدها السالح النووي أو تلقت ديدا به، إال أن 

لك، لذا حرصت هذه الدول على هذه التصرحيات تبني أن تلك الدول مل يكن يف نيتها االلتزام قانونا بذ

 .3وصف ما تقدمه يف هذا الشأن بأنه إعالن أو تصريح بنية

و إمنا املفروض أن يكون االلتزام بالضمانات األمنية منصوص عليه يف صلب املعاهدة، باإلضافة 

 أن القرارات الصادرة عن جملس األمن مل تضف أي جديد وال تنشئ التزاما قانونيا يرتتب على الدول

فانعدام  ".الفيتو"املالكة لألسلحة النووية، كما انه ميكن تعطيل هذه القرارات باستخدام حق االعرتاض 

ضمانات أمنية فعالة جيعل الدول غري املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة يف خطر دائم من 

  .وقوع أي اعتداء نووي أو ديد باألسلحة النووية

 اآلن، مل تتمكن من إلزام الدول املالكة لألسلحة على نزع السالح النووي منذ عقد املعاهدة إىل

العاملي كما ورد يف نص املادة السادسة منها، كما أن هذه املادة مل تنص على إنشاء جهاز أو اختاذ 

 إجراءات فعالة، زيادة على أا مل حتدد سقفا زمنيا لنزع السالح النووي مما جيعل الدول تتملص من أي

                                                           
  .174حممود ماهر حممود، مرجع سابق، ص  -  1
  .320نبيل بشر، مرجع سابق، ص -  2
  .27و 26حسني خالف، مرجع سابق، ص -  3
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حماولة إلزالة مثل هذه األسلحة،وفشلت املعاهدة يف وقف سباق التسلح النووي و منع االنتشار النووي، 

وخري مثال على ذلك زيادة عدد الدول اليت متتلك السالح النووي خارج إطار املعاهدة، و تضاعف 

د انتكاسة خطرية عدد الرؤوس النووية، و جنحت العديد من الدول من إجراء تفجريات نووية، وهذا يع

و ال سيما مع وجود العديد من الدول لديها قدرات . حملاوالت منع انتشار األسلحة النووية بصفة عامة

نووية متكنها من صناعة األسلحة النووية، كما أن إتاحة الطاقة النووية دون فرض رقابة صارمة و فعالة 

 . ض العسكريةمن شأنه أن ميكن هذه الدول من حتويل وجهتها إىل األغرا

إن املعاهدة اعرتفت حبق أي دولة طرف من إعالن انسحاا حسب ما جاء يف املادة العاشرة 

منها، و هذا من شأنه إضعاف املعاهدة، فأي دولة تسعى لتطوير برناجمها النووي فما عليها سوى تقدمي 

حدث فعال إذ أعلنت  إخطار الدول األطراف قبل ثالثة أشهر من انسحاا من املعاهدة، وهذا ما 

وعام  2006، و قامت بإجراء تفجرياا النووية يف عام 2002كوريا الشمالية انسحاا يف عام 

20131. 

يالحظ على أحكام املعاهدة أا جاءت مفتقدة من أحكام جذرية أو عقوبات حمددة أو تدابري 

ى الدول األطراف إذا ما واضحة يف حالة اإلخالل بأحكامها، كأن تقضي بوجوب توقيع عقوبات عل

انتهكت أحكام املعاهدة، وعلى سبيل املثال أن املعاهدة قد ألزمت الدول املالكة لألسلحة النووية بعدم 

نقل أية أسلحة نووية أو أجهزة تفجري إىل أي مستلم سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أو التحريض 

إا مل حتدد العقوبات اليت توقع على الدولة اليت دولة غري مالكة لألسلحة النووية على القيام بذلك، ف

باإلضافة إىل أا مل حتدد . 2انتهكت هذا االلتزام وتكتفي بإحالة حاالت اإلخرتاق إىل جملس األمن

نطاق مسؤولية الدولة اليت تنتهك االلتزامات اليت تضمنتها املعاهدة على الدول غري املالكة لألسلحة 

قة مباشرة أو غري يبوهلا لألسلحة النووية وأجهزة التفجري من أي ناقل سواء بطر النووية باالمتناع عن ق

  .مباشرة أو جمرد اإلشراف عليها

ولعل من بني القصور الذي يوجد يف املعاهدة وتداركته معاهدات أخرى، هو عدم النص على 

 1972ية لعام حظر استخدام األسلحة النووية يف حني أن كال من معاهدة حظر األسلحة البيولوج
                                                           

لكل دولة من : " ه على أنّ  2010األسلحة النووية لعام  معاهدة عدم انتشارأكدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض  - 1

ثنائية ذات صلة مبوضوع الدول األطراف ممارسة منها لسيادا حق اإلنسحاب من املعاهدة إذا قررت أن مثة أحداث است

دوال كثرية تؤكد أنه مبوجب القانون الدويل يظل الطرف املنسحب : "  وأضاف على أنّ " املعاهدة، قد أضرت مبصاحلها العليا 

  :نظر الوثيقة ي". مسؤوال عن انتهاكات املعاهدة اليت ارتكبت قبل إنسحابه
 TNP/ Conf.2010/50(vol1) p23. 

  .63ص  مرجع سابق، السالم، االنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية،حممد عبد / د -  2
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، تتضمن تعهد الدول األطراف فيها باالمتناع عن 1993ومعاهدة حظر األسلحة الكيميائية لعام 

  . استخدام األسلحة

كما أن نظام التحقق يف املعاهدة ليس جزء أصيال من املعاهدة مثلما هو احلال بالنسبة ملعاهدة 

باإلنضمام إىل نظام الضمانات الشاملة  حظر األسلحة الكيميائية وتقتضي املعاهدة الدول األطراف

التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيالحظ أن العديد من الدول وقعت على املعاهدة غري أا مل تنظم 

  .1إىل نظام الضمانات الشاملة اخلاص بالوكالة الدولية

صبو إليه جمموع و خنلص مما سبق أّن املعاهدة مل تنجح يف حتقيق األمن النووي الذي كانت ت

الدول األطراف يف املعاهدة، و يتضح ذلك من خالل زيادة االنتشار الرأسي و األفقي لألسلحة 

احلد من  إمكانيةالنووية، و كلما تأخرت الدول عن التحرك حنو نزع شامل و عام لألسلحة النووية قلت 

  . النووي االنتشار

 :لثالفرع الثا

  إنتشار األسلحة النوويإمتثال الجزائر لمعاهدة عدم 

إميانا بضرورة دعم السلم واألمن الدوليني، فإّن اجلزائر إعتربت مسألة احلد من التسلح أحد       

أولويات اتمع الدويل الذي ال يتحقق إال من خالل اإلرادة الدولية اجلماعية لنزع أسلحة الدمار 

الدول التقيد والوفاء بإلتزاماا الدولية اليت تكون ومن مث يتعني على مجيع . 2الشامل بصفة تامة وشاملة

قطعتها على نفسها سواء ماتضمنه النظام الدويل ملنع اإلنتشار النووي من إتفاقيات دولية أو ما تعلق 

  .بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  اإللتزام بأحكام النصوص اإلتفاقية لمنع اإلنتشار النووي: أوال

ه مبجرد التوقيع على اإلتفاقية الدولية، تكون الدولة قد أبدت الوفاء بإلتزامات املعاهدة، غري أّن إنّ     

تلك اإللتزامات ال تكون ملزمة قانونا حىت تتم املصادقة على املعاهدة تعرب من خالل ذلك موافقتها 

  .3الرمسية لتتحمل إلتزامات حمددة مبقتضى نص املعاهدة

  :تعمل على إحرتام تعهداا لعدة أسباب منها واملالحظ أّن الدول 
                                                           

  .55حممد عبد املعطي اجلاويش، مرجع سابق، ص  -  1
2
 -NPT/CONF.2010/19, p 2. 

3
 .1112حممود شريف بسيوين، مدخل يف القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص / د - 
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و الدول ترفض وجود مثل . تتضمن هذه التعهدات القواعد اليت وافقت عليها الدول األطراف - 

هذه األسلحة وحىت إستخدامها بل حظرها بصفة مطلقة بإعتبارها ديد خطري لألمن والسلم 

  .الدوليني

ها يف املعاهدات ينبع من الرغبة يف أن تكون أطرافا أن إحرتام احلكومات إللتزماا املنصوص علي - 

 .حمرتمة يف اتمع الدويل، وبذلك تشكل اإللتزامات التعاقدية قيدا قانونيا على الدول

إّن االنضمام و اإلمتثال للمعاهدات يرتتب عليها إمكانية اإلستفادة من تسهيالت يف نقل  - 

وعلى العكس، فعدم اإلمتثال يؤدي إىل ممارسة . ةالتقنية والتكنولوجيا وتقدمي املساعدات الفني

 .1العديد من الضغوط اإلقتصادية والسياسية، وتوقيع العقوبات عليها من طرف اتمع اللدويل

ولقد أكدت الدساتري اجلزائرية على مسو أحكام وقواعد القانون الدويل، فتتمتع املعاهدات اليت    

ويعد ذلك دليل واضح على اإلحرتام الذي توليه  العادي،صادقت عليها مكانة أعلى من التشريع 

املعاهدات اليت يصادق :" من الدستور على أنّه 132اجلزائر ألحكام القانون الدويل، فجاء يف املادة 

  ".عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على القانون

املرتبطة باحلد من إنتشار األسلحة النووية، وهذا ما  القضايا فأبدت اجلزائر حرصها الشديد على دعم

منع  إنضمام اجلزائر ملختلف املعاهدات الدولية ملنع اإلنتشار النووي سواء ما تعلق مبعاهدة جتسد يف

 )بليندابا معاهدة(ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف إفريقيا  إنتشار األسلحة النووية

  .النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة وكذا

إذ مل تنظم إىل املعاهدة حىت  -إنتشار األسلحة النوويةورغم التأخر يف االنضمام إىل معاهدة منع     

وهذا املوقف نابع من الطبيعة التمييزية هلذه املعاهدة من جهة ومن جهة  -1995جانفي  12غاية 

ووية بتعهداا سواء ما تعلق مبسألة الضمانات األمنية أو مسألة أخرى لإلنتهاكات وعدم إلتزام الدول الن

  .التعاون الذي تضمنته املعاهدة يف اال النووي

 شريعة العقد أن ملبدأ فتجسيدا. غري أّن ما ميكن مالحظته، حرص اجلزائر على اإللتزام بأحكام املعاهدة 

حترتم  بأن األطراف الدول على مجيع تعاقديا إلتزاما الذي يفرض  pacta sunt servanda املتعاقدين

 اجلزائر فإنّ . قصد تنفيذها  اإلجراءات الالزمة تتخذ وأن القانونية اليت نصت عليها املعاهدة ، األحكام

                                                           
1
  . 196، ص 2007اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  - 
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 املعاهدة من الثانية ألحكام املادة إحرتامها مبوجب املعاهدة، تؤكد النووية لألسلحة مالكة غري كدولة

   . 1املعاهدة إىل مامهاتاريخ انض منذ وتنفذها

وترى اجلزائر أّن إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية حق مشروع غري قابل للتصرف، هلذا   

وإنتاجها طبقا ملا تضمنته أحكام معاهدة منع  النووية الطاقة حبوث فهي تدعم التوجه الدويل حنو تطوير

اإلستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية  :"االنتشار النووي، مثلما أكدت عليه ديباجة املعاهدة على أنّ 

و املادة " جيب أن يكون متاحا جلميع أطراف املعاهدة  ملا له من فوائد جليلة تعود على البشرية مجيعا

ال يوجد يف هذه املعاهدة ما يفسر مبا يؤثر على احلق الثابت جلميع :" أنّه الرابعة من املعاهدة على

 حترتمودون متييز بني الدول مادامت " أطرافها  لتنمية أحباث وإنتاج الطاقة النووية لألعراض السلمية

  .والثالثة والثانية األوىل املواد عن املنبثقة االلتزامات

 يف هذا احلق، بل تعترب أّن احلق تعيق ممارسة انهشأ من إجراءات أو تدابري وعلى هذا األساس ترفض أي

 يف األطراف الدول النووية مكفول جلميع للطاقة والتكنولوجية السلمية االستخدامات مبختلف التمتع

   .املعاهدة

وعلى هذا األساس، حتركت اجلزائر للحصول على الدعم قصد إمتالك التكنولوجيا واملواد النووية،  

فوقعت على اتفاقيات تعاون يف جمال االستخدامات السلمية للطاقة النووية مع عدة دول ، تتيح هلا 

  . ث النوويةإنشاء احملطات النووية و احلصول على الوقود النووي واإلستفادة من اخلربات واألحبا

ومن أجل اإلستفادة من اإلستخدام السلمي للطاقة النووية قامت اجلزائر بإنشاء حمافظة الطاقة النووية 

تعمل على اجناز برامج  البحث والتطوير يف جمال الطاقة النووية و تتابع وتراقب تنفيذها، كما تساهم يف 

مفاعل ( كما أنشأت مفاعلني نوويني. 2عة هلاتطوير تطبيقات التكنولوجيا النووية ضمن املؤسسات التاب
  .3إلنتاج الطاقة اليت حتتاج إليها )النور بدرارية والثاني مفاعل السالم بعين وسارة

                                                           
1
 - NPT/CONF.2010/19, p2. 

2
يتضمن إنشاء حمتفظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسريها،  1996ديسمرب  1مؤرخ يف  436-96املرسوم الرئاسي رقم  -  

  .25-24، ص 75ج، العدد .ج.ر.ج
3
-«  est en train de les exploiter à des fins scientifiques. C’est une alternative aux autres 
énergies telles que le gaz et le pétrole et qui contribue à la protection de l’environnement», 
Taous Ferroukhi, ambassadrice de l’Algérie en Autriche eauprès du conseil des 
gouverneurs de l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA). Voir : Le Jeune 
Indépendant, 8 juin 2009  
      http://www.algeria-watch.de/fr/article/eco/nucleaire/relations_aiea.htm 
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يضاف إىل ذلك تأسيس معهد متخصص يف اهلندسة النووية ، وهو مؤسسة تعليمية توفر        

نووي، و يعمل على تدعيم برنامج الطاقة التدريب العملي لتطوير اخلربة يف جمال السالمة واألمن ال

  .2، فضال على إنشاء املركز الوطين للتكوين والدعم يف جمال األمن النووي1النووية املدنية يف اجلزائر

 السالم يف النووية الطاقة مسامهة" حول وتواصلت اجلهود يف هذا اال من خالل تنظيم مؤمتر إقليمي 

  .3الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع عاونوهذا بالت"املستدامة  والتنمية

 احلظر معاهدة على اجلزائر صدقت وطبقا ملا جاء يف املادة اخلامسة من معاهدة منع اإلنتشار النووي    

الدول  وباألخص املعاهدة، هذه على بعد تصدق مل اليت الدول مجيع النووية، وتدعو للتجارب الشامل

 سارية املفعول، توقيعها على املعاهدة حىت تصبح املعاهدة يستلزم اليت للمعاهدة الثاين املرفق يف املدرجة

  .تأخري دون تفعل ذلك أن على

 الثالثة العملية التدابري النووية ميثل أحد للتجارب الشامل احلظر معاهدة نفاذ بدء على أساس أن  

 والذي سيمكن ، 2000 لعام النووياملؤمتر اإلستعراضي ملعاهدة منع اإلنتشار  خالل املعتمدة عشر

 و ، أخرى جديدة منظومات واستحداث النووية األسلحة ملنظومات النوعي لتطوير وضع حد من

 .األفقي دون إستمرارية االنتشار النووي بالتايل حيول

 نفاذ بدء تيسري قصد الدويل الصعيد على اجلهود املبذولة كل يف اجلزائر تشارك الصدد، هذا ويف     

 النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة ملنظمة التحضريية كافة أعمال اللجنة يف بنشاط وتعمل املعاهدة

الذي تضمن الدعوة  64/69فقد صوتت لصاحل قرار اجلمعية العامة رقم .التحقق نظام وضع بغية

  .للتصديق على املعاهدة

 احلظر معاهدة نفاذ بدء على بالتشجيع قاملتعل االجتماع الوزاري يف اجلزائر إىل مشاركة إضافة     

 الوزاري اإلعالن كما أا وقعت نيويورك، يف 2009 سبتمرب عقد يف الذي النووية للتجارب الشامل

 .4هذه املناسبة يف اعُتمد الذي

ومبقتضى نص املادة السادسة من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، فالدول األطراف تلتزم    

بالتفاوض حبسن نية قصد اختاذ االجراءات الالزمة لوقف سباق التسلح النووي يف اقرب وقت ممكن، و 
                                                           

1
يتضمن إنشاء املعهد اجلزائري للتكوين يف اهلندسة النووية،  2011يونيو  2مؤرخ يف  211 -11املرسوم الرئاسي رقم  - 

 .2011يونيو  8الصادر يف  32ج، العدد .ج.ر.ج

يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم يف اال األمن النووية،  2012فرباير  2 6مؤرخ يف 87 -12املرسوم الرئاسي رقم  - 2 

  .2012فرباير  29الصادر يف  12ج، العدد .ج.ر.ج
  

3
 - NPT/CONF.2010/19, p2. 

4
 - NPT/CONF.2010/19, p3. 
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ية حمكمة و بنزع السالح النووي و لعقد معاهدة حول النزع السالح العام و الكامل حتت رقابة دول

 .   1فعالة

وقد لقيت القضايا املتعلقة بنزع السالح إهتمام اجلزائر وهذا ما يظهر من املشاركة اجلزائرية يف املنابر      

واملفاوضات الدولية ودعمها املطلق ملسألة القضاء على أسلحة الدمار الشامل، فهي عضو نشط يف 

  .مؤمتر نزع السالح التابع لألمم املتحدة

، وصرح وزير اخلارجية اجلزائري ُمراد مدلسي من 2009فرتأست اجلزائر دورة مؤمتر نزع السالح لعام     

واعترب الوزير اجلزائري أن اإلجراءات األمنية الدولية الفعالة ."نقطة حتول يف مؤمتر نزع السالح"جهته عن 

ني يف اإلسهام يف حتقيق نظرة تضامنية مبادئ الثقة القائمة بني الشركاء الراغب"هي تلك اليت ترتكز على 

متعددة األطراف يف جمال نزع السالح، وليس االحتماء وراء أسوار املفاهيم اإليديولوجية أو دروع 

  2."التفوق العسكري

 إنتاج حتظر للتحقق قابلة معاهدة على قصد التفاوض وهكذا طرحت خالل املؤمتر فكرة إنشاء فرق  

 وكذلك النووية ، املنفجرة األجهزة من وغريها النووية األسلحة يف صنع دمةاملستخ االنشطارية املواد

  .3السلبية األمن ضمانات حول توصيات إمكانية إعداد مسألة حبث

السالح النووي وكانت من  نزع إىل الداعية القرارات مجيع اجلزائر أيدت العامة، اجلمعية منرب وعلى

 املتعلق 64/55 القرار وكذا .النووية األسلحة حول نزع 64/53 الدول اليت بادرت إىل عرض القرار 

  . النووية باألسلحة التهديد مشروعية بشأن الدولية العدل حمكمة فتوى مبتابعة

 حلظر 64/29 القرار لصاحل اجلزائر فصوتت كما أبدت موافقتها حول جمموع القرارات يف هذا الشأن،

والقرار  النووية األخرى؛ املتفجرة األجهزة أو النووية األسلحة صنع ألغراض االنشطارية املواد إنتاج

64/31  

 1995 لعام النووي االنتشار منع ملعاهدة االستعراضي املؤمتر حول متابعة االلتزامات الواردة يف

 بتنفيذ التعجيل  :النووية األسلحة من خال عامل حنو"حتت عنوان  64/57 والقرار ،2000و

 .4"النووي السالح بنزع االلتزامات

                                                           
  .معاهدة منع انتشار األسلحة النوويةمن  6املادة  -1

     .2009ماي  19تصريح وزير اخلارجية اجلزائري يف املقر األوريب لألمم املتحدة جبنيف يوم  -  2 
3
 - NPT/CONF.2010/19, p4. 

4
  - NPT/CONF.2010/19, p4. 
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 خالية وعمال بنص املادة السابعة من معاهدة منع اإلنتشار النووي اليت تؤكد على أمهية إنشاء مناطق   

اتفاقات  أساس على النووية، األسلحة من خالية مناطق إنشاء أن اجلزائر ترى النووية ، األسلحة من

 عدم تعزيز نظام يف ويسهم اإلقليمي الصعيد على واألمن السالم توطيد على بفعالية يساعد طوعية،

 .النووي السالح ونزع النووي االنتشار

 يف النووية األسلحة من خالية منطقة إنشاء معاهدة ، إنضمت اجلزائر إىل2009وهكذا فإنه يف عام  

 نزع  جهود يف كبريا إسهاما يشكل الذي الصك هذا نفاذ ببدء ، وترحب) بليندابا معاهدة(أفريقيا 

  .العامل يف النووي االنتشار وعدم النووي السالح

  .اإللتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ثانيا

إّن إتفاق الضمانات الذي أكدت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب املوافقة املبدئية للدولة       

إلطالع على طبيعة الربنامج النووي للدولة ما مل   ورضاها، إذ ال ميكن للوكالة أن ترسل فرق التفتيش ل

 .  يكن هناك إتفاق يسري بني الدولة والوكالة

 للطاقة الدولية الوكالة اجلزائر مع أبرمت منع اإلنتشار النووي ، معاهدة من الثالثة وطبقا للمادة      

 هذا ومبوجب ،19961رس ما 30يف  الضمانات يف إطار معاهدة منع اإلنتشار النووي اتفاق  الذرية

واملعدات اليت تستخدم يف األنشطة النووية   االتفاق تلتزم اجلزائر بقبول نظام الضمانات على مجيع  املواد

سواء تقع داخل أراضيها أو حتت إشرافها من أجل التحقق من أن هذه املواد ال يتم حتريفها لصناعة 

  . 2أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة

إضافة إىل ما تقدم تنشئ اجلزائر نظاما حلصر ومراقبة مجيع املواد النووية اخلاضعة للضمانات      

وقصد حتقق . 3الضمانات وأن تقدم للوكالة املعلومات الالزمة عن املواد واملرافق النووية مبقتضى اتفاق

  .4حلصر ومراقبة املواد النوويةالوكالة من طبيعة األنشطة النووية فهي تستعني يف ذلك بالنظام اجلزائري 

 من منتظمة ملراقبة اجلزائر متلكهما اللذين للبحوث املخصصان املفاعالن وعلى هذا األساس خيضع    

وإجراء جرد جلميع املخزون من املواد 1 والتقارير 5مفتشي الوكالة قصد اإلطالع على السجالت جانب

  .علومات والبيانات اليت قدمت هلم، حىت يتحقق مفتشو الوكالة  من صحة امل2النووية

                                                           
1
  .3، ص 1996ديسمرب  1، 75ج، العدد .ج.ر.، ج 1996مارس  30، املؤرخ يف 435-96املرسوم الرئاسي رقم  - 

2
  .435-96من املرسوم الرئاسي رقم  2و  1املادة  - 

3
  .435-96من املرسوم الرئاسي رقم  8و  7املادة  -  

4
  .435-96، من املرسوم الرئاسي رقم 32املادة  - 

5
  . 435-96من املرسوم الرئاسي رقم  59إىل  52املواد من  - 
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 اتهاللتزاما احرتام اجلزائر الذرية للطاقة الدولية الوكالة ابه تقوم اليت التحقق أنشطة دائما أثبتت وقد   

  .املعاهدة وتعاوا لتسهيل تنفيذ الضمانات املنصوص عليها إطار يف ابه املتعهد

فالتزام اجلزائر مبنع االنتشار النووي يرافقه اقتناع ال تردد فيه باستغالل الطاقة النووية السلمية      

املشروعة والواردة يف معاهدة منع االنتشار من أجل التنمية و توظيف منجزات التكنولوجيا يف خمتلف 

ل من أجل السلم واألمن و العم. ااالت من أجل التقدم ورفع املستوى املعيشي للشعب من جهة

  .الدوليني طبقا ملا تضمنته األحكام والنصوص اإلتفاقية الدولية من جهة أخرى

 

 : المطلب الثاني 
  إلى الحظر الشامل لتجارب النوويةن الحظر الجزئي لم

إن حظر إجراء التجارب على األسلحة النووية إجراء يراد به العمل على منع إنتشار تكنولوجيا 

ذلك أن الدول لن تنفق أمواال ضخمة وجهدا بشريا مما يتطلبه صناعة سالح نووي، . لنوويةاألسلحة ا

إذا مل تتمكن من جتربة ذلك السالح، حىت تصبح بذلك على معرفة وثيقة بصالحيته، ومن هنا فحظر 

  . التجارب معناه إضعاف احلافز على إنتاج السالح

م أسلحته يف حالة نشوب احلروب بل إنه قائم فاخلطر النووي على العامل ليس فقط يف استخدا

نتيجة التجارب النووية والتفجريات النووية والتسربات بسبب األخطاء ونتيجة تقادم املفاعالت وحنو 

وأمام هذه املخاطر تعالت األصوات من أجل حظر التجارب النووية منذ اخلمسينات بعد أن . ذلك

األفعال،  بية، مما جعل اتمع الدويل يتحرك ويبدي رفضه هلذهتزايدت عمليات التفجريات النووية التجري

عن إجراء أي اختبارات نووية، وتكللت هذه اجلهود الدولية يف إرساء  ومتت الدعوة إىل ضرورة التخلي

لتتواصل اجلهود إىل إبرام  ،)الفرع األول(  1963معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية يف عام 

و هذا   ،)ثانيالفرع ال(  .معاهدة أشكل من سابقتها عرفت مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

  .تباعاما ستتم دراسته 

 :الفرع األول 

  معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية 

                                                                                                                                                                                
1
  .435-96من املرسوم الرئاسي رقم  69إىل  60املواد من  - 

2
  .435-96من املرسوم الرئاسي رقم  42املادة  - 
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أن تلتحق الدولة مبصاف تعترب التجارب النووية خطوة رئيسية يف تصميم األسلحة النووية من أجل 

، فأدى 1الدول النووية أو أا تقوم بالتجارب النووية قصد تطوير وحتسني خمزوا من األسلحة النووية

ذلك إىل اتساع دائرة السالح النووي و كثرة التجارب النووية اليت قامت ا الدول حيث وصل عدد 

جتربة نووية، مت فيها  500جلزئي للتجارب النووية التجارب النووية اليت مت إجراؤها قبل معاهدة احلظر ا

ميقاطن من املواد املتفجرة تفوق كمية املتفجرات اليت استخدمت يف احلرب العاملية الثانية  600تفجري 

دفع بالدول . 2مرة من قنبلة هريوشيما 400مبئات املرات و كان من ضمنها رؤوس هيدروجينية أقوى 

  .نع االنتشار و الكف عن التجارب النوويةفاوضات جدية ملمالكربى إىل 

  

 : الخلفية التاريخية إلبرام المعاهدة : أوال 
من أجل وقف التجارب النووية عامة، إذ كان  1954يعود أول اقرتاح قدم لألمم املتحدة لعام 

اقرتاحا هنديا لتتواىل بعد ذلك االقرتاحات و تعقد االجتماعات من دول عديدة، ويف نفس الصدد 

صدرت األمم املتحدة العديد من القرارات لتحقيق هذا اهلدف إال أن اآلراء تباينت بني السعي إىل أ

  .3حتديد عدد التجارب و وقفها إىل أن مت التوصل إىل حضرها جزئيا مث إىل حترميها ائيا

فبعد إخفاق مؤمتر جنيف لوقف التجارب األسلحة النووية للتوصل إىل حل ملشكلة التجارب 

، 1962مارس  14النووية مت إسناد املهمة إىل جلنة الثماين عشر لنزع السالح و اليت تشكلت يف 

وقامت هذه األخرية بدورها بتشكيل جلنة فرعية تضم كل من اإلحتاد السوفيايت والواليات املتحدة 

  .4األمريكية واململكة املتحدة ملتابعة موضوع وقف التجارب النووية

حول إرساء نظام رقابة فعال يرتكز على أسس علمية وليست سياسية من وانصبت املفاوضات 

خالل الشبكات الوطنية ومراكز املراقبة، مع تشكيل جهاز رقابة دولية وعلى الدول االلتزام بتوفري كل 

املعطيات هلذا اجلهاز والسماح له بأداء مهامه دون تعرضه للعرقلة من أي دولة ، و يكون التفتيش 

إال أن االحتاد السوفيايت استبعد الرقابة على التجارب  . 5حالة حدوث أي هزات أرضية إجباريا يف

                                                           
1- J. Betermier, Essais nucléaires et dissuasion, Défense nationale, février 
1993, p33. 

  .52، ص1995محاد، منع االنتشار النووي اجلذور و املعاهدة، جملة السياسة الدولية، مصر، فوزي / د -  2
  .258عبد الفتاح حممد إمساعيل، مرجع سابق، ص -  3

4 -Marie François furet, désarmement nucléaire, Edition Pedone, 1973, p86.  
5- Ibid, p87. 
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اجلوفية، وأبدى موافقته على حظر التجارب يف اجلو و يف الفضاء اخلارجي و حتت املاء كمرحلة أوىل 

  . حنو معاهدة شاملة

يد األول من جانفي مبوجبه مت حتد 1762و عليه أصدرت اجلمعية العامة لألم املتحدة القرار 

كأقصى حد لوقف التجارب النووية أما موضوع اهلزات األرضية الغري معروفة املصدر إن كانت   1963

من جراء التجارب النووية اجلوفية أم هزات أرضية و كذا ما خيص جهاز الرقابة فبقيت املسألة عالقة، إىل 

الصناديق (ات لرصد اهلزات األرضية أن مت التباحث حول اقرتاح سوفيايت يتضمن فكرة إنشاء حمط

و حتديد طبيعتهاـ إال أا طفت مشكلة أخرى بني تلك الدول حول عدد مرات التفتيش ) السوداء

و لتفادي االختالف القائم حول موضوع التجارب النووية حتت . السنوية و عدد الصناديق السوداء

للتوصل إىل فكرة احلظر اجلزئي و  1963ة جويلي 15األرض، مت بدأ املفاوضات املباشرة مبوسكو يف 

  .1استبعاد حظر التجارب حتت األرض

مبوسكو وقع وزراء خارجية كل من الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد  1963أوت  5ويف 

السوفيايت و اململكة املتحدة على معاهدة حظر التجارب النووية يف اجلو و الفضاء اخلارجي و حتت 

 10ضور األمني العام لألمم املتحدة، و أصبحت املعاهدة سارية املفعول ابتداء من املاء، وهذا حب

 .19632أكتوبر 

املعاهدة بأا مثرة جهود مثانية عشر عاما يف األمم املتحدة  كينيديووصف الرئيس األمريكي 

فريى  وروتشوفخلفرض قيود على التنافس الدويل يف جمال التسلح النووي، أما رئيس االحتاد السوفيايت 

بأن املعاهدة ذات أمهية دولية كربى و تعد جناحا عظيما لكل الشعوب احملبة والداعية للسالم، و نصرا  

  .3كبريا لكل العامل من أجل وقف التجارب النووية و نزع السالح و إقرار السالم

) 18ة الدول جلن(و خالل الدورة الثامنة عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة تقدمت جلنة جنيف 

حتت  1963نوفمرب  27مبشروع قرار يتضمن معاهدة احلظر اجلزئي و الذي تبنته اجلمعية العامة يف 

، حيث أبدت اجلمعية العامة رضاها حول املعاهدة و دعت الدول لالنضمام للمعاهدة، و 1910رقم 

رة يف ديباجة حول نزع السالح ملواصلة جهودها لبلوغ األهداف املسط 18مواصلة جلنة الدول 

  .4املعاهدة

                                                           
1 -Ibid, p90. 
2 - George Fisher, l’interdiction partielle des essais nucléaire,AFDI, p3. 

  .117- 116حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص/ د -  3
4 - Marie François Furet, op-cit, 90 
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  : أهداف المعاهدة : ثانيا 
تضمنت الديباجة إشارة واضحة . تضم معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية ديباجة و مخس مواد

هلدفني رئيسيني تعمل على حتقيقهما، فاهلدف األول األساسي يتمثل يف التأكيد على رغبة الدول 

سان باملواد املشعة مبا حيقق هلا التمتع لشعوا ببيئة نظيفة األطراف يف وضع حد لتلوث بيئة اإلن

  . وسليمة

أما اهلدف اآلخر فهو حظر كل التفجريات اخلاصة بتجربة األسلحة النووية أو أية تفجريات نووية 

أخرى سواء يف اجلو أو الفضاء أو حتت املاء يف مجيع األوقات من أجل الوصول إىل اتفاق بشأن نزع 

ة شاملة و كاملة حتت إشراف دويل دقيق مبا يتفق مع أهداف األمم املتحدة وذلك يف السالح بصف

ألجل وضع حد لسباق التسلح واستئصال كل حافز على صناعة وتجربة جميع "أقرب وقت ممكن،
  .1"األسلحة بما في ذلك األسلحة النووية

ن طرف الدول األعضاء تذهب األستاذة ماري فريي إىل أن التجارب األسلحة النووية حمظورة م

حسب املعاهدة و هذا يف اجلو أو الفضاء اخلارجي أو حتت املاء، إال أن التجارب اليت تكون حتت 

األرض يبقى مسموح ا و لكن بشروط، فالتجارب اليت تكون يف الفضاء اخلارجي تشمل كل الفضاء 

در عن اإلدارة األمريكية و اليت اخلارجي و اجلو أي يعين مجيع طبقات اجلو و هذا بناءا على قرار صا

نفس املالحظة تنطبق على التجارب حتت املاء و منها . تبني أن هذا املصطلح حمصي إال أنه غري حمدد

املياه اإلقليمية و منطقة أعايل البحار و هي بذلك أيضا تشمل املياه الداخلية و األار و البحريات و 

  ).حتريرها(  مضمون املعاهدة البحر الداخلي أي أن هناك عيب أو نقص يف

و من الواضح أن املعاهدة مل حتظر التجارب النووية حتت األرض على أن ال تتجاوز آثار 

اإلشعاعات احلدود اإلقليمية للدولة، و يشمل احلظر األقاليم اليت ختضع لسلطان الدولة أو حتت 

 داخل إقليمها إذا ضمنت عدم إشرافها، أي من حق كل دولة إجراء التجارب النووية حتت األرض يف

إال أنه تطرح اإلشكالية فمن جهة ال يوجد هناك تعريف للتجارب حتت . تسرب اإلشعاع لدول اجلوار

األرض وليست هناك معايري تسمح بالتمييز ما بني التجارب اليت جتري حتت األرض و تلك اليت تتم 

  . على سطح األرض

فجري النووي حتت األرض أن متتد إشعاعاته بواسطة الرياح و من جهة أخرى، ال ميكن اجلزم بأن الت

فمن الصعوبة جتاوز تلك الصعوبات مرتكزين على مفاهيم قانونية واسعة، ومثال . ألقاليم الدول ااورة

                                                           
  .ديباجة املعاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية -  1
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تبعه  و نظرا خلطأ يف التقدير 1965جانفي  15ذلك التفجري حتت األرض الذي قام به السوفيات يف 

  . 1لألقاليم ااورةأضرار إشعاعية امتدت 

إن املعاهدة رتبت إلتزاما يقع على عاتق الدول األطراف باالمتناع عن إحداث أو تشجيع أو 

االشرتاك بأي طريقة من الطرق يف إجراء أي تفجري لتجربة األسلحة النووية أو أية تفجريات نووية أخرى 

. 2)اجلو أو الفضاء أو حتت سطح املاء(يف أي مكان و الذي قد جيري يف أي بيئة من البيئات املذكورة 

إن هذا تأكيد ملا جاء من أهداف يف الديباجة لوقف االنتشار األسلحة النووية، فاحلظر يشمل كل 

مساعدة مهما كان نوعها مباشرة أو غري مباشرة موجهة إىل غرض إجراء جتارب تفجريات على األسلحة 

  . املشمولة باحلظرالنووية و أي تفجريات نووية أخرى يف األماكن 

و باعتبار أن الواليات املتحدة األمريكية طرفا يف املعاهدة تتبىن نفس التوجه و هذا ما تضمنه 

بأن احلكومة األمريكية ال تساعد يف صناعة األسلحة النووية ) Mac Mahonماك ماهون ( قانون 

ة هذه األحكام تقتصر فقط وحقيق. 3سوى الدول اليت اثبتت تقدما جوهريا يف تطوير السالح النووي

على بريطانيا و اآلن هي طرف يف املعاهدة، و هذا يبني احنيازا واضحا يف سن قوانني تتماشى و 

  .اإلسرتاتيجية السياسية للدولة

 ها التجارب النووية، مما يعين أنمضموو املالحظ أن الفقرة الثانية تنصرف فقط على املساعدة اليت 

اليت مل توقع على املعاهدة أم  توقعبدت موافقتها و لدول سواء أا بني مجيعنقل األسلحة النووية يسمح 

، و حيظر فقط إذا كان يستغل ذلك يف إجراء التجارب النووية وفق الشروط ورفضت اإلنضمام هلا

ي للطاقة النووية احملددة يف االتفاقية، و إن كان التعاون املتعلق باملبادالت اليت ختص االستخدام السلم

إال أن التفجريات الناجتة عن االستخدام السلمي للطاقة النووية تعد حمظورة يف اجلو و يف  فيبقى مقبول

يستثىن من ذلك " أي تفجريات أخرى" الفضاء اخلارجي و حتت املاء ألا تدخل ضمن نص املعاهدة 

ات الناجتة عن التفجري خارج أراضي التفجريات اليت تتم حتت األرض مع التقيد بعدم تسرب اإلشعاع

  .الدولة

  القواعد اإلجرائية في المعاهدة: ثالثا 
احتوت املعاهدة على مجلة من اإلجراءات تتعلق بالتصديق و التعديل و االلتزام ا و االنضمام 

 فحسب املادة الثالثة مبجرد تصديق الدول األطراف األساسية و إيداع. إليها و كذا االنسحاب منها

                                                           
1- Maris françois Furet, op-cit, p97.  -  

  .ةمن املعاهد 2الفقرة  1املادة -  2
3- Marie François Furet, op-cit, p98. 
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وثائق التصديق تصبح املعاهدة سارية املفعول، كما أن املعاهدة مفتوحة النضمام مجيع الدول يف أي 

وقت، و تكون ملزمة هلذه الدول من تاريخ إيداع وثائق التصديق لدى حكومات الدول األطراف 

ووية، فاالنضمام الثالث األساسية سواء أكانت نووية أو مالكة لألسلحة النووية أو ال متتلك القدرات الن

مفتوح أمام مجيع الدول دون متييز، وهذا من شأنه احلد من انتشار األسلحة النووية ألنه من الضروري 

  .1بإعتباره مرحلة أساسية تسبق صناعة السالح النووي إجراء التجارب التفجريية على األسلحة النووية

يما يراه مناسبا شريطة قبول ثلث و ختول املعاهدة لكل طرف احلق يف تقدمي اقرتاح التعديل ف

أعضاء املعاهدة على هذا التعديل على أن يكون من بني الدول الثالث األساسية يف املعاهدة، مما 

يتطلب عقد مؤمتر حتضره مجيع األطراف املتعاقدة لدراسة هذا التعديل و تتم املوافقة عليه بغالبية الدول 

  . 2ألساسية الثالثاألطراف يشرتط أن يكون من بينها الدول ا

و وفقا لنص املادة الرابعة على أن املعاهدة تبقى سارية املفعول لوقت غري حمدود، و أن االنسحاب 

منها حق جلميع الدول األطراف فيها عندما ترى أن هناك أحداثا غري عادية تتعلق مبوضوع االتفاقية من 

اف املعاهدة مما يكون مربرا إللغائها أو شأا أن تعرض مصاحلها العليا للخطر،أو ينتهك أحد األطر 

  .إائها، على أن يتم التبليغ باالنسحاب مجيع األطراف يف االتفاقية قبل ثالثة أشهر

و يف احلقيقة أن أثر انسحاب أية دولة غري مالكة لألسلحة النووية خيتلف عن أثر انسحاب الدولة 

اب األخرية دفع الدول النووية األخرى إىل اليت متتلك األسلحة النووية، إذ قد يرتتب على إنسح

بذلك . 3االنسحاب ملمارسة جتارا و لتطوير أسلحتها النووية لتلحق بالتقدم العلمي يف هذا اال

يفتح اال النضمام أكرب عدد ممكن من األطراف إلمكانية حتللها من االلتزامات املرتتبة على ضوء 

  .املعاهدة

  الحظر الجزئي للتجارب النوويةتقييم معاهدة : رابعا 
إن املعاهدة اليت حنن بصددها تربز كخطوة إجيابية للحد من انتشار األسلحة النووية ألن مرحلة 

إجراء التجارب النووية مرحلة سابقة لعملية إنتاج السالح النووي، فتقوم الدول بإجراء التجارب ملعرفة 

اء على التلوث البيئي الناتج عن اإلشعاعات النووية يف قدراا التفجريية، وتعد املعاهدة وسيلة للقض

  .الفضاء أو اجلو أو حتت املاء

                                                           
1
  .من معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية 3املادة - 

  .من معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية 2املادة  -  2
  .291حممد عبد الفتاح إمساعيل، مرجع سابق ، ص -  3
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وقد جسدت نوعا من التوازن الدويل بوجود قوتني نوويتني مها الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد 

عسكرية سواء السوفيايت بل أا حظرت كل املساعدات الرامية إىل القيام بالتجارب النووية لألغراض ال

  .1املباشرة منها أو غري املباشرة

و املالحظ أن املعاهدة اقتصرت على حظر جزئي يشمل التفجريات النووية على جماالت حمددة و 

يستثين أهم التجارب وهي تلك اليت تتم حتت األرض، و الواقع أن تلك اليت تتم حتت األرض قد يصل 

يف آثار اإلشعاعات النووية، وتتسبب يف أضرار بالغة يف أقاليم أثرها إىل الدول ااورة لصعوبة التحكم 

باإلضافة إىل أن التجارب اليت تقوم ا الدول غري األطراف سواء يف اجلو أو حتت املاء .الدول ااورة

  . تزيد من خماطر التلوث اإلشعاعي

األخرى ميكنها إجراء إن االلتزام باملعاهدة تتقيد به الدول األطراف فقط، مما يعين أن الدول 

التجارب تفجري األسلحة النووية دون أي إلتزام ختضع له، باإلضافة أن للدول األطراف احلق يف التحلل 

بل للدول األطراف احلق يف االنسحاب، ومن شأن مثل هذا اإلجراء أن يكون حافزا . من املعاهدة

  .تقدمها يف هذا اال النسحاب الدول األخرى خوفا من مواصلتها لتجارا النووية و

وعليه فليس للمعاهدة تأثري على احلد من انتشار األسلحة النووية ألن الدول اليت التزمت مبضمون 

املعاهدة قد متكنت من صناعة السالح النووي وهي ليست حباجة للقيام بتجارب نووية يف اجلو أو 

النووية وما توصلت إليه من تصاميم،  الفضاء اخلارجي أو حتت املاء، مكتفية بإنتاجها من األسلحة 

أما الدول غري األطراف . كنتيجة ملا سبق وقامت به من جتارب أو ما ستقوم به من جتارب حتت األرض

فليس هناك ما مينعها من إنتاج لألسلحة النووية وتطويرها ومواصلتها للتجارب النووية، مادامت غري 

  . 2ملزمة بأحكام املعاهدة

هدة افتقادها لوجود جهاز دويل رقايب للتحقيق و التفتيش كآلية ملتابعة تطبيق يؤاخذ على املعا

و زيادة على ذلك، متنح الدول الثالث امتيازات خاصة ختلق نوعا من الال تكافؤ ، . مضمون املعاهدة

 .3إذ أنه ال ميكن تعديل املعاهدة إال بعد موافقة هذه الدول

النزاع املسلح، فاملعاهدة تضمنت حظر كل تفجري لسالح وفيما يتعلق بالتفجريات النووية زمن 

نووي أو أية تفجريات نووية أخرى دون النص صراحة على حظر إجراء التفجريات األسلحة النووية زمن 

النزاع املسلح، رغم أن الغاية اليت تسعى إليها املعاهدة هو وقف جتارب األسلحة النووية ألنه لو كان 

                                                           
  .492خضري، مرجع سابق، صنصر الدين األ -  1
  .120مرجع سابق، ص حممود خريي بنونة،  -  2
  .294حممد عبد الفتاح إمساعيل، مرجع سابق، ص -  3
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زيادة . 1خدام األسلحة النووية زمن النزاع املسلح ألشارت املعاهدة صراحة بذلكهذا املطلوب حترمي است

على أن مجيع قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت سبقت إقرار املعاهدة أو اليت تلتها كلها تضمنت 

عسكرية، و الدعوة إىل ضرورة عقد مؤمتر لتوقيع إتفاقية حلظر استخدام األسلحة النووية يف األغراض ال

  .أن استخدام األسلحة النووية يعترب خرقا مليثاق األمم املتحدة

 :الفرع الثاني 

  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

تعد معاهدة حظر التجارب النووية خطوة إجيابية حنو احلد من انتشار األسلحة النووية أفقيا ورأسيا 

الدويل التسابق الدويل يف تدعيم وزيادة الرتسانات النووية ذات أمهية بالغة، سيما بعدما الحظ اتمع 

للدول املالكة لألسلحة النووية، وأن مسألة احلظر اجلزئي للتجارب النووية غري كافية مما يستدعي التفكري 

يف سن معاهدة تكون أمشل من سابقتها بإعتبار أن حظر التجارب النووية من شأنه تعزيز األمن 

  .واالستقرار الدويل

  الخلفية التاريخية للمعاهدة : أوال 
مت فتح باب التوقيع على معاهدة احلظر الشامل  1996يف الرابع والعشرين من شهر سبتمرب 

التصديق  3غري أن املعاهدة مل تدخل بعد حيز النفاذ لرفض تسعة دول. 2للتجارب النووية بنيويورك

ور مائة ومثانون يوما من تاريخ إيداع صكوك من جانب  عليها باعتبار أن نفاذ املعاهدة ال يتم إال بعد مر 

كل الدول املذكورة يف امللحق الثاين من املعاهدة واليت يبلغ عددها أربع و أربعون دولة لديها قدرات 

نووية من مفاعالت لتوليد الطاقة النووية أو مفاعالت أحباث نووية، وحتظر املعاهدة إجراء أي تفجري 

وتدعو كل دولة طرف عن االمتناع عن أي تفجري نووي يف أي . نووي آخر لسالح نووي أو تفجري

مكان حتت سلطته أو سيطرته، وأن متتنع الدول على أن تسبب أو أن تشجع أو تشارك بأي شكل يف 

  .4إجراء أي تفجري اختباري لسالح نووي أو تفجري نووي

الدورة التاسعة تعود جذورها إىل ومل يتم التوصل إىل إبرام هذه املعاهدة إال بعد جهود طويلة 

و اجلمعية تتبىن التوصيات للنظر يف موضوع التجارب  1954للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

                                                           
  .285نفس املرجع ، ص -  1

2- A/Res/50/245 du 10 sep1996. 
الدول اليت مل تصدق على أما . دولة  159دولة بينما صدقت عليها  183يبلغ عدد الدول اليت وقعت على املعاهدة  -  3

  األمريكية، الصني، مصر، اهلند، كوريا الشمالية، باكستان، إيران،أندونيسيا، مصر،إسرائيلالواليات املتحدة : فهي املعاهدة 
  .من معاهدة حظر الشامل للتجارب النووية 4املادة  -  4
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طلبت اجلمعية العامة من جلنة نزع السالح باختاذ اإلجراءات  35النووية واحلد منها، وخالل دورا 

اوضات حنو عقد اتفاقية دولية حلظر التجارب النووية، و البدء يف املف 1981الضرورية ابتداءا من عام 

و اجلمعية العامة تتبىن التوصية تلو التوصية حول حترمي التجارب  49حىت الدورة  36و منذ الدورة 

  .1النووية

، تقدم االحتاد السوفيايت سابقا باقرتاح يتضمن األحكام األساسية ملعاهدة حول 1982ويف عام 

األسلحة النووية، وطالب بعدم إجراء أي جتارب لألسلحة النووية من تاريخ  احلظر الكامل لتجارب

االتفاق إىل غاية إبرام هذه املعاهدة كدليل على حسن النية، ودعا مجيع األطراف للتفاوض حوهلا، إال 

أن بريطانيا اعرتضت حول مسألة التحقق، كما أن هذا املقرتح مل يعاجل موضوع التفجريات النووية 

، عقد يف مقر االمم 1991غري أنه مع بداية عام . 2راض السلمية كشرط حلظر التجارب الشامللألغ

املتحدة مؤمتر نزع السالح الذي حث فيه الدول على ضرورة بذل اجلهود من أجل العمل على حتويل 

ة، طبقا معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية إىل معاهدة تتميز حبظر شامل على مجيع التجارب النووي

  . ملا جاء يف نص املادة الثانية من معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النوووية

وبذلك بدأت مفاوضات حثيثة داخل مؤمتر نزع السالح أفضت إىل تشكيل جلنة خاصة أوكل هلا 

وتقدم رئيس اللجنة . مهمة اإلعداد والتفاوض حول موضوع معاهدة احلظر الكلي للتجارب النووية

ول املوضوع إال أنه لقي معارضة شديدة حول مسألة التفتيش الذي يرتتب عن إبرام بنص كامل ح

املعاهدة من قبل الصني و اهلند و باكستان، مما استدعى من رئيس اللجنة البحث إلجياد صيغة تفاهم 

 .بالنسبة للمشكل املطروح، فأجريت عدة تعديالت لقيت استحسانا من الدول

اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعا للنظر يف طلب تقدمت به ، عقدت 1996سبتمري  9ويف 

اسرتاليا بغرض اختاذ إجراء حول مشروع معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، وخالل االجتماع مت 

دول عن اختاذ أي  5دول وامتنعت  3صوت يف حني اعرتضت  150التصويت لصاحل املشروع بأغلبية 

عتماد املعاهدة ودعوة األمني العام لألمم املتحدة لفتح باب التوقيع عليها يف موقف، ونص القرار على ا

 .3مقر األمم املتحدة، و لكن مع بقاء الصني كطرف معارض هلذا االتفاق

                                                           
1 - Paul Tavernier, L’adoption du traité d’interdiction des essais nucléaires, 

AFDI, 1996, p 119. 
  .213- 212، ص 1983ة األمم املتحدة لنزع السالح، األمم املتحدة، حولي -  2

3 - Paul tavernier, op-cit, p120. 
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ومل يكن من األمر السهل أن تقدم الدول املالكة لألسلحة النووية على التوقيع و تضع حدا 

و على . ضات صعوبات كبرية كادت تؤدي إىل فشل املفاوضاتلتجارا النووية، فقد واجهت املفاو 

األخص فيما يتعلق مبسألة التفتيش امليداين، إذ خيول لكل دولة طرف أن تطلب إجراء التفتيش امليداين 

ألي دولة أخرى طرف، فانقسمت الرؤى الدولية للمسألة بني مؤيد و هي الدول السباقة يف جمال 

، وأطراف معارضة بشدة وهي دول )املتحدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا،الواليات ( التسلح النووي 

  .1اجلنوب مدعومة بكل من الصني و روسيا

، 1996و آخر يف  1993بل إن الصني مل تستجب للنداءات الدولية و واصلت جتارا يف عام 

ن الثالثون من جويلية جويلية استعدادها الكامل أن تتوقف على إجراء أي جتربة ابتداءا م 29لتعلن يف 

  .2و هي دف من وراء ذلك إىل نزع السالح الكامل 1996

ومن جهة أخرى، توجد دولة كاهلند ترفض التوقيع على املعاهدة بعدما كانت من الداعني إىل حظر 

التجارب النووية و نزع السالح النووي، و تتذرع بأن املعاهدة مل تتضمن النص على التحرمي الشامل 

بل تضيف الصني . التجارب النووية و أن املعاهدة ال توقف التطوير النوعي لألسلحة النووية ملختلف

انتقادا آخر ملشروع املعاهدة و اليت اعتربته يشكل ضغطا سياسيا ال حيتمل حينما تشري إىل أن املعاهدة 

 .3ال تكون نافذة إال بتصديق دول معينة

الشفافية يف املفاوضات و على اخلصوص يف املرحلة و يف نفس السياق، تأسفت باكستان لغياب  

اخلرية، إذ خلصت إىل مفارقات ما بني ما جرى من مفاوضات و نقاشات متعددة األطراف مع أعضاء 

  .4اللجنة اخلاصة و النص األخري

أما إيران فصرحت بأا ستقف ضد اجلهود املبذولة إلبرام املعاهدة فهي ال تقبل بوجود إسرائيل يف 

5لس التنفيذي للمنظمة الدولية ملقاومة التجارب النووية ضمن جمموعة الشرق األوسطا.  

و أمام هذه املواقف املتباينة و سعيا منها قدما لتمرير مشروع املعاهدة جلأت اسرتاليا إىل اجلمعية 

 .6العامة اليت تبنته

                                                           
  .28غسان اجلندي، مرجع سابق، ص  -  1

2- Paul tavernier, op-cit, p 120. 
  .29غسان اجلندي، مرجع سابق، ص  -  3

4 - Paul tavernier, op-cit, p 121.  
  .28غسان اجلندي، مرجع سابق، ص  -  5
  .499نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص  -  6
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ان بإصدار بيان وزاري مشرتك ، قام وزراء خارجية كل من أسرتاليا وهولندا والياب2002ويف سبتمرب 

أمام األمم املتحدة من أجل إبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وهذا بتأييد من طرف عدة 

وزراء دول آخرين، وتضمن البيان دعوة الدول للتوقيع والتصديق على املعاهدة يف أقرب وقت ممكن 

  .1تم إعتمادها بصفة رمسيةوباألخص الدول اليت تلزم تصديقها على املعاهدة حىت ي

، جدد وزراء خارجية عدة 2006سنوات من فتح باب التوقيع على املعاهدة يف سبتمرب  10وبعد 

دولة  176دول يف بيان مشرتك تأييدهم ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ورحب البيان بتوقيع 

ء يف املعاهدة خالل اجللسة اخلاصة دولة عليها، وقد أبدت الدول األعضا 135على املعاهدة وتصديق

قلقها الشديد لقيام   2006أكتوبر 13للجنة التحضريية ملنظمة احلظر الشامل للتجارب النووية يف 

، واعتربت أن هذا انتهاك سافر 2006أكتوبر  9كوريا الشمالية بإجراء جتربة نووية حتت األرض يف 

 .2من أجل حظر التجارب النوويةلروح املعاهدة وخمالف للتوجهات والرؤى العاملية 

  : أهداف المعاهدة و اإللتزامات المترتبة على الدول األطراف : ثانيا 
 : أهداف المعاهدة - 1

مادة، باإلضافة إىل  17تضمنت معاهدة احلظر الكلي للتجارب النووية ديباجة ا عشر فقرات و

األعضاء يف الس التنفيذي للمنظمة ملحقني مكمالن للمعاهدة، فامللحق األول حيوي قائمة الدول 

دولة املعنية بالتصديق على املعاهدة  44حسب التوزيع اجلغرايف، أما امللحق الثاين فيضم قائمة ب

  . 3لتصبح سارية املفعول

وتفاديا لالنتقاد الذي لقيته معاهدة احلظر التجارب األسلحة النووية يف الفضاء اخلارجي وحتت 

فقد جاءت معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لتمنع القيام جبميع  ،1963سطح املاء لعام 

التفجريات النووية سواء كانت لألغراض السلمية أو العسكرية ويف مجيع البيئات وعلى كافة الدول 

األطراف خالفا ملا ورد يف معاهدة عدم إنتشار األسلحة الّنووية اليت تسمح للدول النووية حبقها يف 

جارب النووية ألغراض سلمية، فمعاهدة احلظر الشامل للتجارب الّنووية قد ألغت هذا اإلمتياز إجراء الت

واإلزدواجية املمنوحة للدول النووية فال وجود لفرق بني تفجريات ألغراض سلمية أو أغراض عسكرية 

ة يف تطوير فاحملصلة أّن كال التفجريين يشكالن خطرا على األمن والسلم الدويل ومن شأما املسامه

  . السالح النووي

                                                           
  .20، ص2002، 27األمم املتحدة، حولية األمم املتحدة لنزع السالح، الد  -  1
  .8، ص2007، 31األمم املتحدة، حولية األمم املتحدة لنزع السالح، الد  -  2

3 - Paul Tavernier , op-cit, p 
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باإلضافة إىل أن هذه املعاهدة تؤكد على مقاصد األمم املتحدة الرامية إىل حتقيق السلم واألمن 

الدويل، ويف إطار اجلهود الدولية املبذولة بغرض نزع السالح بصفة شاملة وباألخص حظر انتشار 

 .األسلحة النووية واحلد من تطويرها كما ونوعا

ت الدول األطراف يف املعاهدة على ارتياحها و تفاؤهلا باخلطوات اإلجيابية اليت مت القيام أعرب فقد

رية يف جمال احلد ألخا، سواء ما تعلق باالتفاقيات الدولية و التدابري اليت اختذا الدول يف السنوات ا

من التسلح النووي مبا يف ذلك التخفيض يف ترسانة األسلحة النووية ملنع انتشار األسلحة النووية، إذ 

تؤكد الدول األطراف على ضرورة مواصلة اجلهود الدولية يف سبيل نزع السالح النووي بصفة كلية و هذا 

  .1هذه االتفاقيات حتت إشراف دويل دقيق مع التنفيذ الكامل و الفوري ملثل 

كما تؤكد املعاهدة على وقف تفجريات التجارب األسلحة النووية و كل التفجريات النووية األخرى 

من خالل وقف التطوير و التحسني النوعي لألسلحة النووية و إاء استحداث أنواع جديدة متطورة 

ي و عدم االنتشار، إضافة إىل إدراك من األسلحة النووية يعد إحدى التدابري الفعالة لنزع السالح النوو 

هذه الدول بأن وضع حد جلميع هذه التفجريات مبثابة خطوة فعالة حنو القيام بعملية منهجية لتحقيق 

وأن الدول على قناعة بأن أكثر الطرق فاعلية للتوصل إىل وضع حد للتجارب . نزع السالح النووي

لية تعىن بالتحقيق يف هذا الشأن، و هو أمر يشكل هدفا النووية ال يتأتى إال من خالل إبرام معاهدة دو 

  .من أهداف اتمع الدويل يف جمال نزع السالح

كما دف املعاهدة إىل وقف االنتشار األفقي والرأسي لألسلحة النووية ألن مجيع التجارب النووية 

ألسلحة النووية واختبار  دف يف األساس إىل تطوير التكنولوجيا النووية واستحداث أنواع جديدة من ا

كفاءا، لذا أكدت الدول األطراف يف املعاهدة على احلد من التطوير النوعي والكمي لألسلحة النووية 

واالمتناع عن نشر التكنولوجيا النووية من خالل نقل تقنية إجراء هذه التجارب إىل دول غري مالكة 

ألسلحة النووية ما مل تسبق ذلك إجراء جتارب لألسلحة النووية ألنه من العسري على الدول صناعة ا

  .عليها، وهذا سيشكل خطوة فعالة يف سبيل إزالة هذه األسلحة

 : اإللتزامات المترتبة على الدول األطراف - 2
وبالرجوع إىل نص املادة األوىل من املعاهدة جند أن املعاهدة قد رتبت التزامات أساسية تقع على 

  : االتفاق، إذ أنه على كل دولة طرف  عاتق الدول األطراف يف هذا

أن متتنع عن القيام بأي تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية، و متنع كل تفجري نووي آخر  - 

 .يف كل مكان خيضع لسيادا أو يكون حتت إشرافها
                                                           

  .نوويةديباجة معاهدة احلظر الشامل للتجارب ال -  1
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كل تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أي تفجري نووية آخر بأي  أن متتنع عن تنفيذ - 

 .وسيلة كانت بالتشجيع عليه أو املسامهة فيه

يف أي  فااللتزام األول يتعلق بالدولة الطرف إذ تتعهد بأا ال تقوم هي بنفسها بأي جتربة نووية

مكان وبأية وسيلة، سواء أكان فوق أو حتت سطح األرض أو يف اجلو أو يف املياه، وسواء أكانت 

  . لألغراض السلمية أو العسكرية

لتزام الثاين، فتظهر فيه الدولة كطرف غري مباشر يف إجراء التفجري النووي بإيعاز منها أو أما اال

تشجيع أو مسامهة منها و لكن تقوم به دولة أخرى سواء داخل إقليمها أو يف أي مكان آخر خاضع 

  .1لسلطتها أو اليت تقع حتت سيادة وسلطة دولة أخرى

دولة طرف يف املعاهدة أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ومن أجل تنفيذ هذه االلتزامات فعلى كل 

  : قصد تنفيذ التزاماا املنصوص عليها يف املعاهدة وخاصة 

يتعني على الدول منع كل شخص موجود يف إقليمها أو يف مكان آخر خيضع لسيطرا حسبما  - 

ى نص املعاهدة، ة طرف مبقتضليعرتف به القانون الدويل من االضطالع بأي نشاط حمظور على دو 

  .2وكذا منع األشخاص الذين حيملون جنسيتها بالقيام بأية نشاطات من هذا القبيل يف أي مكان

على الدول األطراف يف املعاهدة أن تتعاون فيما بينها، وتقوم بتقدمي املساعدة القانونية الالزمة هلا  - 

فاء بالتزاماا بإنشاء هيئة وطنية دف تسيري تنفيذ االلتزامات السابقة وأن تقوم كل دولة قصد الو 

وإعالم املنظمة بذلك، وتعد هذه اهليئة مبثابة جهاز وصل بني الدولة واملنظمة والدول األطراف 

 .األخرى

 .3تقوم كل دولة طرف بإعالم املنظمة مبختلف التدابري املتخذة تنفيذا للمعاهدة - 

دول األطراف احلق يف اختاذ تدابري مجاعية وطبقا لنص املادة اخلامسة من املعاهدة، فإنه ملؤمتر ال

تتفق مع القانون الدويل من أجل ضمان امتثال الدول األطراف بااللتزامات املنصوص عليها يف 

املعاهدة، غري أن املعاهدة مل تنص على أي أحكام جزائية ضد الدول الغري أطراف فيها أو أن تقرر 

                                                           
1- Paul Tavernier, op-cit, p124. 

  .احلظر الشامل للتجارب النووية من املعاهدة 2الفقرة  3املادة  2-
  .احلظر الشامل للتجارب النووية املعاهدة 3املادة  -3



 فاعلية القانون الدولي االتفاقي في الحد من انتشار األسلحة النووية                                                              الفصل الثاني
 

 

147 

 

 تقوم بتجارب نووية خالفا لإللتزامات اليت حددا إختاذ أي موقف قضائي أو سياسي ضد الدول اليت

  .1املعاهدة من أجل حضر ائي وشامل للتجارب النووية 

يف حالة ما إذا إنتهكت دولة طرف اإللتزامات اليت تفرضها عليها املعاهدة فإا تعرض نفسها 

من دولة طرف أن تصحح يف حاالت اليت يطلب فيها املؤمتر : " حيث جاء يف نص املادة أنه . للجزاء

وضعا يثري مشاكل فيما يتعلق بإمتثاهلا وال تستجيب لذلك الطلب يف غضون الوقت احملدد، جيوز 

للمؤمتر يف مجلة من األمور، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف حلقوقها و إمتيازاا مبوجب 

 " .هذه املعاهدة إىل أن يقرر املؤمتر غري ذلك

  مة الحظر الشامل للتجارب النووية كآلية لتنفيذ مضمون المعاهدةمنظ: ثالثا 
تضمنت املادة الثانية من املعاهدة على إنشاء جهاز رقايب يعمل على حتقيق موضوع و هدف 

، و كذا التنسيق مع الرامي إىل رصد اإلمتثال حلظر التجارب النوويةة و ضمان تنفيذ أحكامها املعاهد

  . ر و التعاون فيما بينهمالدول األطراف و التشاو 

، وتكون كل الدول 2"منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية" هذه املنظمة الدولية تسمى 

وتعد منظمة اتفاقية احلظر الشامل للتجارب النووية منظمة . األطراف يف املعاهدة أعضاء يف املنظمة

حلصانات الالزمة ملمارسة وظائفها، كما تقيم مستقلة مقرها فينا، وتتمتع باألهلية القانونية واالمتيازات وا

  .3عالقات تسوية وتعاون مع املنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية

  :أجهزة منطمة الحظر الشامل للتجارب النووية- 1
و تظم املنظمة أجهزة مساعدة هلا تتمثل يف مؤمتر الدول األطراف و الس التنفيذي و األمانة 

  .الفنية

  : مؤتمر الدول األطراف -أ

                                                           
يف احلاالت اليت قد حيدث فيها إخالل ملوضوع املعاهدة وغرضها نتيجة لعدم "  :أنهمن املعاهدة على  5تنص املادة  -1

  ".االمتثال لاللتزامات األساسية يف املعاهدة، جيوز ملؤمتر أن يوصي الدول األطراف بتدابري مجاعية تتفق مع القانون الدويل
ية اتفاقية تنظم عالقتها باألمم املتحدة، وقد قد وقعت اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوو  -2

  .2000دخلت هذه املعاهدة حيز التنفيذ يف جوان 
تسعى املنظمة كهيئة مستقلة، إىل اإلفادة من اخلربة الفنية واملرافق القائمة حسب : " على أنّه  2من املادة  8تنص الفقرة  -  3

تكلفة عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل اإلقتضاء إىل حتقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث ال

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحتدد هذه الرتتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي يف إتفاقات تعرض على 

  ".مؤمتر الدول األطراف للموافقة عليها
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تعتمد املنظمة على جهاز رئيسي هو مؤمتر الدول األطراف الذي يضم ممثال عن كل دولة طرف، 

يوما من دخول املعاهدة حيز النفاذ، وجيتمع املؤمتر يف  30و تعقد الدورة األوىل للمؤمتر يف موعد أقصاه 

لب من املؤمتر أو من الس التنفيذي، أو بطلب دورات عادية كل سنة، أما الدورات االستثنائية فتتم بط

  .من أية دولة طرف مؤيدة بأغلبية الدول األطراف

يسهر هذا اجلهاز على تنفيذ املعاهدة ويعمل على تعزيز موضوعها وأهدافها، كما ينظر يف أي 

األمانة مسألة تدخل يف نطاق املعاهدة مبا يف ذلك ما يتصل منها سلطات ووظائف الس التنفيذي و 

الفنية، وجيوز له أن يصدر توصيات أو اختاذ قرارات حول أية مسألة تثريها دولة طرف أو يعرضها عليه 

الس التنفيذي، كما يقوم املؤمتر بدراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية اليت قد تؤثر على 

  . سري تنفيذ املعاهدة

الزمة من أجل ضمان االمتثال باملعاهدة وتصحيح أي كذلك للمؤمتر احلق يف اختاذ أي تدابري 

سنوات من دخول املعاهدة حيز  10وبعد . حالة خمالفة ألحكامها مبقتضى املادة اخلامسة من املعاهدة

مؤمتر للدول األطراف الستعراض سري العمل  - ما مل تقرر الدول األطراف خالف ذلك –النفاذ، جيتمع 

التأكد من حتقيق أهدافها الواردة يف الديباجة وأحكام املعاهدة، وينظر باملعاهدة وفعاليتها، من أجل 

املؤمتر االستعراضي بناءا على طلب مقدم من قبل دولة طرف يف إمكانية السماح بالقيام بتفجريات 

  . 1نووية لألغراض السلمية

  : المجلس التنفيذي - ب
عضوا ويكون لكل دولة طرف احلق يف  51اجلهاز الثاين يف املنظمة هو الس التنفيذي، و يظم 

، وجيتمع الس التنفيذي يف دورات 2العضوية يف الس التنفيذي مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل

عادية سنوية وأخرى استثنائية فيما بني دوراته العادية عند احلاجة لذلك، ويتخذ الس التنفيذي قراراته 

أعضائه، أما املسائل املوضوعية فتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه،   بشأن املسائل اإلجرائية بأغلبية

                                                           
  .يةاحلظر الشامل للتجارب النوو  عاهدةممن  2املادة  -  1
  : يتم التوزيع اجلغرايف للمجلس التنفيذي كاآليت  -  2

  .دول أطراف من إفريقيا) 10(

  .دول أطراف من أوروبا الشرقية) 7(

  .دول أطراف من أمريكا الالتينية) 9(

  .دول أطراف من الشرق األوسط وجنوب آسيا) 7(

  .دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية) 10(

  .من جنوب شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادي والشرق األقصى دول أطراف) 8(
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كما يقوم الس التنفيذي باإلشراف على أنشطة األمانة الفنية والعمل على التنفيذ الفعال للمعاهدة،  

كما تتعاون الدول األطراف عن طريق تبادل املعلومات، ويتلقى طلبات إجراء عمليات التفتيش املوقعي 

لنظر فيها واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا لتصحيح الوضع وضمان االمتثال ألحكام املعاهدة وكذا وا

  .1وضع تقارير عنها

  
  
  : األمانة الفنية - ج

يقوم هذا اجلهاز مبساعدة الدول األطراف يف تنفيذ املعاهدة، كما تساعد األمانة الفنية املؤمتر 

وتضم األمانة الفنية كجزء ال يتجزء منها مركز البيانات الدويل . والس التنفيذي يف أداء وظائفهما

 ّا ارتباطا مباشرا وخيتص بتلقي البيانات وحتليلها وإعداد تقارير عنها باإلضافة إىل أ ا تقدم الذي يرتبط

املساعدة التقنية والدعم الالزم من أجل تشغيل حمطات الرصد يف مجيع أحناء العامل، وتتلقى طلبات 

تفتيش املوقعي وتقوم بتيسري مهمة الس التنفيذي يف هذه الطلبات والتحضري إلجراء التفتيش ال

سم املنظمة من إاملوقعي، كما تضطلع األمانة الفنية أيضا مبهمة دراسة وإقرار ما يعقده الس التنفيذي ب

ل األخرى وكذا املنظمات اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأا األمانة الفنية مع الدول األطراف والدو 

وفيما . 2املتصلة بأنشطة التحقق، وتساعد الدول األطراف بشأن التحقق واالمتثال للمعاهدة الدولية

يتعلق باملشاكل اليت قد تعرتض األمانة الفنية عند تنفيذ برنامج عملها والقيام بنشاطاا ومل تتمكن من 

  .3فإا تقوم بتبليغ الس التنفيذي بذلكحلها عن طريق مشاوراا مع األطراف املعنية، 

ولقد برر رئيس اللجنة اخلاصة مبؤمتر نزع السالح حول التوزيع اجلغرايف الغري مألوف بست مناطق 

و هذا ما . يف الس التنفيذي على عكس ما هو متداول يف منظمة األمم املتحدة خبمس مناطق

اولة التعريف بتلك املناطق وحىت يتسىن جلميع الدول تضمنه امللحق األول باالتفاقية فمرجعه إىل حم

  . 4بالظفر مبقعد يف الس التنفيذي

                                                           
1
  .احلظر الشامل للتجارب النووية معاهدة من 2الفقرة ج من املادة  - 

  .احلظر الشامل للتجارب النووية عاهدةممن  44-43-42الفقرات  2املادة  -  2
  . احلظر الشامل للتجارب النووية عاهدةممن  48من الفقرة  2املادة  -  3

4- Paul Tavernier, op-cit,p 130. - 
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و لكن املقصود من كل ذلك، هو إدراج عضوية إسرائيل يف الس، إال أن ذلك لقي معارضة 

 و من بني املآخذ اليت تضمنتها املعاهدة خبصوص الس التنفيذي. 1شديدة من دول عربية و إسالمية

عالوة على انتقاد آخر حول . 2هو االستياء الذي أبدته الدول اإلفريقية لنقص متثيلها بالس التنفيذي

منح ثلث األصوات يف املناطق اجلغرافية اليت تساهم يف امليزانية السنوية للمنظمة و الذي يعترب انتهاكا 

  .ملبدأ املساواة يف السيادة بني الدول

  

  إجراءات التحقق: 2
تأكد الدول األطراف من امتثال الدول األطراف األخرى ألحكام املعاهدة، فقد تضمنت حىت ت

معاهدة احلظر الشامل للتجارب العديد من الضمانات اليت متكن كل دولة طرف من التحقق من التزام 

  .لدول األطرافاملطلقة لاحرتام لسيادة  مع مراعاةالدول األخرى بأحكامها، و يتم القيام بالتحقق 

مع ما يتماشى و بلوغ أهداف هذه األنشطة بصورة فعالة ويف الوقت املناسب ومتتنع كل وكذا  

دولة طرف عن أية إساءة استعمال للحق يف التحقق، وتتعهد كل دولة طرف وفقا للمعاهدة بأن تتعاون 

مضمون الدولة ألحكام و متثال إالتحقق من سهيل عملية مع املنظمة ومع الدول األطراف األخرى لت

  .ملعاهدةا

  : فنصت املادة الرابعة من املعاهدة على إنشاء نظام التحقق يقوم على عناصر هي 

 .دويلرصد نظام  - 

 .التشاور و التوضيح - 

 .عمليات التفتيش امليداين - 

 .تدابري بناء الثقة - 

لذا يتم جتميع املعلومات وتقرير مدى التزام الدول األطراف بتنفيذ األحكام اليت نصت عليها 

 .املعاهدة

  :الرصدنظام -أ
تتعاون األمانة الفنية مع الدول األطراف فيما خيص مسألة إنشاء وتشغيل ورفع مستوى و متويل و 

صيانة مرافق الرصد و مرافق املختربات املتصلة ا ووسائل االتصال اخلاصة بكل منها يف أي منطقة 

القانون الدويل، والبد أن يكون مثل هذا  ختضع لواليتها أو حتت إشرافها أي مكان مبا يتفق وأحكام
                                                           

1 - (A/50/p.v124 p6). (A/50/p.v124p12). 
2 - CD/1425.p 18 et25et 37. 
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التعاون وفقا ملتطلبات األمن و املواصفات التقنية الواردة يف كتيبات التشغيل ذات الصلة، وجيب على 

هذه الدولة أن تسمح لألمانة الفنية الوصول إىل مرافق الرصد من أجل التأكد من مدى صالحية 

زمة يف املعدات و إجراءات التشغيل للوفاء باملتطلبات املتعهد املعدات، وأن تقبل بإجراء التغيريات الال

ا، وعلى األمانة الفنية توفري كل املساعدات التقنية الالزمة حسب ما يراه الس التنفيذي حىت يؤدي 

 .1املرفق وظائفه على أحسن وجه باعتباره جزءًا من نظام الرصد الدويل

، اليت 2أجهزة االستشعار املنتشرة يف سائر أحناء العامليوجد نظام رصد دويل يشمل املئات من 

ستساعد الدول األطراف األعضاء يف معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية بالتحقق من االمتثال 

كشف جتربيت التفجري النووي من  هذا النظام متكن وقد . والكشف عن التفجريات النووية لبنود املعاهدة

  .لشماليةاللتني أجرما كوريا ا

، الذي 3وعند بدء تنفيذ هذه املعاهدة ستتحمل الدول أيضًا خيار إجراء التفتيش يف املوقع

ومبجمله فإن نظام التحقق القوي . سيساعد يف توضيح الغموض بشأن احتمال إجراء جتارب نووية

الصعب للغاية الذي تفرضه املعاهدة، والذي يكمل قدرات الوسائل التقنية املتطورة للرصد، سيجعل من 

  .4على أي دولة إجراء جتارب نووية مهمة عسكرياً ميكن أن تفلت من الكشف

  : مركز البيانات الدولي - ب
تتوىل حمطات نظام الرصد إرسال البيانات إىل مركز البيانات الدويل الذي يقوم بدوره مبعاجلتها 

ويقدم املركز . لدويل يف الوقت املناسبوحتليلها، ويوفر املركز للدول األطراف مجيع بيانات نظام الرصد ا

للدول األطراف مساعداته فيما يدخل يف جمال اختصاصه كتطوير قدرات الدول األطراف على إنتقاء 

  . 5ومعاجلة وحتليل بيانات نظام الرصد الدويل لدى مراكز البيانات الوطنية

ها ستتلقى البيانات اليت ترد هلا من كما ينشئ وخيترب مركز البيانات الدويل كافة املرافق، واليت بدور   

حمطات نظام الرصد الدويل لكي ختضع للمعاجلة و التحليل و اإلبالغ عنها، كما يتم حفظ مجيع 

                                                           
  .احلظر الشامل للتجارب النووية هدةمعامن  1الفقرة  4املادة  -  1
2
  :نظر املوقع اآليتي -. منشأة توجد يف عدة مناطق 337يضم  - 

- www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/history.shml  
.10/10/2014: طلع عليه بتاريخأ  

-
3
  .، مت إجراء تفتيش موقعي يف كازاخستان2008يف سبتمرب   

4 - http : //iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/09/2011 
5 -A. Persbo et L.Leitenbauer, Une vérification vigilante de l’interdiction 

complète des essais, Forum du désarmement, 2006, p51 et suiv.  
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وتشكل كفالة وإتاحة البيانات وجودا إحدى املسائل ذات األولوية بالنسبة ملركز  .البيانات الواردة إليها

  .1البيانات الدويل

 : ح التشاور و التوضي- ج
على الدول األطراف العمل من أجل توضيح وحل أي مشكلة فيما بينها أو عن طريق املنظمة من 

شأا أن تسبب القلق يف حالة أي إنتهاك لاللتزامات املقررة يف املعاهدة دون املساس حبق أية دولة 

 .2طرف طلب إجراء تفتيش موقعي

أخرى طرف طلب التفتيش أن توفر التوضيحات وتلتزم الدولة الطرف اليت تتلقى مباشرة من دولة  

ويف هذه احلالة جيوز للدولتني . الالزمة للدولة الطرف اليت تقدمت بالطلب وهذا يف أقرب وقت ممكن

سواء الدولة الطرف اليت طلبت التفتيش أو الدولة الطرف اليت وّجه إليها الطلب إطالع الس التنفيذي 

 .3واملدير العام بالطلب والرد 

وحيق لكل دولة طرف تقدمي طلب إىل املدير العام قصد توضيح أية مسألة ترى أا تسبب هلا  

القلق نظرا إلحتمال إنتهاك الدولة لإللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة، وبناء على ذلك يقدم املدير 

لة ويطلع املدير العام الس العام املعلومات املناسبة اليت توجد لدى األمانة الفنية و املتعلقة ذه املسأ

  . 4التنفيذي بالطلب و باملعلومات املقدمة استجابة له

كما تستطيع الدولة الطرف تقدمي الطلب إىل الس التنفيذي من أجل احلصول على توضيح من 

حول إنتهاك حمتمل اللتزاماا يف املعاهدة، وعندها يقوم الس  شكوكدولة طرف فيما خيص أية 

يذي بإحالة طلب التوضيح إىل الدولة الطرف املوجه إليها الطلب على أن تقدم هذه الدولة التنف

التوضيح إىل الس التنفيذي يف أقرب وقت ممكن، فيطلع الس التنفيذي املؤمتر بالتوضيح على أن 

دم كفايته، ففي حييله إىل الدولة الطرف الطالبة للتوضيح، وإذا ما رأت الدولة الطرف الطالبة للتوضيح ع

هذه احلالة تستطيع إعادة الطلب إىل الس التنفيذي من أجل احلصول من الدولة الطرف املوجه إليها 

الطلب املزيد من التوضيح على أن يطلع الس التنفيذي دون إبطاء بقية الدول األطراف بأي طلب 

  . 5التوضيح واإلستفسار طلب توضيح وكذا بالردود املقدمة من الدولة الطرف اليت وّجها إليها

                                                           
1 -NPT/CON.2010/24, p5. 

  .احلظر الشامل للتجارب النووية عاهدةممن  29الفقرة  4املادة  -2
  .معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمن  30الفقرة  4املادة  -3
  .معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمن  31الفقرة  4املادة  - 4

  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 32الفقرة  4املادة  -  5
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 : عمليات التفتيش الموقعي - د
يهدف التفتيش تضمنت املعاهدة النص على التفتيش املوقعي كتدبري آخر من تدابري التحقق، و 

املوقعي تبيان ما إذا كان تفجري من تفجريات جتارب األسلحة النووية أو أي تفجري نووي آخر قد مت 

 من املعاهدة و القيام جبمع أية حقائق قد تساعد يف حتديد أي منتهك خرقا للمادة األوىلتعد  صورةب

، وعلى هذا ميكن ألي دولة طرف طلب إجراء تفتيش موقعي يف إقليم أية دولة طرف أو يف أي 1حمتمل

  .2مكان أخر خيضع لواليتها أو حتت إشرافها أو يف أي مكان آخر

املعاهدة و متتنع الدولة  إطار أحكاميف التفتيش  طلبيت تقدمت بو جيب على الدولة الطرف ال

الطرف عن تقدمي أي طلبات تفتيش غري مؤسسة أو تعسفية دون مربر، ويستند طلب إجراء تفتيش 

موقعي إىل املعلومات اليت مجعها نظام الرصد الدويل أو إىل أية معلومات تقنية ذات صلة يتم احلصول 

نية للتحقق طبقا ملبادئ القانون الدويل ، ويبدأ املدير العام جتهيزه عليها بواسطة الوسائل التقنية الوط

يقوم املدير العام بعد تلقي الطلب بإبالغ  بينماتلقي طلب التفتيش يبدأ الس يف نظره  عند حاال

و يبلغ الطلب غضون ساعات الدولة الطرف بتلقي طلبها و إبالغ الدولة املطلوب التفتيش عليها يف 

  . 3ساعة 24خالل  الدول األطرافكذا باقي س التنفيذي و  إىل ال

و على الس التنفيذي اختاذ قرار بشأن طلب التفتيش املوقعي بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف 

الطالبة، و يتخذ قرار املوافقة على التفتيش املوقعي مبوافقة ثالثني صوتا على األقل من أعضاء الس و 

  .4فورا اإلجراءاتمجيع تتوقف فيجب أن التفتيش املوافقة على إجراء س على الصل إذا مل حي

وتلتزم الدولة الطرف اليت تلقت اإلخطار بالتفتيش السماح بإجراء التفتيش املوقعي داخل إقليمها، 

وأن تبذل كل جهدها إلثبات إمتثاهلا للمعاهدة مع متكني بعثة التفتيش من التحرك داخل الدولة والقيام 

  .5أنشطة التفتيش دون عراقيل وال موانعب

 التفتيش، فريق قبل من اليت وجدت واحلقائق لألنشطة يتضمن وصف ويعد فريق التفتيش تقرير

وكذا املواد واملعدات وأي  التفتيش، التفتيش لفريق موضع الطرف الدولة قدمتها اليت واملساعدات

                                                           
  .ر الشامل للتجارب النوويةمن معاهدة احلظ 35الفقرة  4املادة  -  1
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 34الفقرة  4املادة  -  2
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 39الفقرة  4املادة  -  3
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 39الفقرة  4املادة  -  4
5
  .احلظر الشامل للتجارب النوويةمن معاهدة  57و  56الفقرة  4املادة  - 
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 ةناقشتتم م التفتيش فريق قبل من األولية النتائج رصدوبعد  .1التفتيش من بالغرض تتعلق أخرى تفاصيل

 تاحالذي يو  التفتيشعن عملية  ه النهائيتقرير  التفتيش فريق عدلي ،للتفتيش اخلاضعة الطرف الدولة

 .اإلطالع عليه التفتيش موضع الطرف للدولة

 أو كانت ةللمعاهد خرق هناك كان إذا ما لتحديد التفتيش تقرير استعراض التنفيذي يتوىل الس

يقوم  التنفيذي الس من توصية على وبناءا. 2املوقع التفتيش يف طلب يف احلق الستعمال إساءة هناك

كما . خمالف وضع أي تصحيح أو للتعامل االمتثال لضمان الالزمة التدابري بإختاذ األطراف الدول مؤمتر

املتحدة  األمم على املسألة إحالة أو الدويل، للقانون وفقا مجاعية إجراءات اختاذ األطراف للدول جيوز

  .3للنظر فيها

  : تدابير بناء الثقة - 5
كل نشاط يتصل باملعاهدات والتعهدات : " املقصود بتدابري بناء الثقة يف جمال األسلحة النووية 

زيادة "دف إىل واليت " املتبادلة املقرتنة باإلجراءات الفعالة والفعلية بني الدول يف جمال األمن القومي

الثقة يف حسن نيات اخلصوم من القائمني أو احملتملني يف جمال إستخدام السالح النووي أو التهديد به، 

وزرع الطمأنينة فيما بينها، ونزع اخلوف من خالل استبعاد إمكانية استخدامه حلني التوصل إىل نزعه 

  .4"بصورة عامة وشاملة

طراف املتعاقدة، فإن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مل ونظرا ألمهية موضوع الثقة بني األ

تغفل على النص صراحة على ضرورة تدابري بناء الثقة كإجراء مّهم، بغرض منع أي انتهاك من الدول 

فتلتزم كل دولة طرف بالتعاون مع املنظمة ومع دول أطراف أخرى بتنفيذ التدابري . األطراف يف املعاهدة

و ذلك من أجل . خالل سلطتها الوطنية لتسهيل التحقق من االمتثال للمعاهدةذات الصلة من 

الوقت املناسب إىل تبديد أي قلق يتعلق باالمتثال ينشأ من التفسري اخلاطئ يف املسامهة يف التوصل 

احملتمل لبيانات التحقق املتصلة بتفجريات كيميائية ومن أجل املساعدة يف معايرة احملطات اليت تشكل 

  . 5زءًا من الشبكات املكونة لنظام الرصد الدويلج

                                                           
1
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 62الفقرة  4املادة  - 

2
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 66و 65الفقرة  4املادة  - 

3
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 5املادة  - 

النووية، املسار واملستقبل يف ضوء املؤمتر االستعراضي الرابع، املستقبل  خليل إمساعيل، معاهدة عدم انتشار األسلحة -  4

  .48، ص1993، 75العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ع 
  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 68الفقرة  4املادة  -  5
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ومبوجب اجلزء الثالث من الربوتوكول امللحق باملعاهدة تقوم كل دولة طرف على أساس طوعي 

 TNTباإلبالغ عن أي تفجري كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ثالثة مائة طن أو أكثر من مادة 

 . 1أو حتت إشرافهاتفجر دفعة واحدة يف أي مكان خيضع لواليتها 

  تقييم المعاهدة : خامسا 
معاهدة عدم إن دخول املعاهدة حيز التنفيذ يساهم يف القضاء على التمييز الذي تضمنته 

األسلحة النووية حلساب الدول اخلمس املالكة لألسلحة النووية حول إمكانية إجراء تفجريات انتشار 

لشامل للتجارب النووية تعترب أداة تعمل على حتقيق نووية ألغراض سلمية، وعليه فإن معاهدة احلظر ا

األسلحة النووية من متييز بني الدول،  معاهدة عدم انتشاراملساواة بني أطرافها خبالف ما جاءت به 

فمعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ال تفّرق بني تفجريات ألغراض عسكرية أو أغراض سلمية ألن 

ارب تفجريات نووية ألغراض سلمية ميّكنها ذلك من امتالك األسلحة الدول اليت تستطيع إجراء جت

  .النووية خالل وقت قريب

ظر جتارب أي تفجري من تفجريات األسلحة النووية أو أي تفجري حكما أن املعاهدة تعمل على 

املشاركة فيه نووي آخر سواء لألغراض السلمية أو العسكرية، أو التسبب يف إجرائه أو التشجيع عليه أو 

بأي وسيلة كانت، فهذه املعاهدة إذا ما دخلت حّيز النفاذ ستشكل خطوة حنو وقف تطوير األسلحة 

النووية ووضع اية لتطوير أنواع جديدة من األسلحة النووية أكثر تقدما، فهي تشكل تدبريا فعاال لنزع 

  .2األسلحة وعدم االنتشار النووي

تشكيل املنظمة املعنية حبظر التجارب ( ل ذات أمهية مؤسسية و حىت تبلغ أهدافها وضعت وسائ 

فاستحداث آلية للرقابة و التفتيش يعرب عن حرص اتمع الدويل إىل . مالية تقنية و قانونية) النووي

املضي قدما حملاولة احلد من التجارب األسلحة النووية بعدما سبقتها مرحلة احلظر اجلزئي على مناطق 

للوصول إىل احلظر الكلي، فهذا مبعث للتفاؤل و ) و و الفضاء اخلارجي و حتت املاءيف اجل( حمددة

خطوات إجيابية يف هذا اال و مهمة يف الطريق حنو عامل خال من األسلحة النووية، و حىت و إن 

عدم شهدنا انتهاكا هلذه املعاهدة فهذا يشمل االنتهاكات املختلفة التفاقيات عديدة يف جماالت كثرية ل

  .وجود اجلزاء الالزم يف حال انتهاك أحكام املعاهدة

فحسب املادة  –أما ضعف العاهدة فيتعلق بالشروط املوضوعة حىت تصبح املعاهدة سارية املفعول 

و كان الغرض من ذلك إحصاء  - دولة املذكورة يف امللحق الثاين باملعاهدة 44فالبد من تصديق  14
                                                           

  .من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 5املادة  -  1
2- Wolfgang Hoffman, Revue du Désarmement, vol XX, N 1, 1997, p5.  
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اهلند، باكستان، ( الكة لألسلحة النووية بل أيضا دول العتبة النوويةمجيع الدول و ليس فقط الدول امل

  ). إسرائيل

دفع باهلند إعالا بصراحة عدم التصديق على املعاهدة على أساس أن ذلك يعد وسيلة  راألموهذا 

ضغط عليها بفرض التزامات تقع على عاتقها بدون رضاها، و هذا يشكل سابقة يف املمارسات اخلاصة 

فاوضات املتعددة األطراف و تصادم بذلك القانون الدويل الذي ال يقر بذلك، إذ ال ميكن إنشاء بامل

التزامات على دولة ليست طرفا بدون رضاها، فال تسري االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة على 

ليت تنص على ، و كذا صعوبات تنفيذ إجراءات الرقابة خبالف اتفاقية األسلحة الكيماوية و ا1الغري

  .2تدمري املنشآت صناعة األسلحة الكيميائية و حتوي أحكاما تفصيلية يف هذا الشأن

تدعم الواليات املتحدة األمريكية ميزانية املنظمة حبوايل مخس امليزانية اإلمجالية للمنظمة وهي تسعى 

لذي انسحبت يف الوقت ا. من وراء ذلك أن تكون على علم بكل صغرية و كبرية عن حمطات الرصد

فيه من نظام التفتيش امليداين، وانتقدت الواليات املتحدة األمريكية املنظمة لعجزها عن بناء بقية نظام 

حمطة حيث مت بناء ثلث هذا العدد فقط، أمام العجز املايل الذي تعانيه املنظمة و  331الرصد البالغ 

فبقاء املعاهدة يرتبط بصفة وثيقة . 3لنظام الرصد عدم توافر املسامهات املالية الالزمة، والتكاليف الباهظة

بالواليات املتحدة األمريكية و موقفها كدولة نووية كربى، عالوة على النقص الكبري و الواضح حملطات 

الرصد يف عدة مناطق من العامل حيث ال ميكن أن تدخل املعاهدة حيز النفاذ إذا ظلت املنظمة عاجزة 

املواقع اخلاصة برصد التفجريات النووية، إذ أنه يف هذه احلالة يصعب كشف عن تغطية مجيع املناطق و 

  .4الدول اليت تنتهك أحكام املعاهدة

إن املعاهدة ترسخ فكرة الالأمن اجلماعي الناشئ على عامل مقسم بدون مساواة بني أقلية من 

فاملعاهدة يف نظر اهلند الدول متتلك السالح النووي وحتتكره و دول أخرى وهي األكثرية ال متتلكه، 

منوذج المتياز األفضلية التكنولوجية للدول املالكة لألسلحة النووية اليت تتمتع بقدرات وتكنولوجيا 

متطورة، مما يسمح هلا بإجراء جتارب نووية عن طريق احملاكاة بالكمبيوتر داخل املختربات ألا غري 

                                                           
1 - A/50/P .V123.p16. 
2-Paul Dahan, op-cit, p205. 

  .413سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص  - 3
  .نفس املرجع، نفس الصفحة -4
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، وبالتايل 1ية ميكنها مواصلة تطوير ترسانتها كما و نوعاحمظورةـ و بالتايل فالدول املالكة لألسلحة النوو 

 .تسمح بزيادة يف االنتشار الرأسي حلساب الدول املالكة لألسلحة النووية

ويف الواقع أن مسألة حتديد منحى التجارب النووية إن كانت لألغراض السلمية أو األغراض 

لذي نصت عليه املعاهدة مكلف، العسكرية ليس من األمر السهل استكشافه، فنظام التحقق ا

باإلضافة إىل عدم قدرته على كشف التجارب النووية اليت تتم يف املختربات، وتظهر الصعوبة أيضا يف 

إمكانية التمييز بني االرتدادات اليت حتدثها عمليات التفجريات النووية مع ما حتدثه الزالزل، إذ ال تكاد 

 املخاوف حول فرضية قيام حرب نووية عن سوء تقدير يف تتوقف حمطات الرصد على حتسسها مما يثري

حمطات الرصد ، بأن تصف زلزاال معينا أو ارتدادات زلزالية معينة على أا جتارب نووية عسكرية غري 

زيادة على أن هذه املعاهدة لن تعمل . 2مسموح ا، أو ضربات نووية استعمل فيها السالح النووي

 .وية املوجودة لدى الدول املالكة لألسلحة النوويةعلى ختفيض الرتسانات النو 

ولقد أغفلت املعاهدة النص على تشجيع وتسهيل التعاون بني الدول األطراف يف جمال التكنولوجيا 

للطاقة النووية، سيما أنه مطلب مّلح من طرف الدول غري  النووية اخلاصة باالستخدامات السلمية

  .متالك التكنولوجيا وتسخريها يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةاملالكة لألسلحة النووية من أجل ا

كما أا مل تتضمن املعاهدة أية إجراءات رادعة وزجرية يف مواجهة الدول األطراف اليت تنتهك 

أحكام املعاهدة،أو عدم االمتثال ألحكامها من إحدى الدول األطراف، وكان األوىل النص على آليات 

باإلضافة إىل أا تتيح ألي دولة طرف احلق يف االنسحاب من . م املعاهدةتضمن عدن خرق أحكا

املعاهدة إذا ما حصلت أحداث غري عادية دد أمن الدولة أو تعرضها للخطر؛ ال سيما مع رفض 

بعض الدول االنضمام إىل املعاهدة، مع إمكانية قيامها بتجارب نووية، وهو ما يكون حافزا للدول 

  .سحاب من املعاهدة حفاظا على أمنهااألخرى من االن

وجتدر اإلشارة إىل أن حتقيق أهداف معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يتوقف على دخول 

املعاهدة حّيز النفاذ، والتزام الدول املالكة لألسلحة النووية يف ختفيض خمزوا من األسلحة النووية بنحو 

ون العمل على تطويرها أو تقدمي املساعدة ألي دولة يف هذا يؤدي إىل إزالتها بصفة ائية وشاملة د

مما يكون عائقا أمام أي انتشار نووي أفقيا كان أو رأسيا، فاملسؤولية تقع بالدرجة األوىل على . اال

 .الدول املالكة لألسلحة النووية اليت متتلك التكنولوجيا واملعدات الالزمة لذلك

                                                           
1 - Paul Tavernier, op-cit, p127. 

  .503نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص  -  2
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 حيوي النووية أمر للتجارب الشامل احلظر ملعاهدة االمتثال من التحقق نظام تطوير مواصلة إن

 للتجارب احلظر الشامل معاهدة منظمة واستعداد الدويل الرصد نظام ذلك ويشمل .لضمان فعاليتها

 . الدول يف بالتحقق التقنية املتصلة القدرات تنمية إىل إضافة املوقعي، التفتيش عمليات إلجراء النووية

 اليتالنووية  التفجريات وحتديد على كشف بدقة قادر التحقق، نظام حمور وهو لدويل،ا الرصد فنظام

قا للكشف ح فعاليته أثبت وقد األرض، باطن يف أو اجلوي الغالف أو يف العامل اءخمتلف أرج يف رىجت

 مدنية فوائد هلا الدويل صد الر نظام من املستمدة فإن البيانات ذلك، إىل وإضافة .1عن كل جتربة نووية

 اإلنذار مثل األخرى، الطوارئ حاالت ويف سياق الكوارث الطبيعية يف سيما وال هامة، وعلمية

 حلق الذي الدمار إشارات التقاط من الدويل الرصد لنظام التابعة متكنت احملطات فقد . بالتسونامي

مارس 11 يف ضرباها اللذين املدمرين والتسونامي الزلزال أعقاب يف الطاقة فوكوشيما لتوليد مبحطة

2011. 

 

                                                           
1
حمطة  رئيسية لرصد اإلهتزازات قيام كوربا الشمالية بإجراء جتريتها  23لقد برهن نظام الرصد فعاليته من خالل تسجيل  - 

  :الوثيقة نظري. النووية قبل ساعات من إعالن هذه األخرية ذلك
NPT/CONF.2010/24, p8 
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 : المبحث الثاني 
من خالل اإلتفاقيات ذات الطابع  النوويةللحد من إنتشار األسلحة طار القانوني اإل

 اإلقليمي

أحد التدابري اإلقليمية الفعالة املتخذة لتعزيز نزع  1يشكل إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية

. السالح النووي ومنع انتشار األسلحة النووية، وهو يعزز الثقة واألمن على املستويني اإلقليمي والدويل

الية من األسلحة النووية إعرتافا واسع النطاق بإعتبارها تدابري عملية إقليمية من حيث تلقى املناطق اخل

فتم إبرام معاهدات تنص على جعل بعض املناطق اإلقليمية . أجل إنشاء عامل خال من األسلحة النووية

  . خالية من األسلحة النووية لتجنيب تلك املناطق آثار وأضرار استخدام األسلحة النووية

ا ملا جاء يف املادة السابعة من معاهدة منع االنتشار النووي، فإنه من حق الدول يف إقامة وطبق

ال توجد يف هذه املعاهدة ما ميس حق أي : " ه مناطق خالية من األسلحة النووية إذ نصت على أنّ 

من أيضا لتتض". جمموعة من الدول يف إبرام معاهدات إقليمية تؤكد خلو أقاليمها من أي أسلحة نووية

مؤمترات مراجعة معاهدة منع االنتشار التأكيد على أن التدابري اإلقليمية لنزع السالح النووي يعزز السلم 

، لتصري بذلك املناطق اخلالية من األسلحة النووية جزءا من النظام الدويل ملنع 2واألمن الدويل واإلقليمي

 .3انتشار األسلحة النووية

المطلب ( فهوم املناطق اخلالية من األسلحة النوويةالتعرض ملسيتم ، وتأسيسا على ما سبق 
المطلب ( املعاهدات املنشئة للمناطق اخلالية من األسلحة النووية ومن مث تناول خمتلف ).األول
 .)الثاني

                                                           

ألسلحة النووية على اعتبار أنه حىت إذا كانت لقد شككت كل من اجلزائر وتركيا يف جدوى فكرة املناطق اخلالية من ا -1

هناك مناطق خالية من األسلحة النووية فستبقى بعض الدول مهددة خبطر السالح النووي من خارج تلك املنطقة يف كل 

ن الدول وقت، كما أن الدول املالكة لألسلحة النووية لن تتأثر إذا ما مت اإلعالن على منطقة ما خالية من األسلحة النووية أل

حممد / د: أنظر . اليت ال متتلك القدرات النووية ال ميكن أن يوفر هلا ذلك األمن ما مل يكن هناك نزع السالح عام وشامل

  .96و 95، ص 2003عبد السالم، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، مركز الدراسات السياسية االسرتاتيجية،القاهرة،
  . 33، ص 2001، 144محد، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، السياسة الدولية، ع فوزي محاد وعادل حممد أ/ د -2

3
نكرر اقتناعنا بأن إنشاء : "بالقول  2010لعام معاهدة منع اإلنتشار النووي راجعة مومثال على ذلك ما يؤكده مؤمتر  - 

يتم التوصل إليها حبرية فيما بني دول املنطقة املعنية، مناطق خالية من األسلحة النووية املعرتف ا دوليا على أساس ترتيبات 

 ".يعزز السالم واألمن اإلقليميني، ويقوي عدم االنتشار النووي ويسهم يف حتقيق نزع السالح النووي

  NPT/CONF.2010/50, p 15 :ينظر الوثيقة 
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  : المطلب األول 
  .مفهوم المناطق الخالية من األسلحة النووية

الكثري من اإلقرتاحات و األفكار  األسلحة النووية فقد قدمتنظرا ألمهية إنشاء مناطق خالية من 

حول هذه املسألة وصوال إىل جتسيد ذلك واقعيا، مما يتطلب تتبع تلك املبادرات ومن مث التعريف 

  .باملناطق خالية من األسلحة النووية وما سطرته من أهداف
  : الفرع األول 

  النوويةظهور فكرة إنشاء المناطق الخالية من األسلحة 

نظرا  1فمنذ بداية اخلمسينات قدمت مبادرات واقرتاحات، وكانت معظم املقرتحات تتعلق بأوربا

باإلضافة أن . ألا أكثر املناطق تسلحا، وأن احلرب إذا اشتعلت يف هذه املنطقة سيتسع نطاقها عامليا

، يف خضم أوضاع سياسية أوربا لديها مشكالت عديدة تتعلق بتسويات ما بعد احلرب العاملية الثانية

  . متوترة ومواجهة بني األحالف العسكرية، وسباق تسلح شديد

وكان مضمون املبادرات واملقرتحات املقدمة يف أوربا، يتعلق يف البداية باألسلحة التقليدية، لكن مع 

وطرحت مقرتحات حول . حلول منتصف اخلمسينات أصبح انتشار األسلحة النووية مصدر قلق كبري

 . 2مناطق يف أوربا خالية من األسلحة النووية أو جتميد قدراا النووية إىل أن تقوم بتخفيضها كلية جعل

وتعود املبادرة إلنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية إىل اإلقرتاح املقدم من االحتاد السوفيايت إىل 

ألسلحة النووية، لتتقدم يتضمن إخالء منطقة أوربا الوسطى من ا 1956جلنة نزع السالح يف عام 

بعدها بولندا باقرتاح آخر تؤكد فيه على إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف نفس املنطقة، 

لتجدد فلندا بإقرتاح أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يتضمن جعل مشال أوربا منطقة خالية من 

أوربا منطقة خالية من األسلحة النووية مل تتم  األسلحة النووية إال أن مجيع االقرتاحات املتعلقة جبعل

                                                           
  : ظهرت أوىل اإلقرتحات حول إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية يف أوربا منها  -  1

  .من األسلحة النوويةيتضمن إعالن أوربا الوسطى خالية  1957خمطط راباساكي لعام  - 

  .جلعل منطقة البلقان خالية من األسلحة النووية 1957املقرتح الروماين عام  - 

  : أنظر . أوربا الشمالية خالية من األسلحة النوويةجلعل  1963خمطط كيكون  - 

 -Sandra Surek, zones exemptes d’armes nucléaires et zones de paix dans le tiers 

monde, RGDIP, 1984, p 115-116. 
  .81-80، ص مرجع سابقحممد عبد السالم، اإلنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، / د -  2
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املوافقة عليها علما أا متثل أكثر املناطق يف العامل ديدا وخطرا نوويا ألا متثل بؤرة توتر بني املعسكرين 

  . 1الشرقي والغريب يف السابق أمام سباق تسلح نووي شديد

على اتفاقات رمسية تتم طواعية بني دول فاجتهت العديد من الدول إىل االستناد على أنظمة تقوم 

منطقة جغرافية معينة، إضافة إىل دول أخرى هلا عالقة بتلك املنطقة دف منع انتشار األسلحة النووية 

  .فيها

ألن احلاجة إىل تدعيم فكرة إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية أصبح مطلبا مّلحا للمجتمع 

تر اإلقليمي وإدراك الدول بأن مثل هذا اإلجراء من شأنه حتقيق السلم و الدويل ألجل ختفيف حدة التو 

األمن الدوليني، ويف احلقيقة أن إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية يساهم يف منع االنتشار 

  .األفقي لألسلحة النووية

  :الفرع الثاني 

  تعريف المناطق الخالية من األسلحة النووية 

ميكن تعريف املنطقة اخلالية من األسلحة النووية حسب ما جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم 

منطقة خالية من األسلحة النووية كقاعدة عامة، أية منطقة تعرتف : " بأا  3474املتحدة رقم 

مارسة احلرة بصفتها هذه اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وتنشئها أية جمموعات من الدول، على سبيل امل

  : لسيادا وذلك مبقتضى معاهدة أو اتفاق جيري مبوجبها ما يلي 

حتديد نظام اخللو التام من األسلحة النووية الذي ختضع له املنطقة املعنية مبا يف ذلك اإلجراء اخلاص  - 

  .بتعيني حدود املنطقة

 ".عن ذلك النظامإنشاء جهاز دويل للتحقق واملراقبة لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة  - 

  : وعليه ميكن القول بأن التعريف يرتكز على عناصر أساسية تتمثل يف اآليت   - 

وجود إرادة لدى الدول ترتجم باتفاق بني الدول األطراف املعنية بإنشاء املنطقة اخلالية من األسلحة  - 

 .النووية

 .الية من األسلحة النوويةتبيان احلّيز اجلغرايف الذي حيدد معامل وحدود املنطقة املراد جعلها خ - 

 .حظر استخدام وامتالك األسلحة النووية يف هذه املنطقة - 

البد من وجود آلية تكفل التحقق من وفاء الدول األطراف يف املعاهدة بالتزاماا الدولية املتفق  - 

 .عليها

                                                           
  .88حممد عبد السالم،املناطق اخلالية من األسلحة النووية،مرجع سابق، ص/ د -  1
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 .1إعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذه املنطقة - 

هذا التعريف حىت وإن أكد على املبادئ اليت يقوم  يرى أنّ  محمد عبد السالمغري أن األستاذ 

  : عليها حتديد املناطق اخلالية من األسلحة النووية فإنه يثري مشكلتني رئيسيتني 

املناطق اخلالية من األسلحة النووية ، إذ أن باعرتاف اجلمعية العامة سألة فاملشكلة األوىل تتعلق مب

تعرتف ا اجلمعية العامة على أا كذلك، ويف احلقيقة أن قيام املنطقة تعريف املنطقة بأا تلك اليت 

ووجود أطراف أخرى ممثلة يف على ذلك  تفامههاو  املنطقة طرافاحلرة ألإلرادة بايتصل يف األساس 

فهوم مب لخالمن شأنه اإلألن أسلوب اختاذ القرارات يف اجلمعية العامة باألغلبية أعضاء اجلمعية العامة 

  .املناطق تلك

 ، فالتزاماليت ال تعد جزء من تلك املنطقة األطراف اخلارجيةإتصال فكرة أما املشكلة الثانية تتعلق ب

مما يستشف  ،ام لهعالدول املالكة لألسلحة النووية ليس جزءا من التعريف األساسي وإمنا يف اإلطار ال

الضرورة مشاركة هذه الدول باإلضافة إىل معه أن إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية قد ال يتطلب ب

  .2دول أخرى خارج املنطقة اخلالية من األسلحة النووية

 وضعت األمم املتحدة 1975ومن أجل إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية، فإنه يف عام 

  : جمموعة من املبادئ على الدول اليت تريد إنشاء هذه املناطق أن تسرتشد ا وهي 

االلتزامات املتعلقة بإقامة مثل تلك املناطق ميكن أن تتحملها ليس فقط جمموعة من الدول مبا يف  - 

و حىت الدول أذلك قارات بأكملها أو مناطق جغرافية كبرية، وإمنا أيضا جمموعة صغرية من الدول 

  .مبفردها

طق ستكون وستبقى جيب أن تضمن ترتيبات إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية أن تلك املنا - 

 .بالفعل خالية من مجيع األسلحة النووية

جيب أن تأيت املبادرة خبلق منطقة خالية من األسلحة النووية من دول تلك املنطقة وجيب أن تتم  - 

 .االشرتاك فيها طواعية

اشرتاك مجيع الدول اهلامة عسكريا، ومن املفضل اشرتاك مجيع هذه الدول يف ذلك اإلقليم يدعم من  - 

 .لية املنطقة اخلالية من األسلحة النوويةفعا

                                                           
  .101حممد عبد السالم، املناطق اخلالية من األسلحة النووية بني الشروط النظرية واخلربات العملية، مرجع سابق، ص / د -  1

  .102نفس املرجع ، ص  -  2
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جيب أن تتضمن ترتيبات تلك املنطقة اخلالية من األسلحة النووية نظاما للتحقق من أجل ضمان  - 

 .الوفاء بااللتزامات املتفق عليها

جيب أن تدفع الرتتيبات التنمية االقتصادية والعلمية والتكنولوجية ألعضاء تلك املنطقة عن طريق  - 

 .الدويل حول مجيع االستخدامات السلمية للطاقة النوويةالتعاون 

 ." أن تكون املعاهدة املنشئة للمنطقة اخلالية من األسلحة النووية ذات مدة غري حمددة - 

على عدة مبادئ خاصة باملناطق اخلالية من األسلحة  1993لتضيف وتؤكد األمم املتحدة يف عام 

  : النووية وهي كاآليت 

ة اخلاصة بإنشاء املنطقة اخلالية من األسلحة النووية مع أحكام املعاهدات املتعلقة أن تنسجم املعاهد - 

حبظر انتشار األسلحة النووية ومع مبادئ القانون الدويل مبا يف أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

 .ورال سيما ما تعلق حبرية املالحة يف أعايل البحار وحق املر  1982و عام  1969البحار لعام 

منع دول املنطقة من استخدامات أي أجهزة تفجري نووية أو السيطرة عليها أو امتالكها كما ال  - 

 .تسمح بذلك ألي دولة أخرى

 .على الدول النووية احرتام الوضع القائم يف هذه املنطقة وفق ما نصت عليه املعاهدة - 

 1."املعاهدةعلى الدول األطراف يف املعاهدة االلتزام باألحكام الواردة يف نص  - 

  : وإعماال لتلك املبادئ فإن الدول املنطقة تقع عليها التزامات تتمثل فيما يلي  - 

 .أن تلتزم دول املنطقة بعدم امتالك األسلحة النووية - 

 .حظر استخدام إقليمها من قبل دول أخرى يف مجيع النشاطات النووية العسكرية - 

سلحة وقبول إجراءات التحقق النووي على االلتزام بإنشاء نظام فعال للتحقق من عدم وجود األ - 

 .املرافق النووية

 .مية ومنع حتويلها إىل أغراض عسكريةلقصر استخدام الطاقة النووية على األغراض الس - 

وباملقابل لإللتزامات اليت تقع على دول املنطقة اخلالية من األسلحة يف املعاهدة، رتبت اجلمعية 

النووية التزامات يتعني التقيد ا يف وثيقة رمسية تتمتع بالقوة القانونية  العامة على الدول املالكة لألسلحة

  : امللزمة تتمثل يف 

أن حترتم مجيع عناصر نظام اخللو التام من األسلحة النووية احملددة يف املعاهدة أو االتفاقية املنشئة  - 

 .للمنطقة

                                                           
  .19- 18، ص1998، نيويورك، 42، امللحق 53تقرير هيئة نزع السالح، الدورة األمم املتحدة،  -  1
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ليت تشكل جزءا من املنطقة تكون أن متتنع عن اإلسهام بأي طريقة يف أداء أفعال يف األقاليم ا - 

 .منطوية على انتهاك للمعاهدة

 .1أن متتنع عن استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول الداخلة يف املنطقة - 

أن تعرتف الدول املالكة لألسلحة النووية باملنطقة اخلالية من األسلحة النووية، وأن هذا االعرتاف  - 

 .2يا دوليايعد التزاما قانون

ومنه ميكن تعريف املناطق اخلالية من األسلحة النووية بأا معاهدة تتضمن جمموعة من التدابري اليت 

تتخذها دول منطقة ما بإرادا احلرة والصرحية تشمل جمموع أقاليمها لنزع السالح النووي مبا حيقق هلا 

 .صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة األمن واالستقرار على أن تتم املوافقة على املعاهدة بقرار

فمفهوم املناطق اخلالية من األسلحة النووية يشكل أحد اإلجراءات اليت تقوم على اتفاقات رمسية 

ترمي إىل إقامة نظام إقليمي ملنع االنتشار يف حّيز جغرايف حمدد وهو يف نفس الوقت مكمل للنظام 

عن ترتيبات أمنية للمناطق اليت تدخل يف نطاق مشوليتها، مما ، إذ يعرب النووي العاملي ملنع االنتشار

  .يتطلب الوقوف على املعاهدات املنشئة ملثل هذه املناطق

  : الفرع الثالث 

  أهداف إقامة المناطق الخالية من األسلحة النووية

اكتسبت املناطق اخلالية من األسلحة النووية أمهية كربى من خالل األهداف اليت سطرا وميكن أن 

  : حيققها إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية ويتمثل ذلك يف 

إزالة أي ديد نووي لدول املنطقة ألن إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية حيول دون أن  - 

املنطقة من امتالك األسلحة النووية أو رفع درجة العتبة النووية أمام الدول اليت لديها تتمكن دول 

قدرات نووية متطورة يف اإلقليم ، وخلق املزيد من الثقة املتبادلة بينها ، فيسهل امتداد عملية ضبط 

 .التسلح اإلقليمي إىل مستويات التسلح األخرى ويدعم ذلك األمن فيما بني دول املنطقة

أن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف إقليم معني ميكن أن يعزز ويساعد يف إقامة منطقة  - 

خالية من السالح النووي يف إقليم آخر، لذا فإن إعالن أفريقيا خالية من األسلحة النووية ميكن أن 

يح أيضا، يعزز ويساند إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط والعكس صح

فإذا مل يتم إنشاء املنطقة اخلالية يف الشرق األوسط سيظل إنشاء منطقة خالية يف أفريقيا معلقا 

                                                           
  .778حممود شريف بسيوين، مدخل للقانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص / د -  1
  .33فوزي محاد، مرجع سابق، ص/ د -  2
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فوجود دول يف الشرق األوسط متتلك قدرات نووية غري خاضعة للضمانات الدولية يصعب من 

سط أوروبا وىف تنفيذ إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا وىف آسيا الوسطى بل وىف و 

 .جنوب آسيا، نظرا لوجود تلك املناطق يف مدى استخدام تلك األسلحة

النظم اإلقليمية متثل حال خاصا لألقاليم اليت هلا وضع خاص يصعب من ارتباطها بالنظام الدويل ف     

ويل ولكن ملنع االنتشار النووي مثل وضع أمريكا الالتينية، إال أن ذلك يعىن أا بديل عن النظام الد

العكس ميكن أن يكون، فالنظام الدويل ميكن أن حيل حمل أي نظام إقليمي، واالنضمام إليه أوال يساهم 

 .1يف إنشاء نظام إقليمي مثل انضمام جنوب أفريقيا إىل معاهدة منع االنتشار النووي

ناطق اخلالية من يوفر احلماية لدول املنطقة من خماطر وآثار استخدام األسلحة النووية، فإقامة امل - 

األسلحة النووية متنع أيضا من وجود أسلحة نووية مملوكة لدول أخرى يف اإلقليم ومنه تتجنب بذلك 

دول اإلقليم أن يكون هدفا ألية حروب نووية وتوفر ضمانات أمنية من الدول النووية حبظر 

 .استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية ضد أطرافها

االستخدام السلمي للطاقة النووية من خالل توفري مناخ عام لتطوير تلك  تشجيع وتسهيل - 

االستخدامات، والتزام الدول منع االعتداء على املنشآت النووية أو ضبط تداول املواد النووية 

وإنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية يعترب مبثابة خطوة هامة لنزع . 2بشكل غري مشروع

، فااللتزامات املتبادلة بني دول املنطقة من 3ا إضافيا لتدعيم السالم يف العاملالسالح النووي وجهد

شأنه إزالة أي ختوف من نشوب نزاع بينها ويقضي على كل اهلواجس األمنية ويؤدي إىل تدعيم 

  . 4الثقة وحتسني العالقات فيما بني تلك الدول ودعم لإلستقرار اإلقليمي

مم املتحدة حينما يذكر املزايا والنتائج اليت يرتتب عليها إنشاء وهذا ما أكده األمني العام لأل

على  1997 جانفي 30املناطق اخلالية من األسلحة النووية وهذا مبناسبة عقد مؤمتر نزع السالح يف 

  : أنه من بني النتائج 

 .تبادل الثقة بني الدول األطراف يف املنطقة وتوفري األمن هلا - 

 .مية لفض النزاعات الدولية فيما بينهااللجوء إىل الوسائل السل - 

                                                           
   املوقع االلكرتوين ، ينظراسة الدوليةيالسجملة فوزي محاد و عادل حممد أمحد، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، / د -  1

 www.ahram.org.  23/11/2012: أطلع عليه بتاريخ
  .112حممد عبد السالم، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، مرجع سابق، ص / د -2
  .1034حممود شريف بسيوين، مدخل يف القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص / د -3
  .1040نفس املرجع ، ص  -4



 فاعلية القانون الدولي االتفاقي في الحد من انتشار األسلحة النووية                                                              الفصل الثاني
 

 

166 

 

 .التزام الدول األطراف بالضمانات األمنية بعقد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - 

تعهد الدول األطراف املالكة لألسلحة النووية باالمتناع عن استخدام األسلحة النووية أو التهديد ا  - 

وجب الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقيات اخلاصة بإنشاء ضّد أي دولة طرف يف املنطقة بالتزاماا مب

 .1 املناطق اخلالية من األسلحة النووية

بيد أنه يالحظ تباين نظرة كل من الدول غري املالكة لألسلحة النووية والدول املالكة لألسلحة 

النووية حول اهلدف من وراء إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية، فاعتربت الدول غري املالكة 

سالح اإلقليمي يعترب خطوة لألسلحة النووية أن االلتزام املتبادل بني األطراف يف ضوء املعاهدة من نزع ال

األسلحة معاهدة عدم انتشار حنو نزع األسلحة النووية بصفة كاملة إعماال لنص املادة السادسة من 

النووية، أما الدول النووية فمتمسكة من أن إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية يقتصر فقط على 

ا لسياسة نزع السالح النووي العاملي ولكنها تكريس حظر االنتشار األفقي دون الرأسي و ال ميثل تطبيق

  .لوضع ممّيز تنفرد به هذه الدول

وعليه إذا ما رأت الدول النووية أن إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية يتضمن أحكاما 

خلاصة تتعارض مع مصاحلها فإا ال ترتدد يف االمتناع عن التوقيع الربوتوكوالت امللحقة باملعاهدات ا

وك اخلاصة بإنشاء منطقة كبإنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية مثلما حدث بالنسبة ملعاهدة بان

جنوب شرق آسيا واليت رفضت الواليات املتحدة والصني التوقيع على  يفخالية من األسلحة النووية 

جنوب  يفالية من األسلحة النووية ا اخلاصة بإنشاء منطقة خقبروتوكوالا وكذلك بالنسبة ملعاهدة راروتون

وبالتايل مل توقع  1995 يفاحمليط اهلادي واليت مل توقع فرنسا على بروتوكوالا قبل إجراء جتارا األخرية 

  .الربوتوكوالت كل من بريطانيا والواليات املتحدة

أي بعد  1996وقعت الربوتوكوالت ىف مارس  1996وبعد أن انتهت فرنسا من جتارا يف يناير 

نفس الشهر الربوتوكوالت وكذلك بالنسبة  يفشهرين فقط من انتهاء جتارا ووقعت الدولتان األخريان 

ملعاهدة بلندابا اخلاصة جبعل منطقة أفريقيا خالية من األسلحة النووية، فقد اعرتضت الدول النووية على 

ولذلك مل توقع أي من الدول احمليط اهلندي ضمن نطاق املنطقة،  يفدخول جزيرة دييجوجاراسيا 

  .2اخلمس الربوتوكوالت اإلضافية

                                                           
الضحاك، من نزع إقليمي للسالح النووي إىل نزع عاملي، مطبوعة أكادميية اململكة املغربية، ادريس  -1

  .114،ص1999الرباط،
  .مرجع سابقفوزي محاد وعادل حممد أمحد، / د -  2
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إن إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية ينجر عنه ضبط التسلح النووي وتقليل وهكذا ف

احتمال قيام حرب نووية، كما يعترب خطوة بداية حلظر انتشار األسلحة النووية يف تلك املناطق وصوال 

 .1لحة عاملياإىل نزع شامل هلذه األس

املناطق اخلالية من األسلحة النووية تعد عامال فعاال حلماية البيئة من مظاهر التلوث إضافة إىل أّن 

ألن من شأن إنتاج وصناعة األسلحة النووية يؤدي إىل انتشار النفايات واملواد النووية الضارة بالبيئة 

رب التفجريات النووية، لذا فإن إنشاء املناطق باإلضافة إىل املخاطر واألضرار اليت تنتج عن إجراء جتا

  . اخلالية من األسلحة النووية سيحول حتما أمام أي تدهور بيئي ستسببه األسلحة النووية

  : المطلب الثاني 
  المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية 

الدويل ملنع اإلنتشار النووي، وعلى هذا لقد إرتبط إنشاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية بالنظام 

األساس أسفرت اجلهود الدولية اإلقليمية من التوصل إىل إنشاء مناطق مت إخالؤها من األسلحة النووية 

 و مناطق أخرى آهلة بالسكان)الفرع األول(يف مناطق جغرافية معينة، فتوجد مناطق غري آهلة بالسكان 

   ).الفرع الثاين(

  :الفرع األول 

  في مناطق غير آهلة بالسكان المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية 

  ) : معاهدة األنتارتيكا(1959معاهدة القطب الجنوبي لعام :أوال
، وهي متثل 2يف واشنطن من إثنا عشر دولة 1959مت توقيع هذه املعاهدة يف األول من ديسمرب 

ودخلت  3وتنشئ أول منطقة يف العامل خالية من األسلحة النوويةأول معاهدة حتظر التجارب النووية، 

حيث مت االتفاق بني أطراف املعاهدة على جعل منطقة القطب . 1961يونيو  23حّيز النفاذ يف 

                                                           
لنووية متثل املعاهدات اخلاصة بإقامة املناطق اخلالية من األسلحة ا: " وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية اليت تعترب أن  -  1

  "خطوة حلظر انتشار األسلحة النووية وحتقيق نزع األسلحة النووية بصفة كاملة من مجيع دول العامل

 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, 
paragraphe 62. 

األرجنتني، اسرتاليا، الشيلي، فرنسا، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، جنوب إفريقيا، اإلحتاد السوفيايت، بريطانيا ، الواليات  - 2

  .املتحدة األمريكية
  .24حممود ماهر، مرجع سابق، ص/ د -  3
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سلحة النووية واستخدام هذه املنطقة فقط لألغراض السلمية، فتمنع املعاهدة أية اجلنويب خالية من األ

مة قواعد عسكرية أو القيام مبناورات عسكرية وأيضا عدم القيام بتجارب أو إجراءات عسكرية، كإقا

تفجريات ألي أسلحة نووية وكذا التخلص من النفايات املّشعة يف هذه املنطقة، فتسمح فقط بدخول 

  .أفراد ومعدات عسكرية ملساندة أحباث علمية أو غري ذلك من األنشطة السلمية

تتمثل يف إقامة تعاون دويل يف جمال األحباث  تعمل على حتقيقهاا أهدافوضعت الدول األطراف ف 

  .العلمية ومحاية البيئة الطبيعية هلذه املنطقة وتفادي النزاعات اإلقليمية

ويستند نظام الرقابة الذي أسسته املعاهدة على الوسائل الوطنية للتحقق من خالل عمليات 

للمراقبني احلرية الكاملة يف الوصول يكون و  ،األطرافول الدالتفتيش من قبل املراقبني املعينني من قبل 

الطائرات يف نقاط التفريغ أو يف مجيع األوقات جلميع املناطق أو املنشآت وكذلك مجيع السفن أو 

 .يف القارة حنالش

ومبقتضى نص املادة السابعة، فإن للدول األطراف فيها كامل احلرية للتنقل يف تلك املنطقة، والقيام 

يتم عقد اجتماعات سنوية قصد  و ،تطالعات جوية يف أي وقت للمجال الذي تشمله املعاهدةباس

التشاور حول أي مسألة تتعلق بتنفيذ مضمون املعاهدة أو أي انتهاك ألحكامها، ولضمان تنفيذ أحكام 

يف أي مكان املعاهدة، فإن املعاهدة متنح الدول األطراف فيها احلق يف إرسال مراقبني للقيام بالتفتيش 

  .  1من القطب اجلنويب ويف أي وقت

  

  عاهدة الفضاء الخارجي م: ثانيا
إن الفضاء اخلارجي تراث مشرتك لإلنسانية، لذلك ينبغي ضمان اإلستخدام السلمي للفضاء 

فأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف . اخلارجي حبظر نشر األسلحة النووية ومنع سباق التسلح

لبشرية مصلحة مشرتكة يف إستكشاف الفضاء اخلارجي وإستخدامه يف األغراض السلمية قراراا أن ل

  .2فقط

متتنع الدول عن وضع أية أجسام حتمل أسلحة نووية يف أي مدار حول وعلى هذا األساس  

، 1967جانفي  17ويف . األرض أو يف الفضاء اخلارجي أو على القمر أو على األجرام السماوية

                                                           
  .املادة السابعة من معاهدة القطب اجلنويب  -  1
قرار (خالل الدورة الثانية عشر، ويف الدورة الثامنة عشر  1957يف نوفمرب 1148العامة لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعية  - 2

  .1958يف ديسمرب ) 1348رقم 
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العامة لألمم املتحدة معاهدة حول املبادئ اليت حتكم أنشطة الدول يف إستخدام الفضاء تبنت اجلمعية 

  .1967أكتوبر 10اخلارجي والقمر واألجرام السماوية ودخلت حّيز النفاذ يف 

ومبقتضى املادة الرابعة من هذه املعاهدة، تلتزم الدول األطراف باإلمتناع عن وضع أي شيئ حيمل 

أية أسلحة تدمري شامل يف أي مدار حول األرض أو على األجرام السماوية أو يف أي أسلحة نووية، أو 

وحتظر أيضا هذه املعاهدة إقامة قواعد أو منشآت أو حتصينات عسكرية أو  ء،مكان آخر يف الفضا

إجراء أية مناورات عسكرية أو جتربة أسلحة نووية يف هذه ااالت غري أنه يستثىن من احلظر إستخدام 

ألشخاص العسكريني ألغراض البحث العلمي أو ألية أغراض سلمية أخرى، وكذا ال حيظر إستخدام ا

  .أية معدات أو مرافق تكون الزمة لإلستكشاف السلمي للقمر ولألجرام السماوية األخرى

وبالتايل حيظر إستخدام األسلحة النووية أو ختزينها أو تداوهلا يف الفضاء اخلارجي أو يف األجرام 

وهي بذلك أول معاهدة تتضمن حظرا صرحيا إلستخدام األسلحة النووية يف جمال حمدود،   ،لسماويةا

تلزم الدول األطراف فيها بالعمل ، إذ كما أا أول معاهدة حتقق نزع سالح عام وشامل يف هذا اال

  .1أطرافهاعلى أن يبقى الفضاء خاليا من األسلحة والتفجريات النووية، وإن كانت ال تلزم إال 

، وأكدت على 1984، مت التوقيع على إتفاقية القمر وأصبحت نافذة يف عام 1979عام  خاللو 

نزع السالح واالمتناع عن التهديد أو إستخدام القوة أو أي عمل من األعمال العدائية يف القمر وميتد 

. أي أجسام فضائيةاحلظر ليشمل أي عمل يهدد األرض أو القمر أو سفن الفضاء أو رجال الفضاء أو 

عن وضع أشياء حتمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة الدمار  وتلزم املعاهدة الدول باإلمتناع

الشامل حول القمر، غري أا مل حتظر وضع أسلحة تقليدية حول القمر، ويتعهد األطراف بتقدمي 

 . 2ة يف القمراملعلومات حول وقت وغرض والفرتة الزمنية اليت تستغرقها أي مهم

معاهدة تحريم وضع أسلحة نووية واألسلحة األخرى ذات التدمير الشامل في قاع البحار أو : ثالثا
 :  3)1971معاهدة قاع البحار لعام ( أرض المحيطات أو تحتهما
ودف  ،1972ماي  18ودخلت حّيز النفاذ يف  1971فيفري  11أبرمت هذه املعاهدة يف 

األسلحة النووية وأسلحة التدمري الشامل يف قاع البحار واحمليطات وما حتت إىل حظر وضع املعاهدة 

                                                           
  .123حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص  -  1

2 - Marie François Furet, désarmement nucléaires, Op-cit , p158. 
   :نظر يملزيد من التفصيل  -  3

  .وما بعدها 143حممود خريي بنونة ، مرجع سابق، ص / د - 

 - Marie François Furet, désarmement nucléaires, op-cit, p 186 et suiv 
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ميال كما حيدده القسم الثاين من إتفاقية البحار اإلقليمية  12القاع خارج نطاق احلد اخلارجي ملنطقة 

 وتتعهد الدول األطراف باإلمتناع عن. 1958أفريل 29واملنطقة ااورة هلا اليت أبرمت يف جنيف يف 

إقامة أو وضع أي منشآت أو جتهيزات أو تسهيالت أخرى تستخدم يف ختزين أو إطالق أو جتربة أو 

  .إستخدام هذه األسلحة يف النطاق احملدد

كما حتظر املعاهدة القيام باملساعدة أو التشجيع أو التحريض أو اإلشرتاك مع أي دولة أخرى يف 

  .1ددالقيام بأي من األنشطة احملظورة يف النطاق احمل

وطبقا للمادة الثالثة من املعاهدة فإن للدول األطراف احلق يف إختاذ عدة إجراءات للتحقق من 

إلتزام الدول األطراف األخرى بأحكامها من خالل القيام بعمليات التحقق ومراقبة أنشطة األطراف 

كت إلتزاماا طبقا األخرى يف املناطق املالصقة ملياهها الساحلية يف حالة الشك أن دولة طرف إنته

  . ألحكام املعاهدة

وتؤكد على أمهية التشاور والتعاون بني الدول األطراف من أجل تبديد أية شكوك أو خماوف تراود 

دولة طرف يف املعاهدة، ويف حالة العجز عن ذلك يكون من حق الدولة املتضررة عرض شكواها على 

  .ميثاق األمم املتحدةجملس األمن إلختاذ القرار املناسب طبقا ألحكام 

البحار طبقا ملا إستكشاف وإستغالل حق مجيع الدول فيما خيص على التأكيد املعاهدة  وأضافت

  .2العريف واالتفاقيالقانون الدويل هو خمّول هلا مبقتضى قواعد 

ومما الشك فيه أن هذه املعاهدة ذات أمهية وخطوة أخرى حتقق إستمرار اخلطوات اليت أختذت يف 

حنقيق نزع سالح عام وشامل يف ظل رقابة دولية فعالة، تلتزم فيها الدول األطراف مبقتضى سبيل 

  .أحكامها مبواصلة املفاوضات بإخالص من أجل عقدها

  : وعلى الرغم من أمهية هذه املعاهدة إال أا تعرضت للنقد على أساس أا 

امل يف غواصات أو على قواعد أغفلت النص على حظر وضع األسلحة النووية وأسلحة الدمار الش - 

وهي بذلك ال  ،متحركة يف مياه البحار واحمليطات فوق نطاق احلظر الذي بينته هذه املعاهدة

كما أا مل تنص على إختاذ   ،تستبعد املياه فوق نطاق احلظر يف جمال سباق التسلح أو منع اإلنتشار

 .3إجراءات ضد من ينتهك أحكامها من الدول األطراف

                                                           
  .قاع البحار عاهدةممن  2و 1املادة  -  1
  .قاع البحار عاهدةممن  3املادة  -  2
  .146 حممود خريي بنونة ، مرجع سابق، ص/ د -  3
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ناحية أخرى، فاملعاهدة ال متتد لتشمل منطقة البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة، مما جيعل هاتني ومن  - 

 . 1املنطقتني حمال إلباحة ختزين األسلحة النووية

عمليا، إن الرقابة على تنفيذ أحكام املعاهدة تتطلب وسائل وأجهزة متطورة ال تتوفر إال لدى   - 

  .2الدول الكربى

إستكشاف قاع البحار واحمليطات وتنمية إستخدام  تقر بأمهيةاملعاهدة  دات فإنورغم هذه االنتقا

ه من موارد وثروات طبيعية، يستوجب محايتها حتويملا  نظرا وإستغالل هذه املناطق فيه مصلحة للبشرية

وإبقاءها بعيدة عن جمال سباق التسلح، سيما أن حظر سباق التسلح يف هذه املناطق يساهم يف حتقيق 

فضال أن احلظر الوارد يف املعاهدة ميثل محاية للموارد . ألمن والسلم الدويل، ويقلل حدة التوتر الدويلا

  .والثروات الطبيعية من اإلشعاعات النووية وغريها من اآلثار املختلفة عن ختزين أسلحة الدمار الشامل

  

  :ثانيالالفرع 

  في مناطق آهلة بالسكان المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية 

  : معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية تالتيلكو : أوال
  : ظهور فكرة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في أمريكا الالتينية  - 1

، 1963أفريل  29من املنطقة يف  3به مخس دولتعود جذور املعاهدة إىل تصريح مشرتك تقدمت 

عّربت فيه هذه الدول على استعدادها التوقيع على معاهدة متعددة األطراف يلتزمون مبقتضاها باالمتناع 

  .عن منع أو ختزين او جتربة األسلحة النووية أو أجهزة إطالقها أو القيام بأية جتارب نووية

ت عشر دول من أمريكا الالتينية إىل اجلمعية العامة وبعد سبعة أشهر من هذا التصريح تقدم

جتريد أمريكا "حتت عنوان  1911عن صدور قرار رقم  1963نوفمرب  27مبشروع قرار ، أسفر يف 

وطالب فيه بضرورة تقدمي مجيع املساعدات التقنية الالزمة لتحقيق  ،4"الالتينية من األسلحة النووية

                                                           
  .86سالمة حسني، مرجع سابق، ص مصطفى / د -  1

2 - Marie François Furet, désarmement nucléaires, op-cit, p 200. 
  .بوليفيا، الربازيل، اإلكوادور، الشيلي واملكسيك: الدول هي  -  3

4 - Alfonso Garcia Robles, mesures de désarmement dans des zones 

particulieres : le traité visant interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine,RCAI, 1971, vol 133,p 60. 
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وتنفيذا لقرار اجلمعية العامة، شكلت دول أمريكا الالتينية  ،1قراراألهداف املنصوص عليها يف هذا ال

 . 2اللجنة التحضريية لصياغة مشروع معاهدة تتضمن جعل أمريكا الالتينية منطقة خالية من األسلحة

وهكذا قامت اللجنة التحضريية بالتفاوض وإجراء املناقشات واليت انتهت إىل مشروع معاهدة منع 

إذ أعلنت كل من .  1967فيفري  14، وفتحت للتوقيع يف 3يف أمريكا الالتينيةاألسلحة النووية 

األرجنتني والربازيل التوقف على االستخدام العسكري للطاقة النووية، وجتسد ذلك يف التوقيع يف عام 

على اتفاقية ثنائية لالستخدام السلمي للطاقة النووية، تضمنت إنشاء نظام حتقق بني الدولتني  1991

تلف عن نظام التحقق املنصوص عليه يف معاهدة تالتيلكو وهذه املبادرة بني الدولتني يف التفتيش خي

واملراقبة على املنشآت النووية املتواجدة يف إقليم الدولتني يبعث الثقة بشأن االلتزام املتبادل بتنفيذ 

  .االتفاقية

ا كوبا للمعاهدة وتوقع عليها يف عام ويف نفس العام، وقعت الدولتان معاهدة تالتيلكو لتنظم بعده 

 أول ، مما عزز 2002 نوفمرب يف املعاهدة علي كوبا تصديق ودخلت حّيز النفاذ بعد. 19954

  .5السكان كثيفة منطقة يف تقام النووية األسلحة من خالية منطقة

نتناول من خالل املعاهدة  فوسو . تضم املعاهدة ديباجة وواحد وثالثون مادة وبرتوكولني إضافيني

أهدافها والتزامات الدول األطراف فيها مث إجراءات التفتيش والرقابة وفقا للمعاهدة مث إىل الربوتوكوالت 

  .امللحقة ا

  :  أهداف المعاهدة - 2

من املظاهر اليت متّيزت ا املعاهدة أا حظرت لألبد األسلحة النووية يف منطقة أمريكا الالتينية مع 

مان دائم اخللو التام لألسلحة زيادة على أا تضم أكرب إقليم يشكل قارة كبرية بأكملها ذات كثافة ض

  . 6سكانية كبرية

                                                           
بوغزالة حممد ناصر، معاهدة تالتيلكو حلظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق بن  - 1

  .34، ص1986عكنون، اجلزائر، 
  .35رجع ، صامل نفس -  2
من معاهدة منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية واملعروفة اختصارا ب تالتيلكو  1990املعاهدة يف عام تغّري اسم  - 3

حيث تضم القارتني األمريكيتني ما عدا كندا ) معاهدة منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية والكارييب( ليصري اسم املعاهدة 

  .والواليات املتحدة األمريكية
  .90، ص 1995، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فينا، 1995قرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام الت -  4
  .دولة 33يبلغ عدد الدول األعضاء يف املعاهدة  -  5

6 - Alfonso Garcia Robles, op-cit, p71. 
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فوفقا لديباجة املعاهدة، فإن اهلدف األساسي الذي تتمحور حوله املعاهدة يتمثل يف جعل أمريكا 

يثاق األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية مما الالتينية منطقة خالية من األسلحة النووية وهذا وفقا ملبادئ م

يدعم السالم واألمن واالستقرار على مستوى القارة ألن وجود األسلحة النووية يف أي دولة من أمريكا 

الالتينية قد جيعل منها هدفا حمتمال للهجوم النووي ومن جانب آخر تتفادى دول املنطقة التسابق حنو 

  .التسلح النووي

خلو أمريكا الالتينية من النشاط النووي العسكري يعين االتفاق : " ل األطراف بأن إذ عربت الدو 

الدويل املربم بواسطة هذه املعاهدة الذي تلتزم مبقتضاه دول أمريكا الالتينية ببقاء إقليمها خالية من 

بدل بعثرا يف األسلحة النووية يشكل إجراء يسهم يف احملافظة على الثروات احملدودة أمريكا الالتينية 

التسلح النووي ووقاية ألقاليم دوهلم من التعرض للضرب باألسلحة النووية، كما يشكل مسامهة فعالة يف 

  ".منع انتشار األسلحة النووية وعامال فعاال وضروريا من أجل نزع سالح عام وشامل

ووي بصفة عامة فاملسامهة يف منع انتشار األسلحة النووية ميثل خطوة من أجل نزع السالح الن

وشاملة حتت رقابة دولية فعالة باعتباره مطلب أساسي تنشده مجيع الشعوب، كما أن هذا املنحى الذي 

تتبعه بعض الدول من حظر النشاط العسكري يف مناطق جغرافية سيكون له تأثري فعال على مناطق 

  .أخرى

الستخدام السلمي للطاقة النووية أما اهلدف اآلخر الذي ميكن اإلشارة إليه هو ما تعلق باحلق يف ا

باإلضافة إىل نزعة حب السالم الذي تتصف ا أمريكا الالتينية حتتم عليها : " حيث تؤكد الديباجة 

استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية فقط دون غريها، وأن لدول أمريكا الالتينية أن تستخدم 

اجلديد للطاقة لتعجيل التنمية االقتصادية  حقها إىل أقصى حد ممكن للتوصل إىل هذا املصدر

  ." 1واالجتماعية لشعوا

وهكذا يكون نظام جتريد أمريكا الالتينية من األسلحة النووية املنصوص عليه يف طيات املعاهدة 

يشري إىل فائدتني ميكن لألطراف أن جينوها ممثلة يف إخالء املنطقة من أي منشأة لألغراض العسكرية 

ديدا لدول أخرى وبذلك تتفادى خناطر احتمال توجيه هلا أية هجوم نووي وكذا من شأن واليت تشكل 

افظة عليها وتوجيهها جتنب الدول التسلح النووي أن يؤدي إىل استفادة شعوب املنطقة من ثرواا واحمل

التينية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوا، حينما تؤكد املعاهدة على حق دول أمريكا ال

 .2االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السلمية ألقصى حد ممكن

                                                           
1
  .والكارييبمعاهدة منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية  ديباجة - 

2 - Alfonso Garcia Roles, op-cit, p73. 
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  : االلتزامات الواردة في المعاهدة  - 3
حىت تتمكن املعاهدة من بلوغ أهدافها جبعل املنطقة خالية من األسلحة النووية بصفة دائمة 

هذه فتلتزم  ،دول األطراف فيهاوأبدية، فإن املادة األوىل من املعاهدة أشارت إىل التزامات تقع على ال

باستخدام املواد واملعدات النووية يف األغراض السلمية فقط وعدم القيام بتجارب إستخدام أو األخرية 

صناعة أو امتالك أي أسلحة نووية بصفة مباشرة أو غري مباشرة سواء أكان ذلك بواسطة ملصلحة دولة 

ختزين أو إيواء أو وضع أو  أوتنع عن استالم كما مت. و ملصلحة أي طرف آخر وبأي وسيلة كانتأ

  .- غري مباشر أومباشر  -امتالك بأي طريقة أي سالح نووي بأي شكل

تشجيع أو املوافقة على االشرتاك يف جتارب استخدام التحقيق أو الالدول األطراف  فيحظر على 

صناعة أو إنتاج أو امتالك أو اإلشراف على األسلحة النووية باإلضافة أن الدول األطراف يف  أو

نشطة النووية اليت تقوم ا املعاهدة تلتزم بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خمتلف األ

  .الدولة

 : نظام الرقابة  -4
ص عليها يف املعاهدة مت النص على إنشاء جهاز ضمانا لوفاء الدول األطراف بالتزاماا املنصو 

يضمن تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالنظام الرقايب ليس مّوجها للتحقيق يف أن  1رقايب

األجهزة واخلدمات واإلمكانيات املخصصة لالستخدام السلمي للطاقة النووية، ال تستخدم يف جتربة أو "

وإمنا أيضا يف منع ممارسة مجيع النشاطات احملظورة مبوجب نص املادة األوىل  ،"صناعة األسلحة النووية

التفجريات  وأنّ  ،من املعاهدة يف إقليم الدول األطراف باستخدام مواد أو أسلحة نووية موردة من اخلارج

  .2ةمن املعاهد 18ذات األغراض السلمية اليت ميكن إجراؤها ال بد و أن ال تتعارض مع أحكام املادة 

وعليه تلتزم الدول األطراف بتقدمي تقارير نصف سنوية إىل املنظمة و إىل الوكالة الدولية للطاقة 

  .3الذرية بعدم ممارسة أي أنشطة حمظورة وفقا ألحكام املعاهدة

فيما خيص األسلحة النووية انتشار  عدممعاهدة تالتتيلكو متماثلة مع معاهدة  واملالحظ أنّ 

شاملة واليت تقضي بضرورة إبرام اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة اتفاقات الضمانات ال

الذرية بالنسبة للدول غري النووية حسب نص املادة الفقرة األوىل من املادة الثالثة، كما أن اتفاقات 

املادة الثالثة تتطابق مع  األسلحة النوويةانتشار  عدمالضمانات الشاملة وفقا للمادة الثانية من معاهدة 

                                                           
  .منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية والكارييب عاهدةممن  7املادة  -  1
  .منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية والكارييب عاهدةممن  12املادة  -  2
  .الالتينية والكارييبمنع األسلحة النووية يف أمريكا  عاهدةممن  14املادة  -  3
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عشر من معاهدة تالتيلكو واليت يتعهد فيها الدول األطراف بإبرام اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية 

  .1للطاقة الذرية لتنفيذ الضمانات على مجيع األنشطة النووية يف الدولة

ينية بتوقيع وقامت حىت اآلن مجيع الدول األطراف يف وكالة حطر األسلحة النووية يف أمريكا الالت 

  .2إتفاقات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  : البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدة  - 5
لقد اشتملت املعاهدة على بروتوكولني ملحقني ا، يضم الربوتوكولني ديباجة متماثلة تذكر بقرار 

النووية يف أمريكا الالتينية والذي يشري بأن حظر األسلحة  1911اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

ميثل إجراءا مهما لضمان منع انتشار األسلحة النووية وأا ليست غاية ائية بل وسيلة لبلوغ نزع 

  .السالح العام والشامل ووضع حد لسباق التسلح النووي

يم فالربوتوكول األول يتعلق بالدول ليست أطرافا إقليمية باملنطقة ولكن يوجد حتت واليتها أقال

تدخل ضمن جمال املنطقة اخلالية من األسلحة النووية، حيث تلتزم هذه الدول باحرتام أحكام املعاهدة 

  .على األقاليم اليت ختضع لواليتها واحملافظة على وضعية املنطقة كمنطقة خالية من األسلحة النووية

على ضرورة إحرتام هذه  أما الربوتوكول الثاين فيعىن بالدول املالكة لألسلحة النووية، حيث أكد

الدول أهداف وأحكام املعاهدة املتعلقة بإخالء منطقة أمريكا الالتينية من األسلحة النووية، فتمتنع عن 

ممارسة أي نشاط نووي عسكري يشكل انتهاكا للمادة األوىل من املعاهدة داخل أي منطقة تكون 

أو التهديد ا ضد أي دولة طرف من دول حتت سلطتها، كما تلتزم بتحرمي استخدام األسلحة النووية 

  .3أمريكا الالتينية

                                                           
تتفاوض الدول األطراف، : " على أن .منع األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية والكارييب عاهدةممن  13تنص املادة  -  1

  "مجاعات على اتفاق يربم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرادى أو
2
مذكرة موجهة من األمانة العامة لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب إىل مؤمتر الدول األطراف  - 

  :نظر الوثيقةي. 2010األسبحة النووية لعام  معاهدة عدم انتشاريف 
- NPT/CONF.2010/4, p3. 

والواليات املتحدة  26/07/1971أما هولندا ففي  11/12/1969وفد صدقت بريطانيا على الربوتوكول األول يف  -  3

  .  1992أما فرنسا ففي عام  23/12/1981اّألمريكية يف 

 12/05/1971ومث الواليات املتحدة األّمريكية يف  11/12/1969أما الربوتوكول الثاين فقد صدقت بريطانيا عليه يف 

  : نظر ي. 08/01/1979روسيا فصدقت عليه يف  أما 2/06/1974مث الصني يف  22/03/1974وبعدها فرنسا يف 
Status of signatures and Ratifications of the treaty of tlatelolco and its 
additional protocols I and II , voir le cite d’internet : http 
://www.opanal.org/NWFZ/NWSZ’S.htm 08/11/2012: أطلع عليه بتاريخ     .  
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ومما الشك فيه أن هذه املعاهدة ليست جمرد معاهدة ملنع االنتشار فقط بل أا نظام يقضي 

بتجريد املنطقة من أي سالح نووي مما يعين أن حظر هذه األسلحة حظر دائم وأبدي داخل منطقة 

غري أن املعاهدة مل متنع القيام باألحباث والتنمية املّوجهة إىل امتالك  1مليون كم مربع 20متتد ألكثر من 

  .2قدرات نووية شرط أن ختضع لرقابة وإشراف دويل

  

  ) : معاهدة راروتونجا( معاهدة جنوب المحيط الهادي الخالية من األسلحة النووية  :ثانيا
ملنطقة مصدر قلق خطري دويل أن والتجارب النووية اليت عرفتها ا  كان من خطر احلروب التقليدية

تتصاعد هذه النزاعات إىل حرب نووية، لذا أثارت اهتماما دول املنطقة لبحث مسألة نزع السالح 

النووي على املستوى اإلقليمي رغبة من دول املنطقة يف التمتع بالسالم واالستقالل واحلق يف إدارة 

ع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، يف بيئة خالية من شؤوا اخلاصة وفقا لرغبات وتقاليد شعوا و التمت

أكدت هذه الدول التزامهم املعاهدات واملنظمات الدولية والرتتيبات اإلقليمية لذا أي خطر تلوث ، 

  .3القائمة، يف جنوب احمليط اهلادئ

، يتضمن 1986ديسمرب  11وأصبحت سارية املفعول يف  1985أوت  6مت إبرام املعاهدة يف و  

جمال تطبيق املعاهدة كل أراضي الدول األعضاء ىف منتدى جنوب احمليط اهلادي اليت صدقت على 

  .ميال 12املعاهدة، مبا يف ذلك حدود البحر اإلقليمي البالغ 

  

  : أهداف المعاهدة  - 1
تقضي املعاهدة جبعل منطقة جنوب احمليط اهلادي خالية من األسلحة النووية، فتحظر امتالك أو 

أي أجهزة تفجري نووية أو أسلحة نووية وحىت جمرد السعي للحصول عليها أو قبول املساعدة يف صناعة 

هذا الشأن بل حىت من دفن النفايات املّشعة هلا أو لدولة أخرى يف البحار اليت تدخل يف جمال منطقة 

 املعاهدة باإلضافة راروتوجنا، إال أا ال متنع من دفن تلك النفايات داخل اإلقليم الربي لدولة طرف يف

                                                           
1 - Alfonso Garcia Roles, op-cit, p103. 

  .1044حممود شريف بسيوين، مرجع سابق، ص /د -  2
3- Fischer Georges, La zone dénucléarisée du Pacifique Sud, AFDI, volume 

31, 1985. P 28-29. 
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إىل أا تسمح مبرور السفن أو الطائرات األجنبية اليت حتمل أسلحة نووية داخل املياه اإلقليمية أو يف 

  .1اال اجلوي أو حىت يف املوانئ

  : االلتزامات الواردة في المعاهدة  - 2
وحىت وإن كانت تلتزم الدول األطراف باالمتناع عن صناعة أو امتالك أي أداة تفجري نووية 

ألغراض سلمية لدول املنطقة سواء داخل املنطقة أو خارجها، ومتتنع هذه الدول عن السعي أو قبول 

  . 2مساعدات يف هذا الشأن أو العمل على مساعدة دول تقوم بأنشطة يف هذا اال

ة إىل أي من ومبقتضى املادة الرابعة من املعاهدة تلتزم الدول األطراف بعدم تصدير املواد النووي

انتشار  عدمالدول غري النووية إال إذا مت إخضاع تلك املواد لنظام الضمانات الشاملة املرتبطة مبعاهدة 

  . األسلحة النووية

وحفاظا على البيئة البحرية، فإن املعاهدة حتظر على الدول األطراف يف املعاهدة إلقاء النفايات 

  .3النووية يف البحر

تذهب إىل أبعد ما ذهبت إليه معاهدة تالتيلولكو من حيث أّا نصت على ومعاهدة راروتونغا 

إلتزام كل دولة طرف بعدم صنع أو حيازة أو امتالك أو السيطرة على أي جهاز متفجر نووي يف أي 

، فمعاهدة تالتيلولكو 4مكان على اإلطالق داخل أو خارج املنطقة، وحىت وإن كانت لألغراض السلمية

فضال على أّن معاهدة راروتونغا قد . حلظر نفسه ينطبق على أراضي الدول األعضاء فقطتشري إىل أن ا

متّيزت أيضا عن معاهدة حظر االنتشار النووي، حينما تنص هذه األخرية على حق الدول احلائزة 

لألسلحة النووية أن تضطلع يإجراء جتارب التفجريات النووية لألغراض السلمية وهذا يعد حمظورا يف 

ويأيت ذلك نظرا للمعاناة اليت شهدا املنطقة من جتارب التفجريات على . 5طاق معاهدة راروتونغان

  .األسلحة النووية

كما أنّه على الدول األطراف االلتزام بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو 

انتشار األسلحة النووية وإبرام  عدماألمر الذي يدفع بالدول األطراف على االنضمام إىل معاهدة 

                                                           
  .159ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -  1

2  - Georges Fischer, La zone dénucléarisée du Pacifique Sud, Op-cit, p34. 
  .معاهدة راروتوجنامن  7املادة  -  3
  .معاهدة راروتوجنامن  6املادة  -4

5  - Fischer Georges. La zone dénucléarisée du Pacifique Sud, Op-cit, p35. 
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معاهدة اتفاقات ضمانات شاملة، وهو ما تؤكده املعاهدة بدعوة الدول األطراف بضرورة االنضمام إىل 

    .1األسلحة النووية وتطبيق نظام الضمانات الشاملةعدم انتشار 

السفن  باإلضافة إىل ذلك، جند أن املعاهدة راروتوجنا مسحت للدول األطراف بأن تقبل مبرور

األجنبية يف املياه اإلقليمية وأعطت أيضا احلرية للدول األطراف بأن تسمح مبرور الطائرات األجنبية يف 

  .جماهلا اجلوي ، وهذا احرتاما ملبدأ سيادة الدول األطراف يف ذلك

  : نظام التحقق  - 3
دمي التقارير ختضع الدول األطراف يف املعاهدة إىل نظام التحقق واالمتثال وهذا من خالل تق

وتبادل املعلومات بني الدول األطراف، باإلضافة إىل التشاور فيما بينها يف إطار جلنة استشارية واليت من 

اختصاصاا أيضا تلقي الشكاوي، وكذا تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة باألنشطة 

ن املواد النووية واألنشطة النووية اليت تقوم ا والغرض من الضمانات التحقق من أ ،2النووية السلمية

 .الدول األطراف ال يتم حتويلها إىل اإلستخدامات العسكرية

وقد تضمنت املعاهدة النص على تطبيق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعطي 

 جتريها الوكالة الدولية لكل دولة طرف احلق يف احلصول على أي معلومات عن نتائج التفتيشات اليت

، فبمقتضى املادة الثامنة من املعاهدة تقوم الوكالة الدولية 3للطاقة الذرية داخل إقليم دولة أخرى طرف

للطاقة الذرية بالرقابة واإلشراف على مجيع األنشطة النووية اليت تكون على أراضي الدول األطراف يف 

  .4تزاماا وفقا ملضمون املعاهدةاملعاهدة ملعرفة مدى امتثال هذه الدول الل

فضال على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متارس الرقابة من خالل أجهزة تتمثل يف املؤمتر الذي 

لسيتألف من مخسة أعضاء ينتخبهم املؤمتر، وأمانة يرأسها أمني جمجيتمع يف دورات عادية أو استثنائية، و 

  .5يعني لفرتة حيددها املؤمتر عام

أي حدث ذا "وأن ترسل إىل املدير حسابا حول  ،لدول تقدمي التقارير وتبادل املعلوماتفعلى ا

كما جيب على الدول األطراف . ؤثر على تطبيق أحكام املعاهدةيي ذأمهية حيدث يف نطاق واليتها وال
                                                           

  .معاهدة راروتوجنامن  8املادة  -1
، 10األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، حنو االتفاق على مفاهيم األمن، دليل عن التحقق واالمتثال، الد معهد  -2

  .83، ص 2002
  .راروتوجنا عاهدةممن  8املادة  4الفقرة  -  3
على كافة يتم تطبيق نظام الضمانات النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية : " على أنه  8جاء يف املادة  - 4

  ".األنشطة النووية السلمية للدول األطراف يف املعاهدة
5 -Fischer Georges. La zone dénucléarisée du Pacifique Sud, Op-cit, p46 
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ت وهذا أن تتعاون مع بعضها البعض حول املسائل املتعلقة بتنفيذ أحكام املعاهدة كما تتبادل املعلوما

واليت قد تشمل غري  -ويقدم هذا األخري التقرير السنوي ملنتدى جنوب احمليط اهلادئ  ،عن طريق املدير

 . حول تطبيق املعاهدة والقضايا الناشئة عنها –األطراف 
ويف جمال الرقابة أيضا ويف إطار التشاور فإنّه لكل دولة طرف احلق يف أن تطلب من املدير دعوة 

ارية لإلنعقاد قصد للتشاور والتعاون يف مجيع املسائل ذات صلة بغرض املعاهدة أو اللجنة االستش

  .لفحص أدائها

كما جيوز للدول األطراف تقدمي شكوى من أي موقف صادر من طرف دولة أخرى، على أن   

ويف حالة الفشل، جيوز للطرف . يسبق ذلك حماولة حل املسألة على املستوى الثنائي بني الطرفني

 ،كي إبالغ املدير ذه احلالة وأن يطلب منه دعوة اللجنة االستشارية لإلجتماع حول هذه املسألةالشا 

  .1أسباب الشكوى كافية فإا تأمر بإجراء تفتيش خاص تبني أنّ وإذا 

ويتم إجراء التفتيش اخلاص من قبل فريق من ثالثة مفتشني معينني من قبل اللجنة بالتشاور مع 

وخيضع  ،وجيب أن ال يشمل فريق التفتيش أي شخص من جنسية الدولتني ،أصحاب املصلحة

 .املفتشون إىل سلطة اللجنة وينفذون توجيهاا

 : البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدة  - 4
  : جتدر اإلشارة أن املعاهدة أحلق ا ثالث بروتوكوالت إضافية 

وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية تضمن الربوتوكول األول النص على التزام كل من فرنسا 

بتنفيذ احلظر املنصوص عليه مبقتضى معاهدة راروتوجنا فيما يتعلق باملناطق اليت تقع حتت املسؤولية 

  .الدولية هلذه الدول الثالث واليت تدخل ضمن جمال املنطقة اخلالية من األسلحة النووية

منية اليت تلتزم ا الدول املالكة لألسلحة النووية أما الربوتوكول الثاين فينص على الضمانات األ

  .باالمتناع عن استخدام األسلحة النووية أو التهديد ا ضد الدول األطراف يف معاهدة راروتوجنا

أما الربوتوكول الثالث فيتضمن النص على تعهد الدول املالكة لألسلحة النووية حبظر القيام 

  .2بالتجارب النووية يف املنطقة

                                                           
1 -Ibid, p 47-46  

أما الواليات املتحدة  19/09/1997وبريطانيا يف  1996/ 05/ 20صدقت فرنسا على الربوتوكول األول يف  -  2

 21/04/1988ومل تصدق عليه أما الربتوكول الثالث فصدقت عليه روسيا يف  25/03/1996األمريكية فوقعته يف 

أما الواليات املتحدة األمريكية فقد  19/09/1997وبريطانيا يف  20/09/1996وفرنسا يف  21/10/1988والصني يف 

 ومل تصدق عليهما  20/03/1996وقعت على الربوتوكولني الثاين والثالث يف 
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  :  1)معاهدة بانكوك(معاهدة جنوب شرق آسيا خالية من األسلحة النووية :ثالثا
وجاءت املعاهدة . 27/03/1997ودخلت حّيز النفاذ يف  15/12/1995مت إبرام املعاهدة يف 

بنفس األحكام املنصوص عليها يف معاهدة راروتوجنا وتضيف عليها منع تطوير أو صناعة أو امتالك 

ويتضمن جمال تطبيق املعاهدة اإلقليم واال اجلوى التابعني لألعضاء يف رابطة دول  ،األسلحة النووية

  .2جنوب شرق آسيا وكذلك مياهها الداخلية واإلقليمية واألرخبيلية واملناطق االقتصادية اخلالصة

  : أهداف المعاهدة  - 1
املتحدة من خالل اختاذ على املسامهة يف حتقيق أهداف ومبادئ ميثاق األمم  تعمل الدول األطراف

خطوات ملموسة للمضي قدما حنو نزع السالح العام والكامل يف جمال األسلحة النووية وتعزيز السالم 

على أساس أن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسيا يشكل  ،واألمن الدويل

تعزيز أمن الدول يف هذا اال، وتعزيز  لسالم واحلرية واحلياد يف املنطقة ويساعد علىلعنصرا أساسيا 

  . السالم واألمن الدوليني بشكل عام

كما دف املعاهدة على محاية املنطقة من التلوث واملخاطر الذي تتعرض له البيئة من النفايات   

  .3املشعة وغريها من املواد النووية املشعة 

  : التزامات الدول األطراف  - 2
حيظر على الدول األطراف القيام بوضع أو نقل أسلحة نووية يف  املعاهدةطبقا للمادة الثالثة من 

هذه املنطقة أو خارجها أو إجراء جتارب األسلحة النووية أو تطويرها أو حيازا أو السيطرة عليها، كما 

أن هذا احلظر يسري على أي دولة أخرى بأن تتعهد كل دولة طرف بعدم السماح للقيام مبثل هذه 

كما تلتزم كل دولة طرف أيضا بعدم إلقاء أي مواد أو نفايات مشعة يف . داخل إقليمها النشاطات

البحر أو يف اجلو ويف أي مكان يف املنطقة كما أا ال تسمح بذلك ألي دولة أخرى تقوم به داخل 

  . 4إقليمها

                                                           
  : الع على نص املعاهدة على املوقع اإللكرتوين طميكن اإل -  1

data.grip.org/documents/200904170955.pdf                   
  : نظر املوقع اإللكرتوين يمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل واالتفاقيات ذات الصلة  إنشاء ،سامح أبوالعينني -  2

http : //digital.ahram.org.eg .     20/11/2012: أطلع عليه بتاريخ   
  .بانكوكديباجة معاهدة  -  3
  .من معاهدة بانكوك 3املادة  -  4
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ا ويف املناطق على الدول األطراف استخدام املواد النووية واملعدات املوجودة على أراضيهكما جيب 

  .1اخلاضعة لواليتها القضائية و حتت سيطرا لألغراض السلمية فقط

وااللتزام بتنفيذ األسلحة النووية انتشار  عدمالدول األطراف أن تنظم إىل معاهدة املعاهدة تدعو  و

ة للطاقة الذرية اتفاقيات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقوم بإبرام اتفاقات مع الوكالة الدولي

وأن ختضع مجيع أنشطتها النووية لنظام الضمانات النووية قصد التحقق من مدى امتثال الدول مبضمون 

  .2نص املعاهدة

  : نظام التحقق  - 3
لقد تضمنت معاهدة بانكوك اإلشارة إىل نظام التحقق يف عدة مواد، فبمقتضى املادة الثامنة 

ك فيها مجيع الدول األطراف و تضطلع مبسؤولية رصد تنفيذ نصت املعاهدة على إنشاء منظمة تشار 

هذه املعاهدة وضمان االمتثال ألحكامها، كما نصت على تكوين جلنة تنفيذية قصد التأكد من تدابري 

  .3التحقق

وجاء يف املادة العاشرة على إنشاء نظام مراقبة للتحقق من إمتثال كافة الدول األطراف بتطبيق 

لدولية للطاقة الذرية كما أن نظام املراقبة يتلقى التقارير من الدول األطراف و يعممها ضمانات الوكالة ا

  .على باقي الدول األطراف

على أنه جيوز للدول األطراف أن تتبادل معلومات عن املسائل  2الفقرة  11و جاء يف املادة 

تقدمي تقرير إىل اللجنة التنفيذية  يتعني على كل دولة طرف و ،املنصوص عليها يف املعاهدة أو املتصلة ا

على كل ما حيدث يف أراضيها و املناطق الواقعة حتت واليتها القضائية وحتت سيطرا، وهذا من شأنه 

  .4املسامهة يف تنفيذ أحكام املعاهدة

من أجل ضمان تطبيق املعاهدة تتم عمليات التفتيش عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية و

طلب من اللجنة التنفيذية تي دولة طرف احلق يف أن أل نّ فإ 13املادة  ومبوجب. خرىواللجان األ

                                                           
  .معاهدة بانكوكمن  4املادة  -  1
  .من معاهدة بانكوك 5املادة  -  2
  .من معاهدة بانكوك 8املادة  -  3

4 -Szurek Sandra. De Rarotonga à Bangkok et Pelindaba. Note sur les traités 

constitutifs de nouvelles zones exemptes d'armes nucléaires. AFDI, vol 42, 
1996. P 178. 
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إرسال بعثة لتقصي احلقائق يف دولة طرف أخرى لتوضيح أي حالة قد تعترب غامضة أو وجود شك فيما 

  .1يتعلق باالمتثال ألحكام املعاهدة

 : البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدة  - 4
اإلضافية امللحقة مبعاهدة منطقة جنوب آسيا فجاءت مشاة للربوتوكوالت أما الربوتوكوالت 

إال أنه فيما خيص الضمانات األمنية، فقد نصت على أكثر مما ورد يف  اخلاصة باملعاهدات السابقة

الربوتوكوالت السابقة عندما حتظر على الدول املالكة لألسلحة النووية على مهامجة أي دولة وافقت 

توكول وحىت ولو كانت تلك الدولة دولة نووية، كما متنع الدول املالكة لألسلحة النووية من على الربو 

  . 2داخل املنطقة ضد أي دولة غري طرف يف الربوتوكول من خارج اإلقليم

و اجلدير باإلشارة أن الدول النووية اخلمس مل توافق على التوقيع على الربتوكول بإعتبار أن حتديد 

مية يصل إتساعه ليشمل مائيت ميل حبري فيصل ليشمل البحر اإلقليمي واملنطقة اإلقتصادية، املياه اإلقلي

ومن شأن هذه املساحة الكبرية أن تشكل ديدا ملصاحل الدول النووية وعلى األخص الصني، ألن ذلك 

  . 3سيؤدي إىل عرقلة حركة السفن والغواصات النووية داخل منطقة احلظر

  

  :  4)بايبلند(قة إفريقيا خالية من األسلحة النووية معاهدة منط :رابعا
بعد التجارب  1960تولدت الرغبة يف جعل أفريقيا كمنطقة خالية من األسلحة النووية يف عام 

) السادس عشر( 1652حيث اعتمدت اجلمعية العامة القرار . النووية األوىل من قبل فرنسا يف الصحراء

إىل عدم تنفيذ االختبارات النووية يف أفريقيا بأي شكل من الذي يدعو الدول األعضاء ) 1961(

                                                           
1- Kwang Ho CHUN Établir une Zone Exempte d’Arme Nucléaire en Asie du 

Nord-Est ? Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 13, n° 3, 2006, 
p 525. 

  .1049حممود شريف بسيوين، مدخل للقانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق، ص / د -2
نظام الضمانات الدويل وأسلوب تطبيقه " مصطفى علوي، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، وقائع إجتماع اخلرباء حول -3

  .176، ص1998تب املصري احلديث، القاهرة، على املستويني القطري واإلقليمي،اهليئة العربية للطاقة الذريّة، مطابع املك

أثارت التجارب النووية الفرنسية على األراضي اجلزائرية حفيظة الدول اإلفريقية اليت احتجت على مثل هذا السلوك ودعت  -4

  .وويإىل جعل إفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية تكللت بالنجاح السيما بعد تفكيك جنوب إفريقيا لربناجمها الن
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األشكال واالمتناع عن استخدام أراضي أفريقيا هلذه التجربة، وكذا مجع أو نقل األسلحة النووية والنظر 

  . يف القارة األفريقية كمنطقة خالية من األسلحة النووية

، أيده يف وقت الحق قرار " أفريقياإعالن بشأن نزع السالح النووي يف"، اعتمد 1964ويف عام 

  .1974للجمعية العامة لألمم املتحدة والقرار الصادر يف عام  1965آخر صادر يف 

جويلية  15، وأصبحت نافذة بتاريخ 1996أفريل  11وقد مت التوقيع على املعاهدة يف القاهرة يف

  .2اإلفريقيوتشمل املعاهدة مجيع الدول اإلفريقية األعضاء باالحتاد . 20091

  : أهداف المعاهدة  - 1
دف املعاهدة إىل جعل القارة اإلفريقية خالية من األسلحة النووية والتأكد من أنه اليتم تطوير 

  . األسلحة النووية وتصنيعها وختزينها أو غري ذلك تتمركز يف أي إقليم من القارة 

جاءت  بلينداباعروفة باسم معاهدة فمعاهدة املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف إفريقيا امل

جعل إفريقيا منطقة خالية من األسلحة النووية سوف تسهم إسهاما كبيرا : " ديباجتها مشرية إىل أّن 
في تعزيز نظام عدم االنتشار النووي، و تعزيز التعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة 

وأكدت  ، 3"يز السلم واألمن اإلقليميين والدوليين النووية، وتعزيز نزع السالح العام والكامل وتعز 

أيضا املادة الثامنة من املعاهدة على العمل على تشجيع الدول األطراف يف استخدام الطاقة النووية يف 

  .التنمية االقتصادية

  

  : االلتزامات الواردة بالمعاهدة  - 2
ختزين أو حيازة أو اختبار أو امتالك أي تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة حبظر تطوير أو تصنيع أو 

نوع من األجهزة املتعلقة بالتفجري النووي بل أا حىت متنع القيام باألحباث اخلاصة بأجهزة التفجريات 

النووية أو احلصول على أي من األنشطة السابقة، وهي بذلك تدعم الرقابة على الصادرات والواردات 

 .4من املواد والتكنولوجيا النووية

                                                           
1 - http : //www.iaea.org/publications/documents/traités/pelindaba.html  

.10/01/2013: أطلع عليه بتاريخ   
. يف ج 1997/ 30/09: الصادر يف  375-97با مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم يصادقت اجلزائر على معاهدة بلند -2

  .1997لعام  65ج، عدد .ج.ر
 .ديباجة معاهدة بلندبا - 3
  .من معاهدة بلندبا 3املادة  -4
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كما متتنع الدول األطراف على ختزين أو وضع أجهزة املتفجرات النووية داخل إقليم أي دولة   

طرف يف املعاهدة، فهي متنع ما مت إنتاجه أو ختزينه من أجهزة خاصة بالتفجري النووي فتعمل على إزالة 

  .1ما مت إنتاجه قبل إبرام املعاهدة 

أو املساعدة أو التشجيع على اختبار التفجريات النووية على إجراء أيضا كما متتنع الدول األطراف 

انتشار األسلحة النووية  عدمألي دولة يف أي مكان وتكون بذلك أكثر فاعلية وجناعة من معاهدة 

  .2ومعاهدة أمريكا الالتينية اللتان تسمحان بالتفجري النووي إذا كان لألغراض السلمية

ياا وقدراا النووية اليت ميكن أن تكون لديها لصناعة وتلتزم الدول األطراف باإلدالء بإمكان

األجهزة اخلاصة بالتفجري النووي،كما تتعهد بتفكيك وتدمري أي أجهزة متفجرة نووية مت صناعتها قبل 

دخول املعاهدة حّيز النفاذ، وكذا العمل على تدمري املنشآت اخلاصة ا أو حتويلها لألغراض السلمية 

ويل من خالل السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من عمليات تفكيك وهذا حتت إشراف د

وتدمري مجيع أجهزة التفجري النووي، باإلضافة إىل تدمري كافة منشآت انتاجها أو حتويلها إىل أغراض 

  . 3أخرى

ك وليس من جانب انفرادي من الدولة املعنية، وهذا ما قامت به جنوب إفريقيا بقيامها بتفكي

. أسلحتها النووية دون إشراف دويل مما عرضها النتقادات شديدة من طرف الدول األعضاء يف املعاهدة

ويتعني على الدول اليت متلك مرافق نووية االلتزام بتطبيق معايري األمن واحلماية املادية الفعالة للمواد 

  .4واألجهزة واملرافق النووية للحيلولة دون سرقتها أو استعماهلا

ذا كانت هناك معاهدات حتظر دفن النفايات املّشعة فقط يف البحر فإن معاهدة بلندبا حتظر وإ

  .5على الدول األطراف بدفن النفايات املّشعة يف أي مكان سواء داخل القارة اإلفريقية أو حىت يف حبرها

ة لنظام ومن اإللتزامات املرتتبة على الدول األطراف اإللتزام بإخضاع مجيع األنشطة النووي

الضمانات النووية الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط أساسي ألي عمليات التصدير واسترياد 

  .املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية ألي دولة إفريقية

                                                           
  .من معاهدة بلندبا 4املادة  -1

  .من معاهدة بلندبا 5املادة  -  2
  .من املعاهدة، وهي مادة غري موجود مثلها يف املضمون يف أي معاهدة أخرى 6املادة  -  3
  .من معاهدة بلندبا 10املادة  -  4
  .بامن معاهدة بلند 8املادة  -  5
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ومن أجل توفري احلماية للمنشآت النووية السلمية من أي اعتداء، فإن املادة احلادية عشر من 

م الدول األطراف باالمتناع عن شن أي هجوم مسلح على أي منشأة نووية أو املساعدة أو املعاهدة، تلز 

و قد جاءت هذه املادة كنتيجة لألحداث اليت شهدا منطقة الشرق األوسط .1التشجيع على ذلك

 .1981حينما أقدمت إسرائيل على ضرب املفاعل النووي العراقي يف عام

الصعيد الوطين تعمد الدولة األطراف يف معاهدة بليندابا على أحكام املعاهدة على  وقصد تنفيذ

إختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية املناسبة ملنع و معاقبة تنفيذ أي نشاط حمظور من قبل شخص خاضع 

  .لواليتها أو سيطرا أو داخل إقليم خيضع لواليتها أو سيطرا

والتدابري اإلدارية  مبا يف ذلك التغيريات يف العقيدة  وتشمل التدابري القانونية فرض عقوبات جنائية  

  .2العسكرية واألساليب املتبعة يف صناعة و نقل األسلحة للتأكد من عدم إنتهاك أحكام املعاهدة

واجلدير باإلشارة أن املعاهدة تؤكد على أنه من حق كل دولة طرف أن تسمح مبرور السفن 

واجلوي، وكذا على حرية املالحة البحرية يف أعايل البحار، وهي والطائرات األجنبية يف جماهلا الربي 

  .بذلك تتشابه مع كل من معاهدة راروتونغا ومعاهدة بانكوك

وخالل مؤمتر التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا، أكد املدير 

: عن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  على أمهية املعاهدة ومتّيزها هانس بليكسالعام للوكالة 

فاملعاهدة حتظر اختبار أي عبوة نووية يف أراضي الدول األطراف، كما تلزم أيضا الدول األطراف "

بإحرتام أعلى معايري األمن و احلماية املادية للمواد النووية واملرافق واملعدات ملنع سرقتها أو االستخدام 

حيظر إلقاء  كما  اهلجمات املسلحة ضد املنشآت النووية تقع ضمن املنطقة غري املصرح به  وأنّه حيظر

  ."النفايات املشعة

                                                           
تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بأال تتخذ أي إجراء أو تساعد : " من معاهدة بلندبا على أن  11جاء يف املادة  -  1

أو تشجع على اتخاذ أي إجراء يهدف إلى شن هجوم مسلح بالوسائل التقليدية أو غيرها من الوسائل على المنشآت 
معاهدة عدم وهذا تأكيد ملا تضمنته الوثيقة اخلاصة مبؤمتر . "في إفريقيا النووية في المنطقة الخالية من األسلحة النووية

االعتداء أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية المكرسة : " ، إذ نصت على أن 1995األسلحة النووية لعام  انتشار
ى إمكانية تطبيق القانون لألغراض السلمية من شأنه أن يعرض السالمة النووية للخطر، ويثير قلقا محدقا بشأن مد

الدولي في مثل هذه الحاالت الخاصة باستخدام القوة، األمر الذي يمكن أن يسوغ اإلجراء المناسب طبقا ألحكام 
  ".ميثاق األمم المتحدة

2 - Noël Stott, le traité de Pelindaba : vers une application intégrale du traité sur 

une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique in forum du désarmement, 

UNIDIR, 2011, p20. 
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هذه االلتزامات املعلقة تكمل تلك اليت حتققت بالفعل من جانب األطراف مبوجب معاهدة عدم  

فهي دف إىل دعم حظر اإلنتشار األفقي والرأسي، ومنع االجتار غري املشروع و االستخدام . االنتشار

أي هجمات  لمنشآت النووية ضدل ومن شأن ذلك توفري احلماية. غري املصرّح به من مواد أخرى نووية

النزاعات، كما أا تشمل مكافحة النفايات املشعة وفقا  النووي زمن اإلشعاعب تلوثمسلحة ومنع ال

  .1ملعايري السالمة الدولية املعرتف ا

  : نظام التحقق  - 3
مبقتضى املادة الثانية عشر من املعاهدة تتعهد الدول األطراف بإنشاء اللجنة اإلفريقية للطاقة النووية 

فتختص بالنظر يف مسألة . ان االمتثال لاللتزامات اليت تعهدت ا الدول يف صلب املعاهدةلضم

اإلبالغ وتبادل املعلومات والتقارير السنوية اليت تقدمها الدول األطراف حول أي أنشطة نووية أو غري 

ل األطراف وعلى فتتلقى اهليئة املعلومات حول أي خروقات تقع من الدو . نووية تتعلق بأحكام املعاهدة

أساسها تطلب اهليئة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش موقعي، وميكنها أن ترسل ممثلني 

  . بوصفهم جزءا من فريق التفتيش

وبناءا على تقرير الوكالة، فإن اهليئة تقّدر مدى وجود انتهاك ألحكام املعاهدة، ومن مث ميكن إحالة 

و ميكن يف حالة الضرورة إحالة املوضوع على . فريقي الختاذ ما يلزم من إجراءاتاملسألة على اإلحتاد اإل

حالة إصرار الدولة على عدم اإلمتثال طرح اإلحتاد اإلفريقي إلختاذ مزيد من اإلجراءات،و له احلق يف 

  . 2إلختاذ موقف جتاه تلك الدولة وفق سلطاته املخولة له لى جملس األمناحلالة ع

على أنه ينبغي للجنة تشجيع مبادرات التعاون اإلقليمي و الدويل من أجل  12ة كما تنص املاد

فاللجنة مسؤولة أيضا عن دراسة تطبيق ضمانات .االستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية

كما جيب عليها أيضا ضمان احرتام الدول األطراف للمبادئ . الوكالة على األنشطة النووية السلمية 

                                                           
1 - Hans Blix lors de la Conférence de signature du Traité sur une zone 

exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba), Le Caire, 11 avril 

1996. 
حالة اإلتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بتنظيم األسلحة ونزع السالح، الطبعة اخلامسة، نيويورك،  ،األمم املتحدة -  2

  .284، ص 1998
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، و التحقق من  1ساسية للمعاهدة ، وأنه يلعب أيضا دورا حامسا يف الرتويج لألنشطة النووية السلميةاأل

  .3  واحلماية املادية للمواد واملرافق النووية 2االستخدامات السلمية

وعند إنشاء اللجنة األفريقية للطاقة النووية، فإا سوف تقوم مبمارسة جهودها من أجل تنمية 

كما ميكن للجنة أيضا أن تساعد الدول األفريقية . نووية يف القارة واليت ينبغي أن تكون سلميةاملشاريع ال

على التصديق وتنفيذ الصكوك الدولية األخرى املتعلقة بنزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية، مبا 

 .4د النوويةيف ذلك معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية احلماية املادية للموا

اليت  9اللجنة األفريقية للطاقة النووية النظر يف أفضل طريقة لعالج املادة  وينبغي للدول األطراف و

عدم توفير المواد "فهذه املادة تلزم الدول ب. تتناول التحقق من االستخدامات السلمية للطاقة النووية
إىل أي دولة وحىت ولو ألغراض " وادالمصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة أو المعدات أو الم

  .سلمية إال وفقا التفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية

  البروتوكوالت الملحقة بالمعاهدة -4
با على ثالثة بروتوكوالت إضافية تتعلق بالدول النووية واسبانيا، إذ جيب على ياشتملت معاهدة بلند

الربوتوكوالت واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تطبيق املعاهدة على هذه الدول التوقيع والتصديق على 

  .مجيع األراضي داخل املنطقة اجلغرافية احملددة يف هذه املعاهدة

فالربوتوكول األول مّوجه إىل الدول املالكة لألسلحة النووية يتضمن االمتناع عن استخدام األسلحة 

أو ضد أي إقليم يقع ضمن املنطقة اخلالية من . ف يف املعاهدةالنووية أو التهديد ا ضد أي دولة طر 

وقد مت التوقيع عليه من قبل مجيع الدول النووية وصادقت عليها الصني وروسيا وفرنسا . األسلحة النووية

  .واململكة املتحدة

و التشجيع ا الربوتوكول الثاين فينص على التزام الدول النووية اخلمس بعدم القيام بتجارب نووية أأمّ 

وقد مت التوقيع عليه من قبل مجيع الدول .عليها يف أي مكان من املنطقة اخلالية من األسلحة النووية

  .النووية وصادقت عليها الصني وروسيا وفرنسا واململكة املتحدة

ن ا الربوتوكول الثالث فيتعلق بدول ليست أطرافا إقليمية باملنطقة اخلالية من األسلحة النووية ولكأمّ 

). فرنسا وإسبانيا ( يدخل حتت سلطتها أراضي تدخل ضمن نطاق املنطقة اخلالية من األسلحة النووية

                                                           
  .من معاهدة بلندابا 8املادة -  1

  .من معاهدة بلندابا 9املادة  -  2

  . من معاهدة بلندابا 10املادة -  3
4 - Noël Stott, Op-cit, p24. 
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أما إسبانيا، وهي دول غري احلائزة لألسلحة النووية، . وقد وقعت فرنسا وصادقت على الربوتوكول الثالث

  .1مل تفعل ذلك بعد

  : آسيا الوسطى  معاهدة المنطقة الخالية من األسلحة النووية في :خامسا
مت التوقيع على معاهدة املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى من طرف جمموعة دول 

 .20093مارس  21لتدخل املعاهدة حّيز النفاذ يف  2006سبتمرب  8يف  2آسيا الوسطى

إشارة  2000عام انتشار األسلحة النووية ل عدموهذا ما أشار إليه البيان اخلتامي ملؤمتر معاهدة 

واضحة وتأييد لفكرة جعل آسيا الوسطى منطقة خالية من األسلحة النووية، ومثّن اجلهود املبذولة يف هذا 

إنشاء مناطق إضافية خالية من األسلحة النووية، يعد مسألة تتسم : "  الصدد، عندما تذكر أنّ 

يا الوسطى إقامة منطقة خالية من باألولوية، ويؤيد املؤمتر يف هذا الصدد عزم الدول اخلمس يف آس

األسلحة النووية يف منطقتها والتزامها بذلك، ويرحب باخلطوات العملية اليت اختذا حنو تنفيذ مبادرا، 

التقدم اهلام الذي أحرزته يف صياغة مشروع معاهدة بشأن منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا 

  ".الوسطى

   :أهداف المعاهدة  -1

ودف إىل . ملعاهدة تغطي فقط إقليم مخس دول، وهي ليست مفتوحة لصاحل دول أخرىا إنّ 

إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى حبظر األسلحة واألجهزة املتفجرة النووية 

فضال على أّن املعاهدة تؤكد على حق الدول يف جمال استخدام الطاقة النووية لألغراض . األخرى

  .ميةالسل

  

  

  : التزامات الدول األطراف  -2
طبقا للمادة الثالثة من املعاهدة تلتزم الدول األطراف باالمتناع عن امتالك أو حيازة أو صناعة أي 

أسلحة نووية وحظر القيام بأي أحباث أو تطوير وإنتاج و ختزين خاص ذه األسلحة واألجهزة املتفجرة 

كما . ملساعدة هلذا الغرض أو التشجيع أي عمل هلذا الغرضالنووية األخرى، وكذا حبث أو تلقي ا

  .تتعهد الدول األطراف أيضا بعدم قبول داخل أراضيها أي نفايات مشعة

                                                           
1 - Noël Stott, Op-cit, p21. 

  .كازاخستان، قريغيزستان، طاجيكستان، تركنستان، أوزباكستان: جمموعة دول آسيا الوسطى هي  -  2
3- http : // désarmement.un.org/ traitésstatus.nsf 14/01/2012: أطلع عليه بتاريخ.  
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ووفقا ملا جاء يف نص املادة اخلامسة من املعاهدة تتعهد الدول األطراف التقيد بكافة األحكام 

واليت تقضي بعدم إجراء أي جتارب  1996م املنبثقة عن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لعا

كما . نووية أو تفجريات خاصة باألسلحة النووية أو تقدمي املساعدة أو التشجيع و املشاركة على ذلك

تعمل الدول األطراف على دعم اجلهود الرامية إىل إعادة تأهيل األراضي اليت كانت يف املنطقة امللوثة 

 .1احلقبة السوفياتية خالل 

الدول األطراف القيام بإبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يتضمن تطبيق  تتعهد

الضمانات النووية الشاملة وفقا ألحكام معاهدة منع اتشار األسلحة النووية، كما تلتزم الدول األطراف 

  .1997يف املعاهدة باالنضمام للربوتوكول اإلضايف لعام 

مثل هذه األحكام وارتباطها مبعاهدات سابقة ميزة تنفرد ا هذه املعاهدة لعدم  ويف احلقيقة أنّ  

تضمني املعاهدات السابقة اخلاصة مبناطق خالية من األسلحة النووية مثل هذه االلتزامات اليت تقع على 

 .الدول األطراف فيها

نووية و املنشآت النووية والعمل وأخريا، على الدول أن تلتزم بتنفيذ تدابري احلماية املادية للمواد ال

فضال على أّن املعاهدة تؤكد على حق . 2بالتوصيات واملبادئ التوجيهية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

، و لتجنب أي سوء استخدام من الدول  3الدول يف جمال استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

 .كالةاألطراف عليها أن تقبل الضمانات الشاملة للو 

  : نظام التحقق  -3
الوقوف على مدى تنفيذ أحكام املعاهدة ويرجع ذلك بمل تنص املعاهدة على إنشاء أجهزة تعىن 

فإكتفت . للعدد احملدود من الدول، وأّن ليس لديها اإلمكانيات الالزمة فهي ليست من الدول املتقدمة

غري أّن املعاهدة تعهد إىل الوكالة الدولية بإجراء االجتماعات تشاورية سنوية ملناقشة تنفيذ املعاهدة 

للطاقة الذرية مهمة الرقابة، فتفرض املعاهدة على الدول املشاركة إبرام اتفاق الضمانات مع الوكالة 

  .4الدولية للطاقة الذرية

  

                                                           
  .من معاهدة املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى 6املادة  -  1
  .من معاهدة املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى 9املادة  -  2
  .من معاهدة املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى 7املادة  -  3

4- Jean-François GUILHAUDIS, l’établissement d’une zone exepmte d’armes 

nucléaires en asie centrale, p621.  - www.afri-ct.org/IMG/pdf/39 



 فاعلية القانون الدولي االتفاقي في الحد من انتشار األسلحة النووية                                                              الفصل الثاني
 

 

190 

 

  : إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط  :سادسا
بريا من أجل احلد من إنتشار األسلحة النووية إىل درجة لقيت منطقة الشرق الوسط إهتماما ك

املطالبة بأن تكون منطقة خالية من أسلحة التدمري الشامل؛ ولعل ذلك يعود إىل تصاعد وترية التنافس 

الدويل يف جمال التسلح يف هذه املنطقة، باإلضافة أا تعد من أكثر املناطق اليت تشهد توترات دولية مما 

من واإلستقرار الدويل يف املنطقة، وهذا مع وجود إسرائيل وإستمرار إحتفاظها بقدراا يؤثر على األ

النووية واملوافقة الضمنية للغرب عموما والواليات املتحدة األمريكية بصفة خاصة على التغاضي عن هذا 

مام إىل معاهدة األمر متاما، وما دامت إسرائيل متمسكة مبوقفها النووي املنفرد وعدم إستجابتها لإلنظ

، فسوف تسعى دول أخرى يف املنطقة إىل حماولة إحراز قدرات مكافئة أو 1968منع االنتشار لعام 

  .1معادلة إلزالة األخطار والتهديدات اليت متثلها القدرة النووية اإلسرائيلية

وما أثري فأمام هذا املوقف الفريد الذي ميكن إسرائيل من إستخدام قوا النووية من دون رادع، 

حول الربنامج النووي العراقي يف التسعينات وما يثار حول نوايا إيران للتسلح النووي، لذلك بدأت 

  .املنطقة تشهد إهتماما دوليا للعمل على احلد من اإلنتشار النووي

يف جدول أعمال الدورة  ، تقدمت إيران بطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة1974ويف عام 

يتضمن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط يف جدول أعمال  العشرينالتاسعة و 

  . الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة، وهو أول مبادرة جدية إلثارة املوضوع، واالهتمام به، ومتابعته

ورا التاسعة وكتتويج هلذه املبادرة، قدمت إيران ومصر، مشروع قرار إىل اجلمعية العامة يف د

والعشرين، ينص على دعوة مجيع األطراف املعنية بإقامة منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق 

األوسط، إىل اإلعالن فورا عن عزمها على االمتناع، على أساس متبادل، عن التخلي عن األسلحة 

ضمام إىل معاهدة عدم انتشار النووية أو حيازا على أي وجه آخر وعدم إدخاهلا للمنطقة، وإىل االن

األسلحة النووية، وأن تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام، استطالع أراء األطراف املعنية بشأن تنفيذ 

  .2هذا القرار، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس األمن وإىل اجلمعية العامة يف دورا الثالثني

، واجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كل سنة تصدر قرارا يتضمن إنشاء منطقة 1974ومنذ عام 

وخالل الدورة اإلستثتائية اخلامسة  1988أما يف عام . خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط

ة وكذلك عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة، تقدمت مصر بإقرتاح جديد يدعو فيه مجيع دول املنطق

                                                           
أمحد عبد احلليم، خريطة القوى النووية يف الشرق األوسط يف أوائل القرن احلادي والعشرين، مركز دراسات الوحدة  -  1

  . 453، ص 2001، 1العربية، بريوت، ط
  .123، ص مرجع سابقممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، / د -  2
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الدول املالكة لألسلحة النووية خارج املنطقة إىل إعالن إلتزامها بعدم إدخال أي أسلحة نووية إىل 

املنطقة، كما يقوم األمني العام لألمم املتحدة بتعيني ممثل خاص له أو فريق خرباء لإلتصال بالدول 

لالزمة إلنشاء منطقة خالية من املنطقة من أجل صيلغة مشروع معاهدة منوذجية كفيلة بإجياد الظروف ا

  . األسلحة النووية يف الشرق األوسط

  : التعريف بمنطقة الشرق األوسط  -1
توجد العديد من املعايري اليت يقوم عليها أساس تعريف األقاليم وعادة ما تتضمن وجود الصراعات 

عرقية والعوامل الدميوغرافية العسكرية أو السياسية واحلدود الطبيعية والعوامل اجلغرافية والثقافية وال

بل هناك أكثر من  "الشرق األوسط"والتارخيية، و حىت اآلن مل يتم االتفاق على تعريف واحد ملنطقة 

عندما قامت بريطانيا يف رسم  1902تعريف للمنطقة، حيث ظهر مصطلح الشرق األوسط إىل عام 

الشرق األوسط، والشرق : مراا إىل وجودها يف املستعمرات التابعة هلا، فقسمت مستع إسرتاتيجية

  .1األدىن، والشرق األقصى

جغرافية الشرق  وتتسم مسألة تعريف منطقة الشرق األوسط يف الوقت احلاضر بالتعقيد، خاصة وأنّ 

األوسط يصعب حتديدها لالختالف الشديد يف آراء الدول اليت حددته طبًقا للمصاحل اخلاصة بكل 

تعريف األمم املتحدة، : من جهة أخرى، ومن أبرز هذه التعريفات  منها، واختالف هذه املصاحل

وتلك التعريفات جاءت من خارج . وتعريف الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتعريف اخلارجية األمريكية

   .التعريف اإلسرائيلي، والتعريف العريب: املنطقة، ومثة تعريفني جاءا من دول املنطقة املهتمة بذلك ومها 

المنطقة من ليبيا غربًا حتى : "ا بأّ  1957عرفت هيئة األمم املتحدة منطقة الشرق األوسط عامف
ليضم كل الدول األعضاء يف  1989مث عدلته عام " إيران شرقًا، ومن سوريا شماًال إلى اليمن جنوبًا

قة النووية عام جامعة الدول العربية باإلضافة إىل إيران وإسرائيل، وعرفتها الوكالة الدولية للطا

1989 ّالمنطقة الممتدة من الجماهيرية الليبية غربًا حتى إيران شرقًا، ومن سوريا : "ا لتصبح بأ
المنطقة الممتدة من إيران " :ابأّ  1991وعرفتها اخلارجية األمريكية عام  "شماال حتى اليمن جنوبًا

  ."شرقًا حتى المغرب غربًا، باإلضافة إلى إسرائيل
يف جوالت مفاوضات جلنة ضبط التسلح  1991رائيل منطقة الشرق األوسط عام وحددت إس

وفق التعريف األمريكي، وطلبت إدخال : واألمن اإلقليمي اليت انبثقت عن مؤمتر مدريد للسالم 

بعد إعالن امتالكها أسلحة نووية، لكن األمانة العامة جلامعة  1998باكستان يف املنطقة يف مايو عام 
                                                           

محاد، عادل حممد أمحد، مشكالت إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط، مركز دراسات فوزي / د -  1

  .57صلبنان، بريوت،  ،املستقبل
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، الذي صودق عليه يف  1993ربية بناء على توجيه وقرار جملس اجلامعة العربية يف مارس عام الدول الع

، عرفت منطقة الشرق األوسط مبا  1995عام )  103( دورة انعقاد جملس جامعة الدول العربية رقم 

لى هي األقاليم الخاضعة لسيادة وسيطرة الدول األعضاء في الجامعة العربية باإلضافة إ: "يلي 
  .1)الناتو(ا يف حلف مشايل األطلسي واستبعد التعريف املذكور تركيا لكوا عضوً " إيران وإسرائيل

وأمام هذا التباين واإلختالف يف حتديد مصطلح الشرق األوسط، يرى البعض أن هناك نتائج 

  : ترتتب على ذلك منها 

وال يشري إىل منطقة  مصطلح الشرق األوسط هو مصطلح سياسي يف نشأته ويف إستخدامه أنّ  - 

 .جغرافية

هذه التسمية ال تستمد من طبيعة املنطقة ذاا خبصائصها البشرية أو احلضارية أو الثقافية أو شكل   - 

 .النظام السياسي؛ بل تشري إىل عالقة الغري باملنطقة

مية تعمل هذه التسمية على تقسيم الوطن العريب وال تعامله على أنه كتلة واحدة متمّيزة، فالتس - 

تدخل دوال غري عربية كرتكيا وقربص وأفغانستان وإسرائيل وإيران وباكستان وخترج منه دول املغرب 

 .2العريب

فيالحظ بالرغم من تردد املصطلح يف الكثري من املنابر الدولية وكثرة احملاوالت اليت دف إىل وضع 

 يتم التوصل إىل تعريف جامع حتديد جغرايف للمنطقة، جند أن هناك تباين يف وجهات النظر، إذ مل

  .3وموحد ملصطلح الشرق األوسط، وهذا رمبا يعود لألمهية السياسية واإلسرتاتيجية للمنطقة

                                                           
عمرو رضا بيومي، خماطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية على األمن القومي العريب، النهضة / د -: نظر كل من ي - 1

فوزي محاد وعادل حممد أمحد، مشكالت إنشاء منطقة خالية من األسلحة : وكذا . 51، ص 2002 القاهرة، مصر، العربية،

  .57النووية يف الشرق األوسط، مرجع سابق، ص 
  .53عمرو رضا بيومي، خماطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية على األمن القومي العريب، مرجع سابق، ص / د -  2
3
ط منطقة إلتقاء بني اليابس واملاء، وتشمل البحرين األمحر والبخر األبيض املتوسط، كما تشمل تعترب منطقة الشرق األوس  - 

اخلليج العريب ونشرف على احمليطني األطلنطي واهلادي، وهي مجيعها مسطحات مائية هامة من وجهة نظر املالحة والتجارة 

تحكم يف املضايق واملمرات املائيةـ باإلضافة إىل املساحة الكبرية وت. الدولية، وبإعتبارها طرقا تؤدي إىل مجيع القارات يف العامل

مما جعلها تتميز بتنوع . اليت تتمتع ا، فهي أكرب من مساحة أوربا بأكملها، وأكرب من مساحة الواليات املتحدة األمريكية

املناطق العاملية بـأمهية إسرتاتيجية بالغة  فمنطقة الشرق األوسط تتميز دون غريها من. تضاريسها ومناخها وتنوع ثرواا الطبيعية

سواء ببعدها احلضاري واجلغرايف واإلقتصادي ال مياثلها أي بقعة أخرى من العامل، األمر الذي جعلها دائما هدفا للدول 

  :ينظر. ميةالكربى، طمعا يف ثرواا، هذت زيادة على أا متثل مهد جلميع الديانات السماوية، اليهودية واملسيحية واإلسال

  .56عمرو رضا بيومي، خماطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائيلية على األمن القومي العريب، مرجع سابق، ص / د
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  : المبادرات الدولية إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط  -2
صدرت عدة مبادرات دولية من أجل إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل 

عامة ومن األسلحة النووية بصفة خاصة، ومنها املبادرة املصرية واملبادرة األمريكية بواسطة رئيسها، وكذا 

  .ميتراناملبادرة الفرنسية واليت جاءت على لسان رئيسها 

  : المبادرة المصرية  -أ
م مركزها السياسي واإلسرتاتيجي، لعبت مصر دور هام وكبري يف سبيل إخالء منطقة الشرق حبك

األوسط، وظلت تنادي يف مجيع دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بضرورة إخالء منطقة الشرق 

، قامت مصر باإلعالن عن مبادرة تتضمن جعل 1990ففي أفريل . األوسط من األسلحة النووية

  : شرق األوسط خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل، واليت تضمنت العناصر التالية منطقة ال

احلظر الكامل جلميع أسلحة الدمار الشامل من بيولوجية وكيميائية ونووية و دون إستثناء وذلك يف  - 

 .منطقة الشرق األوسط

نطقة من أي أسلحة تدمري على مجيع دول املنطقة تقدمي التنازالت الالزمة حنو حتقيق نزع وإخالء امل - 

 . شامل

وضع آليات وضمانات كافية قصد التحقق والتأكد من هذا احلظر من أجل إمتثال مجيع األطراف  - 

 .1يف املنطقة حول هذه املسألة

غري أن إسرائيل مل تستجب هلذه املبادرة، وبقيت متصلبة على موقفها والداعي إىل ضرورة مناقشة 

  .إتفاقيات السالم اليت ميكن أن تتم فيما بينها وبني الدول العربيةهذه املسألة يف ظل فعاليات 

ويف الواقع أن املمارسة العملية تبّني متسك إسرائيل باخليار النووي وتعزيز ترسانتها النووية إىل جانب 

منظومتها من أسلحة الدمار الشامل مبا حيقق تفوقها النوعي يف املنطقة، وتأكيد واضح على حرص 

على تكريس التهديدات واملخاطر األمنية جلميع دول املنطقة، فتحقيق األمن والسالم يقوم على  إسرائيل

  .2إلتزام دويل مشرتك بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل

  : المبادرة األمريكية لضبط التسلح في المنطقة  - ب
مع بداية التسعينات، تقدمت الواليات املتحدة األمريكية مببادرة دولية قام من خالهلا الرئيس 

بدعوة مجيع دول الشرق األوسط إلنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار جورج بوش األب األمريكي 

                                                           
ات ر حممد عبد املعطي اجلاويش، الرؤية الدولية لضيط إنتشار أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، مركز اإلما -  1

  .15، ص 2002، 74، العدد العربية املتحدة إسرتاتيجية، اإلماراتللدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، دراسات 
  .662-661عمرو رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص / د -  2
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عن تصدير وتضمنت املبادرة فرض قيود على توريد األسلحة من خالل إلتزام الدول باإلمتناع . الشامل

التكنولوجيا اخلاصة بأسلحة الدمار الشامل والرتشيد يف نقل األسلحة التقليدية مع إقامة نظام فعال 

  .يكفل مراقبة مصدري األسلحة

وبالنسبة لدول املنطقة، فاملبادرة تطلب من دول املنطقة اإلنظمام إىل معاهدة منع اإلنتشار لعام  

ع منشآا النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةـ واإللتزام بأحكامها، وإخضاع مجي 1968

  .1واإلستمرار يف دعم أي جهود باإلنضمام إليها و إخضاع مرافقها النووية للرقابة والتفتيش

هذه املبادرة تعرضت إلنتقادات عديدة من خرباء احلد من التسلح ونزع السالح، ومن بني  غري أنّ 

  : درة اإلنتقادات اليت وجهت للمبا

إستثناء تركيا من منطقة الشرق األوسط هو إحنياز واضح للواليات املتحدة األمريكية هلذه الدولة  - 

 .بإعتبار أا عضو يف حلف الناتو الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية

 .2مل تضع املبادرة آلية بغرض التأكد من اإلستخدام السلمي ملا يدعى بتكنولوجيا الصواريخ - 

هذه املبادرة ترتكز على مصاحل دولة واحدة؛ إذ أا استثنت إسرائيل من املبادرة، وأقرت  إنّ  - 

بأحقيتها يف إمتالك القدرات النووية وإحتكارها للسالح النووي، وأكدت على دعوة دول املنطقة 

 . 3باإللتزام بأحكام معاهدة معاهدة منع اإلنتشار مستبعدة إسرائيل من مضموا

مما  ،املبادرة مل تلق ترحيبا من طرف دول املنطقة إلحنيازها الواضح وإزدواجية فاضحةغري أن هذه 

، قام الرئيس 1993سبتمرب  27جعل الواليات املتحدة األمريكية تعرض مبادرة أخرى جديدة، ففي 

 مببادرة جديدة بغرض ضبط التسلح يف املنطقة وحماولة السري حنو إنشاء شرق أوسط كلينتوناألمريكي 

  : خال من األسلحة النووية، فأكدت املبادرة على 

ضرورة حظر تصدير مجيع املواد اليت تستخدم يف صناعة أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل وفرض  - 

 .رقابة على الصادرات اليت قد تساهم يف إنتشار الصواريخ

عها من إستئناف أي تدمري مجيع القدرات العراقية اليت ميلكها املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومن - 

 .نشاط يف هذا اال

                                                           
  .35ص مرجع سابق، حممد عبد املعطي اجلاويش،  -  1
، 1992، 110ع القاهرة، ياسة الدولية، حممد عبد السالم، سياسة الضبط الدويل لتسلح الشرق األوسط، جملة الس/ د - 2

  .246ص 
مراد الدسوقي، السيطرة على التسلح يف الشرق األوسط، سلسلة كراسات إسرتاتيجية، مركز الدراسات السياسية و  - 3

  .11، ص1996، 42اإلسرتاتيجية، األهرام، القاهرة، ع 



 فاعلية القانون الدولي االتفاقي في الحد من انتشار األسلحة النووية                                                              الفصل الثاني
 

 

195 

 

 .1968لعام النووي االنتشار  عدمالعمل على التمديد الالائي ملعاهدة  - 

انتقدت هذه املبادرة أيضا، نظرا للتمييز الواضح بني دول املنطقة خاصة يف منطقة الشرق األوسط، 

 جمال التسلح لصاحل إسرائيل بناءل إذ أن هذه املبادرات دف يف احلقيقة إىل تكريس التفوق النوعي يف

على إعتقاد الدول الكربى أن األسلحة يف يد إسرائيل ال تؤدي إىل عدم اإلستقرار يف حني أن إمتالك 

  .1الدول األخرى لنفس السالح من شأنه زعزعة اإلستقرار واألمن يف املنطقة

  : المبادرة الفرنسية  - ج
دف إىل ضبط التسلح يف املنطقة من  1991يف عام مببادرة  )ميتران(تقدم الرئيس الفرنسي 

خالل نزع السالح واحلد من إنتشاره باإلضافة إىل حظر ونزع األسلحة الكيمياوية والبيولوجية 

واإلنضمام إىل معاهدة حظر األسلحة الكيميائية والربوتوكول اخلاص بالتحقق من معاهدة األسلحة 

  .البيولوجية

رة التسوية السلمية جلميع النزاعات اإلقليمية وفق جّو من الثقة كما دعت املبادرة إىل ضرو 

والشفافية، والتفاوض حبسن نية من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وإذ تؤكد على 

دور جملس األمن بتشجيع كل احملاوالت اليت دف إىل سن إتفاقيات إقليمية بغرض نزع السالح وحظر 

هذه املبادرة مل تستجب لتطلعات دول املنطقة نظرا ملا تضمنته من نقائص، متثلت يف  إنتشاره إال أنّ 

  : اآليت 

 -  ّا أغفلت حظر األسلحة النوويةأكدت املبادرة على حظر األسلحة الكيميائية والبيولوجية إال أ. 

دون أن تبني مضموا أو تعريف ملفهومها، مما جيعل الدول  "الحد األدنى للتسلح" ذكرت املبادرة  - 

 .فّسر العبارة وفقا ملصاحلها وإسرتاتيجيتهاتالكربى 

 . 2عدم النص على آلية للرقابة والتفتيش ومراقبة الصواريخ والتكنولوجيا اليت متتلكها بعض الدول - 

أساس احلياد واملوضوعية عندما هذه املبادرات تفقد مصداقيتها مادامت ال تقوم على  املالحظ أنّ 

تعاجل مسألة احلد من إنتشار السالح النووي يف منطقة الشرق األوسط، فهي من جانب حتث بعض 

وتنفيذ أحكامها وإحرتام  1968لعام النووي اإلنتشار  عدمدول املنطقة لإلنظمام إىل معاهدة 

 متلك السالح النووي وال تلزمها تعهداا، ومن جانب آخر ال تّوجه أية ضغوط على تلك الدول اليت

  . بإخضاع منشآا النووية لعملية الرقابة والتفتيش

                                                           
  .246ط، مرجع سابق، ص حممد عبد السالم، سياسة الضبط الدويل لتسلح الشرق األوس/ د -  1
  .687عمرو رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص / د -  2
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اه جتاألمر الذي يعكس إخالال يف اخلطاب الدويل وإزدواجية املعايري يف سياسة هذه الدول الكربى 

  .1عملية احلد من التسلح النووي ال سيما ما يتعلق بإسرائيل وقدراا النووية

ز تقدم يف هذا الشأن على الدول األطراف يف معاهدة عدم إنتشار األسلحة النووية ومن أجل إحرا

ميلك سالحا نوويا حسب  ضمام إىل املعاهدة بوصفها طرفا النإختاذ تدابري عملية لدعوة إسرائيل إىل اإل

وإلتزام  مضمون معاهدة منع اإلنتشار النووي مع إخضاع منشآا النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية

الدول األطراف يف املعاهدة بعدم التعاون مع إسرائيل يف اال النووي، فضال على إنشاء هيئة لتحديد 

  .2التدابري امللموسة وجدوال زمنيا حمددا قصد ضمان إنشاء هذه املنطقة

                                                           
حممد عبد  -: وما بعدها وكذلك  690عمرو رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص / د -  1

  .44-42مرجع سابق، ص  املعطي اجلاويش،
2
  :نظر الوثيقةي. 2010األسلحة النووية لعام  معاهدة عدم انتشارتقرير اجلزائر أمام مؤمتر  - 

-NPT/CONF/2010/wp.26, p2. 
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  إنتشار األسلحة النوويةي لتنفيذ الحد من اتاإلطار المؤسس 
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  : الباب الثاني 
  ي لتنفيذ الحد من إنتشار األسلحة النوويةاتاإلطار المؤسس

بالنظر إىل أمهية الطاقة النووية كبديل نظيف عن الطاقة التقليدية وزيادة الطلب العاملي ، حذا 

سواق العاملية لتغطية حاجاا من جهة؛ ومن جهة أخرى بالدول على ضرورة إسترياد هذه الطاقة من األ

  . إزدادت املخاوف الدولية من أّن مثل هذه العملية قد يرتتب عنها إنتشار األسلحة النووية

اهتماما متزايدا مبسألة احلد من إنتشار األسلحة النووية، يويل اتمع الدويل األمر الذي جعل 

جمرد النص على ذلك  القانونية واملؤسسية اليت تم ذه املسألة، ألنّ حيث طور جمموعة من الرتتيبات 

ضمن عدد من املواثيق واالتفاقيات العاملية واإلقليمية يعد أمر غري كاف، بل البد أن يقرتن هذا املسعى 

  .مبجموعة من الضمانات، ومنه جيب توفري اآللية القانونية اليت تكفل له االحرتام

الدويل على إنشاء عدة آليات سواء على املستوى العاملي واإلقليمي تعمل على فقد حرص اتمع 

فضال على أمهية إسناد املسؤولية الدولية على . )الفصل األول( تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية

أن النشاطات النووية و الدور الذي ميارسه القضاء الدويل مع مسألة األسلحة النووية من شأن كل ذلك 

  .)الفصل الثاني( يؤدي إىل إرساء نظام دويل فعال ومتكامل ملنع إنتشار األسلحة النووية

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  : الفصل األول 
  اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية
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 : الفصل األول 
 .اآلليات العالمية و اإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية

ا جهودها ألجل اإلستفادة من إستخدامات الطاقة النووية إمّ تعمل أغلب الدول على بذل 

 ألغراض سلمية وهو حق مشروع ومكفول جلميع الدول ؛ أو أن تستخدم هذه الطاقة ألغراض عسكرية

  .وهذا أمر غري مشروع وحمظور مبقتضى العديد من النصوص اإلتفاقية

ون الدويل وتنسيق اجلهود املبذولة يف اتمع الدويل آليات تعمل على تنظيم التعا ولذلك فقد رصد

هذا الصدد للوقوف على طبيعة الربامج النووية ملختلف الدول والتحقق من إلتزام الدول باإلستخدام 

ومتلك هذه األجهزة السلطة والصالحيات . السلمي للطاقة النووية واحليلولة دون إنتشار األسلحة النووية

رقابة إستخدام تلك الطاقة ؛ حىت ال يتسىن للدول حتريف مثل هذا من خالهلا  الكاملة اليت تستطيع

  .اإلستخدام للطاقة النووية حنو اإلستخدام العسكري جتاوزا وإنتهاكا للمنع املفروض عليها

 )المبحث األول(وحرصا على مصلحة اتمع الدويل مت وضع آليات على املستويني العاملي 
  .تعمل على تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية )بحث الثانيالم(اإلقليمي رى على املستوى خأو 
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  : المبحث األول 
  .النووية اآلليات العالمية لتنفيذ الحد من إنتشار األسلحة 

مل تقف اجلهود الدولية املبذولة يف جمال تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية عند االكتفاء بالنص 

إىل إنشاء آليات عاملية لضمان تنفيذ على هذه احلقوق يف إطار معاهدات دولية ملزمة ، وإمنا تعدا 

وحىت التتملص الدول من مسؤولياا يف قصر إستخدام الطاقة النووية يف  .احلد من التسلح النووي

  .األغراض السلمية دون العسكرية، كان البد من أن تقوم األجهزة الدولية بدور رقايب يف هذا اال

ليني تعد أحد األهداف الرئيسية اليت تقوم عليها األمم مسألة احملافظة على السلم واألمن الدو  إنّ 

وملا كان جملس األمن ميثل اجلهاز التنفيذي لألمم املتحدة، فلم يغفل عن معاجلة مسألة احلد . املتحدة

من إنتشار األسلحة النووية كأحد األولويات، ويتضح ذلك من خالل مجلة القرارات الصادرة يف هذا 

  .الشأن

ن إنتشار األسلحة تتصل مباشرة باألمن والسلم الدوليني األمر الذي جعل األمم فمسألة احلد م

تعامل مع تلك املسألة طبقا إلختصاصاته وسلطاته يف جمال حفظ السلم ياملتحدة ممثلة يف جملس األمن 

  ).المطلب األول( واألمن الدوليني

الشؤون املتعلقة بالطاقة النووية ويف نفس اإلطار، أنشأت األمم املتحدة جهازا دوليا خيتص ببحث 

وتطويرها يف اإلستخدامات السلمية، وتعمل يف نفس الوقت على عدم متكني الدول من صناعة 

األسلحة النووية الذي عرف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ميلك سلطة ممارسة الرقابة مبقتضى 

فإهتمام الوكالة . الدول ذلك أو فرض عليها لتبنظامها األساسي ونظام الضمانات اخلاصة ا سواء ق

لها من األغراض يالدولية للطاقة الذرية يقوم على أساس الطبيعة اخلطرة لألشعة النووية اليت ميكن حتو 

 ضررها يتجاوز احلدود الدولية وآثاره متتد لألجيال القادمة السلمية إىل األغراض العسكرية وأنّ 

  ).المطلب الثاني(
القات التجارية بني الدول األثر البارز يف دعم اإلنتشار النووي من خالل املواد للع والشك أنّ 

وهذا تنفيذا للحد من التسلح النووي، واملعدات والتكنولوجيا النووية مما تتطلب التصدي هلذه الظاهرة 

   ).المطلب الثالث( بفرض الرقابة على الصادرات النووية
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 : ب األول المطل
  االنتشار النوويدور مجلس األمن في الحد من 

إكتسب جملس األمن أمهية كبرية يف تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية، فقد أدى دورا حامسا 

يف حالة إنتهاك الدول لتعهداا اخلاصة بنظام الضمانات وعدم اإلمتثال لإلتفاقيات املعنية مبنع 

من يف حظر إنتشار األسلحة النووية ليس حديثا، بل يعود للقرار الذي أصدره فدور جملس األ. اإلنتشار

ملا أدان اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على املنشأة النووية العراقية، وطلب من إسرائيل  1981يف عام 

بوضع منشآا حتت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعترب أن هذا اهلجوم يشكل ديدا خطريا 

  .1اإلنتشار النوويعدم لنظام الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت تقوم عليها معاهدة 

لنزع أسلحة الدمار الشامل  1991لعام  687كما كان األمر مع احلالة العراقية وإصداره للقرار 

 إيران وكوريا الشمالية، فإنّ ن جملس األمن لكل من عالعراقيةـ باإلضافة إىل جمموعة القرارات الصادرة 

  .19982جملس األمن مل يتأخر بإدانة التفجريات النووية لكل من اهلند وباكستان يف عام 

األسلحة  معاهدة عدم انتشاركذلك جيب عدم التغاضي على دور جملس األمن وإهتمامه بتعزيز 

الدول غري  األسلحة النووية ضدّ النووية، ملا قرر منح ضمانات أمنية ضد إستخدام أو التهديد بإستخدام 

األسلحة النووية، وهذا من أجل الدفع حنو معاهدة عدم انتشار املالكة لألسلحة النووية األطراف يف 

  .عاملية هذه املعاهدة من خالل بعث الثقة وطمأنة الدول األطراف بعدم التعرض هلم ومحايتهم

  : الفرع األول 

  ووي وحفظ السلم واألمن الدولي العالقة بين حظر اإلنتشار الن إرتباط

ال يستطيع أحد إنكار أمهية السلم واألمن للبشرية مجعاء، بعد أن ذاقت آالما شديدة خالل 

حربني عامليتني، وهذا ما دفع بالدول إىل إنشاء منظمة األمم املتحدة، وكان من أول األهداف اليت 

هو من أمسى أهداف منظمة األمم و . قامت عليها هو العمل على حفظ السلم واألمن الدوليني

اهلدف الرئيسي من وراء إنشاء هذه املنظمة، ألن السلم واألمن الدوليني يعتربان من بل املتحدة، 

  .3الشروط األساسية لتمكينها من حتقيق األغراض واألهداف اليت نادت ا

                                                           
  S/RES/487 (1981), 19 juin 1981 .1981جوان  19قرار جملس األمن الصادر بتاريخ -1
 .S/RES/ 1172(1998), 6juin1998 -. 1998جوان  6قرار جملس األمن بتاريخ  -2

النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، الدار اجلامعة للطباعة والنشر، بريوت،  –حممد اذوب، التنظيم الدويل / د - 3

  .36ص 
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انة السلم واألمن تعزيز إقامة وصي: "  االنتشار النووي على أنّ  عدموقد أكدت ديباجة معاهدة 
وطبقا  ."الدوليين ينبغي أن يجري بأقل تحويل لموارد العالم البشرية واالقتصادية إلى األسلحة

من امليثاق، منحت األمم املتحدة لس األمن التبعات الرئيسية ألجل احملافظة على  24لنص املادة 

  . السلم واألمن الدويل يف حال تعرضهما للخطر

جلس األمن يعمل على تنفيذ اجلهود الدولية للحد من إنتشار األسلحة مف وتأسيسا على ذلك،

كما ميكن إخطار . هذا ميثل عامال أساسيا يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني النووية بإعتبار أنّ 

  .احلد من األسلحة اتجملس األمن يف خرق اتفاق

جملس األمن يضطلع  أنّ  1992 جانفي 31وقد أكد بيان رئيس جملس األمن الصادر يف  

يدرك أعضاء المجلس إدراكا تاما مسؤوليات : "مبسؤولية احلد من إنتشار األسلحة النووية بالقول 
أجهزة األمم المتحدة في ميادين نزع السالح وتحديد األسلحة وعدم إنتشارها، فهم يؤكدون 

ها في صون السلم واألمن المساهمة التي يستطيع التقدم بها في هذه المجاالت وأن يسهم ب
ويعربون عن إلتزامهم بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز فعالية األمم المتحدة في هذا  ،الدوليين
رئيس جملس األمن على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل تشكل ديد احلقيقي  ليضيف، "المجال

ل على منع إنتشار يلتزم أعضاء المجلس بالعم: " ه للسلم واألمن الدوليني وعلى هذا فإنّ 
التكنولوجيا المتعلقة ببحوث هذه األسلحة وإنتاجها وبإتخاذ اإلجراءات المناسبة لبلوغ هذه 

  .1"الغاية

ولعل اإلختصاصات اليت منحها ميثاق األمم املتحدة لس األمن تظهر بأا واسعة وأكثر مشوال 

يوافق أعضاء - من امليثاق  25املادة فبموجب نص . باملقارنة مع باقي أجهزة األمم املتحدة األخرى

ومثة مصطلح أساسي يف هذه  -األمم املتحدة على قبول قرارات جملس األمن وتطبيقها وفق هذا امليثاق

، ألن الدول األعضاء تعهدت باملوافقة والتنفيذ يف ما يتعلق مبثل هذه األعمال من )القرارات( الفقرة هو 

  - أيضا بأا تنشأ هذا الواجب ألعضاء األمم املتحدة) 25(ة وميكن تفسري املاد. طرف جملس األمن

  .فقط يف صدور قرارات جملس األمن، إذا تصرف ضمن سلطاته -كمسألة قانونية

غري أن بعض اآلراء ليست مستعدة لقبول تفسري كهذا ألنه يعطي للدول األعضاء منفردة بعض 

لكن إذا  . طاته وإختصاصه أو غري ذلكاال لتحديد ما إذا كان جملس األمن قد تصرف ضمن سل

ه خارج سلطاته ميكن عندها إعتبار ما إذا كانت كان على جملس األمن إختاذ قرار يف أمر يظهر أنّ 

                                                           
 S/23500 الوثيقة الصادرة عن جملس األمن حتت رقم  .1992جانفي  31بيان رئيس جملس األمن بتاريخ  -  1
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الدول األعضاء ستكون ملزمة قانونا باإلمتثال للقرار أم أنه سيصبح حمل خالف بني األطراف املخاطبني 

  .1حبكم هذا القرار

أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل إحتكاك دويل لكي يقرر ما إذا  فلمجلس األمن أن يفحص 

  .2كان إستمراره من شأنه أن يعرض السلم واألمن الدوليني للخطر

منه، فإن جملس األمن خيول بإقرار  39وبناء على أحكام الفصل السابع من امليثاق وحتديدا املادة 

من الدوليني ، إذا تبني له أن مثة ديد ضد السالم التدابري الالزم إختاذها لصون أو إعادة السالم واأل

أوخرقا للسالم أو عمال من أعمال العدوان، وعلى هذا يتحدد تدخل جملس األمن سواء بالتوصيات أو 

  .3إقرار ما جيب من التدابري الالزمة

قراراته،  وله أيضا أن يقرر ما جيب إختاذه من تدابري تتطلب اللجوء إىل القوة املسلحة قصد تنفيذ 

كما ميكنه مبوجب ذلك أن يطلب من الدول األعضاء يف املم املتحدة تطبيق التدابري غري العسكرية و 

اليت تشمل التدابري االقتصادية والتجارية، كوقف الصالت اإلقتصادية واملواصالت البحرية والربية واجلوية 

واء وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات والربقية والربيدية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت س

  . 4الدبلوماسية

جملس األمن يتمتع مبختلف  أنّ  Serge Surو يبدو، من خالل ما أشار إليه األستاذ 

  .ولديه كل الوسائل للتصرف الصالحيات اليت ميكن إستخدامها يف سبيل إقرار السلم واألمن الدوليني 
« Dans sa forme actuelle dispose les moyens pour agir avec une 

ligitimité internationale incontestée » 
على اختاذ القرارات اليت تعترب ملزمة للدول وتوفر  قادر طبقا للشرعية الدولية كذا فمجلس األمنوه

واألمن ، ما دام يهدف للحفاظ على السلم هلم وسائل للتعامل مع كل التحديات من الناحية األمنية

  . 5الدوليني 

                                                           
 بريوت،، 2006 زع السالح واألمن الدويل، الكتاب السنوينالتسلح و ، وكهومل ألحباث السالم الدويل تمعهد أس -  1

حممد بوسلطان، مبادئ القانون الدويل العام، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، / د: ينظر كذلك . 683، ص 2007

  .50، ص 2002
  .مم املتحدةمن ميثاق األ 11واملادة  10و املادة  2/6ملادة ا -  2
  .من ميثاق األمم املتحدة 41و  40املادة  -  3
  .من ميثاق األمم املتحدة 43و  42و  41املادة  -  4

5 - Serge SUR, éloge du conseil de sécurité, AFRI, 2005, vol 6, p 77. 
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بأّن جملس األمن ميكن له على ضوء  hervé Ascencioاألستاذ ويف نفس السياق، يرى 

أحكام الفصل السابع إصدار عدة قرارات ملزمة تأخذ طبيعة تشريعية ملزمة جلميع الدول؛ فالفصل 

 .السابع يشكل أداة سلطوية يف يد جملس األمن

 « Le chapitre VII est une formule magique… ses résolutions 

deviennent ainsi des actes juridiques contraignants pour les Etats, au 
moins en certaines de leurs dispositions. Le chapitre VII est la marque de 

l’autorité du conseil de sécurité des Nations Unies »1  
نفيذ تلك القرارات مباشرة أو بالعمل مع املنظمات ويقع على عاتق الدول األعضاء واجب القيام بت

  .2الدولية املتخصصة

ة على السلم واألمن الدوليني، جند أّن جملس األمن يتمتع بكامل ظففي إطار مسؤوليته عن احملاف

الصالحيات والسلطات إلجبار الدول على الوفاء بتعهداا وإلتزاماا اإلتفاقية حول قصر إستخدام 

ووية يف األغراض السلمية واخلضوع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يفرض األسلحة الن

ومن مث تلتزم الدول بتنفيذه حىت وإن . ن تلتزم لنظام الرقابة على مجيع املرافق النووية للدولةأعلى الدول 

ل ديد لألمن والسلم كان ذلك دون إرادا ما دامت أن األنشطة النووية اليت ال حتضع للرقابة تشك

  .الدوليني

 3وتأسيسا على ما سبق، قد تصدى ملعاجلة القضابا النووية لكل من العراق وإيران وكوريا الشمالية

قصد ضبط النشاط النووي هلذه الدول وقصره على اإلستخدامات السلمية وجتنب أي إستخدام هلذه 

الطاقة يف صناعة األسلحة النووية؛ غري أنّه تغاضى عن الربنامج النووي اإلسرائيلي رغم الرفض املطلق 

ة للطاقة، إضافة إىل اإلنتشار النووي واإلنضمام للوكالة الدوليعدم هلذا الكيان للتوقيع على معاهدة 

  .العراقيل اليت تضعها أمام إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط

وكما هو معلوم، فمجلس األمن يستطيع تفعيل األحكام القانونية املتعلقة بسلطاته اليت منحها إياه 

افة الوسائل اليت متكنه من ميثاق األمم املتحدة من أجل ضمان األمن و السلم الدوليني، إذ ميتلك ك

إجبار أي دولة على قبول خمتلف اإللتزامات الدولية دون إرادا على أساس أّا دف حتقيق املصلحة 

ري األطراف يف معاهدة غالعليا للمجتمع الدويل، ومن مث يستطيع أن جيرب إسرائيل وغريها من الدول 

 ملنع اإلنتشار النووي وأن تصبح طرفا يف خمتلف اإلنتشار النووي بأن تنظم إىل النظام الدويل عدم
                                                           

1 - Hervé Ascencio, op-cit, p 133. 
  .من ميثاق األمم املتحدة 48املادة  -  2
  .من الرسالة 219نظر تعامل جملس األمن مع القضايا النووية، الصفحة  ي -  3
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اإلتفاقيات اليت تناولت احلد من إنتشار األسلحة النووية العاملية منها واإلقليمية وكذا اإلمتثال واخلضوع 

  .  ال من األسلحة النوويةخلنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا من شـأنه الدفع حنو عامل 

  :ي الفرع الثان

  الضمانات األمنية للدول غير المالكة لألسلحة النووية 

طالبت الدول غري املالكة لألسلحة النووية بضرورة اختاذ التدابري الالزمة يف مواجهة أي عدوان 

نووي سواء أكانت دوال طرفا يف املعاهدة أم غري طرف فيها، طاملا أن هذه األخرية قد تنازلت عن حقها 

و هذا ما نادت به دول عدم االحنياز األعضاء يف مؤمتر نزع السالح لعام . النووية يف امتالك األسلحة

   .1، كما أعربت عن قلقها من خطر األسلحة النووية الذي يؤثر على أمنها و سالمتها1966

فهناك التزام متبادل بني الدول املالكة لألسلحة النووية و غري املالكة لألسلحة النووية، مما دفع بكل 

ن الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد السوفيايت سابقا و اجنلرتا أن تضع نصب اهتمامها عند إبرام م

مسألة محاية الدول غري النووية من خطر األسلحة النووية من أي دولة النووي االنتشار  معدمعاهدة 

الدول النووية الثالث ما تعمل على التهديد أو استخدام هذا السالح ، فستجد يف احلماية اليت توفرها 

  .يؤمنها ضد أي خطر حمتمل و حيفزها على االنضمام إىل املعاهدة املذكورة

مادة يف  إلدراجأمام مؤمتر نزع السالح استعداده  1966فيفري  2يف  كوسيقينفقد أكد الرئيس 

  2املعاهدة تتعلق بالضمانات األمنية

منفرد من جانبها دون ضرورة النص على ذلك يف أّما الواليات املتحدة األمريكية فاكتفت بتعهد 

البالد التي : " أّن  1967يف مؤمتر نزع السالح لعام  جونسونصلب املعاهدة، حيث صرح رئيسها 
لن تعمل للحصول على نفسها على سالح نووي، يمكنها أن تتأكد أنها تستطيع الحصول في 

  ".سالح النوويحالة احتياجها على سند قوي من أمريكا ضد تهديدها بال

                                                           
1 - «Profondément conscients du danger inhérent à une situation résultant du 

manque d’accord sur la prévention de la prolifération des armes nucléaires » 
voir : Marie François Furet, la non-prolifération des armes nucléaires, 
RGDIP, 1967, p 1025. 
2 - « le gouvernement soviétique se déclare prét à inclure dans son projet de 

traité un article interdisant l’emploi d’armes nucléaires contre les puissances 
non nucléaire ayant signé le traité et ne pas détenant pas d’armes nucléaires 
sur leur territoire » Voir : Marie François Furet, le désarmement nucléaire,op-
cit, p 139. 
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و هكذا يتبني لنا االختالف بني املوقفني األمريكي والسوفيايت، فبينما مل يتطرق التصريح األمريكي 

إىل فكرة إدراج مادة يف املعاهدة حول الضمانات األمنية للدول غري املالكة لألسلحة النووية، اكتفى 

  . 1فقط بتعهد منفرد من جانبها يف هذا الشأن

وهذا  ،2قول بوجود نوعني من الضمانات األمنية أحدمها سليب و اآلخر إجيايبوبذلك ميكن ال

باعث لطمأنة الدول األطراف غري املالكة لألسلحة النووية بشأن عدم اعتداء الدول املالكة لألسلحة 

ه من حق الدول غري املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة أن توفر هلا احلماية نّ أل النووية

و ترى هذه الدول أن مسألة منع اإلنتشار النووي ال ميكن أن تستمر بشكل جدي ما مل  ،الكافية

  . 3حتصل على ضمانات مبقتضى إلتزامات مماثلة قانونا حبمايتها من أي إعتداء أو ديد نووي

من النص على  هاخلو يالحظ انتشار األسلحة النووية  عدممعاهدة بالرجوع إىل مضمون و 

ت األمنية و لسد هذا النقص متت إحالة املوضوع إىل جملس األمن، حيث أصدر قراران حول الضمانا

  .مسألة الضمانات األمنية

 :  19684الصادر في  255تحليل مضمون القرار مجلس األمن رقم : أوال 
كمقابل لالمتياز املمنوح للدول النووية، لذا وجب منح الدول   1968جوان  19صدر القرار يف 

غري املالكة لألسلحة النووية ضمانا يف مواجهة أي خطر يهددها من قبل الدول املالكة لألسلحة 

  . النووية

عليه يتوجب  فقد نص القرار على وجود رغبة لدى الدول لالنضمام إىل املعاهدة منع االنتشار، و

توفري الضمانات الكافية ألمنها و سالمتها ضد أي هجوم باألسلحة النووية أو التهديد ا ضد إحدى 

الدول غري املالكة لألسلحة النووية، فأمجعت كل من الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا و روسيا يف 

                                                           
حسني حسني خالف، ضمانة الدول الذرية للدول غري املسلحة ذريا ضد االعتداء الذري، الة املصرية للقانون الدويل،  -1

  ..12، ص 1974، 30جملد 
تتمثل الضمانات األمنية اإلجيابية يف تقدمي مساعدات حبماية الدول غري املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة من  -2

ا الضمانات السلبية فتتمثل يف تعهد من طرف الدول أمّ . أي اعتداء يقع عليها باستخدام األسلحة النووية أو التهديد ا

: أنظر. بأن متتنع عن استخدام أو التهديد باألسلحة النووية ضد الدول غري املالكة لألسلحة النووية املالكة لألسلحة النووية

  .84، ص2007، 1العربية، بريوت، ط اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب، مركز الدراسات الوحدة
  .44عماد حممد علي، مرجع سابق، ص / د -  3

4 -S/RES/ 255 (1968) 



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

208 

 

دولة غري مالكة لألسلحة النووية طرف يف تصرحياا أمام جملس األمن بعزمها على تقدمي املساعدة ألي 

   .1املعاهدة تكون ضحية اعتداء أو ديد باستخدام األسلحة النووية

ويرتب القرار على جملس األمن خاصة الدول الدائمة العضوية املالكة لألسلحة النووية العمل وفق 

وفقا للمادة  - ار على احلق الطبيعيكما ينص القر . 2ما متليه عليه التزامام مبقتضى ميثاق األمم املتحدة

بالدفاع الشرعي الفردي أو اجلماعي يف حال شن هجوم مسلح على أي  - من ميثاق األمم املتحدة 51

  .دولة عضو يف األمم املتحدة حىت اختاذ جملس األمن التدابري الالزمة إلحباط العدوان

  : غري أن هذا القرار وجهت له عدة انتقادات يذكر منها 

سبة لتصرحيات الدول النووية الثالث و اليت أشار إليها القرار، فهي جمرد تصرحيات منفردة و بالن

جلس فم ،ليست مجاعية و ليست هلا أي قيمة قانونية على أساس أن الدول النووية الثالث ال تلتزم 

 ّا، إضافة إىل أنب تلك الدول ا ال تتضمن تعهدا من جااألمن ال ميكنه مطالبتها بااللتزام بتعهدا

و تثار مسألة التدخل . باستخدام السالح النووي أو التهديد به إذا ما وقع عدوان على دولة غري نووية

  .3أي هل تكون من تلقاء نفسها أم بعد أن يطلب إليها ذلك جملس األمن

و طرف  مل يذكر القرار التدابري الكفيلة لصد العدوان الواقع على دولة غري مالكة لألسلحة النووية

  .يف املعاهدة منع االنتشار من قبل جملس األمن مبقتضى أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

كذلك فإن التعهد الذي يشري إليه القرار تضمن فقط النص على حالة رد االعتداء باستخدام 

لكة لألسلحة النووية ، لكنه أغفل ذكر ضرورة التزام الدول املا) الضمان اإلجيايب( األسلحة النووية 

الضمان ( باالمتناع عن استخدام األسلحة النووية ضد إحدى الدول غري النووية طرف يف املعاهدة 

  .4)السليب

                                                           
1-le conseil de sécurité «  reconnait qu’une agression avec emploi d’armes 
nucléaires  ou la menace d’une telle agression à l’encontre d’un Etat 
non doté des l’arme  nucléaire céerait une situation dans laquelle le 
conseil de sécurité et , au premier chef, tous ses membres permanents 
dotés d’armes nucléaires devraient agir conformément à leurs 
obligations aux termes de la charte des Nation Unies » . 

   .S/Res/ 255/(1968) par1اجلزائر، الربازيل، فرنسا،باكستان،اهلند : دول هي  5امتنعت  -2
  .27بق، ص حسني خالف، مرجع سا/ د -3

  .29نفس املرجع ، ص  -  4
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ومن املعروف أيضا، أن الدول املالكة لألسلحة النووية هي نفسها الدول الدائمة العضوية يف جملس 

ميكن مناقشته يف جملس األمن، مما خيول هلا التحلل  األمن و هلا احلق يف ممارسة حق الفيتو على أي قرار

فالضمانة اليت أتى ا القرار ضمانة سياسية و ليست قانونية، فلو  . من أي التزام باستخدام حق الفيتو

كانت الدول النووية الثالث تصبو إىل وضع ضمانة قانونية ألدرجت ذلك يف صلب معاهدة منع 

 . 1االنتشار

مل يقدم أي جديد للوضع الراهن حول الضمانات  255ول أن القرار رقم و مما سبق ميكن الق

األمنية، و مل يرتب التزاما قانونيا حمددا للدول املالكة لألسلحة النووية األعضاء يف جملس األمن غري أنّه 

تضمنه  لتذكري الدول النووية الثالث بتصرحياا، بالرغم أّن ما 255ميكن االستناد إىل قرار جملس األمن 

غري أّن املشكلة األساسية ال تكمن يف توفري الضمانات بل . 2القرار جمرد ضمانة سياسية إال أا ضرورية

  .3يف القضاء على األسلحة النووية لذا ال بد على الدول النووية اخلمس أن تتخلى عن أسلحتها النووية

  :  4 1995افريل 11الصادر في  984تحليل مضمون القرار مجلس األمن رقم : ثانيا 
باإلمجاع حول مشروع تقدمت به الدول  1995افريل  11صدر القرار عن جملس األمن يف 

، يتضمن الضمانات األمنية للدول غري املالكة لألسلحة النووية األطراف يف 5املالكة لألسلحة النووية

  .املعاهدة

الذي تناول موضوع متديد معاهدة و يذكر أن هذا القرار تزامن مع عقد املؤمتر االستعراضي الرابع 

بعد خمس وعشرون عاما من دخول المعاهدة : "  10/2منع االنتشار حسب ما جاء يف املادة 
                                                           

  . 56و  55مصطفى سالمة حسني، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .23حسني خالف، مرجع سابق، ص / د -  2

3- le représentant de l’Inde dit que : «le véritable problème est celui de la 
disparition de l’arme atomique ; les nations du monde ne recevront les 
garanties auxquelles elles sont en droit de prétendre que lorsque les 
puissances nucléaires auront accepté de s’engager dans la voie du 
désarmement nucléaire et auront mené celui-ci à son terme » Procès 
verbal du Conseil de sécurité, S/PV.1430, paragraphe 51. 
4- S/RES/ 984 (1995)  

من املعاهدة ثالث دول فقط هي  9/3مبقتضى املادة األسلحة النووية انتشار  عدمكان عدد الدول األطراف يف معاهدة   - 5

صدور القرار رقم ا بعد الواليات املتحدة األمريكية و روسيا وبريطانيا ألنه مل تنظم بعد كل من فرنسا و الصني إىل املعاهدة، أمّ 

عدد الدول األطراف يف املعاهدة املالكة لألسلحة النووية صار مخس دول بانضمام كل من فرنسا و  فإنّ  1995لعام  984

  .الصني
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حيز النفاذ، يعقد مؤتمر لتقرير استمرارية نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو 
  ..".فترات إضافية غير محددة

و يعد صدور القرار يف تلك الفرتة كمحفز و دافع للدول غري املالكة لألسلحة النووية للموافقة  

على مسألة متديد املعاهدة إىل أجل غري مسمى و بذلك تكريس وضع مميز للدول املالكة لألسلحة 

  .النووية

ة النووية األطراف و قد نص القرار على شرعية توفري الضمانات األمنية للدول غري املالكة لألسلح

للخضوع ككل النووي االنتشار  عدميف املعاهدة مبا حيقق أمنها و سالمتها وحاجة مجيع أعضاء معاهدة 

تزامام، فإذا حدث أي هجوم باألسلحة النووية أو التهديد ا ضد إحدى الدول غري املالكة الل

لة بإعالم جملس األمن قصد اختاذ و أكد القرار على حق أي دو  .لألسلحة النووية طرف يف املعاهدة

التدابري الالزمة و مساعدا من خالل تعويضات متنح كمساعدات إنسانية لعالج اآلثار املرتتبة من 

  .1خسائر وأضرار وإصابات جراء االعتداء النووي وفقا للقانون الدويل

ن القول أّن هذا و باإلمعان يف مضمون القرار جند أنه يشوبه العديد من النقائص، و عليه ميك

  : القرار تعرض لعدة انتقادات متثلت يف اآليت 

مت وضع هذا القرار بناء على إقرتاح الدول املالكة لألسلحة النووية دون أخذ رأي أو مناقشة الدول  - 

 .غري املالكة لألسلحة النووية األطراف يف املعاهدة

األمنية املطلوبة ألمن الدول غري جاء القرار قاصرا و مل يتضمن أي جديد حول توفري الضمانات  - 

 .2املالكة لألسلحة النووية من خطر السالح النووي

ال يتضمن القرار أية ضمانات فعلية عندما تتعرض الدول غري املالكة لألسلحة النووية ألي اعتداء   - 

و أو ديد، ال سيما مع متديد املعاهدة اليت حترم الدول من السعي للحصول على السالح النووي 

يضفي مشروعية امتالك السالح النووي لبعض الدول إىل ما ال اية، كما أن القرار مل يشر إىل 

حالة حصول اعتداء غري نووي على هذه الدول من دولة متتلك السالح النووي، و الذي ميثل أداة 

عرض ألي ردع يف مواجهة أي دولة، مما جيعل من الدولة املعتدى عليها تتنازل عن حقوقها خشية الت

 .  3هجوم نووي

                                                           
1 - S/RES/ 984 (1995)  

  .186سابق، ص  ، مرجععادل حممد أمحد، آلية مراجعة معاهدة منع االنتشار-  2
  .54صعبد العزيز سرحان، مرجع سابق،  -  3
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اإلجراءات اليت تصدر عن جملس األمن ختضع حلق االعرتاض الفيتو، مما يؤدي إىل عرقلة أي  إنّ  - 

إجراء يتخذ يف هذا الشأن، و ال سيما أن االعتداء النووي سيكون من طرف دولة مالكة لألسلحة 

من يفتقد آللية من خالهلا يتم كما أن جملس األ. النووية األعضاء يف جملس األمن، أو أحد حلفائها

جتنب عرقلة جملس األمن عن القيام مبسؤوليته املتمثلة يف حفظ األمن و السلم الدوليني باستخدام 

 . 1حق االعرتاض ، و من مث يفتقد القرار إىل الفاعلية

تلك  وبالرجوع إىل مضمون البيانات اليت أدلت ا الدول املالكة لألسلحة النووية، جندها تستبعد  - 

الضمانات األمنية يف حالة االعتداء عليها إقليمها أو على قواا أو إقليم دولة حليفة هلا، بل أن 

الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا تعتربان أن هذه الضمانات غري ملزمة إذا ما انتهكت أي دولة 

لن تكون املبادرة إىل  أحكام معاهدة منع االنتشار، أما الصني انفردت مبوقفها، و أكدت أا

 .استخدام السالح النووي أو التهديد به يف أي وقت و مهما كانت الظروف

 غري أّن املالحظ هو تراجع بعض الدول عن مواقفها السابقة زمن سن نص القرار إذ أعلنت

ا م األسلحة النووية يف الرد على اهلجمات اإلرهابية أو اإلعتداءات اليت يتم فيهاستخدإمكانية إ

 .2إستخدام أسلحة دمار شامل أخرى أو حىت أسلحة تقليدية

و مما سبق ميكن القول أن الضمانات األمنية اليت تقدمت ا الدول املالكة لألسلحة النووية تعد 

غري كافية لتوفري أمن و سالمة الدول غري النووية ملا تضمنته البيانات الصادرة عن الدول النووية و افتقاد 

  . ملواجهة حق الفيتوآلية كفيلة 
                                                           

  .187عادل حممد أمحد، آلية مراجعة معاهدة منع االنتشار، مرجع سابق، ص  -  1
، صدرت تصرحيات من طرف أحد اجلنراالت الصينيني يشري فيها أّن بالده على إستعداد إلستخدام 2002ويف عام  -  2

على  2006يف جانفي  شيراك جاكلقد صرّح الرئيس الفرنسي و   .األسلحة النووية يف حالة وقوع أي هجوم أمريكي ضدها

إستعداد بالده بالرد على أي إعتداء قد يطال بالده مشريا يف ذلك إىل إمكانية اللجوء إىل إستخدام األسلحة النووية بالقول 

يتعين على قادة الدول الذين ينوون إستخدام وسائل إرهابية ضدنا، إضافة إلى أولئك الذين يفكرون في : " أنّه 
الدمار الشامل بطريقة أو بأخرى، أن يفهموا بأنهم سيضعون أنفسهم في وضع مكشوف أمام رّد حازم إستخدام أسلحة 
  ". وهذا الرد قد يكون تقليديا، ولكت يمكن أن يكون من نوع مختلف. ومالئم من قبلنا

حلماية أراضيها وسيادا ،أعلن رئيس هيئة األركان باجليش الروسي إمكانية إستخدام روسيا لألسلحة النووية  2008ويف عام  

اإلقليمية ردا على التصرحيات األمريكية املستمرة حول نشرها لدرع صاروخي يف أوربا، وهذا من شأنه أن جيدد صراع السباق 

  .النووي لتطوير األسلحة النووية

  .102اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل، مرجع سابق، ص  -: نظري

سرتاتيجيات اجلديدة إلستخدام األسلحة النووية، جملة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات حممد عبد السالم، اإل/ د - 

  .203، ص 164،2006السياسية واإلسرتاتيجية، مصر، ع 
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و مع أمهية هذين القرارين، إال أّما ال يرتقيان إىل طموح الدول غري املالكة لألسلحة النووية 

ا ال هذ إال أنّ  .1بوجوب النص على الضمانات األمنية بنوعيها السليب و اإلجيايب يف معاهدة دولية ملزمة

لتنفيذ احلد  هامةالضمانات تشكل خطوة  هذهينقص من مدى فعالية هذين القرارين على أساس أّن 

  .2من التسلح النووي بصورة كاملة وشاملة

  :الفرع الثالث

 القضايا النوويةمع  في التعاملمجلس األمن  تباين قرارات 

ميكن إخطار جملس  طبقا لنص املادة السابعة من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

من  36ولة ما أحكام اإلتفاقيات املتعلقة بنزع السالح، وبناء على نص املادة األمن يف حال إنتهاك د

ميثاق األمم املتحدة الفصل السادس فإّن جملس األمن يعمل على إختاذ اإلجراءات والطرق املناسبة 

  . 3للتسوية السلمية للنزاع من أجل تفادي تعرض السلم واألمن الدوليني للخطر

من أجل  بإصدار العديد من القرارات الدولية س األمن يف عدة مناطقوعلى هذا فقد تدخل جمل 

يف كل من العراق وإيران ، وهذا الوقوف على تنفيذ اجلهود الدولية للحد من إنتشار األسلحة النووية 

   .حرصا على كفالة إحرتام القواعد اإلتفاقية ملنع اإلنتشار النووي وكوريا الشمالية

  ر الشامل العراقيةنزع أسلحة الدما: أوال 
إّن جهود جملس األمن لتحديد طبيعة و أمهية برامج أسلحة الدمار الشامل يف العراق بعد غزو 

، وبعد حرب اخلليج وخالل الفرتة اليت سبقت غزو العراق من قبل قوات 1991الكويت يف عام 

ل على تنفيذ احلد من التحالف، تعترب مثاال واضحا للنهج الذي اعتمده جملس األمن يف مواجهة والعم

  .وإجبار الدولة على الوفاء بإلتزاماا القانونية اإلتفاقية إنتشار األسلحة النووية

أسلحة الدمار الشامل تشكل ديد كبريا على  ، على أنّ 1991لعام  687فقد أكد القرار 

السلم واألمن الدوليني يف املنطقة، لذا جيب العمل حنو إنشاء منطقة خالية من األسلحة وحتقيق رقابة 

اإلجراءات اليت تضمنها القرار يتم  متوازنة وشاملة على األسلحة يف منطقة الشرق األوسط، غري أنّ 

أسلحة الدمار الشامل العراقية إعماال ألحكام الفصل السابع من  تطبيقها على العراق من أجل نزع

  . 4ميثاق األمم املتحدة ألجل تدعيم واحملافظة على السلم واألمن الدوليني 
                                                           

  .157ثقل سعد الدين العجمي، مرجع سابق، ص  -  1
  .38ص  ،2008، نيويورك، 30، الد 2005، حولية األمم املتحدة لعام األمم املتحدة -  2
  .من ميثاق األمم املتحدة 33املادة  -  3

  .1991لعام  687ديباجة قرار جملس األمن القرار رقم  4-
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يرى األستاذ  1وبالرجوع إىل نصوص ميثاق األمم املتحدة اليت تناولت أحكام وتنظيم ونزع السالح

ه مل يسبق إختاذ إجراء على مثل هذا اإلجراء إضافة إىل أنّ  "عدم تواتر العرف الدولي" عمرو بيومي ب

قسري يف ظل التنظيم الدويل املعاصر ملعاجلة مسألة نزع السالح، لذا عمد جملس األمن إىل وضع عدة 

أسباب ومربرات يف هذا القرار إلضفاء املشروعية على تدخله يف عملية نزع أسلحة الدمار الشامل 

  . 2العراقية

تقارير لدى الدول األعضاء تفيد سعي : "  لس األمن يف ديباجة القرار على وجودإذ أشار جم
العراق للخصول على مواد لصناعة األسلحة النووية مما يشكل خرقا من جانب العراق لتعهداته 

  . 3"األسلحة النووية انتشارمنع بمقتضى معاهدة 

ى تقارير بعض الدول خيالف صريح نص لس األمن علجمإستناد  ما جتدر اإلشارة إليه أنّ  غري أنّ 

املادة السادسة عشر الفقرة ب من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعترب جملس 

احملافظني هو املسؤول عن كتابة التقارير إىل اجلمعية العامة وجملس األمن حول إنتهاكات الدولة العضو 

مثل هذا التصرف من جانب العراق  النووية كما أنّ  األسلحة ارانتشمعاهدة عدم إللتزاماا مبقتضى 

 . 4حىت وإن صح ال ميثل ديدا للسلم واألمن الدوليني إلعمال أحكام الفصل السابع من امليثاق

عود  يه حىت فيما خيص حتديد طبيعة املواد اليت يزعم العراق حماولته احلصول عليها إضافة إىل أنّ 

الدولية للطاقة الذرية لتحديد حماالت إستخدامات هذه املواد إن كانت كاختصاص أصيل للوكالة 

  .لألغراض السلمية أو العسكرية وليست من إختصاص جملس األمن

من مهام جملس األمن وضع نظام خاص قصد تنظيم التسلح طبقا للمادة  وحىت ولو سلمنا بأنّ 

عملية تنظيم التسلح ال تدخل يف نطاق الفصل السابع من امليثاق،  من ميثاق األمم املتحدة، فإنّ  26

  .5وال تعد تلك اخلطط ملزمة للدول، وال تصري ملزمة إال بعد موافقة الدول عليها

ه وافق على التعاون مع يتضمن تعسفا وظلما يف حق العراق، إال أنّ  687القرار  وبالرغم من أنّ 

مي مجيع التسهيالت أمامها، سعيا إىل ختفيف أو رفع إجراءات احلظر فرق التفتيش الدولية الدولية، وتقد

                                                           
  .األمم املتحدة يثاقممن  47-26-11املواد  -1
  .260عمرو بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص / د -2
  .1991لعام  687القرار ديباجة  -3
  .270بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص عمرو / د -4

، 1995افعة، األمم املتحدة يف نصف قرن، سلسلة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون،الكويت، نحسني / د -  5

  .197ص 
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من قرار جملس  22املفروضة على العراق بالتناسب مع تنفيذه لقرارات جملس األمن مبقتضى الفقرة 

  .6871األمن رقم 

ومن أجل تنفيذ عملية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية عمد جملس األمن إىل إنشاء جلنتني 

مثل هذه اللجان تعد إحدى  م بعملية التفتيش الدويل وإزالة أسلحة الدمار الشامل، بإعتبار أنّ للقيا

الوسائل الدولية اليت يعول عليها اتمع الدويل للوقوف على األبعاد احلقيقية للربنامج النووي للدولة 

 .وطبيعته 

 UNESCOM2) األونسكوم( وعلى هذا األساس أنشأ جملس األمن جلنة األمم املتحدة اخلاصة 

واليت ختتص بإزالة وتدمري ما ميتلكه العراق من أسلحة  1991أفريل  3بتاريخ  687مبقتضى القرار 

مت تعويض جلنة األونسكوم بلجنة أخرى تسمى  1999ديسمرب  17التدمري الشامل ، و يف 

أجل  وهذا من 1284واليت أنشئت مبقتضى قرار جملس األمن رقم  3UNMOVICاألنموفيك 

مواصلة مهام اللجنة السابقة لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، والتأكد من عدم تطوير برامج عسكرية 

  .يف جمال التسلح

  ) : UNESCOM  األونسكوم( لجنة األمم المتحدة الخاصة  - 1
سابقة  )األونسكوم(زع أسلحة الدمار الشامل العراقية من طرف جلنة األمم املتحدة نتعترب عملية 

أوىل يف إطار العالقات الدولية املعاصرة، فللمرة األوىل يصدر جملس األمن قرارات ملزمة قصد نزع 

ار شامل يف دولة معينة مع خضوع هذه العملية إلشراف دويل دقيق، وإنشاء اآلليات الالزمة مأسلحة د

  .4للتأكد من عدم تطوير أو إنتاج أسلحة دمار شامل مستقبال

 687ش الدويل الذي أقره جملس األمن مبقتضى القرار رقم يحظته هو إختالف التفتوما ميكن مال

عن التفتيش الروتيين الذي يتم بشكل طوعي ومبقتضاه تبدي الدول موافقتها على قيام الوكالة الدولية 

رقابة على للطاقة الذرية بالتحقق من إمتثال الدولة لتعهداا الناجتة عن إنضمامها لإلتفاقيات اخلاصة بال

                                                           
تحدة األمريكية وجلنة اليونسكوم، مركز أبعاد الصراع مع الواليات امل: أمحد إبراهيم حممود، العراق وأسلحة الدمار الشامل  -  1

  .124، ص 2002الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، 
2- UNESCOM : la commission spéciale de la Nations Unies. 
3 -UNMOVIC : commission de contrôle, de vérification et d’inspection des 

Nations Unies. 
أبعاد الصراع مع الواليات املتحدة األمريكية وجلنة اليونسكوم، : إبراهيم حممود، العراق وأسلحة الدمار الشامل أمحد  - 4

  .176مرجع سابق، ص 
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) عقابيا( التسلح خبالف التفتيش املنصوص عليه يف القرار السابق الذي يعد تفتيشا قسريا 

inspection coertive 1ويهدف إىل نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية .  

، أسند عملية التفتيش وتدمري أسلحة الدمار الشامل العراقية 687ومبقتضى القسم ج من القرار 

يتمثل دورها الرئيسي يف تنفيذ أحكام القسم ج، وهذا  2تنفيذها إىل جلنة فنية خاصة ووسائل وسبل

ومنح جملس األمن للجان التفتيش جمموعة من الصالحيات يف  .بالتعاون مع فرق الوكالة الدولية للطاقة

  . 3إطار برنامج وخطة عملها

لرئيس التنفيذي للجنة األونسكوم ومت اإلتفاق بني كل من العراق واألمني العام لألمم املتحدة وا

على احلقوق والصالحيات اليت تتمتع ا كل من جلنة األونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية لرصد 

  . 687إمتثال العراق لألحكام املتضمنة يف القرار 

  :   4ومن بني أهم احلقوق املقررة لكل من جلنة األونسكوم وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يتمتع أعضاء اللجنة األونسكوم وفرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية جبميع احلقوق اخلاصة بإمتيازات  - 

 .1947وإتفاقية إمتيازات الوكاالت املتخصصة لعام  1946وحصانات األمم املتحدة لعام 

وفرق الوكالة إجراء عمليات التفتيش يف أي وقت دون قيد أو ) األونسكوم( حق اللجنة اخلاصة   - 

تأخري أو إعاقة على أي موقع أو مكان أونشاط أو مادة أو غري ذلك، وعلى العراق إختاذ مجيع 

 .التدابري الالزمة لتمكني املفتشني من الوصول إىل املوقع الذي ستتم فيه أنشطة التفتيش

ق يف احلصول على مجيع البيانات أو املعلومات أو السجالت املرتبطة بأنشطة فرق التفتيش و احل - 

إستالم وفحص تلك البيانات أو اإلحتفاظ ا وكذلك احلق يف إجراء املقابالت املرتبطة بنشاط فرق 

 .التفتيش

 .حرية التنقل داخل األراضي العراقية حبرية مطلقة  - 

هذه اللجنة يقع عليها مسؤولية مواصلة تنفيذ القرارات  ، فإنّ )1991( 715ومع صدور القرار 

السابقة يف هذا الصدد فضال على حتديد مواقع عمليات التفتيش، وتبين خطة للرصد والتحقق مع 

                                                           
1 - Serge sur, vérification en matière de désarmement, RCADI, 1998, p 82. 

  "من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفهلس األمن أن ينشئ : " من امليثاق على أن  29تنص املادة  -2
  .287عمرو بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مرجع سابق، ص / د -3
  .292-290نفس املرجع، ص  -4
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مواصلتها تقدمي املساعدة والتعاون إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قصد تنسيق األنشطة والتدابري 

  .6871قرار املتخذة مبوجب ال

والكشف عن أي حماوالت . ولقد عملت اللجنة على تقصي ومراقبة الربنامج العراق النووي السري

لذلك، تعمل اللجنة على رصد دائم على املدى الطويل ألنشطة . تتم من طرف العراق إلعادة اإلعمار

  .العراق يف اال النووي

اإلجراءات التنفيذية لعملية نزع أسلحة الدمار  كما توىل جملس األمن اإلشراف على مراقبة ومراجعة

الشامل العراقية من خالل جلنة األونسكوم غري أّن هذه اللجنة مل توفق يف نشاطها اخلاص بنزع أسلحة 

الدمار الشامل العراقية بسبب إحنرافها عن أهدافها وفقدها للحيدة واملوضوعية، األمر الذي إنعكس 

ة أهدافها ، ووضع جملس األمن على احملك خصوصا وأنه اجلهاز الرئيسي على طبيعة هذه العملية وحقيق

إضافة إىل التدخل . حلفظ السلم واألمن الدوليني مما أثر على مصداقيته يف أداء مهامه األساسية

العسكري من طرف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا لضرب العراق دون الرجوع إىل جملس األمن 

  .2عجزت عن تدمريه تلك األجهزة حبجة تدمري ما

وأمام صمت اتمع الدويل أعلن العراق وقف مجيع أشكال التعاون مع جلنة األونسكوم وإاء 

أعمال التفتيش يف هذا اال بسبب عدم رفع العقوبات املفروضة على العراق من جهة، ومن جهة 

إحتاذ هذه املسألة تربيرا لتوجيه ضربات أخرى إعترب العراق أن عملية التفتيش تعد عبثية عالوة على 

  . 3عسكرية ضد العراق وحتت ضغوط أمريكية مباشرة وإستغالل تلك العمليات كغطاء للتجسس

لذا كان من الضروري إعادة تنظيم عملية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية حيث تطلع جملس 

لتنظيم عمليات الرصد والتحقق على تلك األمن إىل إنشاء جلنة جديدة بدال عن جلنة األونسكوم 

 .األسلحة، وتكون أكثر فاعلية

  : UNMOVICلجنة األنموفيك - 2
، أنشأ جملس األمن جلنة األمنوفيك لتقوم بالتحقق من إمتثال العراق 1999ديسمرب  17بتاريخ 

ل نظام الرصد ومن مهام هذه اللجنة تشغي. لتعهداته وتنفيذ عملية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية

                                                           
  .1991أكتوير  11الصادر بتاريخ ) 1991( 715قرار جملس األمن  -  1
عمرو بيومي، / ، ينظر د1998وهذا يف اية عام " صحراءثعلب ال" عرف التدخل العسكري املسلح بإسم عملية  -  2

  .520مرجع سابق، ص
أبعاد الصراع مع الواليات املتحدة األمريكية وجلنة اليونسكوم، : أمحد إبراهيم حممود، العراق وأسلحة الدمار الشامل  -  3

  .176مرجع سابق، ص 
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والتحقق دف ضمان القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية ووضع حلول للخالفات القائمة بني 

حول نزع السالح مع إمكانية إخضاع مواقع جديدة يطبق ) األونسكوم( العراق وجلنة التفتيش السابقة

  .1عليها نظام الرصد املعزز

قية، قام جملس األمن بإصدار قرار جديد بغرض فرض ومن أجل مواصلة عملية نزع األسلحة العرا

إلتزامات إضافية على العراق بعدما إعتربت أن العراق مل يلتزم بتعهداته وأنه الزال ينتهك اإللتزامات 

  .املنصوص عليها يف القرارات السابقة الرامية لتنفيذ احلد من التسلح

العراق ال  ولقد أوضح القرار أنّ  ،14412، صدر القرار جملس األمن رقم2002نوفمرب 8ويف 

 687يزال يف حالة خرق جوهري إللتزاماته املنصوص عليها يف القرارات ذات الصلة مبا يف ذلك القرار 

، وذكر أيضا أن العراق مل يتعاون مع فرق التفتيش الدولية ومل يقدم بيانات صحيحة 1991لعام 

مث منح قرار جملس األمن العراق فرصة أخرية لإلمتثال وإعالنات دقيقة وكاملة حول براجمه التسلحية ومن 

ه إللتزاماته املتعلقة بنزع السالح مبوجب قرارات جملس األمن ويف حالة عدم إستغالل تلك الفرصة فإنّ 

  .3سيتعرض لعواقب وخيمة

ولتحقيق هذا اهلدف، تضمن القرار نظاما حمسنا للتفتيش يستهدف إمتام عملية نزع السالح 

  .والقرارات الالحقة للمجلس إمتاما كامال وقابال للتحقق) 1991(  687وجب القرار احملددة مب

ولكي تبدأ يف اإلمتثال لإللتزامات املتعلقة بنزع السالح، أكد القرار على حكومة العراق تقدمي 

لطاقة اإلعالنات املطلوبة كل سنتني على أن تقدم إىل جلنة الرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية ل

يوما من تاريخ هذا القرار بيانا دقيقا ووافيا وكامال عن  30الذرية وإىل جملس األمن يف موعد ال يتجاوز 

احلالة الراهنة جلميع جوانب براجمها الرامية إىل تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وغريها من نظم 

املواد اإلشعاعية املعدة لإلستخدام على  عمل بدون طيار ونظم نشرتاإليصال من قبيل الطائرات اليت 

الطائرات، مبا يف ذلك أي خمزونات من هذه األسلحة ومكوناا الفرعية وخمزونات العوامل واملواد 

واملعدات ذات الصلة وأماكنها احملددة وأماكن وأعمال مرافق البحوث والتطوير واإلنتاج، فضال عن 

النووية األخرى، مبا يف ذلك أي برامج منشأة ألغراض ال تتصل مجيع الربامج الكيميائية والبيولوجية و 

  .بإنتاج األسلحة أو موادها

                                                           
1 -UNSC , Res 1284 (17/12/ 1999) 
2 - S/Res/1441 (2002) 

  .13،الفقرة 1441القرار  -  3
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وطبقا لنص القرار، فإن تقدمي العراق لبيانات زائفة أو إغفاله بعض األمور اهلامة يف البيانات 

قا جوهريا املقدمة عمال ذا القرار أو اإلمتناع عن تنفيذ القرار وعدم التعاون الكامل سوف يشكل خر 

  .إضافيا إللتزامات العراق

كذلك على العراق حىت يقوم بتقييمه السماح لفرق التفتيش التابعة لألمم املتحدة الوصول فورا 

قل اليت تود ندون قيد أو شرط أو عائق إىل مجيع املناطق واملواقع واملرافق واملعدات والسجالت ووسائل ال

العراق على إجراء مقابالت مع مجيع املسؤولني والعلماء وغريهم  تفتيشها ، وأضاف القرار أيضا املوافقة

من األشخاص اليت تود فرق التفتيش مقابلتهم بأي طريقة و يف أي مكان ختتاره، دون حضور مرقبني 

   1.من احلكومة العراقية

ات وبغرض متكني فرق التفتيش القيام مبهامهم وتيسري عملهم خيول القرار ألعضائها بعض اإلمتياز 

واحلصانات والسلطات، إذ يتمتع أفراد اللجنة وموظفو الوكالة مبا يتمتع به خرباء البعثات من إمتيازات 

وحصانات منصوص عليها يف إتفاقيات وإمتيازات وحصانات األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة 

منه، وباحلق يف حرية التنقل  كما يتمتع فرق التفتيش باحلق غري املقيد يف دخول العراق واخلروج. الذرية

وحيق لفرق التفتيش إزالة أو تدمري أو تعطيل مجيع األسلحة . حبرية ودون قيد وفورا إىل مواقع التفتيش

  .احملظورة واملكونات واملواد ذات الصلة

ويلتزم العراق باإلمتناع عن أي عمل عدائي أو التهديد بإرتكاب أعمال من هذا القبيل ضد أي 

  .د تابع لألمم املتحدة أو ألي من الدول األعضاء فيها ممثل أو فر 

كما نص القرار على إلتزام الدول األعضاء بتقدمي الدعم الكامل لـلجنة التفتيش عن األسلحة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تنفيذمها للمهام املوكلة إليهما، مبا يف ذلك تقدمي أية معلومات تتعلق 

وانب أخرى من املهام املوكلة إليهما، من ضمنها ما يتعلق مبحاوالت العراق منذ عام بربامج حمظورة أو ج

احلصول على مواد حمظورة، وبتقدمي اقرتاحات بشأن تفتيش مواقع وإجراء مقابالت مع  1998

أشخاص، وشروط مثل هذه املقابالت، ومعلومات ينبغي مجعها، وأن تقدم تقارير بنتائجها إىل الس 

جلنة التفتيش عن األسلحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن جيتمع جملس األمن عندما يتسلم من قبل 

التقارير حىت يدرس الوضع ومدى احلاجة إىل االمتثال الكامل لكل قرارات الس ذات الصلة من أجل 

 . استعادة السالم واألمن الدوليني

صدرت طبقا للفصل  الصادرة يف مواجهة العراق مجيع قرارات جملس األمن واجلدير باإلشارة أنّ 

السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي يسمح بإستخدام القوة املسلحة حلفظ السلم واألمن الدوليني؛ 
                                                           

  .5الفقرة  ،1441القرار  -  1
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على جملس األمن معاجلة األزمة العراقية يف ظل الفصل السادس من امليثاق بإعمال األوىل ه كان غري أنّ 

فضال  1991سيما بعد ما فقد العراق مجيع قدراته العسكرية يف حرب  احلل السلمي للنزاعات الدولية

  .عن احلصار املفروض عليه والعقوبات اليت أكته

من األمور السيادية اليت ال  مبا يضمن هلا أمنها يعدحق الدول يف التسلح وملا كان مقررا بأّن 

مبوجب إتفاق   بنص قانوين أويستطيع ألي طرف التدخل يف هذا الشأن إالينازعها يف ها أحد وال 

أحد ، وهي صراحة ظر إستخدام األسلحة النوويةالقول حبحمكمة العدل الدولية مل تستطع  وأنّ . دويل 

 ما جاء بحسأحكامها مصدرا إحتياطيا للقانون الدويل عترب اليت ت األجهزة الرئيسية يف املنظومة األممية

من النظام األساسي للمحكمة فكيف حيق لس األمن نزع أسلحة العراق بالقوة  38نص املادة يف 

. أنّه ليس من إختصاص جملس األمن جتريد دولة ما من أسلحتها أو تدمري قوا حتت أية حجةو  سيما

   .1وعليه يعد عمال غري مشروع ما أقدم عليه جملس األمن بإيعاز من الدول الكربى

  تعامل مجلس األمن مع الملف النووي اإليراني :ثانيا 
، قّدم جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا إىل جملس 2006يف التاسع من مارس 

 .األمن، بّني فيه موقفه حول الربنامج النووي اإليراين، وعدم إلتزام إيران بالتوقف عن ختصيب اليورانيوم

 .2ة برناجمها و إلتزامها مبعاهدة احلظر، وحقها القانوين يف التخصيبفيما ظلت إيران متمسكة بسلمي

، وهو يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق 1696وعلى هذا األساس قام الس باختاذ القرار

األمم املتحدة ودعا إيران إىل احرتام اتفاقات الضمانات وتعليق مجيع األنشطة املتعلقة بالتخصيب 

  .3وإعادة املعاجلة

و أصدر جملس األمن بيانا ، أعاد فيه تأكيد إلتزامه مبعاهدة احلظر والعمل على تنفيذ احلد من 

إنتشار األسلحة النووية؛ فضال عن اإلقرار حبق كل الدول األطراف يف املعاهدة بالطاقة السلمية، وأعرب 

مع اإلشارة إىل التقرير الصادر عن قلقه البالغ من تقارير و قرارات الوكالة بشأن نشاطات إيران النووية، 

يطلب من إيران اإللتزام بقرار جملس احملافظني، وعلى األخص الفقرة األوىل منه  4عن املدير العام للوكالة

  .و اليت تعد أساسية من أجل بناء الثقة بني األطراف

                                                           
1 -http : //www.beirutcenter.info 26/08/2013: أطلع عليه بتاريخ  .  

  .279- 278، ص2009حممد نور الدين عبد املنعم، النشاط النووي اإليراين، مكتبة األجنلواملصرية، القاهرة، / د -  2
 S/RES/1696 حتت رقم 2006جويلية  31بتاريخ الصادر  1696قرار جملس األمن  -3
  .2006فيفري  28صدر التقرير يف  - 4
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و منح . وماسيو أعرب عن إقتناعه بأّن اإلمتثال ملتطلبات الوكالة من شأنه اإلسهام يف احلل الدبل

وطلب من املدير رفع تقرير يف خالل . إيران ثالثني يوما حىت توقف التخصيب وحل املسائل العالقة

  .1ثالثني يوما إىل جملسي احملافظني واألمن عن مدى إمتثاهلا إليه

من الفصل  41مبقتضى املادة  17372، قام جملس األمن بإصدار القرار  23/12/2006و يف 

، ونص القرار على وقف مجيع األنشطة النووية 3عن قلقه إزاء تقارير املدير العام السابقة  السابع، معربا

احلساسة كاإللتزام بتعليق كل نشاطاا املتعلقة بالتخصيب و إعادة املعاجلة مبا يف ذلك البحوث 

ية، وطلب من قتصادإضافة أّن القرار جاء متضمنا فرض جمموعة من العقوبات تقنية ومالية وإ. والتطوير

نقل مجيع األصناف واملواد والسلع والتكنولوجيا اليت ميكن أن تستخدمها  اإلمتناع عنالدول األعضاء 

 .4إيران لرباجمها النووية احلساسة والصواريخ البالستية

 جلنة وعّني  ،وتضمن مرفقا بأمساء عشرة مؤسسات و إثين عشر فردا يفرتض احلجز على أمواهلم

دير املو أعلن عزمه دعم سلطات الوكالة، طالبا إىل . لإلشراف و التأكد من تنفيذ العقوبات املذكورة

تقدمي تقرير عن إلتزام إيران بوقف أنشطتها، يف غضون ستني يوما، يرفعه إىل للوكالة الدولية للطاقة العام 

  .جملس األمن و جملس احملافظني التابع للوكالة

 النووي إيران برنامج تكريس ، نص القرار على أمهية مواصلة املفاوضات مبا يكفلومن جانب آخر

لألزمة  حل إىل التوصل إىل الرامية والدبلوماسية السياسية اجلهود السلمية فقط وعلى دور لألغراض

  .5النووية

، وأكد يف 24/3/2007يف  1747وبعد أسابيع من املفاوضات أصدر جملس األمن قراره 

ما تضمنته القرارات السابقة و قلقها الشديد حول الربنامج النووي اإليراين وعدم إلتزامها  ديباجته

وقد فرض القرار . 6الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام للمدير األخري بقرارات الوكالة، ومذكرا بالتقرير

  . عدة يف تنفيذ القرارقيودا على تصدير أو إسترياد السالح إىل إيران، و طلب من مجيع الدول املسا

                                                           
1 - http : //www.un.org/arabic/sc/archived/SCRes/scres.htm  

       (S/prst/2006/15) 29 mars2006 
  S/Res/1737حتت رقم  2007سبتمرب 6الصادر بتاريخ  1737قرار جملس األمن  -2
   (GOV/2006/27)حتت رقم  2006أفريل  28تقرير املدير العام يف  -3
  .2، الفقرة 1737القرار  -4

 .21نفس القرار، الفقرة  -  5
  GOV/2007/8تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة حتت رقم  -  6
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كما إشتمل القرار على مرفقني، تضمن األول فرض عقوبات مالية على مثان وعشرون مؤسسة 

القرار تضمن عقوبات ضد الربنامج النووي اإليراين غري أنّه متّيز بوجود حوافز نص  ورغم أنّ . وشخصا

، أعيد فيه ما اقرتح 1+5الدعوة إىل بدء املفاوضات مع اموعة الدولية يف  متثلتاملرفق الثاين  عليها

والتعاون معها يف هذا اإلطار عليها سابقا، مع اإلعرتاف باحلق يف اإلستخدام السلمي للطاقة النووية 

  .1إشراف ومراقبة دولية، فضال عن جمموعة من احلوافز املالية واإلقتصادية واألمنية والتكنولوجيةحتت 

الذي أكد فيه قرارته السابقة،  1803، أصدر جملس األمن قراره رقم 2008مارس  3و يف 

حيث شجب رفض إيران اإللتزام بطلبات الوكالة الدولية بالوقف التام و الدائم ألنشطتها النووية، وعدم 

  . لـأمن السابقةإستئناف تعاوا مع الوكالة مبقتضى الربوتوكول اإلضايف، وعدم إلتزامها بقرارات جملس ا

وهلذا يلزم القرار إيران بإختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة اليت طلبها جملس حمافظي الوكالة واليت البد 

  .منها قصد بناء الثقة يف أّن برناجمها النووي خمصص لألغراض السلمية

ت اإلستخدام تضمن القرار عقوبات أخرى تتمثل يف حظر التبادل التجاري مع إيران للسلع ذاقد و 

باملوازاة لتلك العقوبات و  ،املزدوج السلمي والعسكري وكذا جتميد أرصدة بعض املؤسسات والشخصيات

  .ة احلوار وتشجيع حل القضية من خالل الطرق الدبلوماسية عرب احلوارأمهيعلى  أوىل القرار

ناف احملادثات و قصد إستئ الدبلوماسيةاصلة تعزيز اجلهود و إذ يؤكد أعضاء جملس األمن على م 

املشاورات ألجل إجياد حل شامل ومناسب هلذه املسألة مبا يسمح لتطوير العالقات مع إيران والتعاون 

  .2على نطاق واسع على أساس اإلحرتام املتبادل وبناء الثقة

إضافة إىل القرارات السابقة، عاد جملس األمن مرة أخرى بعد صدور تقرير املدير العام للوكالة يف 

فاختذ قرار جديد حتت رقم  –الذي أشار إىل إستمرار إيران بأنشطتها النووية  15/09/2008

مؤكدا فيه قرارات جملس األمن السابقة دون أن يتضمن إختاذ عقوبات  28/09/2008يف  1835

إضافية  داعيا إىل العودة إىل طاولة املفاوضات قصد إجياد حل للمسألة النووية، كما يطلب من إيران 

  . 3لتزام بقراراته وقرارات جملس احملافظنياإل

جوان  09يف  1929و بعد مفاوضات طويلة بني الدول أعضاء جملس األمن مت صدور القرار 

وهو أشد القرارات على إيران ملا تضمنه من عقوبات دولية على إيران على خلفية برناجمها  2010

) GOV 14/2006(قرار الوكالة الدولية كما أتى القرار على ذكر . النووي وفرض العزلة عليها

                                                           
 S/RES/1747حتت رقم  2007مارس  24الصادر بتاريخ  1747قرار جملس األمن  -  1
  S/RES/1803حتت رقم  2008مارس  3الصادر بتاريخ  1803قرار جملس األمن  -  2
  S/RES/1835حتت رقم  2008سبتمرب 28الصادر بتاريخ  1835قرار جملس األمن  -  3
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الذي تقدمت به الوكالة إىل جملس األمن و تقارير املدير العام املرفوعة السابقة واليت جاءت تؤكد عدم 

األسلحة النووية وكذا إتفاقات الضمانات  معاهدة عدم انتشارإلتزام إيران بتعهداا املنصوص عليها يف 

دولية للطاقة الذرية و ما تتطلبه قرارات كل من جملس األمن و جملس النووية املربمة مع الوكالة ال

احملافظني، كما يرحب القرار بالتسوية السلمية من خالل احلوافز املقدمة سابقا، و يدعو إىل ضرورة 

  . التعاون الكامل ووقف كل األنشطة النووية احملظورة

يران املشاركة يف أي نشاط جتاري أو كما نص القرار على تشديد العقوبات فيحظر القرار على إ

إستثماري يف دول أخرى ينطوي على تطوير برناجمها و باألخص التخصيب و إعادة املعاجلة، ومنع 

وكذا منع التعامل الدويل مع البنوك اإليرانية أو فتح مكاتب وفروع  .الدول التعاون معها يف هذا اال

  .ات املالية يف العامل أن تفتح مكاتب هلا يف إيرانيف مجيع العامل، كما حظر على مجيع املؤسس

ومن جهة أخرى، مينع القرار توريد الطائرات و السفن و الدبابات و املدفعية و اآلالت احلربية 

  . ومجيع املعدات اهلجومية إىل إيران، مطالبا الدول اإللتزام بذلك

التفتيش يف البحار الدولية بعمليات القيام  بل تعدت الصالحيات املمنوحة للدول ذلك إذ خّول هلا

و املياه اإلقليمية للسفن اإليرانية املشكوك حبمولتها ومصادرة الشحنات وعدم تقدمي الوقود لتلك السفن 

  .إذا كان لديها أي شك حول الشحنات اليت حتملها

جنة اليت كان وطلب القرار من األمني العام لألمم املتحدة إنشاء فريق من مثانية خرباء ملساعدة الل

لإلشراف ومتابعة تنفيذ العقوبات، طالبا من الدول تقدمي تقرير عن خطواا  1737قد شكلها القرار 

، ومثنيا على 11+5مبوجب هذا القرار يف غضون ستني يوما، مؤكدا رغبته يف احلل السلمي مع اموعة 

ة طالبا من املدير العام السابق لسي جهود املمثل السامي لإلحتاد األورويب و مدير عام الوكالة الذري

  .2احملافظني و األمن، مقررا إبقاء املسألة قيد نظره

  : تعامل مجلس األمن مع الملف النووي الكوري : ثالثا 
، دخلت إتفاقية الضمانات اليت وقعتها كوريا الشمالية مع الوكالة الدولية للطاقة 1992يف عام 

إنه يتعني على كوريا الشمالية ضمان قصر إستخدام الطاقة النووية يف حّيز التطبيق، ومن مث فالذرية 

دامات هلذه الطاقة يف اال العسكري وكذا السماح ملفتشي الوكالة خادي أي إستفاألغراض السلمية وت

عمليات اليت قامت ا الوكالة كشفت عدم إلتزام كوريا هذه الأّن  الدولية إجراء عمليات التفتيش؛ غري

نتاج كمية من البلوتونيوم تفوق ما مت ذ قامت كوريا الشمالية بإبتعهداا اخلاصة بإتفاقية الضمانات إ
                                                           

 .الصني، روسيا، الواليات املتحدة األمريكية، كوريا الشمالية ، كوريا اجلنوبية واليابان: يف الدول 1+5تتمثل اموعة  -  1
  S/RES/1929 حتت رقم 2010جوان  09الصادر بتاريخ 1929 قرار جملس األمن -  2
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اإلعالن عنه، مما دفع فرق التفتيش لعرض املسألة على جملس حمافظي الوكالة والذي بدوره أحال القضية 

  . 1بإعتبار أّن ذلك يشكل خرقا إللتزاماا الدولية على جملس األمن

بعد إعالن كوريا االنسحاب من معاهدة  825، اعتمد جملس األمن القرار 1993ماي  11 ويف

من ميثاق األمم املتحدة،  7هذا القرار الذي مل يتخذ مبوجب الفصل  ،عدم انتشار األسلحة النووية

حرتام اضرورة و اإلنسحاب كوريا إىل إعادة النظر يف إعالا   وةدعوتضمن غري ملزم فهو قرار وبالتايل 

قصد  املفاوضات مع خمتلف األطرافطاولة االنتشار النووي، والعودة إىل  عدمالتزاماا مبوجب معاهدة 

  .2التباحث حلل األزمة مع ما يضمن مصلحة كل طرف

ولقد نددت حكومة كوريا الشمالية بالروابط بني خرباء وكالة الطاقة الذرية وجهاز املخابرات السرية 

و بلغ التوتر ذروته يف ماي  ،عن نيتها االنسحاب من معاهدة حظر االنتشار النووياألمريكية وأعلنت 

  . يونغ بيونعندما قرر الرئيس الكوري بتشغيل وقود مفاعل  1994

إىل الواليات املتحدة وتفاديا للدخول يف مواجهات دولية وإستخدام القوة العسكرية، جلأت 

رسال مبعوثها الدويل إىل كوريا وتبادل وجهات النظر حول التسوبة السلمية وتفعيل احلوار من خالل إ

السماح و  يونغ بيونعلى جتميد نشاط مفاعل  بيونج يانجوافقت واليت حظيت م، املسألة النووية

التخلي عن برناجمها النووي يف مقابل ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآا النووية وكذا 

من الواضح أن جملس األمن مل يتدخل يف جمرى األحداث خالل األزمة  و  ،ديةاملساعدات االقتصا

  .3الكورية األوىل

مل  1994، إعتربت الواليات املتحدة أّن إطار العمل املتفق عليه يف عام 2002ومع اية عام 

مريكية تسليط رأت الواليات املتحدة األلذا  ،يعد له أي أثر بسبب عدم امتثال كوريا الشمالية اللتزاماا

كل من اليابان واالحتاد وهذا باإلتفاق مع  تعليق مجيع شحنات النفط يف  عقوبات على كوريا متثلت

األورويب، مما دفع باحلكومة الكورية إعالا رمسيا عن استئناف برناجمها النووي واالنسحاب من معاهدة 

  . وطرد مفتشي الوكالة الدولية عدم االنتشار النووي

                                                           
  . 77، صمرجع سابقاللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل،  -  1
  S/RES/825 حتت رقم 1993ماي  11الصادر بتاريخ  825األمن قرار جملس  -  2

3 -Weckel Philippe, Op-cit, p 184. 
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، أعلن جملس حمافظي وكالة الطاقة الذرية عدم امتثال كوريا الشمالية 2003فيفري  12ويف 

، وطلب من النووي  لاللتزامات ، وأنّه غري قادر على مواصلة الرقابة مبوجب معاهدة عدم االنتشار

 .1املدير العام للوكالة أن يقدم تقريرا إىل جملس األمن ذا الشأن 

ج الدبلوماسي والتسوية السلمية كأداة لتنفيذ احلد من التسلح ، وإعماال للنه2005ويف عام 

النووي، تبنت الواليات املتحدة األمريكية العودة إىل املفاوضات اليت على إثرها مت إبرام إتفاق بينها وبني  

كوريا الشمالية تضمن تعهد هذه األخرية بتجميد برناجمها النووي و السماح ملوظفي الوكالة الدولية 

اء عمليات التفتيش ملنشآا النووية وهذا متوقف على منحها مساعدات يف جمال الطاقة وربط بإجر 

عالقات دبلوماسية مع أعضاء اتمع الدويل غري أّن هذا اإلتفاق مل يكتب له النجاح بسبب إجراء  

  .2، مما أدى إىل تصعيد األزمة2006أكتوبر  19كوريا الشمالية لتجربة نووية حتت األرض يف 

القرار هذه املرة وما ميّيز . 20063أكتوبر  14يف  1718جملس األمن بإعتماد القرار  فلم يرتدد

  .4التجربة النوويةفيه ن ادأمن ميثاق األمم املتحدة،  السابعجملس األمن يتصرف مبوجب الفصل هو أّن 

النووية وسعيها  وعّرب على إستيائه من إنسحاب كوريا الشمالية من معاهدة عدم إنتشار األسلحة 

  . 5احلصول على األسلحة النووية

االنتشار النووي، وتعليق مجيع األنشطة املتعلقة  منعاألمر الذي يتطلب عودة كوريا إىل معاهدة 

الدولية  لوكالةالنووية اخلاص بابربنامج الصواريخ الباليستية، واالمتثال اللتزاماا مبوجب نظام الضمانات 

  . 6للطاقة الذرية

أنشأ جملس األمن جلنة من أجل اإلشراف على التدابري املتصلة باجلزاءات  ضمان تنفيذ القرارول

الذي قضى بفرض عقوبات إقتصادية  ،من القرار ذاته 12الفقرة  واالضطالع باملهام املبينة يف

 اجلزاءات يف فرض حظر على تصدير معدات عسكرية معينة إىل كوريا وغريها من تومتثل. وإجتماعية

التدابري ملنع هذا البلد من احلصول على املعدات والتكنولوجيا احلساسة ووسائل إيصاهلا وما يتصل 

                                                           
1 -Ibid, p 185. 

2
، ينظر املوقع الرمسي 2010أمحد سيد أمحد، الربنامج النووي الكوري ونظام منع اإلنتشار، جملة السياسة الدولية، أفريل  - 

  -http://acpss.ahram.org.eg.  2013/ 12/06: أطلع عليه بتاريخ: ملركز األهرام للدراسات
  S/RES/1718(2006)حتت رقم  2006أكتوبر  14الصادر بتاريخ 1718األمن قرار جملس  -3
  .2006 أكتوبر 9 يف جتربة للسالح النووي يا الشمالية بإجراءر قامت كو  -4
  . 1، الفقرة 1718القرار  -5
  .4القرار ، الفقرة نفس  -6
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بذلك من مواد، وفرض جزاءات على بعض األفراد والكيانات تتمثل يف املنع من السفر و جتميد 

  . 1األموال

بوهلا بالعودة إىل طاولة تلك العقوبات يف حال إمتثال كوريا الشمالية لتعهداا وق عمع إمكانية رف

روسيا، الواليات املتحدة األمريكية، كو ( املفاوضات الدبلوماسية مع اللجنة الدولية السداسية 

  ).الشمالية، كوريا اجلنوبية، اليابان

ويبدو أّن العقوبات اليت تضمنها نص القرار السابق ال تؤثر ومل تؤثر يف ثين كوريا الشمالية عن 

ها النووي نظرا للطبيعة اخلاصة اليت يتميز ا اإلقتصاد الكوري من إنغالق مع حمدودية مواصلة برناجم

  .عالقاا اإلقتصادية مع خمتلف الدول، ووجود دول كربى داعمة هلا كالصني وروسيا

ف احملادثات السداسية مرة انئاستبادرت إىل فقد   ،رب نوويةاتجكوريا الشمالية لورغم إجراء  

قامت بعدد من اخلطوات باجتاه التهدئة مع الواليات املتحدة، حيث النوايا احلسنة ف إبداءأخرى، و 

تقريرا  بيونج يانج قدمت ،  2008 جوان، مث ىف ينينوو ني بإغالق مفاعل 2007قامت ىف عام 

وىف . منشآا النووية سلمته للصني بعد االتفاق الذى توصلت إليه اللجنة السداسيةحول  اكشفيتضمن  
، عندما رفعت امسها 2008ابل، اختذت الواليات املتحدة عددا من اخلطوات ، أبرزها ىف أكتوبر املق

  .2أو ما يعرف مبحور الشر ة لإلرهابداعممن قائمة الدول ال

، تصاعدت األزمة النووية لكوريا الشمالية مع الواليات املتحدة واتمع 2009من أفريل  5يف    

بإعالن إنسحاا من احملادثات الدولية لتقطع الطريق  ارخ للمجتمع الدوىلالدوىل مرة أخرى ىف حتٍد ص

تجربة جديدة بإطالق صاروخ ل ائهاجر وإ .أمام احللول التفاوضية والدبلوماسية يف حلحلة املسألة النووية

وقد بلغت قدرة هذا  ،2009جوان  25طويل املدى ، فضًال عن قيامها بإجراء جتربة نووية ثانية يف 

اليابانية أعقبها قيام بيونج يانج " جنازاكي"تفجري قدرة القنبلة النووية الىت مت إلقاؤها على مدينة ال

مما دفع باإلدارة األمريكية إىل التحرك قصد حث اتمع الدويل . بتجارب لسبعة صواريخ قصرية املدى

  . 3التأييد لنقل األزمة إىل جملس األمن

                                                           
 .8نفس القرار، الفقرة  -1

2
  .مرجع سابق أمحد سيد أمحد، - 
 اإلسرتاتيجيالتحدي الذي يواجه إدارة أوباما يف مشال شرق آسيا، ملف األهرام : مي عبد الرمحان غيث، كوريا الشمالية  -3

 http://acpss.ahram.org.eg        12/06/2013: أطلع عليه بتاريخ: نظر املوقع اإللكرتويني
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يدين فيه التجربة النووية، الذي   18741ر القرار رقم ادصإ، 2009ماي  25وبالفعل مت يف 

 وخباصة الصلة، ذات األمن جملس قرارات مبوجب اتهوبالكامل اللتزاما فورا ويدعو فيه بضرورة االمتثال

 .ومبوجب هذا القرار أيضا ، أنشأ الس فريقا من اخلرباء ملساعدة اللجنة يف أعماهلا. 17182 القرار

، داعيا كوريا الستئناف احملادثات 3ومن جهة أخرى يفرض القرار املزيد من العقوبات اجلديدة

  . 4السداسية

صل األمر إىل حد إستخدام القوة يورغم التأزم والتصعيد الذي شهده امللف النووي الكوري مل 

هدئة واملفاوضات الت األمريكيةوفضلت الواليات املتحدة . والتدخل العسكري مثلما حدث مع العراق

من خالل احملادثات السداسية واإلكتفاء بإرسال مبعوثني دوليني إلقناع كوريا الشمالية بالعودة إىل 

احملادثات السداسية، غري أّن تلك الزيارات مل حتقق أي تقدم يف تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية 

ا الدولية املتعلقة بنظام منع اإلنتشار النووي وإجراء بل من املتوقع قيام كوريا الشمالية بإنتهاك إلتزاما

  .5جتارب تفجريات نووية أخرى لرتسيخ مكانتها كدولة نووية

بعد قيامها بإجراء جتربة نووية  الشمالية يدين فيه كوريا 6كما قام جملس األمن بإصدار قرار آخر

 1874، والقرار 2006 لعام 1718القرارين  ألحكام انتهاكها و ،2012ديسمرب 12يف  أخرى

  . 20097لعام 

والشك اّن برناجمها اخلاص  .هذا القرار مل يكن له تأثري على موقف كوريا الشمالية غري أنّ 

األسلحة النووية يشكل خطرًا على مبدأ منع انتشار األسلحة النووية على الصعيد العاملي، إذ أّن ب

أخرى، و توسيع ترسانتها النووية اخلاصة ا أو بناء روابط إمكاا تصدير التكنولوجيا النووية إىل دول ب

 . أو مع الفاعلني من غري الدول كمنظمة القاعدة قوية مع أقطار متتلك مثلها برناجماً نووياً 

كما أّن امتالك كوريا الشمالية لألسلحة النووية من شأنّه زعزعة اإلستقرار والسلم يف املنطقة وألّن  

قوة نووية فعليا، وعدم تقيد كوريا الشمالية مبنع انتشار التقنيات النووية ميثل خطرا  كوريا الشمالية إىل

                                                           
  S/RES/1874(2009)حتت رقم  2009ماي 25بتاريخ  1874صدر القرار رقم  -1
  .4 -1، الفقرة 1874 القرار -2
  .21-10نفس القرار، الفقرة  -3
  .30نفس القرار، الفقرة  -4

5
  .مرجع سابق أمحد سيد أمحد، - 
  )2013S/RES/2087(حتت رقم . 2013جانفي  22بتاريخ  2087صدر القرار رقم  -6
  . 1، الفقرة 2087القرار  -7
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على منظومة االحتكار النووي للدول الكربى، وألّن أي عدوان عسكري على كوريا الشمالية ميكن أن 

  .1ينتهي بكارثة على دول املنطقة

ية إال أا مل متتثل هلا بل الزالت غري ا الشماليوبالرغم من القرارات السابقة الصادرة يف حق كور 

بإجراء جتربة جديدة،  2013فيفري  12مبالية ا، وإستمرت يف إجراء جتارب نووية أخرى، فقامت يف 

مبوجب الفصل السابع من ميثاق  2013لعام  2094مما إستدعى تدخل جملس األمن ليصدر القرار 

  .2األمم املتحدة

 سافر وجتاهل انتهاك كوريا الشمالية تشكل ابه قامت اليت النووية ربةيؤكد هذا القرار على أّن التج

وعلى أّن الس سيُبقي تصرفات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قيد االستعراض  ، 3لسلمجلقرارات ا

ة يف املستمر وأنّه على استعداد لتعزيز التدابري أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه احلاج

ويعرب الس أيضا عن عزمه على اختاذ مزيد من  ،ضوء امتثال مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  .4اإلجراءات يف حال قيام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بعملية إطالق أو جتربة نووية أخرى

الفصل السابع على   واملالحظ أنّه رغم إستمرار العقوبات الدولية والتهديد بتشديدها  حتت مظلة

كوريا من جهة وفتح اال أمام الطرق الدبلوماسية من خالل احلوار واملفاوضات من جهة أخرى، فقد 

  .فشلت تلك اجلهود يف إحتواء الربنامج النووي الكوري

ي يف تأكيد مضمون قرارات أخرى لس األمن على أّن أسلحة جوهر هلا أثر السابقة إّن القرارات 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة  لذا يقع علىلسلم واألمن الدويل، تشكل ديدا لالدمار الشامل 

واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة إختاذ التدابري الالزمة مبا يف ذلك اجلزاءات اليت يفرضها جملس 

 .شار النووياألمن ملنع االنت

  

  

  

                                                           
، 2007، أفريل 168اإليرانية يف ضوء التجربة الكورية، السياسة الدولية، عدد  حممد فايز فرحات، األزمة النووية - 1

  .137ص
  S/RES/2094(2013)حتت رقم  2013مارس  7الصادر بتاريخ  2094القرار -2
  .1، الفقرة  2094القرار  -3
  .36، الفقرة 2094القرار  -4
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  : الفرع الرابع 

  إنتشار األسلحة النووية من  للحد عام التزام :1540القرار 

مبقتضى الفصل السابع وهذا   1540القرار   صدر جملس األمن باإلمجاعأ، 2004أفريل  28يف 

من ميثاق األمم املتحدة، وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية 

  . ووسائل إيصاهلا يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

ت ويلزم القرار الدول جبملة أمور، منها االمتناع عن تقدمي الدعم بأي وسيلة من الوسائل إىل اجلها

يف استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصاهلا، أو حيازة هذه  1غري التابعة للدول

 .األسلحة والنظم أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلا

من جهاز حفظ السالم يستخدم سلطاته مبوجب الفصل السابع الاء حالة  القرار جعل

يتم فيها حتويل االستخدامات السلمية للطاقة كغطاء لألغراض العسكرية، و املسامهة االنتهاكات اليت 

  . يف االنتشار مما قد يشكل خطرا كبريا يف املستقبل

وهو مبثابة تشريع عاملي يف جمال احلد من إنتشار أسلحة الدمار الشامل وأول قرار صادر عن جملس 

فضال على أن القرار يشكل  2أو كيميائي أو بيولوجياألمن هدفه األساسي التصدي ألي ديد نووي 

إجراء إضايف حنو جترمي اإلرهاب الدويل حىت ال تتمكن اجلهات غري احلكومية احلصول على مواد 

وال يتعلق هذا القرار بالدول فحسب وإمنا ميتد . ومعدات تدخل يف صناعة أسلحة الدمار الشامل

إلرهابيني على أسلحة الدمار الشامل خصوصا مع ليشمل أطراف غري حكومية إلحتمال حصول ا

قد قدم معلومات ذات أمهية بالغة يف اال  عبد القادر خانوجود تسريبات على أن العامل الباكستاين 

من سبتمرب  11النووي لعدة دول وبعد سلسلة التفجريات اليت شدا عدة مناطق يف العامل عقب 

  .3من طرف مجاعات إرهابية 2001

  

  

  

                                                           
األفراد أو الكيانات الذين ال يعملون حتت السلطة القانونية ألي دولة ويقومون : ابعة للدول قصد باجلهات غري التي - 1

  1540 منظر قرار جملس األمن رقي.بأنشطة تندرج يف هذا النطاق

2 -Laurent Lombard, la résolutionn 1540 : une législation mondiale contre la 

prolifération des armes de destruction massive, p 148. 
3 -Ibid , p 149 
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  1540القرار تحليل مضمون  :الأو 
إنتشار أسلحة  عترب أنّ هو يألسلحة الدمار الشامل و  الس األمن حظرا عام 1540ميثل القرار 

فالقرار يشكل ج شامل ومتكامل ليس فقط ينطبق  .1الدمار الشامل تعد نشاط إجرامي عابر للحدود

    .على اجلهات غرب احلكومية

فاملساعدات  ،االنتشار األفقي ال ميكن فصله عن االنتشار الرأسي أظهرت التجربة األخرية أنّ  و

 أن تستفيدإيران  وإستطاعت والتسريبات الباكستانية لكوريا الشمالية قد سامهت لتطوير تقنياا النووية

 .يف تطوير خرباا يف جمال الطاقة النووية أيضا من هذا املصدر

وهو يف ذات الوقت، . املتخذة من قبل جملس األمنهو جزء من التدابري  1540لذا فالقرار  

خطوة أساسية من أجل كسر الروابط بني انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب، والقضاء على 

  .الشبكات اإلرهابية والدول اليت تدعمها

يقوم بسلوك خمالف ألحكام هذا  منفتجرمي السلوك الفردي هو األنسب من أجل منع ومعاقبة كل 

الذي يفوق بصراحة معاهدة حظر االنتشار النووي إذ  1540وبالتايل يتم قياس نطاق القرار .القرار

لذا مت . تضمنت جترمي مجيع أنشطة االنتشار النووي واعتريا جرمية دولية جديدة ترتبط باإلرهاب

  .2ار القانون اجلنائي الدويلاستخدام الفصل السابع بدال من إبرام اتفاقية يف إط

، فالقرار 3أصبح الس دوره يشمل ويتجاوز نزع األسلحة التقليدية 1540ومع اعتماد القرار 

هو جزء من سياق دويل جد خمتلف من العقد السابق ألا تتميز بظهور ديدات جديدة على  1540

ينص على وجود صلة بني  1540 ولإلشارة فالقرار. األمن الدويل تقوم ا كيانات غري حكومية

ضمن اإلجراءات  يدخلفالقرار  ،اإلرهاب و االجتار غري املشروع للمواد النووية أو التكنولوجيا النووية 

  . 4اليت وضعتها هذه اهليئة يف جمال مكافحة اإلرهاب

 إطار التدابري الوقائية اليت تضمنها القرار للتصدي النتشار أسلحة الدمار الشامل تدخل يف فإنّ 

: ه إذ تصف اللجنة القرار بأنّ  ،استكمال نزع السالح الذي أكدته معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

                                                           
1- Weckel Philippe, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'arme 

nucléaire, AFDI ,vol 52, 2006, p195. 
2 - Ibid, p193. 
3 - Serge SUR, La Résolution 1540 du Conseil de sécurité (28 avril 2004) 

entre la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme et les 
acteurs non étatiques , RGDIP,2004, n 4, p855 et suiv. 
4-Weckel Philippe ,Op-cit, p194. 
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أول صك دولي يتناول أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمكونات ذات الصلة بشكل "
  ."متكامل وشامل

وغريها من املعاهدات اليت  ةويالنو األسلحة انتشار  عدمفهذا القرار إشتمل لإلشارة إىل معاهدة 

حتظر مجيع أسلحة الدمار الشامل، فضال عن جمموعة من التدابري التكميلية اليت تعاجل بصفة خاصة 

  . أنشطة االنتشار السرية من قبل جهات غري تابعة للدول

وعلى هذا األساس تتخذ الدولة تدابري وطنية ترتبط أساسا بالتحقق من طرف الوكالة الدولية 

طاقة الذرية من عدم حتويل األنشطة النووية ذات األغراض السلمية إىل أغراض عسكرية، ورصد تنفيذ لل

  . 1الدول اللتزاماا اخلاصة حبظر االنتشار النووي

وبناء على ذلك، وضع جملس األمن يف نص القرار جمموعة من االلتزامات لتكون مبثابة إجراءات 

تعمل على تدعيم إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومنعها من مواصلة ضرورية دف إىل عزل الدولة اليت 

  .أنشطتها غري املشروعة

  طبقا لنص القرار التزامات الدول : ثانيا 
يقوم جملس األمن بسن قاعدة قانونية ليس عن طريق إعالن أن االنتشار جبميع أشكاله يعترب جرمية 

فااللتزامات املفروضة مبوجب . 2على مجيع الدول دولية، ولكن من خالل الرتكيز على فرض االلتزامات

فتلتزم الدول . هذا القرار تنبع من قبل احلاجة امللحة إىل منع األنشطة غري املشروعة على أراضيها وقمعها

 . حبظر مجيع أنشطة االنتشار اليت أجرا اجلهات الفاعلة من غري الدول

ويفرض إلتزامات على مجيع الدول باعتماد تشريعات ملنع انتشار األسلحة النووية والكيميائية 

والبيولوجية ووسائل إيصاهلا، ووضع ضوابط حملية مالئمة على ما يتصل بذلك من مواد ملنع االجتار ا 

  . بصورة غري مشروعة

كد القرار تأييده للمعاهدات املتعددة ويؤ . كما يشجع تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق ذه اجلهود

األطراف اليت ترمي إىل استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأمهية قيام مجيع الدول بتنفيذها 

على حنو كامل؛ ويؤكد من جديد أنّه ال ينبغي أن يتعارض أي من االلتزامات املنصوص عليها يف القرار 

الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مع حقوق والتزامات ) 2004( 1540

                                                           
1 -Ibid, p194. 
2- Ibid, p196. 
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واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية، كما ال ينبغي أن يغري تلك احلقوق 

  .1وااللتزامات، أو يغري مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية

انتشار األسلحة  أنّ  علىالذي يؤكد   1977القرار  جملس األمن، أصدر 2011أبريل  20ويف 

النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا يشكل ديدًا للسلم واألمن الدوليني، وبذلك يقر جملس 

ا هو مهمة تتطلب جهودا على الوجه األكمل إمنّ ) 2004( 1540تنفيذ مجيع الدول للقرار  األمن بأنّ 

  .عامليالوطين واإلقليمي وال ستوىملمتصلة على ا

  

 1540المنشأة عمال بالقرار اللجنة : ثالثا  
األمن هيئة فرعية مسؤولة عن مراقبة تنفيذ توصياته وااللتزامات  ، أنشأ جملس1540مبقتضى القرار 

لدول األمم املتحدة، أّن على ا ميثاق من السابع الباب مبوجب متصرفًا جملس األمن، اليت حددها، وقرر

ه يشجع وعالوة على ذلك، فإنّ . التدابري الوطنية املتخذة األعضاء يف األمم املتحدة تقدمي تقارير عن

 .2النووي يف النظام اإلتفاقي املتعلق بعدم االنتشار على املشاركة حبسن نية

عقوبات وحتديد اجلزاءات اخلاصة يف حال  ليست جلنة لفرض 1540جلنة القرار  ويف الواقع، أنّ 

بالتحقيقات واملالحقات القضائية  فضال على أا ال تقوم ،إنتهاك اإللتزامات امللقاة على عاتق الدول

فيما خيص االلتزامات املنصوص عليها يف هذا الصدد؛ بل ترتبط هذه  للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة

القرار  يهدف إىل تسهيل تنفيذاللجنة وفريق اخلرباء جتاه اتمع الدويل من خالل التعاون الدويل الذي 

  .3من قبل مجيع الدول 1540

وتتوىل  ،تضم اللجنة مجيع أعضاء جملس األمن، ويتم إختيار من بني أحد األعضاء رئيسا للجنةو 

أمانة األمم املتحدة تعيني أمانة للجنة لتنظيم العمل على حنو فعال، كما أنشأت اللجنة ثالث جلان 

اللجنة هلا  فضال على أنّ  ،والنظر يف التقارير املقدمة من طرف الدول هامهافرعية ملساعدا يف أداء م

حق اإلستعانة باخلرباء وطلب املساعدة منهم على أساس خربام يف ااالت اليت يشملها القرار 

15404.  

                                                           
  ).2004( 1540قرار جملس األمن رقم  -  1
  . 1540ديباجة القرار  -  2
  www.un.org. 13/08/2013: أطلع عليه بتاريخ. املوقع الرمسي لألمم املتحدة -  3
  .4، الفقرة 1540القرار  -  4
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وإذا كانت اجللسة مغلقة، . وجتتمع اللجنة بناءا على قرار الرئيس أو بناء على طلب أحد األعضاء

فإن اللجنة تقرر أن تدعو أي عضو يف األمم املتحدة للمشاركة من أجل استعراض أي أسئلة خبصوص 

وجيوز هلا أن تدعو أعضاء األمانة العامة قصد اإلستفادة من خربام أو تقدمي املعلومات . هذا العضو

  . هلذه املسألة اءوحتقيقا هلذه الغاية جيوز لرئيس اللجنة دعوة اخلرب . ملساعدا حول مسألة معينة

ا األداة األساسية يف سياق ، على أّ 2006يف تقريرها لعام  1540وقد أكدت جلنة القرار 

تشكيل شبكة أمان شاملة وفعالة تماما في منع انتشار األسلحة النووية والبيولوجية واألسلحة "
  ".الكيميائية، وإيصالها والمواد ذات الصلة

ع وتوفري املعلومات حول التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار من وألجل ذلك تعمل اللجنة على مج

 تنفيذ تيسر قد اليت الربامج توافر يغطيها ومدى ااالت اليت يف املستفادة والدروس اخلربات تبادل خالل

 القرار على أن تقدم دون تأخري تقريرها األول بشأن التدابري اليت اختذا أو تنوي اختاذها لتنفيذ هذا

  . القرار

) 2006( 1673بالقرار  ، مدد جملس األمن والية اللجنة املنشأة عمال2006أبريل  27يف  و

وأكد على اهتمام جملس األمن بتكثيف اللجنة جلهودها  1540القرار   الذي كرر من جديد أهداف

نفيذ نص القرار من أجل تعزيز التنفيذ الكامل للقرار، ومواصلة احلوار القائم بني اللجنة والدول قصد ت

بالكامل، فضال على أن تتخذ الدول إجراءات إضافية يتعني عليها إعماهلا وكما يدعو جملس األمن 

  .1الدول إىل العمل على تطوير تشريعاا الوطنية وتكييفها مبا خيدم تعزيز نظام عدم االنتشار

، الذي مدد والية اللجنة املنشأة عمال 1810القرار   ، اختذ جملس األمن2008أبريل  25ويف 

أفريل  25لفرتة ثالث سنوات، مع استمرار تقدمي املساعدة من جانب اخلرباء إىل غاية  1540بالقرار 

2011.  

حث جملس األمن اللجنة املذكورة على مواصلة تعزيز دورها  )2008( 1810القرار  ومن خالل 

يف مواءمة عروض املساعدة وطلباا ومن و احلثيثة املشاركة النشطة  من خالل يف تيسري املساعدة التقنية

  .مث تعزيز مهمتها كمركز لتبادل املعلومات

 1540تنفيذ القرار  ولإستعراض كامل ح وطلب جملس األمن أيضا إىل اللجنة أن تنظر يف إجراء

ويف إطار هذا االستعراض الشامل قررت اللجنة عقد إجتماع يف ظل مشاركة واسعة للدول ). 2004(

                                                           
  S/RES/1673 ( 2006( حتت رقم   2006أفريل  28الصادر بتاريخ ) 2006( 1673القرار  -  1
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وعقد االجتماع املفتوح يف مقر األمم املتحدة يف . األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية املعنية

  .20091أكتوبر 2سبتمرب إىل  30الفرتة من 

، الذي تضمن متديد عمل اللجنة 1977القرار   ، أصدر جملس األمن2011 أبريل 20ويف 

والعمل على مكافحة  ،2021مرة أخرى ملدة عشر سنوات حىت عام  1540املنشأة عمال بالقرار 

و مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك الضوابط على الصادرات ملنع ريب املكونات املتعلقة  النووياإلنتشار 

  .شاملبأسلحة الدمار ال

إضافة إىل ذلك، فإن اللجنة كلفت مبواصلة تعزيز دورها لتيسري تقدمي املساعدة التقنية وحتسني  

تقدمي املساعدة ومواصلة و  هاكما كلفت اللجنة مبواصلة جهود  ،التعاون مع املنظمات الدولية املعنية

صياغة أو تنفيذ إجراءات  وضع التدابري وتوفري املوارد والدعم التقين للدول اليت تواجه صعوبات يف

  .2قانونية وتنظيمية دف إىل منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل

ولعل ما ميكن مالحظته أكثر من أي وقت مضى، هو أن نشاط جملس األمن أصبحت تنسحب 

وظيفته يف إطار النظام القانوين من خالل إنصرافه إىل التشريع، ويؤكد من جديد شرعيته كمهمة رئيسية 

 فالقرار ،النظام الذي يتطلبه القانون الدويل، وليمتد أيضا تأثريه أكثر على مستوى القانون الوطين حلفظ

  .قبل أن تتحقق يهدف من أن تصبح أداة للتحرك ضد أي ديد ومنع وقوع املأساة

  

                                                           
1 -http : //www.un.org/ar/sc/1540/ 

  S/RES/1977 ( 2011( حتت رقم   2011أفريل  20الصادر بتاريخ ) 2011( 1977القرار  -  2
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  : المطلب الثاني 
  تنفيذ نظام منع اإلنتشار النوويفي للطاقة الذرية الدولية دور الوكالة فعالية 

إّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد مركزا عامليا لتحقيق التعاون بني الدول يف جماالت اإلستخدام 

السلمي للطاقة النووية والعمل على تنفيذ احلد من التسلح النووي، وهذا من خالل وضع آليات رقابة 

 .اإلنتشار النووي عدمضمانات حىت قبل معاهدة على الدول املرتبطة بالوكالة بإتفاقيات 

حّيز النفاذ تعززت فكرة الضمانات النووية ملنع  األسلحة النووية إنتشار عدمومع دخول معاهدة 

الدول من اإلستخدامات العسكرية للطاقة النووية، فنصت املادة الثالثة من هذه املعاهدة على سلطة 

كما تساهم الوكالة يف تنمية . طراف يف هذه املعاهدة بإلتزامااالوكالة يف التحقق من وفاء الدول األ

األسلحة  إنتشار عدموتطوير اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للمادة الرابعة من معاهدة 

  .النووية

مراجعة املعاهدة ، أكدت الدول األطراف على أمهية الوكالة ودورها  اتمؤمتر خمتلف وخالل 

متثل السلطة املخولة واملسؤولة عن التحقق والتأكد من  إذلنظام الدويل ملنع االنتشار األساسي يف ا

يف  هاتأكيدها على أمهية دور  وامتثال الدول اللتزاماا مبقتضى املادة الثالثة من معاهدة مع االنتشار 

 .1تعزيز التعاون الدويل يف جمال الطاقة النووية

ذ حظر االنتشار النووي فقد وضع ميثاق الوكالة جمموعة من وبالنسبة جلهود الوكالة حول تنفي

والتكنولوجيا لمواد النووية إستخدام ل إساءة والكشف عن أي الضمانات بقصد تعزيز دور الوكالة الرقايب

وتطورت هذه الضمانات ملواكبة  والتأكد من أّن الدول حترتم إلتزاماا القانونية يف هذا الشأن ،النووية

  .2التطورات العاملية إىل أن مت التوصل هلذه الضماناتاألحداث و 

و للوقوف على الدور الذي متارسه الوكالة يف رقابة األنشطة النووية اليت تقوم ا الدول داخل 

ه يتعني دراسة النظام القانوين للوكالة الدولية للطاقة فإنّ أو يف أي منطقة ختضع إلشرافها، إقليمها، 

و األحكام القانونية لتعزيز وتدعيم )الفرع الثاني( مث إىل نظام الضمانات النووية )الفرع األول(الذرية

  .)الفرع الثالث(نظام الضمانات

  

                                                           
1 - NPT/conf.2010/50 vol1 p7. 

  .93ص  فيينا، ،2012الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -  2
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   :األولالفرع 

  .النظام القانوني للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مهمة  تم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما يتعلق بالذرة، فهي اجلهاز املختص الذي أوكل له

السهر على االستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة النووية وعدم حتويلها لألغراض العسكرية حىت 

ووية، وبالتايل املسامهة يف حتقيق األمن والسلم الدويل والتنمية نال تتمكن الدول من امتالك األسلحة ال

  .األهداف اليت وضعتها لذا سيتم التطرق لظروف نشأا مث أجهزا و  .ملختلف دول العامل

  نشأة الوكالة: أوال 
، صدر قرار اجلمعية العامة ألمم املتحدة يتضمن إنشاء جلنة تابعة 1946جانفي عام  24يف 

ختتص بوضع ضمانات دولية لتأكيد " لجنة األمم المتحدة للطاقة الذرية" لألمم املتحدة عرفت ب 

  .قصر إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية

 8أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  إيزنهاوربناء على إقرتاح تقدم به الرئيس األمريكي و  

دعى فيه إىل إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية حتت إشراف األمم املتحدة تكون هذه ، 1953ديسمرب 

  . دولية هذا من جهةللتفتيش والرقابة حيظى بقبول اجلماعة ال الوكالة مسؤولة على إقامة نظام عاملي

إقرتح ضرورة أن تشرتك احلكومات املعنية بالتربع جبزء من خمزوا من اليورانيوم ومن جهة أخرى 

واملواد اإلنشطارية األخرى إىل وكالة دولية للطاقة الذرية، تكّرس جهودها للمساعدة يف استخدام الطاقة 

  .1النووية يف األغراض السلمية خدمة للبشرية

ر قرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة و ، صد1954ديسمرب  4 نفس السياق مت بتاريخ ويف

، عقد مؤمتر خاص لبحث النظام األساسي 1956ويف عام . يتضمن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ة للطاقة وبذلك أصبحت الوكالة الدولي 1957للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أصبح نافذا يف عام 

   .2الذرية جهاز دويل معرتف به

                                                           
  . 50-36حممود ماهر حممود، مرجع سابق، ص / د -:ظرينللمزيد من التفصيل  -1

- Hans Blix, aspects juridiques des garanties de l’agence international de 
l’énergie nucléaire, AFDI, vol 29, 1983, p 39. 
2- Lefebvre Maxime, Les garanties de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique à l'épreuve des crises récentes du régime de la non-prolifération 
nucléaire, AFDI, vol 42, 1996 
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دولة عضوا تعمل على تنفيذ أهداف النظام األساسي للوكالة،  151وتضم الوكالة الدولية حاليا 

  .1وأبرمت العديد من اإلتفاقات والربوتوكوالت مع عدة دول

  .أجهزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ثانيا 
منظمة دولية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية، هلا أجهزة تعّرب  تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتظم الوكالة ثالثة أجهزة . عن إرادا وتباشر بإمسها االختصاصات واملهام الالزمة لتحقيق أهدافها

  .رئيسية وهي املؤمتر العام وجملس احملافظني واألمانة العامة

  : المؤتمر العام - 1
الوكالة ويظم ممثلني عن كل الدول األعضاء، ويعقد املؤمتر دورات سنوية  يعترب اهليئة الرئيسية يف

ناء على طلب بعادية، كما ميكن عقد دورة إستثنائية كلما دعت الضرورة بناء على طلب املدير العام أو 

  .جملس احملافظني أو بناء على طلب أغلبية الدول األعضاء

ئل اليت تدخل يف إطار النظام األساسي للوكالة أو ترتبط وخيتص املؤمتر العام يف مناقشة مجيع املسا 

سلطات ووظائف مجيع األجهزة املنصوص عليها يف النظام األساسي، فينظر املؤمتر العام يف القرارات اليت 

تتعلق مبوازنة الوكالة، وبالقرارات اخلاصة بتعديل النظام األساسي، والقرارات املتعلقة مبمارسة الدول 

  .2متيازات العضوية كما يقدم توصيات إىل أعضاء الوكالة أو إىل جملس احملافظنياألعضاء إل

  

  ) : المجلس التنفيذي( مجلس المحافظين - 2
ه يقوم مبمارسة إختصاصات وسلطات يعترب جملس احملافظني اجلهاز التنفيذي للوكالة، وهلذا فإنّ 

تخبون تبعا ملبادئ وإعتبارات فنية يعينون أو ين 3عضوا 35م ضواسعة يف تسيري شؤون الوكالة، وي

  .1وقد عّدلت نصوص تشكيله أكثر من مرتني منذ اإلنشاء ،4وإقليمية

                                                           
فيينا،  ، منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،2010الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي للوكالة لعام  - 1

  .5، ص 2011
  . للطاقة الذرية األساسي للوكالةاملادة اخلامسة الفقرة ه من النظام  -2
  http : //www.iaea.org: للطاقة الذرية الرمسي للوكالة الدولية نظر املوقع ي .ملزيد من التفصيل عن الوكالة -3

تتعلق اإلعتبارت الفنية بالدول األكثر تقدما على مستوى العامل يف جمال تكنولوجيا الطاقة النووية وإنتاج املواد  -4

أما . دائمة العضوية يف جملس األمن تتمتع مبكانة متميزة داخل الوكالة –الدول النووية الكربى  ية، وكذلك فإنّ االنشطار 

حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د: نظر ي. االعتبارات اإلقليمية فتتمثل يف ضم أكرب متثيل ممكن ملختلف دول العامل

277. 
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وطبقا لنص املادة السادسة من النظام األساسي للوكالة جيتمع الس التنفيذي يف دورات عادية يف 

األقل من إفتتاح الدورة السنوية املواعيد اليت حيددها وما تقرره من مشاريع إىل املؤمتر العام قبل شهر على 

ويقوم بتحضري خمتلف التقارير اليت تطلب أو جيوز أن يطلب من الوكالة تقدميها إىل األمم . العادية

وحيق للمجلس إنشاء ما يراه مناسبا من اللجان وتعيني . املتحدة أو أية منظمة أخرى هلا عالقة بالوكالة

  .من ميثله لدى خمتلف املنظمات

  : ة العامة األمان- 3
يعني املدير العام للوكالة على رأس األمانة من طرف جملس احملافظني مبوافقة املؤمتر العام ملدة أربعة 

. وهو املوظف اإلداري األكرب يف الوكالة، واملسؤول عن تعيني موظفي الوكالة وتنظيم أعماهلم . سنوات

ند تعيني موظفي الوكالة فإنه تراعى عند وع. خيضع لسلطة ورقابة جملس احملافظني عند ممارسة مهامه

إختيارهم ذوي الكفاءات العلمية والفنية والقدرة على اإلنتاج والنزاهة مبا حيقق أهداف الوكالة بشكل 

  .2فعال

ومبناسبة أدائهم لواجبام ميتنع املدير العام واملوظفون عن طلب أو تلقي أية تعليمات من أي 

ون عن القيام بأي عمل يتناىف مع مراكزهم كموظفني يف الوكالة، مصدر خارج الوكالة، كما ميتنع

ويلتزمون بعدم إفشاء أي معلومات ترتبط بعملهم يف الوكالة، ويلتزم كل موظف بإحرتام السمعة الدولية 

  .3ملسؤوليات املدير العام وهيئة املوظفني وعدم السعي إىل التأثري عليهم يف أداء مهامهم

  : الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهداف : ثالثا 
طبقا ملا جاء يف نص املادة الثانية من النظام األساسي للوكالة، تعمل الوكالة على حتقيق هدفني 

رئيسني، فمن ناحية تعمل الوكالة على إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية خلدمة البشرية 

والتنمية، وذلك حبث الدول على تبين اإلستخدام احلصري ومنفعتها، ملا يوفر لدول العامل سبل الرخاء 

ومن ناحية أخرى . للطاقة النووية يف األغراض السلمية مع تقدمي كافة أشكال الدعم يف هذا اال

املساعدة اليت تقدمها أو تنظمها أو تشرف عليها ال يتم إستغالهلا يف أغراض عسكرية  التأكد من أنّ 

  .شريةتسبب الدمار واخلراب للب

                                                                                                                                                                                
الس لغياب التمثيل العادل فيه، وخالل الدورة الثانية والثالثني، أصدرت اجلمعية العامة تنتقد دول العامل الثالث تشكيلة  -1

حممد مصطفى يونس، مرجع سابق، : لألمم املتحدة قرار يدعو فيه الوكالة مناقشة طلبات الدول النامية لتعزيز متثيلها، أنظر 

  .77-76ص 
  .الدولية للطاقة الذرية للوكالةاملادة السابعة الفقرة دال من النظام األساسي  -2
  .الدولية للطاقة الذرية املادة السابعة الفقرة واو من النظام األساسي للوكالة -3
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ولتحقيق اهلدف املتعلق بنشر وتعزيز إستخدامات الطاقة النووية يف األغراض السلمية تعمل الوكالة 

  : على 

 ؛تشجيع وتسهيل جمال البحث يف اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية - 

يف توفري املواد واخلدمات واملعدات واملنشآت الالزمة لألحباث يف جمال الطاقة النووية وتنميتها  - 

 ؛األغراض السلمية ملختلف دول العامل
 ؛تشجيع تبادل املعلومات العلمية والفنية يف إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية - 
 .1تشجيع تبادل وتدريب العلماء واخلرباء يف ميدان إستخدام الطاقة النووية - 

تخدام الطاقة النووية يف أّما اهلدف الثاين الذي تعمل الوكالة على حتقيقه، فيتمثل يف عدم إس

األغراض العسكرية ، ونظرا ألمهية هذا اهلدف فقد أكدت الوكالة على بذل كل جهدها من أجل 

  .التأكد من عدم إستخدام املواد واملعدات النووية ألغراض غري سلمية 

ل جمموعة من اإلجراءات لع أدرجت الوكالة ضمن نظامها األساسي ثاينويف سبيل تنفيذ هدفها ال 

  : أمهها 

واملواد األخرى  2العمل على تطبيق الضمانات الرامية إىل تأمني إستخدام املواد اإلنشطارية اخلاصة - 

واخلدمات واملعدات واملرافق واملعلومات املقدمة من الوكالة أو بناء على طلبها أو حتت إشرافها أو 

اف يف أي نشاط يتصل مبجال رقابتها وتسري هذه الضمانات على أي إتفاق ثنائي أو متعدد األطر 

 ؛الطاقة النووية

من مواد ها إلياملقدمة واملساعدات املواد مجيع تحويل قيام الدول بتعمل الوكالة على ضمان عدم  - 

األغراض  حنو اإلستخدام يفأو بناء على طلبها أو حتت إشرافها أو ختضع لرقابتها وتكنولوجيا 

على إستخدام هذه املواد حىت تضمن أن إستخدامها  العسكرية، وعليه تفرض الوكالة رقابة صارمة

 ؛3وال يتم حتويلها إىل اإلستخدام العسكري يقتصر على األغراض السلمية فقط

تقوم الوكالة باحلصول على تعهدات من الدولة أو الدول األعضاء يتضمن أن املساعدة التقنية اليت  - 

ولن تستخدم يف صناعة األسلحة النووية تقدمها هلذه الدول تستخدم حصريا يف األغراض السلمية 

 .أو أي غرض عسكري

                                                           
  .املادة الثالثة من النظام األساسي للوكالة -  1
 233يورانيوم وال 239البلوتونيوم : ا الفقرة ألف املقصود بإصطالح املواد اإلنشطارية اخلاصة بأّ  20جاء يف املادة  -  2

  .وأي مواد حتتوي مادة أو أكثر من املواد السابقة 233أو  235واليورانيوم الغين بالنظائر 
  .126حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص/ د -  3
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وجتدر اإلشارة أن حتقيق أحد األهداف السابقة يقتضي حتقيق اهلدف اآلخر لإلرتباط الوثيق 

بينهما، فتوجد جمموعة من اإلجراءات القانونية والفنية والتنظيمية تساعد على حتقيق اهلدفني معا أو 

  : منها  بالتوازي، تقوم ا الوكالة

أن القواعد الوقائية الالزمة حلماية الصحة والتقليل قدر املستطاع من املخاطر اليت يتعرض هلا  - 

اإلنسان واألموال، مبا فيها القواعد اليت تتصل بظروف العمل وهذا بالتعاون والتشاور مع األجهزة 

قواعد الوقائية الضرورية املختصة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املعنية من أجل تنفيذ ال

على عملياا وعلى العمليات اليت تنفذ مبوجب إتفاق ثنائي أو متعدد األطراف، واليت تستخدم 

 فيها املواد واملعدات واملعلومات املقدمة من الوكالة أو بناء على طلبها أو حتت إشرافها أو رقابتها

 .1الدولة يف جمال الطاقة النووية بناء على طلبهايتم تطبيق القواعد الوقائية على أي نشاط تقوم به  - 

وتدخل إجراءات التحقق و الرقابة اليت تقوم ا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن ضماناا أو  - 

نظام الضمانات الدويل الذي يتم على كل املشاريع اليت تنفذها الوكالة على أي مرفق نووي يف أي 

الضمانات ، كذلك يطبق على إتفاقات التعاون الثنائية يف اال دولة عضو فيها تطلب تطبيق هذه 

 .النووي بني الدول األعضاء يف الوكالة عندما تطلب ذلك

وبالتايل ال متلك الوكالة تطبيق نظام الضمانات من تلقاء نفسها على مشاريع الطاقة النووية ما مل 

ق هذه الضمانات على اإلتفاقات اليت تتم بني ، وكذلك ال يتم تطبي 2تطلب الدولة املساعدة من الوكالة

  .3الدول مهما كان غرضها سلميا أم عسكريا ما مل يطلب من الوكالة تطبيق نظام الضمانات

                                                           
  .126حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د -  1
2
مجيع األنشطة النووية السلمية داخل  علىالضمانات نظام ضمن تنفيذ يتالة الدولية للطاقة وكمع ال اأبرمت اجلزائر إتفاق - 

  .الذرية الة الدولية للطاقةوكال انظر نص اإلتفاقية بني اجلزائر و .يف أي مكان إشرافهاأراضي اجلزائر، أو اليت تنفذ حتت 

- Agence internationale de l'énergie atomique, a ccord entre la répubilique 
algérien démocratique et populaire et l’agence internationale de l’énergie 
atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, INFCIRC/531, Janvier 1997. 

3
 النووية  للطاقة  السلمية  االستخدامات  الصني قصد تطويرمع   لتعاونل  اتفاق أبرمت اجلزائر، 2008مارس  24يف  - 

مجادى الثانية    21 يف  مؤرّخ 215- 09 رقم  رئاسي  مرسوم :نظري. مانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةضيف ظل رقابة و 

  .36العدد  2009جوان  21اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ .2009جوان  15املوافق   1430

 للطاقة  السلمية  االستخدامات  قصد تطوير األرجنتنيمع   لتعاونل  اتفاق  أبرمت اجلزائر ،2008 نوفمرب  17  وبتاريخ  

  16  يف  مؤرّخ  11 - 430  رقم  رئاسي  مرسوم :نظري. الذرية  للطاقة  الدولية الوكالة  لضمانات  النووية وإخضاعه 

  .69العدد  18/12/2011اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ .2011 سنة  ديسمرب  11  املوافق 1433 عام   حمّرم
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  : العالقة بين الوكالة واألمم المتحدة : رابعا 
دة بعالقة ترتبط الوكالة الدولية باألمم املتحو  ،إّن الوكالة منظمة دولية مستقلة هلا نظامها وأجهزا

، تتميز عن خمتلف العالقات اليت تقيمها األجهزة الفرعية األخرى والوكاالت املتخصصة التابعة 1خاصة

، ويظهر ذلك من 2هليئة األمم املتحدة، فهي تقيم عالقة وثيقة باألمم املتحدة بالرغم من إستقالليتها

  :  3خالل

املتحدة عوضا عن الس اإلقتصادي  تقدم الوكالة تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة لألمم - 

 ؛واإلجتماعي

تقوم الوكالة بالتبليغ عن أية خمالفة إللتزامات الضمانات اخلاصة بتحويل إستخدامات الطاقة النووية  - 

فإذا انتهكت دولة ما إلتزاماا، فيحق . 4إىل غرض عسكري إىل اجلمعية العامة وجملس األمن

كل أو بآخر يف شتدخل ب ري املتخذة فيما يتعلق بأعماهلا اليتبالتداب للوكالة إبالغ جملس األمن

، وهذا ما  5إختصاص جملس األمن بوصفه اجلهة األساسية املنوط ا حفظ السلم واألمن الدوليني

 ؛حدث مع كل من العراق وكوريا الشمالية وإيران

ذا األخري طلب أية من صالحيات جملس حمافظي الوكالة خماطبة جملس األمن مباشرة، كما ميكن هل - 

معلومات من املدير العام للوكالة تدخل ضمن إختصاصاته ومسؤولياته يف حفظ السلم واألمن 

 ؛الدويل

 ؛حيق لس األمن التدخل يف حالة قيام الوكالة بتوقيع جزاءات على إحدى الدول - 

 .تقوم الوكالة بالتنسيق مع األمم املتحدة بشكل مستمر ومتبادل  - 

ه ما يقع على الوكالة من إلتزامات مبوجب عالقاا مع األمم املتحدة ال يتناىف إىل أنّ وجتدر اإلشارة 

اإللتزام بتقدمي تقارير عن أنشطتها ال يعين إلتزامها  مع ما تتمتع به الوكالة من إستقاللية ومثال ذلك أنّ 

                                                           
مبوافقة املؤمتر  –ل جملس احملافظني بعقد إتفاق أو أكثر خيوّ : " ه من النظام األساسي للوكالة على أنّ  16جاء يف املادة  -1

  "تتصل أعماهلا بأعمال الوكالةإلنشاء عالقات مناسبة بني الوكالة واألمم املتحدة أو أية منظمات أخرى  -العام
أقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إتفاق يضبط العالقة بينها وبني منظمة األمم املتحدة ، وقد أصبح اإلتفاق نافذا يف  -2

  : نظر ي، وملزيد من التفصيل 1957نوفمرب 14

-George FISCHER , L'accord entre l'O.N.U. et l'Agence internationale de 

l’énergie atomique, AFDI, 1957, p375-383.  
  .121حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د -3
  .الدولية للطاقة الذرية من النظام األساسي للوكالة 3املادة  2الفقرة  -4
  .الدولية للطاقة الذرية من النظام األساسي للوكالة 3املادة  -5
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بالنظر فيما يتصل ا من  اإللتزام كما أنّ . بقبول إقرتاحات األمم املتحدة املتعلقة بتحديد هذا النشاط

مث التبليغ عن أي إجراء قد " النظر" قرارات صادرة عن اجلمعية العامة أو أي جهاز آخر ال يعين سوى 

 .1يتخذ وليس يف ذلك إلزام للوكالة بتطبيق تعليمات األمم املتحدة إذا رأت غري ذلك

ظام األساسي للوكالة حينما يشري استقاللية الوكالة تتضح بالرجوع إىل الن باإلضافة إىل ذلك فإنّ 

للوكالة احلق يف توقيع اجلزاءات على أية  وأنّ  ،إىل مسؤولية الوكالة عن األنشطة السلمية للطاقة النووية

ا فيما خيص امليزانية فيالحظ ضعف سلطة أمّ . دولة تنتهك إلتزاماا املقررة وفقا للنظام األساسي للوكالة

  .2باملقارنة مع الوكاالت املتخصصة الرقابة على ميزانية الوكالة

زيادة على أّن إتفاق الوصل بني الوكالة واألمم املتحدة مت إبرامه بني الوكالة واجلمعية العامة لألمم 

من  634و  573املتحدة، وليس من طرف الس اإلقتصادي واإلجتماعي خالفا ملا ورد يف املادتني 

  .ميثاق األمم املتحدة 

األساسي للوكالة للمجلس التنفيذي بعقد إتفاق أو أكثر إلنشاء عالقات بني  كما يسمح النظام

وقد تقدمت بالفعل الكثري من املنظمات احلكومية  ،الوكالة وأي منظمة أخرى تتصل أعماهلا بالوكالة

وغري احلكومية بطلب عقد إتفاقات مع الوكالة أثناء إنعقاد مؤمترها األول، كما وفرت نظاما إستشاريا 

ربطها بعدة منظمات دولية غري حكومية األمر الذي يساهم يف مضاعفة اإلحتكاك الدويل، ودعم ي

الدور الذي تلعبه الوكالة يف تنسيق اجلهود الدولية بغرض توسيع اإلستخدام السلمي للطاقة النووية دون 

  .5األغراض العسكرية

قي الوكاالت الدولية املتخصصة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتميز عن با وهكذا يتبني أنّ 

األمم املتحدة رمبا يعود ذلك ألمهية الدور الذي تقوم به املتعلق مبجال الطاقة النووية والذي تعزز مع 

                                                           
  .280سابق، ص حممود خريي بنونة، مرجع / د -  1
  .122حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص  -  2
الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى إتفاق بين الحكومات والتي تضطلع : "  من امليثاق على أنّ  57تنص املادة  - 3

يلي من بموجب نظامها األساسي بتبعات دولية تسمى هذه الوكاالت التي يربط بينهما وبين األمم المتحدة فيما 
  ".األحكام بالوكاالت المتخصصة

للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي أن يضع إتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت " : من امليثاق  63جاء يف املادة  - 4
المشار إليها في المادة السايعة والخمسين تحدد الشروط التي بمقتضاها يربط بينها وبين األمم المتحدة وتعرض هذه 

  ".لى الجمعية العامة للموافقة عليهااإلتفاقات ع
  .259-258حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د: وكذلك . 86حممد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -  5
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إنتشار األسلحة النووية موضع التنفيذ من أجل التحقق من تنفيذ اإللتزامات اليت  عدموضع معاهدة 

  .اقة النووية إىل اإلستخدام العسكري يف صناعة األسلحة النوويةتتضمنها هذه املعاهدة ومنع حتويل الط

  :الفرع الثاني 

  نظام الضمانات النووية 

تعمل الوكالة على تفعيل وزيادة إسهام الطاقة النووية يف خدمة البشرية ومنفعتها من جانب والتأكد 

حتت إشرافها أو رقابتها مبا خيدم من عدم إستخدام املساعدات املقدمة سواء منها أو بناء على طلبها أو 

  .لذا من املنطقي أن تتمتع الوكالة بوسائل متكنها من حتقيق أهدافها. األغراض العسكرية

ويف هذا السياق تضمن النظام األساسي للوكالة جمموعة من الضمانات تندرج حتت مهام الوظيفة 

عاملية أو إقليمية أو ثنائية، تستهدف تعزيز  الرقابية الدولية املنشأة مبقتضى معاهدات أو إتفاقيات دولية

فهو ميثل أحد دعائم نظام حظر اإلنتشار . الدور الرقايب من أجل تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية

ضمانة لإلستقرار والسلم بعث الثقة بني الدول حول إلتزامها مبقتضى إتفاقات الضمانات و النووي و 

  .1العاملي

األسلحة النووية تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بقبول نظام ة عدم انتشار معاهدفطبقا ألحكام 

الضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة األنشطة النووية من خالل إبرام إتفاقية 

  .للضمانات مع الوكالة

  : تعريف نظام الضمانات : أوال 
بأّا جمموعة من اإلجراءات والتدابري الرقابية  2نات النوويةعرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضما

اليت دف إىل التحقق من عدم حتريف املواد واملعدات النووية املوجهة لإلستخدام ) الفنية والقانونية( 

السلمي حنو إستخدامات عسكرية أي عدم حتويل املواد النووية املخصصة لألنشطة النووية السلمية إىل 

                                                           
  :، أنظر الوثيقة2014سبتمرب  26، يف 58املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدورة  نقرار صادر ع – 1

    GC(58)/Res/14, p1. 
بعد أربعة أشهر من إلقاء القنيلتني النوويتني على اليابان، تقدم كل من الرئيس األمريكي ورئيس الوزراء الربيطاين بتصرح  - 2

المساهمة الدولية في التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية يجب أن تتم قدر المستطاع، لشرط : "  مشرتك جاء فيه أنّ 
حممد عبد اهللا نعمان، مرجع  -د: نظر ي". جميع الدول منفيذ وبحيث يكون مقبوال إخضاعها لنظام فعال، وقابل للتن

  .111سابق، ص
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سلحة النووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى وهذا من خالل الكشف املبكر ألي حتريف قد صناعة األ

 .1يقع يف املستقبل

حيث يتم اإلتفاق بني الوكالة ". نقل غير مرخص به للمواد النووية: " ويعرف التحريف على أنّه 

م الدولة لقدراا النووية يف والدولة املعنية على السماح للوكالة بإرسال مفتشيها للتحقق من عدم إستخدا

صناعة أسلحة نووية أو أي نوع من أنواع املتفجرات النووية وأّن املواد النووية واملعدات و األجهزة 

تستخدم ألغراض سلمية وعدم إخفاء أي كميات ومواد قد تستخدم لألغراض العسكرية، وذلك طبقا 

لنووية من التحقق من أّن مجيع املواد النووية ودف الضمانات ا. للتعهدات اليت أخذا على عاتقها

وخمتلف النشاطات النووية للدولة ال يتم حتويلها إىل أسلحة نووية أو أية متفجرات نووية أخرى من 

  .2خالل الكشف املبكر

يت ال ةوالفني ةالقانونيتتمثل يف القواعد واإلجراءات والتدابري الضمانات النووية  وعليه ميكن القول أنّ 

مي إىل إستخدام املواد والتجهيزات واملعدات النووية يف األغراض السلمية، وعدم حتويلها ألي غرض ر ت

  . عسكري

من النظام األساسي للوكالة ما تقوم به هذه األخرية من تدابري وإجراءات  12وقد ذكرت املادة 

  : ذلك من خالل ، و 3لإلشراف على إلتزام الدول األطراف يف الوكالة بنظام الضمانات النووية

إلتزام الوكالة بفحص تصاميم املعدات واملرافق النووية يف سبيل عدم إستخدامها يف أي نشاط  - 

 ؛عسكري

قيام الدولة الطرف بإمساك وتقدمي سجالت للعمليات قصد حصر املواد املصدرية واملواد اإلنشطارية  - 

 ؛األنشطة اجلارية ا املستخدمة أو املنتجة يف إطار املرافق حمل الرقابة أو من خالل

 ؛تقوم الوكالة بدعوة الدول األطراف لتقدمي تقارير حول الربنامج النووي - 
                                                           

1 - IAEA, the structure and content of agreements between the agency and 

states required in connectioin with the treaty on the non-proliferation of 
nuclear weapons international, Austria June 1972, the document 
INFCIRC/153, p 9. 

وذلك من أجل هدف وحيد هو التحقق من تنفيذ : " ... من املعاهدة حيث نصت  3/1أشارت إىل ذلك املادة  -  2
إلى أسلحة  إلتزاماتها المفروضة عليها وفقا لهذه المعاهدة، بغرض منع تحويل الطاقة النووية من إستخدامات سلمية

  : نظر ي للتفصيل حول املوضوع .."..نووية أو أجهزة تفجير نووي أخرى

- AIEA, Rapport annuel 2004 ,Vienna, 2005, p 69.  
 20مؤرخ يف  435 -96وهذا مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  – 1996مارس  30أبرمت اجلزائر مع الوكالة إتفاق يف  - 3

  ). ه 1417رجب عام  23، 75ج ر ج ج ، عدد(  1996ديسمرب سنة  01املوافق  1417رجب عام 
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السهر على ضمان إستخدام املواد املشعة يف األغراض السلمية يف ظل ضمانات الوكالة وتسلمها   - 

 .كوديعة لدى الوكالة كل ما يزيد عن حاجة الدولة الطرف شريطة أن يتم إرجاعها عند طلبها

إرسال مفتشني إىل إقليم الدولة أو الدول، على أن تعينهم بعد التشاور مع تلك الدولة أو الدول 

املعنية، وحيق هلم الوصول يف كل وقت إىل مجيع املواقع والبيانات وإىل أي شخص يعمل حبكم مهنته يف 

سب ما يكون ضروريا حلصر املواد أو املعدات أو املرافق اليت يقتضي هذا النظام توفري الضمانات هلا، ح

املواد املصدرية واملواد اإلنشطارية اخلاصة املوردة واملنتجات اإلنشطارية، وللتوثق من عدم وجود خمالفة 

للتعهد بعدم اإلستخدام لألغراض العسكرية، ويصحب املفتشني من قبل الوكالة ممثلون لسلطات الدولة 

وحيق للوكالة . يق ذلك عمل املفتشني عن أداء مهامهماملعنية إذا طلبت تلك الدولة ذلك، على أال يع

  . 1تفتيش ورقابة كل مرفق لضمان عدم إستخدامه ألغراض العسكرية

تقوم الوكالة يف حالة عدم إمتثال الدولة أو الدول املتلقية وختلفها : " وتضيف نفس املادة على أن 

عدة أو إائها، وسحب أي مواد أو عن إختاذ تدابري لتصحيح الوضع خالل مدة معقولة بوقف املسا

 ".معدات قدمتها الوكالة أو أحد األعضاء تعزيزا للمشروع

 تدعيم وتطوير نظام الضمانات : ثانيا 
شهد مفهوم الضمانات النووية تطورا ملحوظا سيما بعد إزدياد طلب الدول على تكنولوجيا الطاقة 

كانت الدول تلتزم بإرادا املنفردة بعدم إستخدام النووية من أجل إستخدامها يف األغراض السلمية، إذ  

  .املساعدات واملواد واملعدات اليت حتصل عليها يف غري األغراض السلمية

لذا تكفلت الوكالة بإرساء نظام ضمانات دولية يعمل على تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة  

خالل التصدي للمخاطر النامجة عن النووية، ويف نفس الوقت ضمانا لألمن واإلستقرار يف العامل من 

  .سرقة املواد النووية أو حتريفها حنو اإلستخدامات العسكرية

فرتمي الوكالة من خالل تدعيم نظام الضمانات النووية معرفة وكشف األنشطة النووية السرية 

السرية  واحلصول على معلومات إضافية من مصادر خمتلفة للكشف عن املواقع واملواد واملعدات النووية

  .2والغري معلنة من طرف الدولة وإجراء التفتيشات الالزمة للتحري على النشاط النووي للدولة

  

  

 

                                                           
  .الدولية للطاقة الذرية للوكالة من النظام األساسي للوكالة 1-أ/ 12املادة  -1

2 - NPT/CONF.2010/25,p3. 
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   INFCIRC26  :1 1961وثيقة الضمانات األولى لعام - 1
تضمنت املبادئ واإلجراءات اخلاصة بتطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضمانات النووية، ووافق 

ويقتصر تطبيقها على مفاعالت األحباث . 1961جانفي 31الوكالة يف  عليها جملس حمافظي

ميقاوات، مث إمتد نطاق تطبيقها إىل املفاعالت النووية اليت تزيد  100والتجارب اليت تقل طاقتها عن 

نوفمرب  26ميقاوات مبوجب وثيقة تكميلية وافق عليها جملس حمافظي الوكالة يف  100طاقتها على 

19642 .  

ه جيب أن يكون شرطا إلزاميا يف هذه الوثيقة ال تلزم قانونا الدول األعضاء يف الوكالة رغم أنّ  غري أنّ 

أي إتفاق أو مشروع تساعد فيه الوكالة، وحىت تسطبغ هذه الوثيقة بالقوة امللزمة جيب أن تكون 

قانونا أمام الدول أحكامها ضمن اتفاقيات الضمانات اليت تربمها الوكالة مع الدول، والوكالة ال تلتزم 

  .3األعضاء إال بقدر إندماج أحكام الوثيقة يف إتفاقيات الضمانات

   INFCIRC66  :4 1965وثيقة الضمانات المعدلة لعام - 2
نظرا للقصور الذي لوحظ على وثيقة الضمانات األوىل ملواجهة التطور التكنولوجي والتقنية النووية، 

، لتشمل 1965فيفري  25موافقة جملس حمافظي الوكالة يف  مت وضع وثيقة الضمانات املعدلة ولقيت

ا امللحق اآلخر سنة يتعلق مبصانع إعادة املعاجلةـ أمّ  1966ملحقني إضافيني، فامللحق األول سنة 

ومت إدماج امللحقني . حول املواد النووية يف مصانع التحويل ومصانع تصنيع الوقود النووي 1968

موعة من األسس واملبادئ اليت حتكم تنفيذ الضمانات النووية وكذا العالقة بالوثيق املعدلة، فتضمنت جم

بني الوكالة والدول املعنية واملرافق النووية احملددة يف اإلتفاقية، وتصبح هذه الوثيقة نافذة بعد توقيع الدولة 

  .5)بات الفرعيةإتفاقية الرتتي( أو الدول املعنية مع الوكالة، كما يتم إبرام ملحق تنفيذي هلا يسمى 
                                                           

1- www.iaea.org/Publications/.../Infcircs/.../infcirc26.pdf    

.18/05/2013: أطلع عليه بتاريخ  
  .144حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص -2
  .-105103سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص -3
 : وثيقة الضمانات متاحة على املوقع اإللكرتوين  -4

 -http : //www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf66r2.shtml 

  : ميكن الرجوع إىل  التفصيلوملزيد من  

- Lefebvre Maxime, Les garanties de l'Agence internationale de l'Energie 

atomique à l'épreuve des crises récentes du régime de la non-prolifération 
nucléaire, AFDI, volume 42, 1996, p139-140. 

  .146حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص/ د -  5
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يشمل تفصيل اإلجراءات التنفيذية للضمانات يف كل مرفق نووي يتم حتديده مسبقا، ويتناول أيضا 

التأكد من املواد واألجهزة النووية اليت تنطبق عليها الضمانات عند إنشائها أو تشغيلها لن تستخدم 

  : ، وهي تتضمن اخلطوات التالية وأهم هذه اإلجراءات تتجسد يف إجراءات الرقابة. لألغراض العسكرية

وكذا مسك السجالت اخلاصة  1تقوم الوكالة بفحص التصاميم اخلاصة باملرافق النووية ومواصفاا - 

وعلى الدولة تقدمي خمتلف التقارير حول تشغيل املرفق النووي  ،باملرافق النووية وكذا مجيع املواد النووية

ملواد خراج املرفق النووي، ومجيع املستندات القانونية املتعلقة واملعلومات والبيانات اخلاصة بنقل تلك ا

 ؛باملعلومات والبيانات والتقارير بالقدر الضروري ألغراض الضمانات

جيوز للوكالة القيام بزيارات التفتيش من أجل التحقق من إمتثال الدولة إلتفاقات الضمانات،  - 

، وتطبيق وسائل املراقبة، ومراقبة حركة املواد فتفحص فيها الدفاتر والسجالت والتقارير وتراجعها

مجع املعلومات من خالل الزيارات امليدانية للمرافق النووية . النووية داخل املرافق النووية عند تشغيلها

 ؛2من أجل التحقق من املعلومات والتصميمات

التحقق ومدى التأكد من صحة ودقة املعلومات والبيانات حول املرافق النووية وتقومي أنشطة  - 

 .3فاعليتها ونتائجها ومدى حتقيقها ألهداف الضمانات

ويالحظ أن نظام الضمانات املنصوص عليه يف هذه الوثيقة يقتصر فقط على املرافق النووية املتفق 

عليها يف إتفاق الضمانات لرقابة الوكالة، أي يسري على املرافق اليت ضمنتها الدولة الطرف يف سجل 

ة اليت ختضع لنظام الضمانات وتستثىن بذلك أي مرفق نووي غري وارد يف اإلتفاقية املربمة املرافق النووي

 .بني الدولة املعنية والوكالة

  :  INFCIRC 153نظام الضمانات الشاملة - 3
وثيقة أعدا جلنة الضمانات املنشأة من طرف جملس احملافظني للوكالة بغرض الوقوف على مضمون 

الـأسلحة النووية من معاهدة عدم انتشار رمت مع مجيع الدول غري النووية األطراف يف اإلتفاقيات اليت أب

. أجل حتقق الوكالة من عدم حتويل إستخدام الطاقة النووية من األغراض السلمية إىل األغراض العسكرية

                                                           
  INFCIRC66 من نص وثيقة الضمانات 16، ص 33-30الفقرة  -  1

-http : //www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf66r2.shtml. 
  INFCIRC66 من نص وثيقة الضمانات 21-20ص ، 54-45الفقرة نفس املرجع،  -2
  .146حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص/ د  -3
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املستخدمة يف  وتتميز هذه الوثيقة بشموليتها، فهي تطبق على مجيع املنشآت النووية ومجيع املواد النووية

  .1األغراض السلمية يف أراضي الدول غري النووية

ويرتبط تطبيق هذه الوثيقة مبعاهدة منع اإلنتشار النووي بناء على إتفاقيات الضمانات الدولية 

بني الوكالة والدولة أو الدول املعنية بغرض إخضاع كل دورة إتفاق ويتم ذلك من خالل إبرام . الشاملة

 . 2االوقود النووي هل

فتلتزم الدولة بالتعاون مع الوكالة بتزويد الوكالة مبختلف املعلومات حول املواد النووية اخلاضعة 

مبا يسمح للوكالة باملراقبة والتفتيش، . 3للضمانات واملرافق ذات الصلة بتطبيق الضمانات على تلك املواد

  : 4وهذا من خالل

  

 : السجالت  نظام- أ 
توفري سجالت مفصلة ووافية عن مجيع املواد النووية واملواقع اليت خزنت فيها على الدول غري النووية 

هذه املواد دف حتديد املواد النووية داخل الدولة من أجل الكشف عن اإلستخدام غري املرخص أو أي 

  .نقل هلذه املواد

يسمح للمفتشني  فالدولة تنشئ نظاما حبصر ومراقبة املواد النووية، وتتخذ الرتتيبات الالزمة مبا

 .5فحص السجالت اليت حتتفظ ا ملدة مخس سنوات على األقل

 :  م التقاريرنظا- ب

تقوم الدولة بتقدمي تقارير إىل الوكالة تتضمن معلومات وصفية عن املرافق النووية املوجودة فعليا أو 

اإلنتشار لإللتزامات  وهذا من أجل بيان مدى تنفيذ الدول األطراف يف معاهدة منع .اليت سيتم إنشاؤها

  .6املرتتبة عليها، وهو يشكل خطوة كبرية حنو حتقيق الشفافية يف عماية نزع األسلحة

فتقدم الدول للوكالة خمتلف التقارير الالزمة مبقتضى إتفاق الضمانات سواء ما تعلق بتقارير تتضمن 

للمواد تبني املوجود منها فعال، حصر عن تغيريات املخزون من املواد النووية وأخرى تتعلق جبرد مادي 
                                                           

1 - Lefebvre Maxime, Op-cit, p 141-142. 
  .146حممد عبد اهللا نعمان مرجع سابق، ص / د -2
  .153من إتفاقية الضمانات رقم  8الفقرة  -3
  .83-82غسان اجلندي، مرجع سابق، ص / د -4

5
من اإلتفاق بني املعقود بني اجلزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية،  59إىل 52املواد من : نظر يللمزيد من اإلطالع، - 

    .14-13ابق، صمرجع س،435-96املرسوم الرئاسي
6
 - NPT/CONF.2005/WP.24, p4. 
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فضال على تقارير خاصة حول  أي حادثة أو ظروف غري مألوفة يتبني منها فقدان أو إحتمال فقدان 

  .مواد نووية

كالة من الدولة حول أي تفاصيل أو توضيحات و بها اللوتلتزم الدول تقدمي أي تقارير أخرى تط

 .1تراها الوكالة ضرورية مبقتضى نظام الضمانات

  : التفتيش عمليات - ج
من  89- 70- 52-46نصت املواد والغرض منه التحقق من صحة املعلومات والبيانات، وقد 

إتفاق الضمانات الوكالة على طرق وإجراءات وعمليات التفتيش على املواد واملرافق النووية، فتسمح 

اص، ليتم تنفيذها وفقا لشروط الدولة بعمليات التفتيش الروتينية والتفتيش ألغراض حمددة والتفتيش اخل

التقارير متطابقة مع السجالت ومواقع املرافق النووية ونوعية وكمية  إتفاقات الضمانات للتحقق من أنّ 

  .2وتكوين مجيع املواد النووية اليت تنطبق عليها الضمانات

الث أنواع من ث مينح إتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة احلق يف القيام بالتفتيش اليت تتمثل يفو 

  : التفتيش، هي 

 :  التفتيش الروتيني - 

يهدف للتحقق من نشاط املرافق النووية اليت متلكها الدولة وصحة املعلومات اليت تضمنتها التقارير      

السنوية اليت تقدمها الدولة إىل الوكالة و معرفة أماكن املواد النووية اليت ختضع للضمانات مبقتضى إتفاق 

والغاية من النشاط الذي تقوم به هذه املرافق إن  . 3املربم مع الوكالة وطبيعة وكمية هذه املوادالضمانات 

 اإلنتشار عدمكان لألغراض السلمية أم العسكرية، ومدى إلتزام الدولة بتعهداا مبوجب معاهدة 

  .النووي

 :  التفتيش لغرض محدد - 

ة اليت تقدمها الدولة للوكالة حول املواد النووية اليت يهدف هذا التفتيش التحقق من البيانات األولي       

: رية، فإاالدولية للطاقة الذللوكالة  نظام األساسيالمن  12/6ملادة ا حسب ما جاء يفو . توجد لديها

وفد إىل إقليم الدولة أو الدول املستفيدة مفتشني تقوم بتعيينهم بعد إستشارة الدولة أو الدول املعنية، ت" 

                                                           
1
 ،435-96الدولية للطاقة الذرية، املرسوم الرئاسيمن اإلتفاق بني املعقود بني اجلزائر والوكالة  70 إىل 61املواد من  - 

    .15-14ابق، صمرجع س
  .153من إتفاقات الضمانات الشاملة  78الفقرة  -2
عثمان ومها عبد الرحيم، نظام التفتيش الدويل طبقا إلتفاقية الضمانات الشاملة، وقائع الربنامج العلمي حول نظام  إبراهيم -3

  .316، ص 2000، مطابع املكتب املصري احلديث، القاهرة، " اآلفاق واآلليات واملشاكل"الضمانات النووية الدويل 



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

249 

 

هلم يف كل وقت،حق دخول مجيع األمكنة واحلصول على مجيع املعلومات واإلتصال جبميع ويكون 

الذين يهتمون مبقتضى عملهم باملواد واملعدات و املنشآت اليت يقتضي هذا النظام مراقبتها وصيانتها 

و الدول وكافة بالقدر الالزم حلصر املواد اخلام واملواد اإلنشطارية اخلاصة اليت حصلت عليها تلك الدولة أ

املواد اإلنشطارية اخلاصة، ولتقرير ما إذا كان مثة إلتزام للتعهد بعدم إستخدام هذه املواد لألغراض 

  .   1"العسكرية

 :  التفنيش الخاص - 

يهدف التحقق من إمتثال الدول لتعهداا يف حالة إذا ما أثريت شكوك حول مدى إلتزاماا        

فقا ملعاهدة منع االنتشار، أو لعدم إقتناع الوكالة مبا قدمته الدولة من بإتفاق الضمانات الشاملة و 

  .2مربرات حول إمتالكها ملواد نووية

الوكالة تقوم مبجموعة من التدابري لتطبيق الضمانات يف الدولة اليت تربم معها  ويتضح مما سبق أنّ 

تثال الدولة لتعهداا بعدم حتريف إتفاق، فنقوم بعمل أنواع خمتلفة من عمليات التفتيش للتأكد من إم

أي مواد نوووية حنو اإلستخدام العسكري، إضافة أن الوكالة تقوم بفحص املعلومات اليت حتصل عليها 

بشأن املواقع اخلاضعة للضمانات وتقارير احملاسبة وأيضا جتميع املعلومات اليت حيصل عليها املفتشون، 

 .ملتوفرة للتأكد من إلتزام الدولة بتنفيذ نظام الضماناتوبعد ذلك جنري تقييما جلميع املعطيات ا

  :  23+93برامج الوكالة -4 - 
وما حلقها من تفتيش على الربنامج النووي العراقي ) 1991-1990( كانت حرب اخلليج الثانية 

نقطة حتول يف آليات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظرا لقصور آليات الرقابة املنصوص عليها يف 

ن إتفاقات ضمانات، وما يرتبط ا ماألسلحة النووية إنتشار  عدمالنظام األساسي للوكالة ويف معاهدة 

  .4األمر الذي دفع بالوكالة ملراجعة وتطوير آليات رقابتها

                                                           
1
  .ريةالدولية للطاقة الذللوكالة  نظام األساسيالمن  12/6ملادة ا - 
  .317عثمان ومها عبد الرحيم ، مرجع سابق، ص  إبراهيم - 2
ية واملالية والقانونية لنظام الضمانات خالل عامني ناألوضاع الفتأيت هذه التسمية للتدليل على اخلطة الرامية لتصحيح  -3

   Lefebvre Maxime, Op-cit, p 152 -: نظر ي .1993ابتداء من عام 
  .32مرجع سابق، ص  ،حممد عبد السالم، حمددات إقامة مناطق خالية من األسلحة النووية / د -4
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، وافق جملس احملافظني يف الوكالة على هذا الربنامج الذي مت إعداده من طرف 1995ففي عام 

جلنة إستشارية متخصصة دف تدعيم وتعزيز نظام الضمانات النووية سواء من الناحية الفنية، القانونية 

  : ويشمل الربنامج قسمني . 1اليةوامل

يتضمن القسم األول من برنامج الوكالة على تدابري لتطبيق الضمانات على أساس السلطة املخولة 

، وألجل زيادة  INFCIRC 153للوكالة يف إتفاقية الضمانات الشاملة السارية حبسب الوثيقة رقم 

  : يف اآليت فعالية وكفاءة الضمانات املطبقة وتتمثل هذه التدابري 

 :  العمل ألجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات من خالل توفير -1

  ؛املعلومات املتعلقة بالتصميمات اخلاصة باملنشأة النووية  - 

  ؛املعلومات املتعلقة باملنشآت النووية اليت أغلقت بصفة ائية أو مت إيقاف تشغيلها - 

خارج املنشآت النووية أو أية أماكن أخرى مت جتهيزها معلومات حول أماكن التخزين املواد النووية  - 

  ؛لتخزين املواد النووية

معلومات عن عينات بيئية وذلك يف املنشآت النووية للتأكد من عدم إجراء هذه الدولة لتجارب  - 

  .2، وتعمل الوكالة على تعزيز قدراا على حتليل هذه العينات وتقييم نتائج التحليلنووية

  :  دل التفتيشزيادة في مع -2

كد من صحة البيانات واملعلومات اليت حتصل عليها الوكالة أبغرض إجراء التحقق املادي والت    

ة ال ري عن طريق التفتيش الروتيين اخلاص أو التفتيش بدون إخطار مسبق، أو بإخطار خالل فرتة قص

  .النووية للوكالةه جزء من إجراءات التنفيذ للضمانات تتعدى بضع ساعات بإعتبار أنّ 

   :  اللجوء إلى تقنيات متطورة ومتقدة لتنفيذ الضمانات -3

وهذا من خالل تقنيات جد متطورة يف قياس املواد النووية وطرق اإلحتواء واملراقبة مثل كواشف   

  .احلركة واإلشعاع واألختام اإللكرتونية وآالت التصوير الرقمية وغريها من األجهزة املتطورة

فيتناول التدابري اإلضافية اليت تلزم لتوقيع بروتوكول ) 2+93(م الثاين من برنامج الوكالة أما القس

يتم إبرامه بني الوكالة والدولة العضو لوضعها موضع التنفيذ ويعرف بالربوتوكول اإلضايف النموذجي لعام 

  . INFCIRC540الصادر عن الوكالة يف الوثيقة  1997

على ) 2000الذي عقد يف عام (النووي ي ملعاهدة عدم االنتشار وقد وافق املؤمتر االستعراض

الربوتوكول اإلضايف النموذجي وطلب من مجيع الدول األطراف إىل التوقيع والتصديق عليها؛ غري أنّه بعد 
                                                           

  .148حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص/ د -1
2
  .دول أعضاء 8خمتربا موجودة يف  14تتألف شبكة خمتربات التحليل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من  - 
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دولة طرف يف معاهدة منع االنتشار وافقت التصديق  64مرور أربع سنوات من إصداره توجد فقط 

  .1لنموذجيعلى هذا الربتوكول ا

إجراء جوهري بغرض تعزيز سبل محاية املواد واملعدات النووية من حتويلها إىل  ويشكل الربوتوكول

األغراض العسكرية، فيمنح للوكالة وسائل إضافية للتحقق من صحة وإكتمال إعالنات الدول األطراف 

أن جعل الربوتوكول إلزاميا من وترى الوكالة والدول النووية ب. املقدمة يف إطار نظام الضمانات الشاملة

  .2شأنه تعزيز جهود منع إنتشار األسلحة النووية على الصعيد العاملي

فالربوتوكول يعد وثيقة قانونية مهمة لسد ثغرات نظام الضمانات النووية القائم ووثيقة مكملة له، 

  :  3وهو يتضمن ما يلي

شامل ومفصل حول قدراا النووية أو املتصلة دعوة الدول اليت تنظم إىل الربوتوكول بتقدمي إعالن  - 

. بأي نشاط نووي مهما كان غرض إستخدامه سواء إمتلكته وما ستمتلكه وكذا خططها املستقبلية

وتظهر املشكلة لدى بعض الدول يف أن مثل هذا الوضع ميثل هلا ضغط منذ اخلطوة األوىل على 

شف أن لديها خالل التفتيش مواد أو معدات أساس أا إذا فكرت يف إجتاهات نووية عسكرية واكت

مل تعلن عنها، فإا ستكون قد انتهكت املعاهدة، فالقضية ليست تدمري ما يكتشف وإمنا عقاب 

 ؛الدولة ذاا

يسمح ملفتشي الوكالة حق الوصول إىل الدولة والتحرك داخلها مىت يقررون ذلك بعد إخطار الدولة  - 

ساعة على األقل  24تتمتع ا الدولة وهذا بفرتة مسبقة مدا  مع مراعاة احلقوق السيادية اليت

بالنسبة لزيارة املواقع، وساعتان على األقل بالنسبة للمرافق الداخلية يف املواقع، وقد كانت سابقا 

ساعة للمرافق، وميكن أن تتم الزيارات بتلك الصورة أيضا بالتوازي  24تصل إىل أسبوع للمواقع و

يش الروتينية واحملددة، ويف ظل هذا النظام ليس من حق الدولة أن تعرتض على مع عمليات التفت

هوية املفتشني املعينني من طرف الوكالة، كما أن عليها منح تأشريات دخول متعددة وليس ملرة 

 ؛واحدة

                                                           
1 -Lodding Jan et Rauf Tariq, AIEA et TNP : le défi de la vérification, 

Bulletin de l’AIEA,Vienna, 2005. 
الدولية للطاقة الذرية، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات الوحدة حممود نصر الدين، نظام الضمانات التابع للوكالة  -  2

  .140، ص 2012، 404ع  بريوت،العربية،
  .وما بعدها 71حممد عبد السالم، اإلنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، مرجع سابق، ص / د -  3
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أية أمام مفتسي الوكالة عاينة توسيع نطاق امليسمح للمفتشني بإجراء التفتيش املفاجئ، ويتيح هلم  - 

نشأة أو قسم يف أي موقع نووي للتأكد من عدم وجود مواد غري معلنة أو حسم معلومات م

 ؛حصلت عليها الوكالة من طرف ثالث، وهذا جوهر عمل الربوتوكول اإلضايف وأكثرها حساسية

يتمتع مفتشو الوكالة بتسهيالت غري حمدودة كحق إستخدام كل األجهزة املتقدمة تكنولوجيا  - 

إجراء مقابالت مع املسؤولني خالل عملية أنشطة غرب معلنة، فيتم أخذ وفحص التسجيالت و 

العينات وحتليله للتأكد من أن الدولة الطرف مل تقم بتحويل املواد النووية اخلاضعة للضمانات 

 .ألغراض عسكرية، وحتديد صحة معلومات البيانات املعلنة

لة احلق يف مراقبة ومجع عينات بيئية وطبقا للمادة السادسة من الربوتوكول اإلضايف فإن للوكا

وإستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات وقياسها بعد موافقة جملس حمافظي الوكالة وبعد مشاورات 

 .بني الدولة والوكالة

فخولت أحكام الربوتوكول ملفتشي الوكالة القيام بالتفتيش ليس فقط على املواد النووية بل على 

ي نشاط آخر له عالقة باألنشطة النووية ومجيع املواد املستخدمة يف الكثري خمتلف األنشطة النووية أو أ

من الصناعات، كصناعة البرتول والصناعة الكيميائية، إضافة إىل التحقق ومراقبة أنشطة البحوث 

  .1والتطوير يف اال النووي

  :جملس احملافظني على أّن و  قد أكد مدير عام الوكالةيف هذا الشأن، و 

و إلتزامات إضافية أيذ الضمانات على مستوى الدولة ال ولن يستتبعه إستحداث أي حقوق تنف" - 

  من جانب الدول أو الوكالة؛

  ينحصر تنفيذ الضمانات ضمن نطاق إتفاق الضمانات لكل دولة على حدة؛ - 

  تطوير وتنفيذ ج تنفيذ الضمانات على مستوى الدولة يتطلبان التشاور الوثيق مع الدولة؛- 

أال يتم إستخدام املعلومات ذات الصلة بالضمانات سوى لغرض تنفيذ الضمانات وفقا إلتفاق  - 

  .2"الضمانات الساري املفعول مع دولة معينة

وهكذا يتضح أن تنفيذ نظام الضمانات جيب أن خيضع جلملة من الضوابط حبيث تلتزم اهليئات 

سيادية للدولة أو الدول املعنية بإتفاق نظام تنفيذ نظام الضمانات مبراعاة احلقوق ال املعنية مبهمة

  .الضمانات أثناء تأدية مهامهم

                                                           
1
 -NPT/CONF.2010/25, p5-6. 

  :نظر الوثيقةفيينا، ي، 2014سبتمرب  26، يف 58املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدورة  نقرار صادر ع –- 2
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  النووية نظام الضماناتل متثالاإل:ثالثا

القيام بذلك يتطلب زيارة  تطبيق إجراء الرقابة يتوقف على موافقة الدولة على ذلك، حيث إنّ  إنّ  

هي اليت متنح الوكالة املعلومات والبيانات والوثائق ن الدولة املعنية أاملنشآت النووية اململوكة للدولة، كما 

 .1عن عمليات تشغيل منشآا النووية، والكميات اليت متلكها من مواد ومعدات نووية

القيام بعملية التفتيش يتطلب موافقة الدولة فهو أمر جوهري وأساسي قصد املوافقة  إضافة على أنّ  

أن تتعاون مع الوكالة من أجل ضمان فعالية وكفاءة  الدولةلذا على .على إستقبال أعضاء فرق التفتيش

تنفيذ الضمانات من خالل تسهيل الضمانات املنصوص عليها يف إتفاق الضمانات الشاملة وأن تضع 

نظاما حلصر ومراقبة مجيع املواد النووية اليت توجد لدى الدولة حىت تتأكد من عدم حتريفها عن وجهة 

الدولة قد إلتزمت بتنفيذ ضمانات الوكالة عمال بإتفاق الضمانات ذي اإلستخدام السلمي وتكون 

فيجب على الدولة حصر خمتلف املواد النووية اليت ختضع لنظام الضمانات مع اإللتزام بتقدمي . الصلة

  .2تقارير دورية على النتائج املتوصل إليها

ية وحيدة تتمثل يف فرض الرقابة كافة وثائق الضمانات دف مجيعها لتحقيق غا  واجلدير بالذكر أنّ 

على كافة األنشطة النووية اليت تقوم ا الدول لضمان عدم حتويل هذه األنشطة من اإلستخدام السلمي 

  .إىل اإلستخدام العسكري، فضال على كوا وسيلة فعالة ومهمة للتأكد من مدى إلتزام الدولة بتعهداا

اإلنتشار النووي من إلتزام الدول األطراف  عدموبالرغم ما نصت عليه املادة الثالثة من معاهدة 

والقرارات  2000ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية وما أكده املؤمتر اإلستعراضي لعام  تبعقد إتفاقا

بإتفاقات ضمانات دولة ترتبط  179 ، قامت 2012ه حىت اية عام فإنّ  .3الصادرة عن مؤمتر الوكالة

دولة غري مالكة لألسلحة النووية من  13مع الوكالة الدولية للطاقة بتنفيذ نظام الضمنات، ومل تقم 

بعقد إتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة، مما  ةالنووي األسلحة إنتشار عدمالدول األطراف يف معاهدة 

  .لضمانات اخلاصة ذه الدولحيول دون أن تتمكن الوكالة من التوصل إىل إستنتاج حول ا

ومبقتضى إتفاق الضمانات الطوعي، نفذت الوكالة الضمانات على جمموعة خمتارة من املرافق 

النووية للدول اخلمس املالكة لألسلحة النووية، وتوصلت إىل أّن املواد النووية اليت طبقت عليها 

  .4الضمانات تستخدم لألغراض السلمية
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 بالوفاء تعهدت ، 1984 عام إبتداء من الذرية للطاقة الدولية الوكالةيف  تعد عضو الصني فمثال

 الوكالة لضمانات املدنية النووية اتهمنشآ إخضاع على وافقتو  ، النووية بالضمانات املتعلقة بااللتزامات

قت ، 2002 مارس ويف . الوكالة لضمانات نووية منشأة 15 إخضاع و الربوتوكول على الصني صد 

 لألسلحة حائزة دولة أول أصبحت وبذلك الذرية، للطاقة الدولية الوكالة ضمانات التفاق يفاإلضا

  .1اإلضايف الربوتوكول تنفيذ تبدأ النووية

اجلهود اليت تبذهلا  تدعمأا  صرحت ، و1998 عام ضايف يفاإل الربوتوكول على وقعتف أما فرنسا    

الضمانات النووية، وتعمل  من جانبها على توفري اإلمكانيات يف جمال  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  .2والوسائل الالزمة حىت تؤدي مهمتها يف جمال التحقق بشكل فعال

غري أّن هذا املسعى من الدول املالكة لألسلحة النووية يعد غري كاف بل جيب أن ميتد ملختلف  

 .نواياه حنو احلد من إنتشار األسلحة النووية املنشآت النووية اليت متلكها هذه الدول وتثبت هذه الدول

وبالرجوع إىل الربنامج النووي الكوري ومسألة الضمانات النووية، ميكن مالحظة عدم تنفيذ الوكالة 

، مما يعيق التوصل إىل إستنتاج 2002منذ عام  الدولية أي أنشطة ذات صلة بالتحقق يف كوريا الشمالية

  .وية اليت تقوم ا هذه الدولةرقايب حول طبيعة األنشطة النو 

وعلى هذا األساس تقدمت الدول املشاركة يف احملادثات السداسية بطلب للوكالة الدولية يتضمن  

اليت توجد لدى كوريا، وهذا يف الفرتة  ةإرسال فرق تفتيش بغرض الرصد والتحقق من املنشآت النووي

تعاوا مع الوكالة وقامت بطرد بعثة الوكالة يف  ، غري أّن كوريا مل تبد2009إىل 2007املمتدة من عام 

وأعلنت قيامها بإجراء جتارب تفجريات نووية منتهكة بذلك مجيع اإللتزامات الدولية للحد 2009أفريل 

  .3من إنتشار األسلحة النووية

امليداين، قامت الوكالة برصد األنشطة النووية  قللتحق أنشطة أي تنفيذ عدم من الرغم وعلى

ار الصناعية واملعلومات األقم صورللوكالة بواسطة  تاحةامل املعلوماتلكوريا الشمالية وهذا من خالل 

 الضمانات تنفيذلكوريا قصد اإلستعداد ل النووي بالربنامجها معرفت تعزيزيف  الوكالة واستمرت .التجارية

  .4البلد ذلك يف

                                                           
1- NPT/CONF.2010/31, p 1. 
2
 -NPT/CONF.2010/WP.32, p 2 

3
 -NPT/CONF.2010/25, p9. 

4
  .97ص فيينا، ، 2012م االذرية لعالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي الوكالة الدولية للطاقة  - 



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

255 

 

وقعت على الربوتوكول اإلضايف وأبدت موافقتها على تنفيذ  2003مايتعلق بإيران، ففي عام ا أمّ 

أحكامها غري أّن جملس احملافظني توصل إىل عدم إمتثاهلا إلتفاق الضمانات الشاملة الذي أبرمته يف 

  .إطار معاهدة منع اإلنتشار النووي

ة الدولية قرار يدعو إيران إىل تنفيذ عدد ، أصدر جملس احملافظني اخلاص بالوكال2006ويف فيفري 

من التدابري الالزمة من أجل بناء الثقة حول سلمية برناجمها النووي، وطالب من املدير العام إبالغ جملس 

وحبسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية .  األمن بتلك التدابري وأن حييل إليه مجيع التقارير وقرارات الوكالة

تلتزم بتنفيذ ما تضمنته القرارات الصادرة عن الوكالة الدولية، إذ واصلت الوكالة التحقق التزال إيران ال 

من عدم حتريف املواد النووية املعلنة إال أّن إيران مل تبدي التعاون الالزم ألجل التأكد من أّن مجيع املواد 

لدى الوكالة معلومات النووية اليت لدى إيران ينحصر إستخدامها يف األغراض السلمية فقط، فليس 

  .1حمددة بشأن وجود مواد وأنشطة نووية مل يتم اإلعالن عنها من قبل إيران

وقصد التوصل إىل معرفة طبيعة الربنامج النووي اإليراين، أجرت الوكالة العديد من املباحثات مع 

نظام الظمانات  ، إعتمد خالهلا جملس احملافظني قرار حيث فيه إيران على تنفيذ2012إيران خالل عام 

مما يتيح للوكالة إجراء املعاينة على بعض املواقع ذات الصلة إال أنّه مل يتم التوصل إىل أي إتفاق فيما 

خيص املسائل العالقة سيما ما تعلق حول إحتمال إستغالل الربنامج النووي اإليراين يف اال 

 . 2العسكري

  : الفرع الثالث 

  النووية م الضماناتتعزيز نظااألحكام القانونية ل

من أجل تنفيذ نظام الضمانات النووية املتعلقة باحلد من التسلح النووي، والكشف عن برامج 

تعمل الوكالة على إختاذ جمموعة من اإلجراءات، تتمثل يف مراجعة . األسلحة النووية املعلنة وغرب املعلنة

وحىت تقوم الوكالة . املقدمة هلا من طرف الدولتصاميم املفاعالت ، والتفتيش واإلطالع على التقارير 

ا متنح حصانات وإمتيازات جلميع موظفيها، زيادة على وجود جزاءات ّ بأداء دورها على أكمل وجه، فإ

  .للوكالة احلق يف توقيعها على الدولة اليت تنتهك اإللتزامات اليت تضمنها نظام الضمانات النووية

  

  

                                                           
1
 -NPT/CONF.2010/25, p 10-11 . 

2
  . 96ص فيينا، ، 2012م االوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لع - 



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

256 

 

  :  1مفتشين الدوليينإمتيازات وحصانات ال: أوال 
جرت املنظمات الدولية على منح موظفيها إمتيازات وحصانات بإعتبار أا وسيلة ضرورية ومهمة 

فالتمتع مبثل هذه اإلمتيازات . حىت يتمكن هؤالء من أداء مهامهم املوكلة هلم من طرف املنظمة

ل، فتعمل كافة الدول على مراعاة واحلصانات يوفر هلم احلماية الكافية أثناء عملهم داخل أقاليم الدو 

وإحرتام قواعد احلصانات الدبلوماسية وإمتيازاا يف إطار العالقات الدولية، مع األخذ بعني اإلعتبار 

  .مبناسبة أداء مهامهم فيهاقوانني تلك الدول إحرتام موظفو تلك املنظمات 

ية إتفاقية إمتيازات وحصانة ، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذر 1959ولذلك فإنه يف جويلية 

وحتوي هذه اإلتفاقية إمتيازات وحصانات . الوكالة، واليت أصبحت سارية املفعول بعد عام من صدورها

إضافية ملفتشي الوكالة زيادة على ما يتمتعون به بصفتهم كموظفني فيها بالقدر الذي يسمح هلم مبزاولة 

  : متيازات يوجد مهامهم بكفاءة وفعالية، ومن بني احلصانات واإل

حصانة ضد الدعاوى القانونية فيما يدلون به من أقوال وما يكتبونه من تقارير : احلصانة القضائية  - 

  ؛وكل األفعال اليت تتم من طرفهم بصفة رمسية

اإلعفاءات الضريبية على األجور واملرتبات اليت تدفع هلم من طرف الوكالة، وهي نفس الشروط اليت  - 

  ؛األمم املتحدةيتمتع ا موظفو 

  ؛ملوظفي الوكالة وأزواجهم ومن يعتمدون عليهم حصانة من قيود اهلجرة وتسجيل األجانب - 

يتمتع موظفو الوكالة من اإلعفاء اجلمركي ألثاثهم وممتلكام الشخصية املسنوردة عند وصوهلم إىل  - 

  ؛مقر عملهم

اإلدارية اليت تعقد بني مدير الوكالة احلق يف إستخدام جواز مرور األمم املتحدة طبقا للتنظيمات  - 

  .واألمني العام لألمم املتحدة

هذه احلصانات يتمتع ا موظفو الوكالة سواء بإعتبارهم مفتشني أو غري ذلك، غري أنه توجد  إنّ 

  : إمتيازات متنح فقط ملفتشي الوكالة ومنها 

عملهم كأقوال أو أفعال متصلة  احلصانة ضد الدعاوى القضائية لكل األعمال اليت يقومون ا أثناء - 

  ؛بأداء أعماهلم، وتستمر حىت بعد إنتهاء وظائفهم

  ؛حرمة كل الوثائق واألوراق املوجودة لديهم - 

حقهم يف تبادل املراسالت مع الوكالة بإستعمال الشفرات وتسلم األوراق والرسائل عن طريق  - 

   ؛تعرض هلال، وتكون هذه الرسائل حمصنة ال جيوز الائحقائب خمتومة أو رس
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متنح هلم مجيع التسهيالت اخلاصة مبمثلي احلكومات األجنبية يف املهمات الرمسية املؤقتة فيما خيص  - 

  .العملة وقيود الصرف

وهذه احلصانات واإلمتيازات متنح للمفتشني واخلرباء عند أداء مهامهم الرمسية وليس حلساب 

ينتهي عملهم للوكالة ألن إنتهاء هذه  وتبقى هذه احلصانة حىت بعد أن. شخصي لألفراد أنفسهم

  .1احلصانة يضر مبصلحة الوكالة

  الضمانات النووية آثار اإلخالل بأحكام: ثانيا 
دف الوكالة إىل منع الدول األعضاء من إستخدام املواد النووية يف األغراض العسكرية، لذا من 

املنطقي أن حترص الوكالة على النص يف كل إتفاقات الضمانات اليت تقوم بإبرامها مع الدول األعضاء 

الضمانات أو  على أن تصنيع أسلحة نووية أو أجهزة تفجري نووية، أو أي غرض خمالف ملضمون إتفاق

يعترب إنتهاكا التفاق الضمانات، كما أن عدم اإلعالن عن عن املواد النووية . أي غرض آخر غري معلوم

األسلحة معاهدة عدم انتشار اليت يتطلب إبالغ الوكالة الدولية ا، وهو ما يتماشى مع نصوص 

  .2النووية

للوكالة على أن يتوىل أعضاء هيئة فأكدت الفقرة ج من املادة الثانية عشر من النظام األساسي 

التفتيش مهمة مجع و فحص الكشوف املتعلقة حبصر مجيع املواد النووية املذكورة يف هذه املادة، ومهمة 

النظر يف أي خمالفات للتعهدات املذكورة يف املادة احلادية عشر والتدابري املذكورة يف هذه املادة و مجيع 

إىل املشروع أو اإلتفاق املربم بني الوكالة والدولة املعنية، إضافة إىل أنه يتم الشروط األخرى املقررة بالنسبة 

تقدمي تقرير عن أي خمالفة إىل املدير العام للوكالة الذي حييل التقرير بعد دراسته إىل الس التنفيذي، 

ي الس أمر ويطلب الس إىل الدولة أو الدول املعنية ضرورة تصحيح املخالفة املرتكبة، كما ينه

  . املخالفة إىل كل أعضاء الوكالة وإىل جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة

ولعل من شأن هذا اإلجراء هو التأكيد على مسؤولية الدولة أمام اتمع الدويل اليت مل تلتزم 

ك يعد بتعهداا مبوجب عضويتها للوكالة وحصوهلا على مساعدات من طرف هذه األخرية ألن ذل

  .إخالال بتعهد دويل جيب املساءلة عنه

مما جيعل الوكالة قادرة على ممارسة مجيع اإلجراءات اليت تضمنها النظام األساسي للوكالة، فالوكالة 

تتمتع بسلطة إخضاع كل مساعداا للدول األطراف فيها للرقابة والتفتيش مبقتضى أحكام النظام 

                                                           
1
  .154- 145معوض غنيم، مرجع سابق، ص سوزان : نظريللمزيد من اإلطالع  - 

  .70-68عادل حممد أمحد، مرجع سابق، ص -  2
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ا أمام هذه الدول اليت قبلت اإلنضمام إليها وتعهدت مبقتضى األساسي للوكالة، وهي متثل حقوق هل

  .ذلك باإلحكام اليت أكد عليها النظام األساسي

ه يف حالة عدم إلتزام الدولة بإختاذ اإلجراءات التصحيحية بكاملها وتضيف املادة السابقة على أنّ 

  : خالل فرتة معقولة، فإن الوكالة تتخذ إحدى التدابري التالية 

  : العضوية  وقف- 1
من النظام األساسي للوكالة حيق للوكالة وقف عضوية الدولة اليت تنتهك نظام  19طبقا لنص املادة 

  .الوكالة أو أي إتفاق تربمه الوكالة من خالل حرماا من التمتع بإمتيازات العضوية واحلقوق املرتتبة عنها

  : مقدمة للدولة وقف المساعدات أوإنهاؤها وإسترداد المواد والمعدات ال- 2
متلك الوكالة عند قيام الدولة العضو أو الدولة املستفيدة من املساعدات اليت تقدمها الوكالة بإنتهاك 

أحكام النظام األساسي وختلفها عن إختاذ التدابري الالزمة خالل فرتة زمنية معقولة أن تقوم الوكالة بوقف 

  .1د املقدمة من طرف الوكالة لتعزيز مشروعها النوويمجيع املساعدات أو إاؤها وسحب املعدات واملوا

 2007يف عام حنو إيران فقد قامت الوكالة بوقف مساعداا التقنية املتعلقة باألنشطة النووية 

  .2 1737مبوجب قرار جملس األمن رقم 

 : طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية - 3
عضو حول تفسري النظام األساسي أو تطبيقه ومل ميكن إحالة أي نزاع حيصل بني الوكالة والدولة ال

. يتم تسويته عن طريق املفاوضات أمام حمكمة العدل الدولية، ما مل يتم اإلتفاق على خالف ذلك

وميكنها بواسطة املؤمتر العام وجملس احملافظني طلب فتوى من حمكمة العدل الدولية بعد إذن من اجلمعية 

  .3عمال الوكالةالعامة حول أي مسألة تدخل ضمن أ

  : إخطار الجمعية العامة - 4
طبقا للفقرة ج من املادة الثانية عشر من النظام األساسي للوكالة، فيمكن للوكالة اللجوء إىل 

غري أن هذه املادة مل تبني اإلجراءات . اجلمعية العامة يف حالة إستمرار الدولة الطرف يف خرق إلتزاماا

                                                           
  .الدولية للطاقة الذرية من النظام األساسي للوكالة 7 -الفقرة أ 12املادة  -  1
  .  2006ديسمرب  27: الصادر بتاريخ  1737من قرار جملس األمن رقم  16الفقرة  -  2

27décembre 2006258.258 (S/AES/1737-2006) 
  .الدولية للطاقة الذرية أ من النظام األساسي للوكالة/17املادة  -  3
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لذلك يعتقد أن املسألة ال تتعدى بعض التوصيات الصادرة عن اجلمعية التب تتخذها اجلمعية العامة، 

  .1العامة

  : إخطار مجلس األمن - 5
إستنادا لنص املادة الثالثة واملادة الثانية عشر من النظام األساسي للوكالة، ميكن اللجوء إىل جملس 

ألمن الدوليني يإعتباره اهليئة األمن إذا رأت الوكالة أن إتنهاكات الدولة الطرف ميثل ديدا للسلم وا

  .املسؤولة دوليا على ذلك

ويف هذه احلالة ميكن لس األمن إعمال أحكام الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة  

كالوساطة والتحقيق والتوفيق واملفاوضات فضال على إمكانية إعمال الفصل السابع الذي يتضمن 

  .إستخدام القوة

متت إحالة امللف النووي اخلاص  2التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية احملافظنيوبناء على قرار جملس 

بإيران إىل جملس األمن الذي بدوره أصدر ممجموعة من القرارات تأسيسا على الفصل السابع من 

  .3امليثاق، تضمنت هذه القرارات فرض عقوبات مالية وإقتصادية على إيران

  :  الرابعالفرع 

  .الدولية للطاقة الذرية لوكالةادور تقييم 

املوكل هلا مبوجب نظامها  خيّول هلا إختصاصهاتنفيذيا  جهازاالوكالة الدولية للطاقة الذرية  تشكل

احلد من إنتشار اليت أبرمتها يف جمال الدولية اإلتفاقيات جمموع التحقق من إمتثال الدول إىل األساسي 

ة متكاملة وفعالة من اآلليات الرقابية تضمن عدم حتريف أي النووية، من خالل إرسائها منظوم األسلحة

  .برنامج نووي عن أغراضه السلمية

فتقوم الوكالة بتلقي تقارير شاملة عن النشاطات النووية للدول وإمساك سجالت ملختلف  

. النوويةالعمليات اخلاصة بالربامج النووية، وإقرار إستخدام املعدات الفنية والتصاميم اخلاصة باملنشآت 

وكذا احلق يف التفتيش والوصول إىل كل البيانات واملواقع واملرافق النووية وحىت األشخاص يف سبيل 

  .التحقق من عدم إنتهاك الدول إللتزاماا بعدم إستخدام الطاقة النووية يف األغراض العسكرية

                                                           
  .182ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -  1
  : ، حتت رقم 04/02/2006قرار جملس احملافظني الصادر بتاريخ  -2

 Gov/2006/14, 4février2006. 
  .1929، القرار 1803، القرار 1747، القرار 1737القرار : من بني القرارات الصادرة عن جملس األمن يذكر  -3
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وية مع ما يتالءم فمنذ إنشائها والوكالة تعمل على تطوير ومراعاة إتفاقات الضمانات النو  

وهي الزالت تساهم مع الدول الكربى ودول الشرق األوسط من  ،والظروف الدولية والتطور التكنولوجي

أجل جعل منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية، للمحافظة على األمن والسلم الدويل يف 

  .1املنطقة 

الدولية، كمؤمتر البيئة يف أستوكهومل عام كما سامهت الوكالة يف التحضري للكثري من املؤمترات 

، وكذا تقدمي املساعدة ملختلف 1974وتنفيذ توصياته، واملؤمتر الثالث لقانون البحار يف عام  1972

 .2املنظمات الدولية واإلقليمية من أجل القضاء على النفايات النووية بأفضل األساليب واألقل ضررا

ات السلمية للطاقة النووية وهذا من خالل التعاون مع الدول كما تقوم الوكالة بتشجيع اإلستخدام

األعضاء عن طريق توفري وتبادل املعلومات، واإلشراف على مراكز األحباث النووية، ووضع القواعد 

  .والبيانات الضرورية لتداول وإستخدام املواد النووية

ا تعاين من مشاكل قانونية وفنية ّ ولكن رغم املهام األساسية اليت تعمل الوكالة على حتقيقها إال أ

اهلند،  (حتول دون قيام الوكالة بدورها على أفضل وجه، فقد فشلت الوكالة يف إقناع عدة دول نووية 

األسلحة النووية وإخضاع  معاهدة عدم انتشارعن ختليها عن براجمها النووية و اإلنضمام إىل  )باكستان

كما مل تقم بأي دور يذكر حول الربنامج النووي اإلسرائيلي، بل . مجيع منشآا لنظام ضمانات الوكالة

وحىت من منع النووي اإلنتشار  عدمأا مل تتمكن من منع كوريا الشمالية من اإلنسحاب من معاهدة 

 . ويةمواصلة تطوير ترسانتها النووية وتكرار جتارا النو 

اجلزاء املقرر طبقا للمادة الثانية عشر من النظام األساسي للوكالة بإستبعاد الدولة من الوكالة  إنّ 

ه يف حالة خرق الدولة العضو وحرماا من حقوق وإمتيازات العضوية يعترب مشكلة معقدة، نظرا ألنّ 

ا من العضوية جيعل الدولة متحررة آثار حرما إللتزاماا اخلاصة مبقتضى إتفاق الضمانات النووية، فإنّ 

  .من أي إلتزام، مما يسمح للدولة مباشرة أية نشاطات نووية غري سلمية

عدم حيازة الوكالة ألجهزة اإلستخبارات والتكنولوجيا املتطورة يف اإلتصاالت كاألقمار الصناعية  إنّ 

اإلعتماد على الدول النووية واملتقدمة ال يتيح هلا تتبع عمليات ريب املواد واملعدات النووية، وبالتايل 

  .3مما يؤثر سلبا على دورها يف تعقب وتنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية

                                                           
حممد الربادعي، اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، اإلمارات،  -1

  .20، ص 2003
  .وما بعدها 242مسري حممد فاضل، مرجع سابق، ص -2
  .178ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص  -3
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العراق وإيران وإسرائيل وكوريا الّشمالية  - إّن مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية جتاه بعض الدول 

 ،الذرية لتوجيهات الواليات املتحدة األمريكيةيبّني بوضوح تام مدى خضوع الوكالة الدولية للطاقة  - 

إيران، الربازيل،  (لتكون الوكالة مبثابة صورة أخرى من صور الضغط األمريكي متارسه على دول العامل 

  1...).كوريا

فميزانية املنظمات الدولية تقوم بشكل مباشر على املسامهات املالية اليت تقدمها الدول األعضاء 

ت السياسية اليت حترص بعض الدول على إثارا يف عالقاا مع املنظمة أن تستخدم  ومن شأن اإلعتيارا

  .2كأداة إلعاقة وعرقلة عمل املنظمة والضغط عليها

هذه  يؤكد أنّ  العديد من القضاياتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزدواجية مع  إضافة أنّ  

ها باحلياد و اإلستقاللية جيعل من الوكالة كأداة صالحياا املنظمة الدولية املتخصصة اليت يفرتض إلتزام

  .وسلطاا ليست بيدها 

  : المطلب الثالث 
  الرقابة على الصادرات النووية

حاجة الدول إىل الطاقة النووية وأمهيتها كطاقة بديلة عن مصادر الطاقة األخرى  مما الشك فيه أنّ 

اصة وكبرية يف العامل الصناعي واالقتصاد العاملي وذلك ومسامهتها يف التنمية، جعلها حتتل مكانة خ

مما أدى إىل زيادة الطلب عنها  ،لكون املفاعالت النووية من املصادر األساسية إلنتاج الطاقة الكهربائية

يف األسواق العاملية و افتت الدول إىل إستريادها، غري أن اإلسترياد مل يقتصر فقط على املواد املشعة 

  .ليشمل منشآت نووية ومقاوالت لبناء املفاعالت النووية وما يتطلبه كل ذلك بل تعداه

فاحلاجة املتزايدة للطاقة النووية وكذا إتساع نطاق انتشارها اجلغرايف ساهم يف إثارة املخاوف حول 

وإزاء ذلك زادت معها املخاوف الدولية من هذه العمليات اليت قد تؤدي إىل إنتشار  ،األمن اجلماعي

ألسلحة النووية من خالل تصدير كل ما من شأنه املسامهة يف صناعة األسلحة النووية أو القيام ا

وإزدادت املخاوف أكثر بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب مع إحتمال  ،بتجارب التفجريات النووية

  .3تصاعد فكرة اإلرهاب النووي
                                                           

  .53، ص 2004، 155عدد  القاهرة، مصر، السياسة الدولية،جملة سامح راشد، إيران يف مواجهة الضغوط اخلارجية،  - 1

  .43-42عبد العزيز سرحان، املنظمات الدولية، مرجع سابق، ص  -  2
3 - Philipe Thiébaud, le commerce international des matières et équipements 

nucléaires : les groupes des fournisseurs nucléaires, in le droit international 
face aux nouvelles technologies, Edition A.Pédone , Paris, 2002,p 237. 
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د من إنتشار األسلحة النووية من خالل لذا فقد بذلت حماوالت كثرية لسد هذه الثغرات وتنفيذ احل

األسلحة النووية على فرض  معاهدة عدم انتشارمن  3/2فأكدت املادة  ،الرقابة على الصادرات النووية

تتعهد كل : " ه إلتزام يقع على الدول األطراف فيما يتعلق بتصدير تكنولوجيا الطاقة النووية جاء فيها أنّ 

  : دولة من الدول األطراف يف املعاهدة بعدم توفري 

  ؛أية خامات أو مواد إنشطارية خاصة - 

و إنتاج ملواد إنشطارية خاصة، أأية معدات أو مواد معدة أو مهيئة خاصة لتحضري أو إستخدام  - 

تلك اخلامات أو  ألية دولة من الدول غري احلائزة لألسلحة النووية لألغراض السلمية إال إذا كانت

 .1"املواد اإلنشطارية اخلاصة خاضعة للضمانات املطلوبة يف هذه املادة

وما جتدر اإلشارة إليه أّن النص السابق يضع قيود على املعامالت اليت تتم بني الدول األطراف يف 

دام أن ذلك معاهدة منع اإلنتشار النووي، وال توجد أية خماطر من نقل تكنولوجيا الطاقة النووية ما 

اخلطر  النقل والتصدير يتم طبقا إلجراءت احلماية املقررة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غري أنّ 

قرر إحدى الدول اإلنسحاب من هذه املعاهدة وعزمت على نقل تكنولوجيا صناعة األسلحة تيظهر ملا 

مثل يف موقف الدول املالكة لألسلجة النووية لدولة ما ليست طرفا يف املعاهدة، و هناك خطر آخر يت

النووية أو الغري مالكة هلا الغري منظمة إىل املعاهدة فلها إمكانية عدم اإلنصياع هلذا اإللتزام وبالتايل 

 .2تستطيع تصدير تكنولوجيا األسلحة النووية

 ّاخلامات غري احلظر يقتصر على املواد واملعدات و  ا ذكرت أنّ ومما يعاب على نص املادة السابقة أ

أا أغفلت أهم شيء وهي املعلومات واليت تعترب أكثر خطورة من غريها ألا تساعد بدرجة كبرية على 

  . صناعة األسلحة النووية

من ) 6(لالمتثال ألحكام المادة "من هذه املادة يقصد ا الضمانات الالزمة  3وجاء يف الفقرة 
صادية أو التكنولوجية لألطراف في المعاهدة، والتعاون هذه المعاهدة وتفادي عرقلة التنمية االقت

وبالتايل مسؤولية الوكالة للتحقق من عدم حتويل "  الدولي في مجال األنشطة النووية السلمية

  .الصادرات إىل أنشطة غري سلمية

  : ىل يؤدي إتشديد الرقابة على الصادرات النووية  أنّ  ومما الشك فيه

  ؛األسلحة النوويةتعطيل وتأخري إمتالك  - 

                                                           
 . األسلحة النووية معاهدة عدم انتشارمن  2الفقرة 3املادة  -  1

2-Raphaél Prenat, les régimes multilatéraux de maitrise des exportations de 

technologies sensibles à utilisation militaire, AFDI, 1998, p300. 
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 ؛جيرب املوردين على إستخدام طرق معقدة ومكلفة - 

 .1يسمح جبمع املعلومات حول السياسات الدولية املشتبه فيها إلمتالك األسلحة النووية - 

، عملت الدول املصدرة 1974منذ التجربة النووية اهلندية يف عام ه إنّ فوعلى هذا األساس، 

موعة من اإلجراءت اجلماعية ملواجهة هذه املشكلة، وعرفت هذه للتكنولوجيا النووية على إختاذ جم

وهي جتسد جهدا عامليا يهدف إىل وقف االجتار  ،2اآلليات بالنظام الدويل للرقابة على الصادرات

بأسلحة الدمار الشامل للسيطرة على أنظمة إيصاهلا والنقل جلميع املواد املتعلقة ا بني الدول أو 

  . 3غري الدولاجلهات الفاعلة من 

فرض جمموعة من االلتزامات العامة تتعلق  ولقد تضمنت االتفاقات الرئيسية يف جمال عدم االنتشار

مبسألة نقل التكنولوجيات احلساسة ألن السيطرة على هذه الصادرات هي حقا الطريقة األساسية ملنع 

درات النووية هناك كل من مذكرة انتشار األسلحة ومن بني اهليئات اليت عنيت مبسألة الرقابة على الصا

الفرع ( وكذا املبادرة األمنية ملكافحة اإلنتشار ) الفرع الثاني( و مؤمتر لندن )الفرع األول(زاجنر
  . )الثالث

  :الفرع األول 

  Zangger مذكرة زانجر 
نظرا للمخاوف اليت إنتابت اتمع الدويل من إنتشار األسلحة النووية، فإنه خالل الفرتة ما بني 

 عدميف معاهدة أطراف البعض منها  - ة ــدول 15قامت جمموعة دول تضم  1974-1971عام 

اجنر من غري رمسية يف فيينا برئاسة الربوفسور كلود ز ات ـلة اجتماعـسلسبعقد  -ةالنووياألسلحة إنتشار 

وكان هدف هذه الدول بصفتها دوال موردة أو دوال حيتمل أن تصبح موردة للمواد و املعدات . سويسرا

  : النووية، هو التوصل اىل تفاهم مشرتك بينها بشأن 

ز أو إنتاج ـلتجهيتستخدم ة ـأو خاصمعدة ممة أو ـمصمواد أو عدات تعلق بامليما  ديد كلحت) أ(
  ؛صة املواد االنشطارية اخلا

                                                           
1 - Delpech T, l’héritage nucléaire, Edition complexe, 1997, Paris, p 90. 
2 -Ibid, p 298. 
3- http : //www.un.org/fr/disarmament/wmd/exports.shtml 
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 سواء تعلق األمرادرات ـالصيف خمتلف تحكم من شأا الاإلجراءات اليت و الشروط وضع ) ب(

ى ـة علـالثالثمن املادة  الثانيةرة ـالفقيف  نصوص عليهااملإللتزامات باأجل الوفاء ن ـماملواد أو املعدات ب

 . 1العادلاري ـالتجالتنافس اس ـأس

من أجل توضيح وبيان  1974يف فيينا سنة  2ولوجيا النوويةإجتمعت الدول املصدرة للتكن ولقد

إىل وضع ضوابط وقيود يرمي األسلحة النووية، فاإلجتماع  معاهدة عدم انتشارمن  3/2داللة املادة 

  . على إستخدامات املواد واملعدات النووية

التعامل فيها مع الدول غري ومبوجب هذه املذكرة مت حتديد مجيع املواد واملعدات واملنشآت اليت جيوز 

املالكة لألسلحة النووية، مادام أن التوريدات ختضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف البلد 

 .3املستورد

من معاهدة عدم إنتشار  ةـالثالثمن املادة  الثانيةرة ـالفقنص تفسري  ويتمثل دور جلنة زاجنر يف

أخرى واد أي ماملواد و املعدات النووية أو ادرات ـصحتويل ع ـمن من خاللتنفيذها و  األسلحة النووية

، األمر الذي يدعم أخرىنووية زة متفجرة ــة أو أجهــلحة نوويــأس ا عةنــصإىل لمية ــراض الســن األغــم

  . 4أهداف املعاهدة و يعزز أمن مجيع الدول

  . 5دولة عضوا 39تضم حاليا هي و 

لى املبادئ التوجيهية اليت قامت عليها ثالث شروط أساسية حىت و قد حددت جلنة زاجنر بناء ع

 : يتم تزويد الدول بالطاقة النووية وهي 

ضمان عدم إستخدام املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية يف غري اإلستخدام العسكري أو يف تفجري  - 

  ؛نووي

ة الذرية وأن ختضع للرقابة اإللتزام بتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقعلى الدول األطراف  - 

 ؛الدويلواإلشراف 

                                                           
1- NPT/CONF.2005/WP.15, p3. 

أسرتاليا النمسا، : مسيت باسم مذكرة زاجنر نسبة إىل رئيس اللجنة، وتضم اللجنة الدول املصدرة للتكنولوجيا النووية وهي  - 2

بلجيكا ، كندا، الدمنارك، بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية، تيوزلندا، جنوب إفريقيا، سويسرا، فلندا، أملانيا اإلحتادية، 

 .بان، هولندا، النرويج، السويدإيطاليا، اليا
3 - Philipe Thiébaud, op-cit,p 244. 
4- NPT/CONF.2005/WP.15 , p2. 
5 -http : //www.delegfrance-onu-vienne.org le 26/11/2013 
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وأن  ؛اإللتزام بعدم نقل املواد واملعدات والتكنولوجيا النووية إىل طرف آخر إال وفقا للشروط السابقة - 

 .1توافق الدولة املتلقية أن ختضع هذه املواد لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كما إحتوت املذكرة على قائمة إرشادية نشرت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الوثيقة 

INFCIRC/209 2  و أبدت الدول اليت وافقت على املذكرة عن إستعدادها اإللتزام بتنفيذ

وكالة ماتضمنته املذكرة فيما خيص تصدير التكنولوجيا النووية، وهذا من خالل رسالة وّجهها اتمعون لل

  .الدولية للطاقة الذرية

إمتداد عملي إلجراءت وتدابري احلماية اليت تفرضها الوكالة  شكلمذكرة زاجنر تواملالحظ أّن  

 .األسلحة النووية عاهدة عدم انتشارالدولية للطاقة الذرية على املواد اليت تورد للدول غري املنظمة مل

ث عن حظر نقل املواد النووية من الدول غري غري أن ما يعاب على املذكرة أا أغفلت احلدي

املالكة لألسلحة النووية إىل الدول املالكة لألسلحة النووية، إضافة إىل أنه ميكن إنتشار األسلحة النووية 

الدول غري املالكة لألسلحة النووية اليت مل تنظم إىل نتيجة تصدير مواد أو معدات أو تسهيالت نووية 

  . 3األسلحة النووية أو عن طريق تسريب تلك املواد إليها ر معاهدة عدم انتشاإىل 

الدول األعضاء يف جلنة زاجنر خالل مؤمتر مراجعة معاهدة هكذا فإنّه قصد تعزيز الرقابة، أكدت و 

إلتزام الدول األطراف يف املعاهدة بعدم تقدمي مواد أو معدات على ، 2005منع اإلنتشار النووي لعام 

 مع ،للضمانات املقررة طبقا لنص املادة الثالثة من معاهدة منع اإلنتشار النووينووية إال إذا خضعت 

يلة ــي وســهالنووية ادرات ــى الصــة علــأن الرقابــببني مجيع الدول األطراف ا ــفيمالتفاهم ز ــرورة تعزيــض

عدم ن أجل ـمعاهدة الدول األطراف مبوجب املادة الثالثة من املالتزامات مشروعة و ضرورية لتنفيذ 

  . نوويةللضمانات خيضع ال لدورة الوقود النووي اط ـنشيف أو تفجريي نووي اط ـهام يف نشـاإلس

على أمهية جلنة زاجنر كدليل للدول  2005ؤمتر معاهدة منع اإلنتشار النووي لعام مكما أكد 

اإلستناد على ماتضمنته هذه  ضرورةمربزا من املادة الثالثة  2الفقرة  األطراف يف الوفاء بتعهداا مبقتضى

إال تكنولوجيا حساسة أو معدات أو ال يتم نقل أي مواد نووية ف ،4نووي فيما يتعلق بأي تعاون اللجنة
 هاعو ضضرورة خالنووي فضال على لألمن املستفيدة نظام وطين فعال و مالئم ة ـولكان لدى الدإذا 

أن تتبىن الدولة نظاما االنتشار ومبعاهدة عدم ات الصلة ذالوكالة الدولية للطاقة الذرية مانات ـضلنظام 

                                                           
1 -NPT/CONF.2005/WP.15 p .4  
2 -Raphaél Prenat, Op-cit, p 300.  

  . 152مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -  3
4 -NPT/CONF.2005/WP.14, p3. 
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املادية وحدا أدىن من التدابري ملكافحة االجتار غري املشروع و قواعد و أنظمة للرقابة مالئما للحماية 

  . 1النقلادة ـة إعـحاليف ادرات ـى الصـعلاملالئمة 

  

  : الفرع الثاني 

  ) club de Londonنادي لندن ( مجموعة دول مؤتمر لندن

إستكماال لتضييق اخلناق و إحكام الرقابة حول نقل تكنولوجيا األسلحة النووية تنفيذا للحد من 

، إجتمعت أهم الدول املصدرة للمواد النووية فضال على 1975إنتشار األسلحة النووية، فإنه يف عام 

سعيا من هذه الدول  النوويةحضور املفاوضات الدول الصناعية الكربى رغم أا دوال ال متتلك األسلحة 

  . إىل منع حتويل إستخدام التكنولوجيا النووية إىل اإلستخدامات العسكرية

و الغرض من املشاورات اليت أجريت يف هذه اموعة من اخلرباء للنظر خارج إطار معاهدة منع 

ات والضوابط على االنتشار النووي والوكالة الدولية، والتنسيق حول سياسات التصدير من حيث الضمان

  . شحنات املواد النووية مبا يف ذلك عمليات النقل واحلماية املادية

واملعدات املوردين الرئيسيني للمواد  عيمجضم تكوين جمموعة ستمتد تدرجييا إىل وهذا من خالل 

  . 2اخلاصة باال النووي النووية والتكنولوجيات

التوصل إىل إتفاق حول قواعد إضافية أطلق عليها ، ونتيجة حملادثات لندن، مت 1977ويف سبتمرب 

وقد مت اإلعالن على « Trigger list »" القواعد اإلرشادية لسياسة التصدير النووي" إسم 

ومت نشرها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الوثيقة  املبادئ اليت تضمنها بعد أربعة أشهر من ذلك

INFCIRC/254 3يذكر ومن بني هذه القواعد  :  

أو غري منظمة األسلحة النووية إنتشار  عدمسواء كانت منظمة إىل معاهدة -على الدول املستوردة  - 

وباملقابل تلتزم الدول  ،مراعاة عدم إسترياد أي مادة قد تستخدم لغرض التفجريات النووية -هلا 

ىل الدول غري املالكة املصدرة باإلمتناع عن توريد أية مواد أو معدات مما تشملها قائمة احلظر إ

لألسلحة النووية ما مل تكن الدول املستوردة قد أخضعتها إلجراءات احلماية اليت تفرضها الوكالة 

  ؛الدولية للطاقة الذرية

 ؛تضمن الدول املستوردة احلماية املادية للمواد واملعدات والتسهيالت اليت تستوردها مبعرفتها - 
                                                           

1 -NPT/CONF.2005/WP.14, p3. 
2 -Philipe Thiébaud, op-cit,p 245. 
3 - IAEA, INFCIRC/ 254. 
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 حتت رقابة وإشرافإلجراءت احلماية  اليت استوردتعلى الدول املستوردة إخضاع مجيع املنشآت  - 

 ؛الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تطبق إجراءات احلماية واألمان طبقا ملا ورد يف نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مجيع املواد  - 

وعلى أن يتم تصدير تلك املواد مبوافقة الدول والتسهيالت عند إعادة تصديرها لدولة طرف أخرى 

 ؛املوردة األصلية

ويف حالة قيام دولة ما بإنتهاك النصوص الواردة يف اإلرشادات أو وجود شبهة يف خمالفتها، تقوم  - 

 ؛الدول املوقعة يف التفاوض من أجل تطبيق اجلزاءات عليها

معاهدة عدم ألحكام اليت تضمنتها وهكذا يتبّني أن هذه النصوص اإلرشادية من شأا تعزيز ا

 .األسلحة النووية واملسامهة يف تنفيذ احلد من التسلح النوويانتشار 

وما ميكن مالحظته أن ما متخض عن إجتماع لندن لقي موافقة من طرف الدول األطراف يف هذه 

  :  1اإلجتماع، رغم وجود وجهات نظر خمتلفة بني الدول خالل املناقشات اليت متت

قف األول تبنته كل من الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفيايت سابقا، إذ ترى هذه فاملو  - 

الدول ضرورة أن ختضع الصادرت من املواد والتكنولوجيا النووية لرقابة صارمة وأن يكون تصدير 

 .املواد املشعة وإعداد املنشآت يتم حتت مراقبة وإشراف دويل مشرتك

قرتحت أنه يف حالة الصادرات النووية للدول غري األطراف يف معاهدة منع أما بريطانيا وكندا فإ - 

اإلنتشار األسلحة النووية، فيجب أن يكون اإلسترياد مبعرفة دول سبق هلا املوافقة على نظام احلماية 

 الذي قررته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليشمل مجيع األنشطة النووية للدولة، أي أن متتد إجراءات

األسلحة النووية وهذا حتت سلطة وإشراف معاهدة عدم انتشار احلماية إىل الدول غري األطراف يف 

 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ا املوقف الثالث فنادت به كل من فرنسا وأملانيا واليابان حيث رفضت املقرتحات السابقة وأعتربا مأ - 

ضرورة فرض الرقابة على مجيع الصادرات متشددة وأكثر صرامة، ومع ذلك فهذه الدول ترى 

 .النووية

على الدول اليت متتلك التكنولوجيا النووية أن تضع وتطبق ضوابط وقيود على التصدير  مما يستوجب

من أجل ضمان التقيد الصارم باإللتزامات املنصوص عليها يف املادة األوىل من معاهدة منع اإلنتشار 

                                                           
1 -Simone Courtex, les accords de Londres entre pays exportateurs 

d’équipements et matières nucléaires, AFDI, 1976, p 40-42. 
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والقيام بالرقابة احلدودية الناجعة من أجل  ، صناعة األسلحة النوويةبعدم القيام مبساعدة أية دولة يف

  .تأمني احلدودب ويتحقق بقيام الدولةضمان عدم عبور شحنات غري مشروعة تعرب حدودها 

وقد وضعت عدة معايري حىت  ،، تعمل على أساس توافق اآلراء1دولة 47وتضم جمموعة املوردين 

 : وعة وهي يتم قبول الدولة كطرف يف ام

من املبادئ التوجيهية  2و  1أن تكون الدولة أحد موردي املنتجات املدرجة يف املرفق اجلزء  - 

  ؛املنصوص عليها يف اإلتفاقية

  ؛االنضمام إىل املبادئ التوجيهية واالمتثال ألحكامها - 

بإحرتام على أساس أحكام قانونية تسمح يقوم متتلك الدولة نظام وطين للرقابة على الصادرات أن  - 

  ؛االلتزامات املتعلقة باملبادئ التوجيهية

أن تكون الدولة طرف يف معاهدة حظر االنتشار النووي أو معاهدة من املعاهدات املتعلقة بإنشاء  - 

  ؛املناطق اخلالية من األسلحة النووية

 .2هلاتعمل الدولة على دعم اجلهود الدولية بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصا - 

، بعدما مت اكتشاف الربنامج النووي السري للعراق، أضاف أعضاء جمموعة 1991ويف عام 

كما  ،قواعد خاصة باملمتلكات املزدوجة االستعمال موردي املواد النووية إىل املبادئ التوجيهية

القيام بتصدير أي اليت تتمثل يف إمتناع املوردين من و  "المراقبة الكاملة"قاعدة يطلق عليها  اعتمدوا

مواد أو معدات أو تكنولوجيا نووية إىل أي دولة مل تضع كافة منشآا حتت ضمانات الوكالة الدولية 

  .للطاقة الذرية

وخالل اجتماعات جمموعة موردي املواد النووية متت مناقشة مجيع املشاكل اليت يطرحها تنفيذ  

تتعاون الدول فيما و  ،هذه املبادئ التوجيهية وحتديث قوائم املمتلكات النووية أو املزدوجة االستعمال

  .3تبادل أي معلومات ذات عالقة بأهداف اموعةبينها وهذا ب

ملوردين دورا فعاال جدا يف منع خطر حتويل أو إقتناء املواد النووية واملعدات أو لقد لعبت جمموعة او 

فهذه اموعات تؤكد على الرغبة للعمل بني الدول املعنية يف إكمال النظم  ،التكنولوجيا غري املشروعة

                                                           
1- http : //www.seco.admin.ch  vu le: 04/12/2013. 
2 -Philipe Thiébaud, op-cit,p 247. 
3 -http : //www.francetnp.fr/spip.php?article231  vu le: 04/12/2013. 
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ت واليت القانونية من خالل تنفيذ إطار عمل مشرتك وهذا من خالل زيادة توسيع وتعزيز هذه اموعا

 .1تظهر تطورا مثريا لالهتمام يف جمال عدم االنتشار

يشري إىل أن مثل هذه املواد ال تزال قيد  2أّن استمرار مصادرة املواد النووية واملشعة واملالحظ

   . إلرهابيني أو ناشري أسلحة الدمار الشامل احلصول عليهاا مما جيعل إمكانيةالتداول غري املشروع، 

من الشحنات املصادرة واملواد احملظورة ذات االستخدام املزدوج غري املشروع على أيدي العديد وتكشف 

تتوقف، اجلهود املبذولة لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل السرية مل  الواليات املتحدة وحلفائها أنّ 

املوردين لف حمتاستغالل تواصل عملها قصد تواصل شبكات التزويد يف كوريا الشمالية وإيران  والزالت

  .3ومراكز إعادة الشحن للحصول على املواد الالزمة لرباجمهما النووية والصاروخية

 ؛خطرا وسببا لإلنتشارهذه العملية شكل ت أالر يصدقوم بعملية التاليت تعلى الدولة من الضروري ف

املنتجات اخلاضعة للتصدير لن يتم تصديرها مرة أخرى من قبل مجيع  تأكد من أنّ وعليه جيب أن ت

 . النووي االنتشار منعضمانات يلتزم بنظام ال  قد آخراملستلم األصلي إىل بلد 

معيار املقصد النهائي هو العنصر األساسي الذي إهتمت به جمموعات املوردين ألجل  واملالحظ أنّ 

جيب أن تكون الدولة  مواد ومعدات والتكنولوجيا النوويةالصادرات من  فجميع ، لذلكترخيص التصدير

الدولية  إخضاع كافة أنشطتها النووية لرقابة الوكالةقامت باملستقبلة قد وقعت على الربوتوكول اإلضايف و 

  .للطاقة الذرية

مثلما ، ويهدف هذا التحكم إلعطاء ضمانات دولية حقيقية حول الوجهة النهائية للصادرات 

حىت تستفيد الدول غري املالكة لألسلحة النووية يشرتط  إذ george Fisherاألستاذ أشار إليه 

  .4وتتعهد به تكون أهدافها السلمية واضحة من وراء ذلك نمن إمتيازات اإلستفادة من الطاقة النووية أ

وية كما أّن تطبيق املبادئ التوجيهية يسري أيضا على عملية النقل اخلاصة باملواد واملعدات النو 

 عدملألغراض السلمية ألية دولة غري مالكة لألسلحة النووية سواء كانت طرف أو مل تنضم إىل معاهدة 

 .1االنتشار النووي، بل تشمل أيضا إعادة النقل والتحويالت اليت تتم إىل كافة الدول و دون متييز بينها
                                                           

1 -« l'apparition l'élargissement et le renforcement de ces clubs 
témoignent d'une évolution intéressante en matière de non-
prolifération. » Voir : Abdelwahab Biad, la lutte contre la prolifération des 
armes de ddestruction massive à la croisé des chemins , AFRI, 2004, vol5, p 
765. Voir aussi : Quentin Michel, Op-cit, p 307. 

 
  .2011وعام  2010حة، يف كل من جورجيا و مولدوفا يف عام متت مصادرة مواد نووية لصناعة األسل -2

3 -http : //iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/ 
4 - George Fisher, la non-prolifération, Op-cit, p113. 
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لألغراض السلمية يف منظور كما جيب أن تكون أي دولة قادرة على التمتع بفوائد الطاقة النووية 

ولكن من أجل ضمان فعالية أي شروط من هذا  ؛التقدم والتنمية إذا استوفت مبادئ عدم االنتشار

 .أي شكل من أشكال التعاون ينبغي أن يتوقف طاملا أن الدولة املتلقية مل تف بالتزاماا القبيل فإنّ 

دئ مببا يتوقف على إلتزام الدولصادرات وملا كانت الشروط األساسية اليت تنطبق فيما يتعلق ال

، فتستحق الدولة من سلمية براجمها النوويةالتحقق وإجراءات لتدابري خضوع منشآا عدم االنتشار و 

  .اإلستفادة من التصدير التكنولوجيا النووية

من المستحيل إنّه " :  قائال ما سبق  guelte  Georgeجورج من جهته األستاذ  ؤكدوي
يتم تزويد أي دولة من خارج مجموعة الموردين إذا ما إحترمت دول المجموعة وفرضت توقع أن 

 .2"رقابة صارمة على صادراتها

جوان  23ومن أجل تعزيز دور هذه اموعة عقدت جمموعة املوردين النوويني جلسة عامة يف 

تصلة بدورة الوقود ، فرضت شروطا إضافيا تتعلق بنقل املواد واملعدات التقنيات احلساسة امل2011

  : النووي، متثلت يف 

  ؛اّألسلحة النووية وممتثال ألحكامهامعاهدة عدم انتشار جيب أن يكون املستورد طرفا يف  - 

أّال يتضمن تقرير األمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأّن املستورد قد سبق له وأن إنتهك  - 

 الدولية؛ الضمانات النووية املعقودة مع الوكالةأحد اإللتزامات املنصوص عليها يف إتفاقية 

 ؛إلتزام املستورد بتوجيهات جمموعة املوردين النوويني - 

أن يبلغ املستورد جملس األمن إلتزامه بالضوابط واإلجراءات املقررة طبقا لقرار جملس األمن   - 

 ؛1540

لة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدها إلتزام املستورد مبعايري احلماية املادية والسالمة اليت وضعتها الوكا - 

 ؛بعدم اإلستخدام يف صتاعة املتفجرات

                                                                                                                                                                                
1- Quentin Michel, Le contrôle des échanges internationaux nucléaires : le 

difficile équilibre entre le développement du commerce et la lutte contre la 
non-prolifération des armes nucléaires in Le droit nucléaire international : 
Histoire, évolution et perspectives ,OCDE , 2010 , p 306. 
2 - " ce mécanisme était fondé sur la conviction qu'aucun proliférateur ne 

pourrait s'approvisionner en dehors des membres du groupe : si les pays 
respectables contrôlaient rigoureusement leurs exportations, toute fraude 
serait donc impossible" George La guelte, la prolifération dans une économie 
en voie de mondialisation, politique étrangère, 2004, p 630. 
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 . 1على املستورد تنفيذ إتفاقية الضمانات الشاملة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - 

وعليه فإن تنفيذ نظام وقائي وفعال ملنع االنتشار النووي يتطلب إشراك الدول يف آليات الرقابة و 

. م إىل جمموعات املوردين، فهذا التوسع ضروري أيضا حىت بالنسبة لالتفاقات الدولية العامليةاالنضما

على  2003هذا وقد أكدت دول عدم اإلحنياز على ذلك خالل املؤمتر الذي عقد يف كوالملبور يف عام 

  : أنه 

ن املواد واملعدات قيودا ال داعي هلا على الصادرات إىل البلدان النامية م يالحظ مع القلق أنّ " 

تناول خماوف االنتشار من معاجلة و األفضل  ه منأنّ و . والتكنولوجيا لألغراض السلمية ال تزال قائمة

ينبغي أن تكون ، كما تفاقات عاملية وشاملة وغري متييزيةفقا الخالل مفاوضات متعددة األطراف و 

قيود أي دول، وجيب التأكد أا ال تفرض ترتيبات مراقبة عدم االنتشار شفافة ومفتوحة ملشاركة مجيع ال

البلدان النامية ملواصلة  اليت حتتاجهاالوصول إىل املواد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية  قصد

أعربوا يف هذا الصدد أيضا رفضهم الشديد حملاوالت أي دولة عضو الستخدام برنامج و  ،تنميتهاودعم 

  ."2لطاقة الذرية كأداة ألغراض سياسيةالتعاون الفين للوكالة الدولية ل

ويبدو من الضروري إعطاء شرعية أوسع هلذه اجلماعات من خالل زيادة العضوية و تعميم نظم 

الرقابة وأّن طبيعة قصر اإلنضمام على بعض الدول خيلق عدة صعوبات سياسية ويقّوض شرعية هذه 

  . 3يف هذه اموعات اموعات خاصة أّن كثريا من الدول الرئيسية ليست طرفا

هذه اهليئة على إعتبار أّن جمموعة املوردين للتكنولوجيا النووية  عبد الوهاب بياضوينتقد األستاذ 

التضييق غير "تتصف باإلنتقائية والتمييز فهي مبثابة جمموعة مغلقة وتفرض على الكثري من الدول 
على تصدير املواد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض  restrictions injustifiées" المبرر

  .4السلمية من أجل عدم اإلستفادة من إستخدامات الطاقة النووية

  

                                                           
 2012الكتاب السنوي لعام  ،سيبيل باور، التطورات يف جمموعة املوردين النوويني، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل  -  1

 .510- 509، ص2012، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
2 - final document of state government of the non-aligned movement voir : 

http : //www.acronym.org.uk/docs/0302/doc19.htm  vu le: 06/02/2014. 
  .أخل...هناك عدة دول ال تشارك يف أي من هذه اموعات، مثل جنوب إفريقيا،الربازيل ،كوريا الشمالية، املكسيك -  3
  

4 -Biad Abdelwahab, la lutte contre la prolifération des armes de destruction 

massives à la croisée des chemins, Op-cit, p 765. 
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  :الفرع الثالث 

  (ISP)المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار  

 تعترب املبادرة حماولة للتصدي للخطر املتزايد الذي يشكله إنتشار األسلحة النووية ووسائل إيصاهلا

إثر تزايد القلق وهذا على يف بولندا  2003ويعود تاريخ هذه املبادرة إىل عام  ،1وما يتصل ا من مواد 

التحايل على القيود والضوابط اليت يتم فرضها من خالل من إحتمال قيام تصدير أسلحة الدمار الشامل 

الرئيس بوش املبادرة  وصف ، وقدترويج جتارم ذه األسلحةوالعمل على   على صادرات األسلحة

  ." مبادرة قوية جدا لمنع انتشار األسلحة"بأا  

تضمنت إلتزام  عدة لقاءات بني الشركاء يف هذه املبادرة يف عدة مدن منذ اإلعالن عنها مت عقد و 

 إىل ترميبنشاطات  ةشاركاملاملبادرة وتقرير إىل أي مدى ترغب يف اليت احتوا بادئ املل و قببدولة  كل

  .ألسلحةلشحنات أي اض اعرت 

 تفتيت األسواق السوداء وكشف واعرتاض املواد واملعدات  دف من وراء قيامهافاملبادرة

من  رغبةعلى  بناءبادرة خطوة استباقية ملنع االنتشار فامل ،والتكنولوجيا اخلاصة بأسلحة الدمار الشامل

  . طرف الدول لوضع حد لالجتار بأسلحة الدمار الشامل

بقى أداة فعالة لوقف توضمان أن  املبادرة،إىل تعزيز و توسيع هذه تعمل الواليات املتحدة هكذا فو 

من خالل املسامهة العسكرية واجلمارك و إنفاذ القانون  ، ويتأتى ذلكانتشار أسلحة الدمار الشامل 

  .2شامل والتعاون الدويل مع خمتلف الدول قصد حتسني قدرا على مكافحة انتشار أسلحة الدمار ال

، إال أنه سيكون هلا تأثري سليب على ةكليبصفة  منع االنتشار  علىاملبادرة و حىت إن عجزت 

احلصول على  منستبطئ قدرة األطراف اليت حيتمل أا تعمل على نشر األسلحة  إذالتجارة الدولية 

تصدير أسلحة الدمار التقنية اليت حتتاج إليها فضال على أن املبادرة تدعم أنظمة الرقابة املتعلقة ب

  .3 الشامل

وميكن اإلشارة إىل جمموعة املبادئ الواردة يف بيان مبادئ احلظر الذي إعتمدته البلدان املشاركة يف 

  :النووي واليت متثلت ادرة األمنية ملكافحة اإلنتشاربامل

                                                           
1  - NPT /CONF.2005/WP.26 

http : //daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/333/15/PDF 
2 -http : //iipdigital.usembassy.gov/st/arabic 
3 -http : //iipdigital.usembassy.gov/st/arabic 
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ا من  إختاذ تدابري فعالة حلظر محل أو نقل أسلحى الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا و ما يتصل - 

مواد ومحل أو نقل تلك األسلحة إىل الدول و اجلهات من غري الدول اليت تثري القلق فيما يتعلق 

 ؛تعترب موضع حظر باإلنتشار و اليت

  النووي؛ لتبادل املعلومات بشأن االنتشارمتنوعة وفعالة اعتماد إجراءات  - 

  املبادرة؛السلطات الوطنية من أجل تنفيذ أهداف  دعم وتشجيع - 

ر نقل شحنـات أسلحـة الدمـار الشامـل و وسائل إيصاهلا مبا يف ذلك ظإختاذ إجراءات حمددة حل - 

 ى األمراقتضإن و ، إيقاف تفتيش السفن املشتبه ا ومصادرة الشحـنات اليت يتم التعـرف عليهـا

اليت  تفتيشها ومصادرة الشحناتباهلبوط اإلضطراري قصد  اليت حتلق يف األجواءالطائرات  إجبار

يف قيامها بأي أعمال يتـم التعرف عليـها و رفض حق املرور عرب اال اجلوي ألي طائرة يشتبه 

  .1 حمظورة

خالل املؤمتر االستعراضي ملعاهدة شديدة ت اداإنتقلقيت املبادرة األمنية ملكافحة االنتشار  غري أنّ 

على اآلثار القانونية للمبادرة من إعتربت يف تعليقها  من طرف كوبا اليت  2005عدم االنتشار سنة 

ن ـللفصل السابع مالذي جاء إعماال  15402منظور القانون الدويل أا شبيهة بقرار جملس األمن 

لدول الكربى النافذة يف جملس األمن مما جيعل ااملتحدة قصد إسباغ املشروعية على ذلك، م ـاق األمـميث

ميثل ديدا للسلم اره ـباعتببلد أمام جملس األمن ة أو أي ـحالكامل الصالحية إلحالة أي تتمتع ب

ال ـتكاب أعمالشامل أو ارالدمار على انتشار أسلحة التشجيع ذلك ومن شأن الدوليني ، واألمن 
الشفافية  تفتقدفرض آلية انتقائية حماولة  دخل يف إطار ا تأفضال على لحة ـاألسك بتللة ـة متصـإرهابي
 . الدوليةرعية ـالشنطاق ارج ـل خـوتعم

يتغاضى عن ي وـاألفقج يعمل على املواجهة والتصدي لإلنتشار أّن املبادرة تشكل  ويف الواقع

ة ـها التامـوإزالتل الشامالدمار أسلحة حظر و يتناسى أن ، رأسيار الـاالنتشاملشاكل اليت يتسبب فيها 

فضال على أن املبادرة ترتكز على  ،يف أيدي اإلرهابينياألسلحة هذه  الوحيد لعدم وقوعمان ـو الضـه

                                                           
1  - NPT/CONF .2005/WP.26  

2
غري أا تنص على  1540أن هذه املبادرة ال تشري صراحة إىل القرار  Paul Dahanويف نفس السياق يرى األستاذ  -  

  :1540نفس أحكام هذا القرار 
"La résolution 1540 adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité ne fait 
pas une référence explicite à la PSI, mais reconnaît l’utilité de mesures de ce 
type, sans préjuger des modalités d’organisation."- Voir : Paul Dahan, La PSI, 
Poste avancé de la lutte contre la prolifération,AFRI 2005, p 442.  
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استعمال التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية و االستقالل السياسي للدول و 

  .1يف ذلك انتهاك واضح ملبادئ القانون الدويل و ميثاق األمم املتحدة 

اإلحتكار النووي لبعض الدول مع إعاقة الدول النامية من  هذه املبادرة تكّرس ويف احلقيقة أنّ 

  .اإلستفادة من إستخدامات الطاقة النووية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المبحث الثاني 
  اآلليات اإلقليمية لتنفيذ الحد من إنتشار األسلحة النووية

                                                           
1  - NPT/CONF .2005/WP.26  
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ة خمتلف ، وهي أقدر على معاجل1للمنظمات اإلقليمية دورا هاما يف دائرة العالقات الدولية إنّ 

املسائل اليت م مجاعاا اإلقليمية، ووسيلة من وسائل التعاون الدويل املنظم القائم على الوحدة 

خاصة يف تنمية العالقات الدولية بني الدول األعضاء فيها إذ هلا  .اإلقليمية جلماعة الدول الداخلة فيه

جتماعية والعسكرية واألمنية فيما بني دور هام يف تنمية العالقات املختلفة السياسية اإلقتصادية اإل

  .الدول

تدابري نزع السالح على املستوى اإلقليمي يشكل أكثر الوسائل فعالية  وترى األمم املتحدة أنّ 

وعنصرا رئيسيا من شأنه املسامهة يف حتقيق آمال منظمة األمم املتحدة يف جمال تنفيذ احلد من التسلح 

وعدم اإلنتشار، وأكدت من جهة أخرى على أمهية التعاون وضرورة التكامل بني النهج العاملي والنهج 

  .2مي قصد نزع السالح مبا حيقق األمن والسلم الدويل واإلقليمياإلقلي

وعمال بالتوجه اإلقليمي، قامت منظمات إقليمية ختتص بالطاقة النووية لتنفيذ اجلهود الدولية للحد 

فعلى الصعيد األوريب . من إنتشار األسلحة النووية، وقصر إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية

المطلب (والوكالة األوربية الطاقة النووية )المطلب األول(عة األوربية للطاقة الذرية ظهرت اجلما
، وأما على صعيد القارة األمريكية، فتشكلت ما يعرف مبنظمة حترمي األسلحة النووية يف أمريكا )الثاني

قة الذرية مبا وعمدت هذه املنظمات إىل التنسيق مع الوكالة الدولية للطا ،)المطلب الثالث(الالتينية

  . خيدم التوجه الدويل يف هذه املسألة

 

                                                           
من ) 52(قانوين للتنظيم اإلقليمي الذي قامت والزالت تقوم به منظمات دولية إقليمية أكدت عليه املادة الاألساس  إنّ  -  1

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية تعالج من األمور : (ه امليثاق األمم املتحدة على أنّ 
بحفظ األمن والسلم الدولي ما يكون العمل اإلقليمي صالحًا فيها ومناسبًا مادامت هذه التنظيمات أو المتعلقة 

  ).الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها
ص  ،2003 ،28، الد 2003مركز شؤون نزع السالح لألمم املتحدة، حولية نزع السالح لعام األمم املتحدة،  -  2

189.  



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

276 

 

  :المطلب األول
  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

نظرا حلاجة الدول األوربية للطاقة فقد أبرمت ست دول أوربية األطراف يف السوق األوربية 

لبحث مسألة إنشاء هيئة تعىن مبجال  1957من مارس  25إتفاقية عقدت يف روما يف  1املشرتكة

  . الطاقة

، قامت اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية كخطوة من طرف الدول 1958ويف األول من جانفي 

وتلتزم إنشاء سوق نووية مشرتكة، باألوربية للتعاون يف جمال إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية 

دور اجلماعة فيها ويكون  ،الدول األطراف بتوفري وسائل العمل الالزمة هلا مادية كانت أم قانونية

  . 2األوروبية للطاقة الذرية التنسيق بني الدول األطراف يف جمال الطاقة النووية

 :الفرع األول 

  أهداف الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

النشاطات املشرتكة يف إطار إستخدامات الطاقة النووية، من خالل يعمل األوراتوم على تشجيع 

إنشاء السوق النووية اليت تنظم جتميع وحتليل ونشؤ املعلومات وتزويد الدول باملواد و املعدات النووية من 

ومن جهة أخرى، يضع األوراتوم نظام للرقابة وحتقيق األمن النووي وضمان تنفيذه مع إتباع . جهة

  .3حدة يف هذا اال مبساعدة أجهزة تتعاون على حتقيق األهداف احملددة يف صلب املعاهدةسياسة مو 

أن اهلدف األساسي للجماعة  4أكدت ديباجة املعاهدة املنشئة للجماعة األوربية للطاقة الذريةف

راف تعترب اإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فالدول األط تطويراألوروبية للطاقة الذرية هو تشجيع و 

الطاقة النووية مصدر رئيسي يساعد على زيادة اإلنتاج ويساهم يف التقدم يف اال السلمي، وقد اتفقت 

الدول األطراف على العمل قصد توفري الظروف املناسبة لقيام صناعة نووية ضخمة توفر مصادر كربي 

                                                           
  .فرنسا أملانيا اإلحتادية، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ: الدول الست هي  -  1

2- http : //www.traitederome.fr   vu le: 14/08/2013. 
  304حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  3

  - 
4
 : املوقع اإللكرتوين  ، ينظرنص اإلتفاقية لإلطالع على  

Traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique 

-http : //mjp.univ-perp.fr/europe/1957euratom5.htm  vu le: 14/08/2013. 
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م، والتعاون مع املنظمات الدولية للطاقة و تطور األعمال الفنية و هذا يف سبيل حتقيق الرخاء لشعو

  .اليت تعمل يف جمال اإلستخدام السلمي للطاقة النووية

وتنمية ومبقتضى نص املادة األوىل من املعاهدة فإن اجلماعة األوربية للطاقة الذرية ستعمل على رفع 

ملساعدة  تقدمي او  ةالتجاري تبادالتشجيع املالعمل على الدول األعضاء و  لشعوب يستوى املعيشامل

  .1التعاون مع الدول األخرى من أجل إنشاء وتطوير الصناعة يف اال النوويوبعث 

وجاء يف املادة الثانية من املعاهدة على أنه قصد حتقيق هدفها ستقوم اجلماعة األوربية للطاقة الذرية 

  : باألعمال التالية 

  ؛تطوير األحباث الفنية ونشر البيانات العلمية والفنية - 

العمل على التأكد من تطبيق و وضع قواعد صحية موحدة حلماية العمال و السكان من األخطار  - 

   ؛النووية

 اتر إستخداميتطو  مبا خيدمبناء املنشآت و املشروعات و اإلستثمار دعم و  تتسهيالتقدمي كل ال - 

  ؛الطاقة النووية

ستخدمه الدول األطراف اليت قد ت على مجيعتوفري وتوزيع املواد اخلام و الوقود النووي العمل على  - 

  و دون متييز؛دل اعوهذا بشكل 

  سلمية؛استخدام املواد النووية يف األغراض ال قصر - 

فيما بينها دون  طرافالدول األ بنيللمواد و املعدات اخلاصة  إنشاء مناخ مالئم للتبادل التجاري - 

  وعوائق؛ قيودأي 

للطاقة  اتاستخداموتنمية  طويرت قصدلدولية الدول و املنظمات اخمتلف مع  والتباحث تصالاإل - 

  . 2يف األعراض السلميةالنووية 

من املعاهدة فالدول األطراف  77املادة أما اهلدف اآلخر الذي تعمل على حتقيقه فجاء ذكره يف 

م تلتزم باإلمتناع عن حتويل استخدام املعادن واملواد االنشطارية اخلاصة املوجودة يف إقليمها عن االستخدا

الذي سبق أن أعلنته هذه الدول كما تلتزم بعدم اإلخالل باألحكام املتعلقة باإلمداد أو بأي التزامات 

وهكذا فإنه . خاصة تتعلق بالرقابة تكون املنظمة قد ارتبطت ا مع دولة غري عضو أو مع منظمة دولية

                                                           
1
 - Article 1 de la convention de la communauté européenne de l’énergie 

nucléaire. 
2Article 2 de la convention de la communauté européenne de l’énergie 

nusléaire . 
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واد إال للغرض الذي خصصت على اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية العمل على ضمان عدم استخدام امل

  . له

قد ما دامت  طاقة النوويةاالستخدام العسكري للعلى الدول واملالحظ أن املعاهدة مل حتظر 

فنجد أن فرنسا رفضت صراحة أن ختضع أي . صرحت بذلك سيما وأنه توجد يف املنظمة دوال نووية 

تفادي العقبات أمام عمل اجلماعة منشآا الذرية العسكرية ألي نوع من رقابة اجلماعة، وألجل 

األوروبية للطاقة الذرية عند إنشائها، فإن املعاهدة تفادت اخلوض يف مسألة استخدامات الطاقة النووية 

إذا كان سلميا أم عسكريا وإمنا إكتفت بضرورة اإلعالن عن نوع االستخدام كإجراء إعالمي للدول 

  .1ريةاألطراف وكذا اجلماعة األوروبية للطاقة الذ

ويف ذات الوقت إذا حاولت دول أخرى أن تتبع املثال الفرنسي كأملانيا أو إيطاليا مثال فاجلماعة 

ستكون على علم بتلك احلالة حبيث إن كل دولة تقوم باإلعالن عن نوع االستخدام الذي ستستخدم 

ل على موافقة اجلهات ومتتنع تلك الدولة عن تغيري هذا االستخدام إال بعد احلصو . فيه املواد النووية

  .2الرقابية يف اجلماعة وهو ما يعرف بسياسة الكتاب املفتوح للجماعة األوروبية للطاقة الذرية 

وهكذا يتبّني أن دور اجلماعة ينحصر فقط يف التحقق من عدم حتويل املواد النووية من االستخدام 

خدام سلمي إال إذا قامت السلمي إىل استخدام عسكري أو العكس من استخدام عسكري إىل إست

  .الدولة بإخطار سلطات الرقابة يف اجلماعة قبل القيام ذا التحويل

اجلماعة األوربية للطاقة الذرية وإن كانت مل حتظر اإلستخدامات العسكرية  ومما جتدر التنويه إليه أنّ 

 ّتتمثل يف تقدمي املساعدة أو ا إستثنت حالة واحدة للطاقة النووية وهذا إلعتبارات سياسية وأمنية، غري أ

  . التعاون مع دولة خارج اجلماعة األوربية يف اال النووي

األسلحة النووية وضمانات الوكالة معاهدة عدم انتشار وهذا من شأنه املسامهة يف تنفيذ أهداف 

مما يعين أا  الدولية للطاقة الذرية بعدم حتويل اإلستخدام السلمي للطاقة النووية إىل األغراض العسكرية،

دف لتنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية مثل باقي املنظمات الدولية واإلتفاقيات العاملية 

  . 3واإلقليمية

أّن نظام اجلماعة األوربية للطاقة الذرية قد أنشئ على أساس أن املواد املّشعة  رىهناك من يغري أّن 

اليت حتصل عليها اجلماعة يتم توريدها من الواليات املتحدة األمريكية، وهي ال تورد تلك املواد إال بناء 

                                                           
1
  .187ن معوض غنيم، مرجع سابق، ص اسوز / د - 

  .195حممود ماهر حممد، مرجع سابق، ص / د -  2
  .133حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د - 3
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ردة يف األغراض على إتفاق للتعاون يقتضي توفري الضمانات الكافية بعدم إستخدام املواد النووية املستو 

  . 1العسكرية أو إعادة تصديرها لطرف آخر

 :ثانيالفرع ال

  أجهزة الجماعة األوربية للطاقة الذرية

  البرلمان األوربي :أوال
يتألف الربملان األوريب من ممثلي كل الدول األطراف يف املعاهدة، وميارس الصالحيات والرقابة 

كما قد جيتمع يف دورة إستثنائية بناء . بعقد دورة سنويةويقوم . 2املسندة إليها مبوجب هذه املعاهدة

  .3على طلب أغلبية أعضائه

  .4ويناقش الربملان التقرير العام السنوي املقدم إليه من قبل اللجنة وهذا يف جلسة علنية

  المجلس :ثانيا
الرئاسة وعقدت . يتألف الس من ممثلني عن الدول األعضاء يف اجلماعة األوربية للطاقة الذرية

بدورها من قبل كل عضو من أعضاء الس ملدة ستة أشهر على التوايل حسب الرتتيب األجبدي للدول 

  .5األعضاء

ويتخذ مجيع التدابري ضمن اختصاصه  ،وميارس الس مهامه وصالحياته املقررة وفقا هلذه املعاهدة

  .6للتنسيق بني الدول األعضاء و اجلماعة األوربية للطاقة الذرية

  

  

                                                           
  .129مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -  1

2- Article 107 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique. 
3 -Article 109 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique . 
4 -Article 113 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique . 
5 - Article116 duTraité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique. 
6 - Article115 duTraité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique. 
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  اللجنة :ثالثا
تتألف اللجنة من مخسة أعضاء من جنسيات خمتلفة، ويتم إختيارهم حسب الكفاءة مع توفري  

فيمارس أعضاء اللجنة مهامهم باستقاللية تامة مبا خيدم  ،1كامل ضمانات االستقاللية يف أداء مهامهم

 .2املصلحة العامة اجلماعة األوربية للطاقة الذرية

  الطاقة النووية يف اجلماعة األوربية للطاقة الذرية ، فقد أنشئت اللجنة و قصد ضمان تطوير 

 : بغرض 

  ؛أحكام هذه املعاهدة والتدابري املتخذة من قبل املؤسسات  تنفيذالتأكد من  - 

صياغة توصيات أو آراء يف ااالت اليت حتددها هذه املعاهدة، إذا ما نصت صراحة على ذلك أو  - 

  ؛لذلك إذا رأت اللجنة ضرورة

للجنة سلطة إختاذ القرار واملشاركة يف صياغة التدابري اليت اختذها الس والربملان على النحو  - 

  ؛املنصوص عليه يف هذه املعاهدة

  .3ممارسة الصالحيات املسندة إليها من قبل الس لتنفيذ القواعد اليت ينص عليها - 

  محكمة العدل األوربية :رابعا
و تعمل على ضمان االمتثال للقانون يف تفسري  ،4وربية من سبعة قضاةتتألف حمكمة العدل األ

فإذا رأت اللجنة أن الدول األعضاء قد فشلت  ،5وتطبيق املعاهدة املنشئة للجماعة األوربية للطاقة الذرية

يف حتقيق واحد من التزاماا مبوجب هذه املعاهدة وجب عليه أن يصدر رأيا معلال بشأن هذه املسألة 

 . إعطاء الدولة الفرصة لتقدمي مالحظاا بعد

                                                           
1 -Article  126  du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique . 
2 -Article 126 paragraphe 2 du Traité instituant la communauté européenne de 

l’énergie atomique. 
3 -Article 124 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique . 
4-Article 137 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique. 
5 - Articl 136 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique.  



 اآلليات العالمية واإلقليمية لتنفيذ الحد من انتشار األسلحة النووية                                                               الفصل األول
 

 

281 

 

و يف حالة عدم إمتثال الدولة املعنية خالل الفرتة اليت حتددها اللجنة، فإا تقوم بإخطار حمكمة 

  .1العدل األوربية

املفعول يف  املالحظ أّن خمتلف األحكام الصادرة عن حمكمة العدل األوربية تعترب نافذة وساريةو 

الوطنية الصادرة عناجلهات  حكاماأل وحتظى مبقبولية مطلقة منها مثلاألطراف الدول مواجهة مجيع 

  .2ةلدولل يف النظام القانوين الداخليإلجراءات املعمول ا ل اهذا طبقو  القضائية يف الدولة

 :  لثالفرع الثا

  الجماعة األوربية للطاقة الذرية فينظام الرقابة 

لذا مت وضع نظام  ،إجراءت الرقابة اليت تفرضها اجلماعةلقد تضمن الفصل السابع من املعاهدة 

  . هلا  هدف إىل التأكد من أن املواد النووية ال حتول إىل أغراض أخرى غري تلك اليت كانت معدةيشامل 

و قد  األطراف،ونظام الرقابة خيلو من أي متييز بشأن مجيع املواد اليت توجد داخل إقليم الدول 

نفس قواعد هذه اللجنة وتطبق . ية للطاقة الذرية ممارسة الرقابة إىل جلنة مستقلةت اجلماعة األوربأوكل

بسلطة مستقلة، ومتارس على مجيع الدول األعضاء وعلى مواطنيها  يف ذلكالرقابة على اجلميع وتتمتع 

 3على قدم املساواة

الرقابة اليت متارسها  ويظهر أّن الرقابة اليت تقوم ا اجلماعة األوربية للطاقة الذرية ختتلف عن

املنظمات الدولية األخرى، فقواعد الرقابة تتمّيز بإستقاللية تلك اجلماعة من حيث اإلجراءات، إذ 

  .4تتعامل مباشرة مع القائمني على تشغيل املنشآت النووية وال تتعامل مع احلكومات

النظام الضمانات اليت  و اجلدير باإلشارة أّن نظام االحتاد األورويب خيتلف على عدد من نقاط

 :  5وضعتها الوكالة الدولية

                                                           
1 - Article 141 du Traité instituant la communauté européenne de l’énergie 

atomique. 
  .279الشافعي حممد البشري، مرجع سابق، ص / د -  2

3 -Gijssels Jan. L'Accord entre Euratom et l'A.I.E.A. pour l'application du 

Traité sur la non prolifération des armes nucléaires, AFDI, vol 18, 1972, P 843. 
  .130مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -  4

5- Roland Kobia, L’Union européenne et la non-prolifération : vers un saut 

qualitatif ?, p 49. 

 Voir le cite d'internet : - http : //www.oecd-nea.org/    vu le: 14/08/2013. 
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الرقابة يف األوراتوم تتضمن نظام متكامل دون احلاجة إىل استخدام وسائل إضافية، فهي  إنّ  - 

  ؛مستمدة مباشرة من املعاهدة

االنتشار  عدممعاهدة  تستند الرقابة على التزام مبوجب القانون األساسي للمعاهدة، يف حني أنّ   - 

النووي، على سبيل املثال، ذات طبيعة تعاقدية تتم طبقا إلتفاقات الضمانات اليت تربمها الدولة 

  ؛الطرف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يف بعض احلاالت، ميكن للمفتشني داخل االحتاد األورويب التدخل يف الدولة اليت هم من رعاياها   - 

  .الدولية للطاقة الذرية إال نادراوهذا ما ال جنده يف الوكالة 

األسلحة النووية على الدول غري املالكة  معاهدة عدم انتشاروإزاء اإللتزامات اليت نصت عليها 

لألسلحة النووية وحىت ال تتعرض هذه الدول إلزدواجية الرقابة والتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة 

ة مت عقد إتفاقية احلماية متعددة األطراف بني الوكالة الدولية الذرية و اجلماعة األوربية للطاقة الذري

 1للطاقة الذرية و اجلماعة األوربية للطاقة الذرية و الدول غري املالكة لألسلحة النووية يف اجلماعة األوربية

لنص  يتضمن ضرورة التنسيق بني إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و اجلماعة األوربية للطاقة طبقا

  .2من نص اتفاقية احلماية املتعددة األطراف 31املادة 

  إجراءات الرقابة التي تفرضها الجماعة األوربية للطاقة الذرية: أوال 
  توفير البيانات و المعلومات - 1

من نص املعاهدة املنشئة للجماعة األوربية للطاقة الذرية على إلتزام أي شخص  78أكدت املادة  

ستغالل منشأة نووية يف إنتاج أو فصل أو استخدام املواد األصلية أو املواد اإلنشطارية يقوم بإنشاء أو إ

اخلاصة ، على أن يّتم إعالم اللجنة باخلصائص التقنية األساسية هلذه املنشأة وهو أمر ضروري لتحقيق 

  .77أهداف ضمانات اجلماعة املنصوص عليها يف املادة 

ة للجماعة األوربية للطاقة الذرية مل تتطلب فحص تصميمات عاهدة املنشئامل نّ هكذا يتبني أو 

يف إنتاج أو فصل أو استخدام  يةنوو  منشأةمن يقوم بتشغيل مجيع م از بإل تكتفيت النووية بل نشآامل

اليت البيانات  ميعاللجنة جب يطلعت و أن نشآاملواد النووية بتقدمي املعلومات الفنية األساسية هلذه امل

                                                           
  :ملزيد من التفصيل ينظر  1977فيفري  21دخلت إتفاقية احلماية املتعددة األطراف يف  -  1

 IAEA, INFCIRE/193.  -  
  .139-142مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -  2
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النووية وطرق تشغيلها وكمية ونوع املواد املستخدمة وجيب على اجلماعة األوروبية للطاقة  املنشآتب تتعلق

  .1التفاقيةلنص االذرية التحقق من دقة وصحة مجيع املشروعات اليت تتضمن استرياد مواد ومعدات وفقا 

  :حول العمليات النووية السجالت وتقديم التقارير إعداد - 2
  : لخاصة بالعمليات النوويةاسجالت إعداد ال-أ

شخاص اخلاضعني لضمانات من نص املعاهدة تلتزم اللجنة مبطالبة األ 79ووفقا لنص املادة 

كافة جرد  مجيع العمليات اليت قامت ا الدولة حىت تستطيع اللجنة  ويسجالت حتوضع اجلماعة ب

خدمة أو املنتجة من طرف الدول املعادن اخلام و املواد األصلية و املواد االنشطارية اخلاصة املست

األطراف يف اجلماعة، وهذا من شأنه أن جيعل اللجنة على إطالع كامل مبخزون املواد النووية وطبيعة 

  .2دثتغيريات قد حتألي ة مستمر متابعة  تكون يذلك يفهذه املواد و 

  : التقارير تقديم  - ب
تلتزم الدول بإرسال تقارير دورية إىل بية حسب ما جاء يف املادة الثالثة من معاهدة اجلماعة األور 

اللجنة، وتتضمن هذه التقارير كمية املواد اخلام اليت تستخدم و كذا الكميات املستوردة أو املوجهة إىل 

خمتلف منشآت األحباث وكل ما يتصل  حولتقارير أخرى  عن إرسالفضال . التصدير من املواد النووية

 ا دولة أبرمت إتفاقإال أّ للضمانات حىت ولو كانت الدولة غري عضو  بإنتاج واستخدام املواد اخلاضعة

  .ضمانات مع اجلماعة األوربية للطاقة الذرية باتفاقية

  التفتيش عمليات - 3
ميكن للجنة إرسال مفتشني إىل إقليم : " ه من املعاهدة املنشئة للجماعة على أنّ  81تنص املادة 

إلقليم دولة معينة جيب على اللجنة الدخول يف  بالزيارة األوىل الدولة األعضاء وقبل قيام املفتشني

مشاورات مع هذه الدولة على أن تغطي هذه املشاورات مجيع الزيارات التالية هلذا املفتش وبعد اإلنتهاء 

من هذه املشاورات وبعد تقدمي أوراق االعتماد يكون للمفتش احلق يف دخول مجيع األماكن و احلصول 

يانات واالتصال بكل شخص يتعامل مع املواد أو املعدات أو التسهيالت النووية حبكم على كل الب

  . "وظيفته

 طلب إىل ميتقد للمفتشني القيام مبهامهم، ففي هذه احلالة على اللجنةالدولة  ال تسمحوعندما 

يش، ويف حالة رئيس حمكمة العدل األوروبية يتضمن إصدار أمر يدعو فيه الدولة إىل اإللتزام بأمر التفت

                                                           
1
  .190-189سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص / د- 

  .381حممود ماهر حممد، مرجع سابق، ص / د -  2
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اإلستعجال تستطيع اللجنة إصدار قرار يلزم الدولة بتنفيذ التفتيش، على أن يتم رفع هذا القرار إىل 

رئيس حمكمة العدل حىت يوافق عليه الحقا، وبعد تصدر احملكمة األمر تلتزم الدولة بالسماح للمفتشني 

  .التفتيش ببالدخول إىل األماكن احملددة يف األمر اخلاص 

نظام ضمانات اجلماعة األوربية للطاقة الذرية  اليت إنفرد اهذه اإلجراءات شك أّن من مثل الو  

  .1التفتيشعمليات تنفيذ  يف عا سر مهما قصد اإل اناضميعد عن غريه من النظم الدولية 

كوالت وقصد تيسري بدء نفاذ نظام املراقبة وتعزيزها، قد وّقع االحتاد األورويب والدول األعضاء الربوتو 

اإلضافية اليت حتقق جمموعة واسعة من الضوابط لضمان عدم وجود مواد غري معلنة يف املنشآت النووية 

كجزء من اتفاق . أو غري النووية اليت ميكن استخدامها لألنشطة اليت ميكن أن تسهم يف االنتشار النووي

  .2ويب والوكالة الدولية للطاقة الذريةبني األوراتوم ودول غري احلائزة لألسلحة النووية يف االحتاد األور 

وما جتدر اإلشارة إليه هو النص على التعاون بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجلماعة األوربية 

للطاقة الذرية حبيث يتم التنسيق بني إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبني نظام الرقابة الذي متارسه 

وهذا من أجل إخضاع الدول األطراف لنظام الرقابة الذي تفرضه  .3 ة الذريةاجلماعة األوربية للطاق

  .إتفاق الضمانات الشاملة اخلاص بالوكالة الدولية

  الجماعة األوروبية للطاقة الذريةفي ظل  تعزيز نظام الرقابة :ثانيا
  اإلمتيازات والحصانات:  1

على  1965أفريل 8للطاقة الذرية الصادر يف تضمن الربوتوكول امللحق مبعاهدة اجلماعة األوروبية 

منح جمموعة من احلصانات واإلمتيازات اليت يتمتع ا موظفو اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية مبناسبة 

هلم حصانة يف  وهو خيص إمتيازات وحصانات املفتشني على إعتبارهم موظفني رمسيني .4أداء مهامهم

  .5أداء مهامهم حبرية دون أي ضغوطأعماهلم القانونية حىت يتسىن هلم 

فيما خيص  حبصانة قضائيةاجلماعة األوروبية للطاقة الذرية مفتشو تمتع يوعلى هذا األساس 

تصرفام وأعماهلم اليت يقومون ا بصفتهم الرمسية وتستمر هذه احلصانة حىت بعد إنتهاء وظائفهم، غري 

                                                           
  .192، مرجع سابق، ص سوزان معوض غنيم / د -  1

2 -INFCIRC/193 
  .142مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د-  3

4- Myriam Benlolo Carabo, les immunités des communautés européennes, 

AFDI, 2008, p 549. 
5
  .392حممود ماهر، مرجع سابق، ص / د - 
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أمام حمكمة العدل األوربية على أساس أا اجلهة  أن هذه احلصانة يستثىن منها اإلجراءات اليت تتم

  .1اجلماعة األوروبية للطاقة الذريةاملختصة للنظر يف الدعاوى اليت ترفع ضد موظفي 

مجيع البالغات الرمسية ونقل مجيع املستندات اخلاصة اليت تصدر عن خمتلف أجهزة  كما أن

ن الدول األعضاء باملعاملة املمنوحة من قبل تلك اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية يف إقليم كل دولة م

ال ميكن رقابة املراسالت الرمسية واالتصاالت الرمسية األخرى اليت تتم ف. الدولة على البعثات الدبلوماسية

  .2بني خمتلف أجهزة اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية 

واملوظفني يف اجلماعة األوروبية هو ويف احلقيقة أن هذه االمتيازات واحلصانات املمنوحة للمسؤولني 

ملصلحة هذه األخرية، غري أنه ميكن ألي جهاز من أجهزة اجلماعة األوروبية إسقاط احلصانة املمنوحة 

  .3للموظف إذا رأى أن التنازل عن هذه احلصانة ال يتعارض مع مصاحل اجلماعة األوروبية 

  عة األوروبية للطاقة الذريةالجمافي إطار  باإللتزامات الدولية اإلخالل آثار: 2
كل دولة من الدول األعضاء تعترب مسؤولة عن تنفيذ أحكام املعاهدة والتطبيق الصحيح هلا يف 

نظامها القانوين مبوجب معاهدة اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية، فقد أسندت املعاهدة للجنة التابعة 

  .ر يف أي إنتهاك يصدر عن دولة طرفللجماعة األوربية للطاقة الذرية واحملكمة سلطة النظ

إذا رأت اللجنة أّن دولة ما قد أخّلت بإلتزاماا مبقتضى نص املعاهدة فإا ويناء على ذلك،  

تبدي مالحظاا وتصدر قرارا مسببا بشأن هذه احلالة وتأمر الدولة بإختاذ اإلجراءات الالزمة واإلمتثال 

ل املدة احملددة من قبلها، تقوم اللجنة بإخطار حمكمة لذلك، ويف حالة الرفض وعدم اإلمتثال خال

 .4العدل األوربية ذه احلالة 

واحد من التزاماا مبوجب طرف بإنتهاك أخرى قيام دولة  ما تبني هلاإذا طرق وجيوز لكل دولة 

كمة يتم غري أنه قبل رفع الدعوى أمام احمل. أمام حمكمة العدل األوربيةسألة هذه املعاهدة أن تعرض امل

عرض احلالة إىل اللجنة، لتقوم هذه األخرية بإصدار رأي مسبب بعد أن تقدم الدول املعنية تعليقاا 

                                                           
1
  .195-194سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص / د - 

2 - Article 5 du Protocole sur les Privilèges et Immunités de la Communauté 

Européenne de l'Énergie Atomique available sur cite d’internet :  

- http : //eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957K/tif/11957K.html 
3 -Myriam YRIAM Benlolo Carabo, Op-cit, p 554.  
4 -Article 141 et 145 du traité de l’EURATOM. 
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إذا مل يصدر عن اللجنة خالل ثالثة أشهر من الطلب أي يف حالة و . ومالحظاا اخلطية والشفوية

  .1موقف، ميكن للدولة اللجوء مباشرة إىل احملكمة

األوربية كجهة قضائية بالنظر يف مجيع القضايا اليت تطرح عليها واملتعلقة حمكمة العدل ختص فت

  .2بتفسري وتطبيق أحكام معاهدة اجلماعة األوربية للطاقة الذرية

وتتمثل العقوبات املفروضة على الدولة اليت تنتهك إلتزاماا مبقتضى معاهدة اجلماعة األوربية 

اد النووية اليت قدمت هلا أو وقف مجيع املساعدات ووقف للطاقة الذرية يف شكل إنذار أوسحب املو 

  .3التعاون مع هذه الدولة

 :المطلب الثاني 
  )NEA( وكالة الطاقة النووية 

هي وكالة متخصصة تابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) NEA(وكالة الطاقة النووية 

)OECD .( 4آسيا واحمليط اهلادئبلدا عضوا من أوروبا وأمريكا الشمالية و  31تضم.  

ومع املفوضية األوروبية،  ) IAEA(وتتعاون وكالة الطاقة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

 .5ا مكما تنسق أنشطتها معه

 :الفرع األول 

   أهداف الوكالة الطاقة النووية 

تعمل الوكالة على حتقيق هدفني أساسيني مها تشجيع وتطوير اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية 

  .الطاقة النووية إىل األغراض العسكريةإستخدام من جهة ، ومن جهة أخرى العمل على منع حتويل 

طوير إنتاج مبقتضى نص املادة األوىل من النظام األساسي للوكالة، فإن الوكالة دف إىل تشجيع وت

واستخدامات الطاقة النووية، مبا يف ذلك التطبيقات اإلشعاع املؤين لألغراض السلمية من قبل الدول 

  .6املشاركة من خالل التعاون بني هذه الدول وتنسيق التدابري املتخذة على الصعيد الوطين

                                                           
1 - Article 142 du traité de l’EURATOM. 
2 -Article 136  du traité de l’EURATOM. 

3
  .196سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ض/ د - 

  .يف املئة من القدرة النووية املوجودة يف العامل 90هذه البلدان جمتمعة متثل حوايل  -  4
  :نظر املوقع الرمسي للوكالة للمزيد من اإلطالع ، ي -  5

  2013/08/16Vu le:  http : //www.oecd-nea.org/nea/index-fr.html-  
6- Article 1 du statut de l’ANE. Voir le cite internet :  
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راء مشاورات بشأن وهلذا تقوم وكالة الطاقة النووية بتشجيع الدراسات الفنية واالقتصادية وإج

الربامج واملشاريع املتعلقة بتطوير البحث والصناعة يف جمال إنتاج واستخدامات الطاقة النووية يف 

يف خل ديت تاألغراض السلمية، وهذا من خالل التعاون مع خمتلف اهليئات األخرى بشأن األمور ال

  .1اختصاصام

 جمال إنتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض وعند االقتضاء، فإن الوكالة تنشئ مشاريع مشرتكة يف

يف املشاريع التنموية يف جمال الطاقة  السلمية، والسعي لضمان مشاركة أكرب عدد ممكن من البلدان

  . 2النووية

كما تقوم الوكالة بتشجيع تطوير البحوث ذات الصلة إلنتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض 

و حتقيقا هلذه الغاية، تقوم بإبرام اتفاقات مع الدول األطراف، فضال عن . ركةالسلمية يف البلدان املشا

إضافة على أا تقوم بتشجيع . أعاله 5إنشاء مؤسسات حبثية مشرتكة يف وضع شروط عليها يف املادة 

يع مجبني  بتطوير وتشجيع اإلستخدام السلمي للطاقة النوويةتبادل املعلومات العلمية والتقنية املتعلقة 

 .3الدول األطراف

إستخدام الطاقة النووية يف يتجلى يف منع  أما اهلدف الثاين الذي تعمل الوكالة على حتقيقه

نصت املادة األوىل من النظام األساسي للوكالة بضرورة ضمان أن مجيع  إذ األغراض العسكرية

أال يكون الة أو حتت إشرافها املشروعات املشرتكة و املواد و املعدات و اخلدمات املتاحة بواسطة الوك

  . 4يف األغراض العسكرية موجها 

أطلق عليها . الرقابة والتفتيشمها  ناول مسألتنياتفاقية تت مت الدول األطرافبر أهلذا الغرض حتقيقا و 

اإلتفاقية سارية ، وأصبحت أحكام هذه 19575إتفاقية إنشاء رقابة األمن يف جمال الطاقة النووية لعام 

                                                                                                                                                                                

 http : //www.oecd-nea.org/nea/statuts.html 
1 - Article 4/A du statut de l’ANE. 
2 - Article 5 du statut de l’ANE. 
3 - Article 7 du statut de l’ANE. 
4- Article 1/b du statut de l’ANE : « L'objet de l'Agence est de promouvoir, en 

tenant compte de l'intérêt public et de la nécessité de prévenir la prolifération 
de dispositifs nucléaires explosifs. »  
5- convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de 

l’énergie nucléaire , voir le cite d’internet :  
http : //www.oecd-nea.org/law/legislation/convention-security-protocol-e-
f.pdf 
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، والغرض األساسي هلذه اإلتفاقية هو ضمان تشغيل املشروعات املشرتكة، 1959 عام ذمن النفاذ

وإستخدام املواد واملعدات واخلدمات املتاحة عن طريق الوكالة أو حتت رقابتها لن تستخدم يف األغراض 

  . 1العسكرية

دولة طرف، سواء تعلق بإتفاقيات ثنائية أي واملالحظ أّن الوكالة تقوم مبهمة الرقابة بناء على طلب 

أي نشاط يف جمال الطاقة  حول الشكوك عنأو متعددة األطراف، أو بناء على طلب من احلكومة 

  .2النووية

ب على إمتداد حظر نقل املواد واملعدات النووية إىل خارج إقليم دولة من الدول /2وتؤكد املادة 

ذرية إال بعد إخضاع هذه املواد لنظام الضمانات النووية أي األطراف يف الوكالة األوربية للطاقة ال

إنصراف ضمانات إتفاقية األمن اخلاصة بدول الوكالة إىل أي دولة ليست طرف يف الوكالة بشرط أا 

 .قد تلقت مساعدات يف جمال الطاقة النووية من دولة طرف يف الوكالة

يد من االتفاقيات ختص املشروعات املشرتكة بني ويف إطار التعاون يف اال النووي، قد وقعت العد

الدول األوربية ومن هذه املشروعات اتفاقية إنشاء الشركة األوروبية لإلنتاج الكيميائي للوقود النووي 

رويج وكذلك إنشاء وتشغيل مفاعل تربيد غاز ذي نومشروع التشغيل املشرتك ملفاعل مياه فعلية يف ال

 .3ضع أيضا لنظام رقابة وكالة الطاقة النووية خت مجيعهادرجة حرارة عالية و 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ( وما جتدر اإلشارة إليه هو التشابه بني أهداف املنظمات الثالث

، فجميع هذه املنظمات الدولية تعمل من )اجلماعة األوربية للطاقة الذرية، والوكالة األوربية للطاقة النووية

إستخدامات الطاقة النووية خدمة للسلم والتنمية، والعمل من جانب آخر على أجل تطوير وتشجيع 

منع إستخدام هذه الطاقة يف األغراض العسكرية، كما تتشابه الوظائف اليت تقوم ا كل يف نطاق 

  .4عملها من أجل حتقيق هذه املقاصد

  

  

  

                                                           
  .135حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د-  1

2-Article 1/b de la convention de contrôle sécurité dans le domaine de 

l’énergie nucléaire. 
  .وما بعدها 215حممود ماهر حممد، مرجع سابق، ص/ د -  3
4
  .313حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د - 
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 :الفرع الثاني 

  الطاقة النووية وكالة أجهزة

ويف نفس الوقت خيضع إلشراف جملس منظمة التعاون   أجهزةيعتمد على عدة تطبيق االتفاقية  إنّ 

إضافة على  ،1جلنة التوجيه ومكتب الرقابة: ين مها جهاز فتطبيق االتفاقية ميارس أساسا من قبل  ،والتنمية

  .وجود جهاز قضائي خيتص بالرقابة القضائية حول تطبيق وتفسري أحكام اإلتفاقية

  مكتب الرقابة:  أوال
. 2ويتألف من ممثل واحد عن كل دولة طرف يف االتفاقية  يعد من األجهزة املهمة يف الوكالة،

يف إعداد قرارات جلنة التوجيه، كما خيتص مبجال الرقابة يف جمال الطاقة النووية، وعلى هذا  وخيتص

ركات النحو، يقوم بتحضري النصوص املتعلقة بالرقابة ولوائح األمن اليت تفرض على خمتلف الش

كما يقوم مكتب الرقابة بالتحقق وتقدمي تقرير  ميارس سلطة تنظيمية، فهووالنشاطات اليت ختضع للرقابة 

  .3عن االمتثال لاللتزامات الناشئة عن اتفاقية رقابة األمن، مبا يف ذلك اإلبالغ عن مجيع املخالفات 

ة ما قد دوللرقابة، ويف حال رأت أّن يف التقارير املتعلقة مبمارسة ابالنظر مكتب الرقابة أيضا  وخيتص

تقدمي مقرتاحاا بإختاذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع و  هامكتب الرقابة يأمر  خالفت إلتزاماا فإنّ 

  .4التدابري الالزمةحول ، إذا لزم األمر إىل جلنة التوجيه ومالحظاا

  جنة التوجيهل: ثانيا 
وجيوز للجنة  ،5احلكومات األطراف يف هذه اإلتفاقيةن مجيع عتتكون جلنة التوجيه من ممثلني 

التوجيه أن تنشئ من اللجان وجمموعات العمل اليت تراها ضرورية ملساعدا يف القيام بواجباا، وتعهد 

  .6هلم تنفيذ أي مهمة تدخل يف إختصاص الوكالة

                                                           
1- Article 7 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité 

dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
2 -Article 7 paragraphe 2 de la convention sur l’établissement d’un contrôle 

de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
3 - Vignes Daniel-Henri, Op-cit, p 561. 
4 - Ibid, p 561. 
5 -Article 9 du Statuts de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. 
6 -Article 12 du Statuts de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. 
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ه ميكن للجنة التوجيه أنّ وأشارت الفقرة الثانية من املادة العشرة من النظام األساسي للوكالة على 

إصدار آراء، وال سيما يف شكل توصيات إىل الدول األطراف يف مجيع املسائل اليت تدخل يف 

جلنة التوجيه تقدم تقريرا سنويا إىل جملس منظمة التعاون اإلقتصادي  إضافة إىل أنّ . اختصاصاا

OCDE 1دول األطرافعن تنفيذ واليتها وعلى الوضع وآفاق الصناعة النووية يف ال.  

 : كما ختتص جلنة التوجيه بإختاذ مجيع القرارات الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص 

  ؛املوافقة على النظام الداخلي ملكتب الرقابة - 

  ؛املوافقة على أنظمة السالمة - 

  ؛OCDEإبرام اتفاقات مع احلكومات املعنية وهذا بعد موافقة جملس منظمة التعاون اإلقتصادي  - 

وعند االقتضاء، للجنة احلق يف إختاذ التدابري الالزمة املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذه  - 

 . اإلتفاقية عند إنتهاك إحدى الدول إللتزاماا

 . 2أن تطبيق هذه االتفاقية بإمجاع أعضائها احلاضرين واملصوتنيوتعتمد قرارات اللجنة التنفيذية بش

  المحكمة: ثالثا 
من أجل ضمان احلصول على أقصى قدر من الضمانات لتنفيذ نص االتفاقية، وتطبيق نظام مراقبة 

 خيتارهم األمن ملنع انتشار األسلحة النووية، فإنه مت النص على إنشاء آلية قضائية تتألف من سبعة قضاة

  .3باإلمجاع ملدة مخس سنوات OCDEجملس منظمة التعاون اإلقتصادي 

ويتم اختيار القضاة من األشخاص الذين يتمتعون باالستقاللية والذين تتوافر فيهم املؤهالت 

املطلوبة للتعيني يف بلدام يف أرفع املناصب القضائية، أو من املشرعني املشهود هلم من الكفاءة املعرتف 

                                                           
1 -Article 10 du Statuts de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. 
2 -Article 10 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité 

dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
3 - http : //www.oecd-nea.org/law/european-nuclear-tribunal-fr.html 
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ويبقوا يتمتعون ذه  ،متع القضاة باحلصانة خالل الوالية القضائية عن أفعاهلم بصفتهم الرمسيةو يت  .1ا

  .2غري أنه ميكن للمحكمة أن تتنازل عن هذه احلصانة. احلصانة حىت بعد انتهاء مهامهم

ين وللدول األطراف يف املنظمة احلق يف التمثيل أمام احملكمة، ويتمتع هؤالء املمثلني و للمستشار 

القانونيني و احملامني باحلصانة ضد الدعاوى القضائية فيما يتعلق مبا يدلون به من بيانات، وقد ترفع هذه 

  .3احلصانة من طرف احملكمة إذا رأت أن ذلك ال يتعارض مع واجب إدارة العدالة

باريس لعام واملالحظ أّن اختصاص احملكمة يقتصر على النزاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق اتفاقية 

 1960بشأن رقابة األمن وإتفاقية باريس حول املسؤولية املدنية يف جمال الطاقة النووية لعام  1957

املكملة التفاقية باريس، من أجل جتنب االزدواجية مع األنظمة املماثلة  1963واتفاقية بروكسل لعام 

   .4اليت أنشأها كل من اليوراتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويف  ،فعلى احملكمة النظر يف مدى االمتثال ألحكام االتفاقية واللوائح واالتفاقات املتعلقة باألمن 

  .5حالة إعالن عدم االمتثال فإنه جيب على جلنة التوجيه القيام باختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ قرار احملكمة

 : الفرع الثالث

  نظام الرقابة في وكالة الطاقة النووية

إّن الغرض من نظام الرقابة هو أن يكون استخدام الطاقة النووية موجها لألغراض السلمية و عدم 

قامت وكالة لذا . وجود نظام حنو السيطرة العسكرية يف سياق تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية

الرقابة يف حالة  لتعزيز نظام، وتضمنت أحكاما قانونية إختاذ العديد من اإلجراءاتبالطاقة النووية 

  .ة طرف فيهااإلخالل بأحكام اإلتفاقية من أي دول

  

                                                           
1 -Article 3 du Protocole relatif au tribunal créé par la convention sur 

l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire 

Conclu à Paris le 20 décembre 1957 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 

1959 
2 -Article 4 du Protocole relatif au tribunal créé par la convention sur 

l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire 
3 -Article 10 du Protocole relatif au tribunal créé par la convention sur 

l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
4 -http : //www.oecd-nea.org/law/european-nuclear-tribunal-fr.html 
5 - Vignes Daniel-Henri, Op-cit, p566. 
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 الطاقة النووية  الرقابة في وكالةإجراءات :  أوال
إختاذ العديد من اإلجراءات، وهي متاثل اإلجراءات املعمول ا يف إطار بقامت وكالة الطاقة النووية 

ات يف فحص تصميم املنشآت النووية، التفتيش، الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتتمثل هذه اإلجراء

  .اإلطالع على السجالت، وتقدمي تقارير 

  فحص تصميم المنشآت النووية - 1
املواد واملعدات أو اخلدمات اليت النووية و تتم عملية الرقابة من طرف الوكالة على مجيع املنشآت 

وختضع هذه املنشآت . 1مع احلكومات املعنيةتقدمها الوكالة أو حتت إشرافها، يف إطار االتفاقات املربمة 

خططها وبراجمها واملواد كذا إىل فحص تصميم املنشآت النووية كنوع من الرقابة الوقائية يف مرحلة البناء و 

واملعدات املختلفة اليت ميكن إستخدامها، فكل ذلك جيب أن يقدم إىل الوكالة للتحقق من أن الرقابة 

  .2ميكن ممارستها بفعالية

   3وتقديم التقارير اإلحتفاظات بالسجالت- 2
أشارت املادة الثالثة من اتفاقية رقابة األمن على إلتزام الدول األعضاء باإلحتفاظ بسجالت 

  .تتضمن حساب املواد املواد اخلام واملواد االنشطارية اخلاصة املستخدمة أو اليت تنتجها الشركة أو املنشأة

ن نفس املادة من اتفاقية رقابة األمن فيتعلق بضرورة تقدمي الدول أما اإللتزام اآلخر الذي ورد ضم

  .األطراف تقارير إىل الوكالة عن مجيع النشاطات اليت حتدث يف هذه املشروعات أو املنشآت

  التفتيشعمليات  - 3
م أكدت املادة اخلامسة من إتفاقية رقابة األمن يف جمال الطاقة النووية على صالحية الوكالة يف القيا

بإجراء التفتيش وهذا من خالل إرسال مفتشني إىل أقاليم الدول األطراف يف الوكالة، ويتم تعيني 

، وجيب السماح هلم بالدخول يف كل األوقات إىل  4املفتشني بعد احلصول على موافقة احلكومة املعنية

                                                           
1- Article 2 paragraphe A-3 et l’article 1 paragraphe A- 2 de la convention sur 

l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 

2- Article 3 paragraphe A et b  - de la convention sur l’établissement d’un 

contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
3 - Article 3 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans 

le domaine de l’énergie nucléaire .  
  : نظر ييعد املفتشون جزءا من موظفي الوكالة وقد يكونوا موظفني أو خرباء أو مستشارين،  -  4

-Vignes Daniel-Henri. Le système de contrôle de sécurité de l'Agence 

européenne pour l'énergie nucléaire. AFDI, volume 7, 1961. P  562 . 
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املعدات و  كل األماكن و احلصول على البيانات واإلتصال بأي شخص ترى أمهية عمله باملواد و

املنشآت حمل الرقابة وهذا حىت تستطيع الوكالة التأكد من مدى إحرتام الدول لاللتزامات اليت متخضت 

  .1تها الوكالة مع احلكومة أو احلكومات املعنيةأبرمعن اتفاقية رقابة األمن أو عن أي اتفاقية أخرى 

بالتصريح بتنفيذ التفتيش فضال على وتؤكد إتفاقية رقابة األمن على أّن مكتب الرقابة هو املخّول 

أّن التصريح يتضمن حتديد املنشآت اليت ستخضع للتفتيش، ويف كل مهمة للتفتيش تلتزم الوكالة بإخطار 

 .احلكومة املعنية مسبقا بتنفيذ التفتيش دون اإلشارة أو حتديد أماكن املنشآت اليت سوف ختضع للتفتيش

مرافقة املفتشني الدوليني مبمثلني للحكومة املعنية على أن جيوز للحكومة املعنية بالتفتيش طلب و 

يلتزم هؤالء املمثلني بعدم عرقلة املفتشني عند ممارسة مهامهم بأية وسيلة كانت، ويكون املفتشون 

الدوليون مسؤولني عن احلصول على احلساب املشار إليه يف السجالت املتعلقة باملواد األصلية و املواد 

اصة، و التحقق من إحرتام احلكومة املعنية مجيع اإللتزامات الناشئة عن إتفاقة رقابة األمن اإلنشطارية اخل

أية خمالفات إرتكبتها رصد املفتشون  ويتوىل. وأية إتفاقية تربمها مع احلكومة أو احلكومات املعنية

  . احلكومة املعنية وتدرج ضمن التقارير اليت تقدم إىل مكتب الرقابة

رئيس احملكمة  موجه إىلطلب تقدم بالدولة إجراء التفتيش جيوز ملكتب الرقابة أن ي ا إذا رفضتأمّ 

حول كوضوع قرارا على رئيس احملكمة إختاذ تفتيش املشروع املعين ويف هذه احلالة عملية تنفيذ  قصد

  .2خالل ثالثة أيامالتفتيش 

وظفني الدوليني، حىت بعد توقفهم ومبقتضى ممسؤوليام جتاه الوكالة، يلتزم املفتشون وغريهم من امل

عن أداء واجبام وإنتهاء مهامهم، باحملافظة على سرية الوقائع واملعلومات اليت اكتسبوها أثناء ممارستهم 

مبوجب  ات الالزمةبو عقتسلط عليهم ال، و ةقانونيال تهممسئولي يرتبهلذه القاعدة  خرقملهامهم، و أي 

كومات املتعاقدة يف االتفاقية على خرق السرية، بغض النظر عن حكام املعمول ا على أراضي احلاأل

  .جنسية اجلاين

                                                           
1 - Article 5 paragraphe A. de la convention sur l’établissement d’un contrôle de 

sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
2- Article 11 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans 

le domaine de l’énergie nucléaire. Voir aussi : Vignes Daniel-Henri. Le système 

de contrôle de sécurité de l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire. AFDI, 

volume 7, 1961. P 562. 
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الوكالة أو سبب اليت حتدث بر اضر األ تها القانونية مما يستلزم تعويضمسئولاألوربية املنظمة  تحملوت

  .1ممبهامه مبناسبة القيامموظفيها 

  الرقابة تعزيز نظام:  نياثا
  :الحصانة الدبلوماسية- 1

لة الطاقة النووية أحد اهليئات األساسية اليت أنشأا املنظمة األوربية للتعاون اإلقتصادي تعد وكا

والتنمية، لذا فإن موظفي وكالة الطاقة النووية من مفتشني ومراقبني يتمتعون بنفس احلصانات 

  .يةواإلمتيازات اليت يتمتع ا غريهم من موظفي املنظمة األوربية للتعاون اإلقتصادي والتنم

ومن بني هذه اإلمتيازات واحلصانات اليت يتمتع ا موظفو وكالة الطاقة النووية مبناسبة أداء 

جند أن هؤالء . مهامهم، وتسمح هلم بالقيام ا بكل حرية بعيدا عن الضغوط واإلمالءات الدولية

أعماهلم  املوظفون من املفتشني وغريهم هلم كامل احلصانة القضائية ضد الدعاوى القضائية عن

وهذه احلصانة متتد هلم وألزواجهم وأقارم الذين يتكفلون . وتصرفام مبناسبة أدائهم ملهامهم الدولية

م، ويستفيدون جبميع التسهيالت املمنوحة للموظفني الدوليني على أساس أم يدخلون ضمن 

  .البعثات الدبلوماسية

  .املرتبات واألجور اليت يتلقوا كموظفني دولينيوكذلك يستفيدون من اإلعفاءات الضريبية على 

  في ظل وكالة الطاقة النووية  باإللتزامات الدولية اإلخالل آثار - 2
إذ مل متتثل دولة طرف لاللتزامات املنصوص عليها يف صلب اإلتفاقية، فإّن الوكالة تقوم بإختاذ 

اخلطوات الالزمة ملعاجلة هذا الوضع وإذا مل يتم تصحيح الوضع يف غضون فرتة زمنية معقولة، فالوكالة 

  : تتخذ تدبريا أو أكثر من اجلزاءات التالية 

 . اخلدمات واملعدات املقدمة من طرف الوكالة أو حتت إشرافها قطع أو توقيف تسليم املواد أو"  - 

 .2"إسرتجاع املواد واملعدات اليت تقدمها الوكالة أو حتت اإلشراف - 

و تؤكد املادة السادسة من إتفاقية رقابة األمن يف جمال الطاقة النووية على إلتزام احلكومات 

، إضافة  5من املادة ) ب(نصوص عليها يف الفقرة األطراف يف هذه االتفاقية بضمان تنفيذ اجلزاءات امل

                                                           
1- Article 9 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans 

le domaine de l’énergie nucléaire. 
2 -Article 5 paragraphe B de la convention sur l’établissement d’un contrôle de 

sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
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، ويف حالة حدوث ) ه( 11إىل تنفيذ األوامر الصادرة عن رئيس احملكمة بتنفيذ التفتيش مبوجب املادة 

 .1أي انتهاكات يقع على احلكومات املعنية إصالح ومعاجلة تلك اإلنتهاكات

رارات اليت تصدر عن الوكالة أمام احملكمة وقد منحت الوكالة احلق لكل دولة طرف يف إستئناف الق

وإذا إلتزمت احملكمة السكوت ومل ترد خالل مدة شهرين على طلب اإلستئناف يعد ذلك رفضا من 

 .2فضال على حق هذه الدول يف إستئناف اجلزاءات املوقعة عليها. جانبها

 المطلب الثالث 
  ة البحر الكاريبيمنظمة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطق

تعد منظمة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب منظمة حكومية 

وتعد مسؤولة عن ضمان االمتثال ألحكام املعاهدة  ،1967أنشئت مبوجب معاهدة تالتيلولكو لعام

يف منطقة  33عت مجيع الدول وقد وق. حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  .4يوجد مقرها يف مكسيكو باملكسيك. 3أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب على املعاهدة

 :األولالفرع 

  حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منظمةأهداف  

الالتينية أهداف تعمل على حتقيقها على تضمنت ديباجة معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا 

. 5املدى البعيد والقريب، وجماال جغرافيا حمددا هو قارة أمريكا الالتينية وجماال أمشل هو العامل بأسره

                                                           
1- L’article 6 : « les gouvernements parties à la présente convention 
seront tenus d'assurer l'exécution des mesures prescrites en vertu du 
paragraphe B de l'article 5, des mandats délivrés par le président du 
tribunal en vertu de l'article 11 E et s'il y a lieu, la réparation des 
infractions par les auteurs de celles-ci ». 
2 - Article 13 de la convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans 

le domaine de l’énergie nucléaire. 
  :املوقع الرمسي للمنظمة ظر ينللمزيد من اإلطالع،  -  3

- http : //www.opanal.org      vu le: 06/09/2013. 
 ، مركز2012ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، الكتاب السنوي لعام معهد  - 4

  .669، ص2012دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
  .135حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د -  5
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ومنع . حظر انتشار األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية وبقائها خالية منها وتتمثل هذه األهداف يف

لتسلح النووي وجتنيبها أي حرب نووية، مع العمل يف نفس الوقت على الدول من اإلشرتاك يف سباق ا

  .تشجيع وتنمية اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية لكافة دول أمريكا الالتينية

وعلى هذا األساس تشكلت مبوجب معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية منظمة 

ل مشكالت اإللتزام باملعاهدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة إقليمية تعمل يف جمال الطاقة النووية حل

 OPANAL الذرية تعرف ب وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

لضمان مسايرة اإللتزامات بمقتضى : " ه ، حسب نص املادة السابعة من املعاهدة واليت جاء فيها أنّ 
  ...".، تنشئ األطراف المتعاقدة منظمة دولية لحظر األسلحة النوويةهذه المعاهدة

أكدت املادة  ، إذمنها وخلوهاانتشار األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ودف املعاهدة إىل منع 

ها يف متلكالنووية اليت  تكنولوجيااألوىل من املعاهدة على التزام الدول األطراف باستخدام املواد و ال

أية جتربة أو استخدام أو صناعة أو إنتاج أو امتالك أي القيام ب، وحتظر حصراالسلمي  ستخداماإل

يف املنظمة سواء بصفة مباشرة أو  طرافة كانت يف إقليمها من طرف الدول األطريقسالح نووي بأية 

ح نووي استالم وختزين وإيواء و نشر وامتالك أي سال األطرافالدول  ر علىظحيغري مباشرة ، كما 

سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة ، داخل أقاليمها بواسطة الدول األطراف أو نيابة عن أي طرف أخر 

، كما متتنع الدول األطراف عن املسامهة يف تشجيع أو السماح بصفة مباشرة أو غري مباشرة االشرتاك 

  .1ةنوويال ةسلحنوع من األ يف جتربة أو استخدام أو صناعة أو إنتاج أو امتالك أو اإلشراف على أي

فتلتزم الدول األطراف بتطبيق نزع األسلحة النووية وحظر استخدام الطاقة النووية يف األغراض 

  .2العسكرية داخل حدود األقاليم اجلغرافية احملددة يف املعاهدة واليت تدخل يف نطاق سيادا

ال تنطوي على انتهاك اللتزامات وتتعهد الدول األطراف بعدم املسامهة يف أي وسيلة ألداء أعم

معاهدة حترمي انتشار األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية وأيضا بعدم استخدام أو التهديد باستخدام 

األسلحة النووية ضد األطراف املتعاقدة على معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

  .3البحر الكارييب

  

  

                                                           
1 - Article 1 of Treaty of Tlatelolco.. 
2 -Article 1 of Additional Protocol I 
3- Article 2-3 of Additional Protocol II 
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إستخدام الطاقة النووية فيتجلى يف تشجيع وتطوير  اآلخر الذي تعمل على حتقيقها اهلدف أمّ   

تعمل املنظمة على جتسيد اهلدف الذي جاء يف صلب املعاهدة الذي يتمثل يف ، فلألغراض السلمية 

 هاقدمتتنميتها و  وحيقق هلاالسلمي  يف االالطاقة النووية  اتاستخدامالتمتع ب األطرافحق الدول 

  .1واإلقتصادي لشعوب املنطقة جتماعياال

كما جيوز لألطراف املتعاقدة من أجل تطوير وتنمية إستخدامات الطاقة النووية تنفيذ تفجريات 

األجهزة النووية لألغراض السلمية  حىت لو كانت التفجريات تتطلب استخدام أجهزة مماثلة لتلك 

حكام هذه املادة، فضال عن غريها من أحكام املستخدمة يف األسلحة النووية ، شريطة عدم إنتهاك أ

  . األوىل واخلامسةاملعاهدة، وال سيما تلك املنصوص عليها يف املادتني 

ولذلك تلتزم الدول األطراف اليت تعتزم املضي قدما أو التعاون يف هذه التفجريات بإبالغ املنظمة 

 .2والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 :الفرع الثاني 

  ة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيمنظمأجهزة 

مبوجب املادة الثامنة من معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،  

ق و قد تنشأ يف نطا .املؤمتر العام، وجملس وأمانة عامة: تتشكل املنظمة من األجهزة الرئيسية املتمثلة يف

  .3هذه املعاهدة أجهزة فرعية إذا رأى املؤمتر العام احلاجة هلا

  المؤتمر العام:أوال 
يعد املؤمتر العام اهليئة العليا للمنظمة، ويتألف من مجيع الدول األطراف يف املعاهدة؛ ويعقد املؤمتر 

  .العام دورات عادية كل سنتني ، و دورات استثنائية كلما إقتضت الظروف ذلك

يتبني  لنا إجتصاصات وصالحيات املؤمتر العام  تالتيلكوومبقتضى نص املادة التسعة من معاهدة 

يقوم بالنظر والبت يف املسائل اليت نصت عليها املعاهدة؛ ضمن حدود أحكامها، مبا يف ذلك تلك إذ 

ت ويتخذ اإلجراءا ،اليت تشري إىل صالحيات ووظائف أي جهاز منصوص عليه يف هذه املعاهدة

  . الضرورية لنظام املراقبة لضمان احرتام هذه املعاهدة وحتقيق أهدافها

                                                           
1-Article 17 of Treaty of Tlatelolco. 
2-Article 18 of Treaty of Tlatelolco. 
3 -Article 8 of Treaty of Tlatelolco. 
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كما يقوم بإاء مهام األمني العام من منصبه إذا  . أعضاء الس واألمني العاماملؤمتر العام وينتخب 

من النظر يف التقارير اليت يقدمها كل من بني املهام اليت يقوم ا و . كان حسن سري العمل يتطلب ذلك

اليت دف إىل تسهيل التحقيق األمثل ألهداف هذه و الدراسات الالزمة  وجيري. الس واألمني العام

املعاهدة، دون املساس بصالحيات األمني العام بشكل مستقل بالدراسات اليت يتقدم ا للنظر أمام 

  .ت الدوليةاجلهاز إبرام اتفاقات مع احلكومات واملنظماومن بني إختصاصات هذا . املؤمتر

ويتخذ املؤمتر العام قراراته بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين و املقرتعني يف كافة املسائل اليت تتعلق 

امليزانية ب املسائل املتعلقةبنظام الرقابة و اإلجراءات و قبول أعضاء جدد و إنتخاب وعزل األمني العام و 

فيها األغلبية تكفي سائل األخرى فالقرارات حبيث يكون لكل عضو يف املؤمتر صوت واحد، بينما امل

اص اخل األساسي نظاماله و سري قواعد بوضع املؤمتر العام  تكفلالبسيطة لألعضاء احلاضرين و املقرتعني وي

  .1به

  المجلس:ثانيا
يتألف الس من مخسة أعضاء يف الوكالة خيتارهم املؤمتر العام من األطراف املتعاقدين مع األخذ 

  .تبار التوزيع اجلغرايف وهذا ملدة أربع سنواتبعني اإلع

ويعرض تقريره لسري ونشكيل الس نظام الداخلي وضع الالس اليت يضطلع ا  ومن املهام 

السنوي عن األعمال والنشاطات اليت يقوم ا أمام املؤمتر العام، كما يقدم تقارير خاصة إذا اقتصي 

ذ القرارات يف اختيتم إكتب و املهيئة عن طريق االقرتاع الس  تارمر أو إذا طلب املؤمتر العام، وخياأل

ويقوم الس بتهيئة الظروف الالزمة مبا يسمح جلهاز الرقابة  ،نياملصوتن مبسيطة الغلبية األالس ب

متر له املؤ  يسندهاكما يقوم بتنفيذ مجيع املهام اليت ،بالعمل وتنفيذ القرارات الصادرة عن املؤمتر العام 

  .2العام

  األمانة العامة:ثالثا
تتكون األمانة العامة من األمني العام وموظفني، و يعد األمني العام املسؤول اإلداري للوكالة، 

و قد ال يكون األمني العام . ينتخب لفرتة والية أربع سنوات وه جيوز إعادة انتخابه لوالية أخرى واحدة

  . من رعايا البلد الذي فيه مقر الوكالة

اليت يضعها املؤمتر العام، و  حسب الشروطاملوظفني التابعني للوكالة بتعيني األمني العام  قوموي

 التقرير السنوي لكل من املؤمتر العام و الس عن عمل املنظمة، كما ميقدعلى تيعمل األمني العام 
                                                           

1- Article 9 of the Treaty of Tlatelolco.  
2- Article of the Treaty of Tlatelolco  10 . 
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لى أنّه جيوز لألمانة ما يطلب املؤمتر العام أو الس ذلك، فضال عدنأخرى عيعرض أي تقارير خاصة 

ويضع نظاما لتوزيع املعلومات اليت يتلقاها من أية . العامة طلب تقارير أخرى ترغب يف اإلطالع عليها

مصادر حكومية على الدول األطراف يف املعاهدة ولتوزيع أية معلومات من مصادر غري حكومية تعود 

  .بالنفع على املنظمة

مة بإستقاللية تامة خالل ممارستهم ملهامهم فال يتلقى أي ويتمتع األمني العام و موظفي املنظ

تعليمات من أية حكومة عضو أو من أية سلطة غري منظمة، وميتنع عليهم القيام بأي عمل كموظفني 

  . رمسيني دوليني وبصفتهم خاضعني للمنظمة

نشرها، أو كما ميتنع األمني العام و موظفي املنظمة عن إفشاء األسرار أو أية معلومات حيظر 

ويف سبيل السري احلسن يف أداء مهامهم تلتزم الدول . تكون قد حتصلوا عليها مبناسبة عملهم يف املنظمة

دون ممارسة أي األطراف بإحرتام الصفات الدولية الكاملة و صالحيات األمني العام و موظفي الوكالة 

 . 1مهامهممارستهم مل عند ضغوط

 : الفرع الثالث

  حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية منظمةفي ظل  الرقابةنظام 

حظر  بداية أّن ما ميكن مالحظته هو اإلختالف بني نظام الرقابة الذي تعتمد عليه منظمة

األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ونظام الرقابة الذي متارسه اجلماعة األوربية للطاقة الذرية، وذلك ألّن 

يت تقوم ا منظمة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية تعد إجراءات مكملة إجراءات الرقابة ال

إلجراءات الرقابة اليت متارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف أراضي الدول األطراف يف معاهدة 

  .2تالتيلكو

تستخدم األجهزة  حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية من وراء نظام الرقابة أالّ  ودف منظمة

واخلدمات واملنشآت املقصود إستخدامها يف األغراض السلمية للطاقة النووية يف جتربة أو إنتاج أسلحة 

إضافة إىل عدم ممارسة أنشطة حمظورة طبقا لنص املادة األوىل من املعاهدة يتم تنفيذها داخل . نووية

  .3ردة من دولة ليست طرف يف املعاهدةإقليم دولة طرف وتستخدم فيها مواد نووية أو أسلحة مستو 

وعلى هذا األساس تتمتع املنظمة بصالحيات متكنها من مراقبة النشاط النووي للدول األطراف يف 

املعاهدة والتأكد من تنفيذ الدول األطراف إللتزاماا القاضية باحلد من إنتشار األسلحة النووية، فتقوم 
                                                           

1 - Article 11 of the Treaty of Tlatelolco. 
  .135مصطفى يونس، مرجع سابق، ص -  2

3 - Article 12 of Treaty of Tlatelolco. 
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، فضال ق أهدافها ومن هذه اإلجراءات تقدمي التقارير و التفتيشبإختاذ جمموعة من اإلجراءات قصد حتقي

  .على األحكام القانونية اخلاصة يف حالة اإلخالل بـاإللتزامات املفروضة على الدول األطراف

  

  إجراءات الرقابة: أوال
  تقديم التقارير - 1

تينية تلتزم الدول انتشار األسلحة النووية يف أمريكا الال عدممن معاهدة  14طبقا لنص املادة 

األطراف بتقدمي تقارير نصف سنوية إىل املنظمة و إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت عدم ممارستهم 

  . أي نشاط حمظور مبوجب املعاهدة يف األقاليم التابعة هلم

 وجيب على الدول األطراف املتعاقدة أن تقدم نسخة عن أي تقرير يقدمونه إىل الوكالة الدولية

ويتعني على . للطاقة الذرية سواء تعلق باملسائل موضوع املعاهدة أو ذات الصلة بعمل الوكالة إىل املنظمة

األطراف املتعاقدة عدم تقدمي معلومات بصفة كلية أو جزئية أو الكشف عنها إىل أطراف ثالثة، إال 

  .1عندما تعطي األطراف املتعاقدة موافقتها الصرحية بذلك

بعد موافقة  -دولة طرف تقدمي طلب إىل األمني العام للمنظمة  هدة اال أليكما فتحت املعا

يتضمن احلصول أية تقارير مبعلومات تكميلية أو فرعية تتعلق بأي حدث أو ظرف من شأنه  - الس

التأثري على حتقيق أهداف املعاهدة مع ذكر األسباب، وتلتزم الدول األطراف يف املعاهدة بالتعاون 

   .2و الفوري مع األمني العام  الكامل

  التفتيشعمليات  - 2
 لس منظمةجمالوكالة الدولية للطاقة الذرية و ة صالحيأكدت املادة السادسة عشر من املعاهدة 

  .التفتيش  القيام بعمليةحظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 

ها ربمإلتفاقات اليت تحسب ما تضمنته اتفتيش ال القيام بعمليةيجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية ف - 

النووية ضمانات النظام  تنفيذا ألحكاميف املنظمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  طرافالدول األ

 .الذي وضعته الوكالة

يف حالة شك دولة طرف يف وجود نشاط حمظور مبقتضى املعاهدة، قامت به دولة طرف أو و 

املنطمة جملس تتقدم الدولة بطلب مسبب إىل . خرمع طرف آسوف تقوم به أو يتم باإلشرتاك 

                                                           
1- Ibid, Article 14 . 
2- Ibid,Article 15. 
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بالتفتيش، ويف هذه احلالة جيوز للمجلس أن حييل هذا الطلب إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلجراء 

 .التفتيش اخلاص

يتضمن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  تقدمي طلب إىلألمني العام للمنظمة كما حيق ل

 .إىل جملس حمافظي الوكالة تتعلق بعملية التفتيش أية معلومات حييلها األمني العام حلصول علىا

األمني العام إىل مجيع الدول  من خاللهذه املعلومات املنطمة بتقدمي كافة لس ويف هذه احلالة يلتزم جم

 .املعنية طرافاأل

الدول األطراف  يف هذه احلالة علىتنظيم وإجراء التفتيش اخلاص و  بصالحيةملؤمتر العام يتمتع او 

مراجعة و  ني لتأدية مهامهم وهذا بضمان حرية التنقلفتشللمة الظروف املالئمكامل   توفريباإللتزام 

  .مباشرة بالشك يف إنتهاك املعاهدةيت تتعلق املعلومات الكافة األماكن و  وتفتيش

يتضمن لة الطرف الذي جيري التفتيش داخل إقليمها تقدمي طلب لدو يف هذه احلالة  تستطيع او  

أشخاص تابعني لسلطات هذه تعيني ب ، وهذاة فرق التفتيش املعينني من املؤمتر العامصاحباملوافقة على م

تستطيع أي دولة طرف فضال على أنّه . الدولة بشرط أّال يشكل ذلك عائقا أمام عمل املفتشني

ارير التفتيش من طرف الس، كما يرسل أيضا صورة عن تقارير التفتيش إىل احلصول على صورة عن تق

األمني العام لألمم املتحدة و إىل جملس منظمة الدول األمريكية وذلك عن طريق األمانة العامة 

  .للمنظمة

وقد يتخذ الس قرار أو قد تطلب منه أية دولة عضو بعقد دورة خاصة للمؤمتر العام قصد 

لتقارير اخلاصة بأي تفتيش خاص ويكون األمني العام هو املسؤول عن إختاذ التدابري الالزمة ا مناقشة

ويقدم  طرافتوصيات للدول األتقدمي ملعاهدة حسب نص المؤمتر كما ميكن ل. لعقد املؤمتر املطلوب

إىل جملس األمن و اجلمعية العامة لألمم  الذي حييل تلك التقاريرتقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة 

  .1املتحدة

  الرقابة تعزيز نظام: ا نيثا
أقّرت الدول األطراف تضمني املعاهدة مبجموعة من اإلمتيازات قصد تعزيز نظام الرقابة، فقد 

حىت يتمكنوا من أداء وظائفهم بكل حرية بعيدا عن خمتلف الضغوط وأي  واحلصانات ملوظفي املنظمة

، فضال على توقيع جزاءات على أي دولة تنتهك قد تلحق م وحتول دون فعالية نظام الرقابة تأثريات

  . األحكام املنصوص عليها يف صلب املعاهدة
   :المزايا و الحصانات  - 1

                                                           
1- Article 15of Treaty of Tlatelolco. 
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  : مبقتضى نص املادة الثالثة والعشرون من املعاهدة فإنّه 

نات بالقدر الالزم حىت تستطيع ممارسة للمنظمة يف إقليم كل دولة عضو قوة قانونية ومزايا وحصا - 

 .وظائفها وحتقيق مقاصدها

املنظمة و املوظفون الرمسيون للمنظمة باملزايا و مجيع موظفي وكذا البعثات اخلاصة من طرف يتمتع  - 

 .على أحسن وجه هممارسة مهامالالزمة ملالدبلوماسية  ةاحلصان

هذه  حول تنفيذجيوز للمنظمة إبرام اتفاقيات مع الدول األطراف وذلك دف حتديد التفاصيل  - 

  .ة املقررة لبعثة املنظمةاحلصاناالمتيازات 

  في ظل منظمة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية اإلخالل باإللتزامات الدولية آثار - 2

ضايا اليت تعرض عليها حول تسوية أّي نزاع يثور ختتص حمكمة العدل الدولية للنظر يف مجيع الق

  . 1بني الدول األطراف أو حول تفسري أو نطبيق أحكام املعاهدة

ويف حالة عدم إمتثال دولة طرف ألحكام هذه املعاهدة، فإن املؤمتر العام يدرس مجيع هذه احلاالت 

له أّن عدم االمتثال و انتهاك هذه وإذا تبّني . ويوّجه إىل الطرف املعين التوصيات اليت يراها مناسبة

  .املعاهدة قد يشكل خطرا على السلم واألمن الدوليني

جيب على املؤمتر العام تقدمي تقريرا عن ذلك يف وقت واحد إىل جملس األمن التابع  هذه احلالة يفو  

ة الدول لألمم املتحدة واجلمعية العامة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، و إىل جملس منظم

  .2إضافة أنه يبّلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظامها األساسي. األمريكية

  

                                                           
1- Article 25 of Treaty of Tlatelolco.  
2- Article 21 of Treaty of Tlatelolco. 
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  : الفصل الثاني 
  المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية

إّن لنظام املسؤولية دور مهم يف خمتلف ااالت الدولية وعلى األخص يف جمال الطاقة النووية، إذ 

يساهم يف إستقرار وتوازن األوضاع واملراكز القانونية، وبدون إقرار تلك املسؤولية ال يكون للقواعد 

تفاقية أي أمهية أو أثر نظرا ملا تقرره من ضمانات تكفل إحرتام األحكام واإللتزامات اليت يفرضها اإل

  .ذلك النظام

فكل عمل خمالف ألحكام القانون الدويل سواء تعلق األمر مبخالفة بسيطة إللتزام دويل أو خرق 

ة من إرتكبه، وعلى ذلك إللتزام جوهري ميس أحد املصاحل األساسية للمجتمع الدويل يستوجب مساءل

  .تكون الدولة مسؤولة وملزمة بإزالة األضرار وتعويض املتضررين 

والشك أّن املنشآت النووية سواء كان إستخدامها لألغراض السلمية أو يف اال العسكري يف 

أو  صناعة األسلحة النووية تتسبب يف وقوع أضرار نتيجة اإلشعاع النووي املتسرب من املنشآت النووية

نتيجة التجارب النووية أو بسبب إستخدام السالح النووي فيؤدي كل ذلك إىل كارثة بيئية وإنسانية 

  ).المبحث األول(بالغة اخلطورة تقوم على أساسها مسؤولية الدولة املدنية أو اجلنائية أو كليهما 

ء بإصدار أحكام وملا كان القضاء الدويل خيتص للبت يف أي نزاع ينشأ أو مسألة تعرض عليه سوا

قضائية أو آراء إستشارية، فنجد أّن حمكمة العدل الدولية قد تناولت مسألة األسلحة النووية يف 

والنزاع الذي  مناسبتني خمتلفتني، ففي املرة األوىل متحورت حول احلق يف القيام بتجارب األسلحة النووية

  .أخرىثار بني كل من أسرتاليا ونيوزلندا من جهة وفرنسا من جهة 

مشروعية  طلب تقدمت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة للنظر يف مسألةأّما املرة الثانية فتعلقت ب 

   .إستخدام األسلحة النووية أو التهديد ا 

ويف نفس السياق، فإّن مسألة إستخدام األسلحة النووية تثار أمام وجود جهاز قضائي جنائي دويل 

جمموع آلثار التدمريية ملثل هذا النوع من األسلحة وإسقاط ذلك على خصوصا مع املعرفة املسبقة لل

صراحة مما يستوجب املساءلة  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاألفعال ارمة واليت تضمنها 

  )المبحث الثاني( .ومن مث اجلزاء الرادع
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  : المبحث األول 
  النوويةة الدولية في الحد من إنتشار األسلحة اءلأهمية المس

يشكل موضوع املسؤولية الدولية من املوضوعات احلديثة يف الدراسات القانونية فرضتها التطورات 

وهي جزء  1السريعة والتقدم العلمي والظروف احلالية اليت عرفها اتمع الدويل منذ احلرب العاملية الثانية،

ام قانوين ينبين على مدى قدرة من كل نظام قانوين دويل أو داخلي، فضال على أّن فاعلية أي نظ

املسؤولية الدولية للتكيف مع طبيعة النظام القانوين والتطورات اليت حتل ا، فال يوجد موضوع أثار 

خالفات فقهية مثل ما أثارته فكرة املسؤولية الدولية، وترجع هذه األمهية إىل تداخل وتشابك مصاحل 

ي وضع إمكانيات هائلة يف خدمة الدول من بينها الدول يف العصر احلديث، والتقدم العلمي الذ

  .2إستغالل الطاقة النووية بشقيها السلمي والعسكري
ونظرا لألضرار اليت يسببها إستخدام األسلحة النووية وطبيعتها اخلاصة وتأثريها بعيد املدى على 

قواعد املسؤولية الدولية تطوير  يضرور كان من الاإلنسان واحليوان والبيئة بل حىت على األجيال القادمة،  

وملا كانت املنشآت النووية اليت تستخدم يف إنتاج الطاقة النووية  .لتتالءم مع طبيعة تلك األضرار

لألغراض السلمية نفسها تستطيع صناعة السالح النووي وقيام بأحباث ودراسات حول إنتاج هذا 

صر آثارها على إقليم الدولة بل السالح، فمن شأن ذلك أن يتسبب يف إحداث أضرار كبرية ال تنح

  )المطلب األول (تتجاوز احلدود بإجتاه الدول األخرى، يقتضي معه املساءلة الدولية

يف مدى إمكانية املساءلة اجلنائية عن األضرار النووية من خالل حتديد اجلرائم املرتبة عند  والبحث 

إرتكاا ملا يسمى باملسؤولية اجلنائية دف ضمان وإضفاء احلماية اجلنائية على ما يعده القانون الدويل 

 ).المطلب الثاني.(جديرا ذه احلماية

                                                           
 .86،ص2012، 1والء فايز اهلندي، اإلعالم والقانون الدويل، األردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع،ط /د- 1
مسري حممد فاضل، تطوير قواعد املسؤولية الدولية لتتالءم مع الطبيعة اخلاصة للضرر النووي، الة املصرية للقانون / د -2

  .161، ص1980، 36الدويل، عدد
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  : األول المطلب 
   المسؤولية الدولية عن األضرار النووية

ظهرت فكرة املسؤولية الدولية حديثا أوائل القرن الثامن عشر، وقد حلت املسؤولية الدولية حمل 

وارتبطت الفكرة بالدولة وأخذت تتطور وتنمو على أساس . أسلوب األخذ بالثأر واألعمال اإلنتقامية

الدول، حىت صارت من أهم املبادئ املسلم ا يف إطار القانون  الضرر الذي تسببه سواء لألفرد أو

  .1الدويل

جلوء الدول إىل إستخدام الطاقة النووية سواء كانت لألغراض السلمية أو العسكرية يف والشك أّن 

 تتميزاليت مثل هذه اإلستخدامات  نتيجة خطرية أضراريتسبب يف إحداث صناعة األسلحة النووية، 

 اتمع وضع اخلطري الوضع هدا التقليدية، وعليه فإنه ملواجهة األضرار من الكثري عن ختتلف خبصائص

للدولة عن نشاطها النووي الذي يؤثر على البيئة واإلنسان معا سيما وأّن للمسئولية الدولية  قواعد الدويل

  )الفرع األول(ة لذا جيب إعطاء تعريف لتلك املسؤولية الدولي هذا التأثري عابر للحدود اإلقليمية،

  )الفرع الثاني( نبني األساس القانوين لقيام تلك املسؤولية الدوليةمن مث و 

 : الفرع األول 

  تعريف المسؤولية الدولية عن األضرار النووية

مسألة املسؤولية الدولية تعترب من أوسع وأعقد املسائل  بأنّ Sorensenسورونسو يشري األستاذ 

القانونية يف القانون الدويل اليت أظهرت الكثري من وجهات النظر املختلفة يف أوساط فقهاء القانون 

الدويل،ويعود ذلك أساسا إىل ما يكتنفها من غموض وإام من الناحية النظرية من جهة، وتشابك 

مما إنعكس على إختالف الفقه يف تعريف املسؤولية الدولية،  .2جهة أخرى مصاحل الدول وتضارا من

  :  3ومن بني هذه التعريفات جند

املسؤولية الدولية : "  يذهب إىل الربط بني املسؤولية واحلقوق الدولية على أنّ ) ماكس هيبر( الفقيه 

  ".ي املسؤولية الدوليةهي املقابل للحق وأن احلقوق اليت يرتبها النظام الدويل هلا نتيجة ه

وضع قانوين مبقتضاه تلزم الدولة املنسوب إليها : " متثل ا املسؤولية الدولية بأّ  ومن الفقه ما يعرف

  "إرتكاب عمل غري مشروع وفقا للقانون الدويل بتعويض الدولة اليت وقع ملواجهتها هذا العمل

                                                           
  .173عمر بن عبد اهللا البلوشي، مرجع سابق، ص  -  1

2 -Sorensen, Principes de droit international, RCADI, 1960,  p217.  

  .45- 44مسري حممد فاضل، مرجع سابق، ص/ د 3- 
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، يف معرض النزاع الدويل بني 2719جويلية  26وقد خلصت حمكمة العدل الدولية الدائمة يف 

من مبادئ القانون الدويل أن كل إخالل يقع من دولة بأحد : "  أنّ  شورزأملانيا وبولندا بشأن مصنع 

تعهداا يستتبع إلتزامها بالتعويض املالئم، وهو أمر متالزم مع عدم القيام بالتعهد، واإللتزام به قائم من 

  . 1"نفسه دون حاجة إىل أن يكون منصوص عليه يف اإلتفاق الذي حيصل اإلخالل به

ا إلتزام يفرضه القانون الدويل على الدولة اليت ينسب الدولية بإعتبار أّ  كما عرف البعض املسؤولية

إليها تصرف أو إمتناع خمالف إللتزاماا الدولية على أن تقدم للدولة ضحية هذا التصرف ما جيب من 

 . 2إصالح للضرر

زامات على النظام القانوين الدويل يفرض إلت: "  أنّ  حامد سلطانويف نفس السياق يرى األستاذ 

أشخاص وهذه اإللتزامات واجبة النفاذ سواء أكان مصدرها حكما إتفاقيا أو مثبتا يف معاهدة أم حكما 

عرفيا أو حكما قررته املبادئ العامة يف النظم القانونية املختلفة، فإذا ختلف حبكم الضرورة حتمل تبعة 

  .3"املسؤولية الدولية

لتزام دويل وارد يف قاعدة قانونية دولية، سواء كان مصدرها فاملسؤولية الدولية تشري إىل خمالفة إ

 .4املعاهدات الدولية أو العرف الدويل أو املبادئ العامة للقانون أو قرارات املنظمات الدولية

املسؤولية الدولية هي األثر القانوين الذي يلزم الدولة بالتعويض نتيجة إنتهاك أحد  ومن هنا يتبني أنّ 

فتتحمل الدول عند خمالفتها لإللتزامات اليت تقع على  ،ولية وتسبب يف وقوع الضرراإللتزامات الد

عاتقها مبقتضى أحكام القانون الدويل باملسؤولية الدولية على حنو مشابه يف مضمونه وأحكامه املسؤولية 

الكافية املدنية اليت تقررها أحكام وقواعد القانون اخلاص، وتتجسد مسؤولية الدول بتقدمي الرتضية 

  .5واملناسبة ملن حلقهم ضرر واليت قد تتخذ صورة التعويض العيين أو تعويض مادي أو كليهما

األثر القانوين الذي يرتتب على أساس متثل املسؤولية الدولية عن األضرار النووية، فهي  فإنّ  ومن مث

الدولية املتعلقة باألنشطة إخالل أحد األشخاص الدولية باألحكام واملبادئ اليت تضمنتها اإلتفاقيات 

النووية للدولة وأدت إىل إحلاق الضرر بدولة أخرى، مثل إجراء التجارب النووية أو من خالل اإلمتناع 

                                                           
  .174عمر بن سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -  1
  .868، ص 1970قانون األمم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، حممد طلعت الغنيمي، األحكام العامة يف / د -  2
  .31ص القاهرة، مصر، حامد سلطان، القانون الدويل العام يف وقت السلم، دار النهضة العربية، / د -  3
  .216، ص 2005إبراهيم العناين، القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  4
، 2002احلماية الدولية للمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح، مركز األصيل للنشر، مصر، حممد سامح عمرو، / د -  5

  .146ص 
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عن أي عمل يلزم القيام به طبقا ألحكام القانون الدويل كاإلمتناع عن إختاذ التدابري واإلحتياطات 

  .1الالزمة أثناء النقل الدويل للمواد النووية

وتأسيسا على ما سبق ميكن القول أن املسؤولية الدولية تقع على عاتق الدولة اليت تنتهك تعهداا 

القانونية واليت يرتتب عنها ضرر سواء كان اإللتزام مبين على قاعدة من قواعد القانون الدويل اإلتفاقي أو 

  . العريف، مما ينتج عنه فرض جزاء دوليا على الدولة يتمثل يف التعويض

 : الفرع الثاني 

 أساس المسؤولية الدولية عن األضرار النووية 

مفهوم املسؤولية الدولية عرب الزمن وأساسها القانوين نتيجة التطور العلمي وبصفة خاصة  لقد تطور

بعد إكتشاف الطاقة النووية وإستخدامها سواء يف األغراض السلمية أو العسكرية واألضرار البالغة اليت 

فقد قامت املسؤولية يف البداية على أساس اخلطأ مث العمل . شاط الدولة يف اال النوويترتتب عن ن

  .غري املشروع، وعلى أساس املخاطر

  نظرية الخطأ: أوال 
، وتستند هذه النظرية على أساس اخلطأ، فال جروسيوسأول من نادى ذه النظرية هو الفقيه 

جانبها يؤدي إىل إحلاق الضرر لغريها من الدول، سواء تعترب الدولة مسؤولة ما مل ترتكب خطأ من 

  . 2أكان الفعل بقصد أو دون قصد

وهناك العديد من القضايا الدولية اليت إستندت على نظرية اخلطأ لقيام املسؤولية ومنها قضية مضيق  

يتم  كورفو حيث إعتربت احملكمة على أّن وجود حقول األلغام اليت تسببت يف االنفجار ال ميكن أن

وضعها بدون علم احلكومة األلبانية، لذا فإنّه من الواجب عليها إخطار السفن وعلى األخص أن حتذر 

أكتوبر من اخلطر الذي ستتعرض له، غري أّا مل تقم بفعل أي شيء  22السفن العابرة للمضيق يف 

   .3لتجنب الكارثة مما ترتتب عليه مسؤوليتها الدولية

القضائية الدولية على إعتبار أّن العنصر املوضوعي املمّيز للخطأ يتمثل يف انتهاك وإجتهت األحكام 

أو خرق اللتزام دويل تعهدت الدولة بالوفاء به، وهذا ما ورد يف حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة يف 

                                                           
عفاف حممد علي، مسؤولية الدول غري األطراف يف املعاهدات املنظمة إلستخدام الطاقة، رسالة دكتوراه، جامعة عني  -  1

  230، ص2011مشس، 
  .2ص  ، 2009، ضرر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينةمعلم يوسف، املسؤولية الدولية دون  -  2
، )1991-1948(منشورات األمم املتحدة، موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية  -3

 .على شبكة األنرتنت نظر املوقع الرمسي حملكمة العدل الدوليةي. 8، ص1992
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قضية مصنع شورزو إذ استخدمت احملكمة مصطلح خرق االلتزامات، ومصطلحات مستعملة يف 

  .1ت الدول كعدم تنفيذ االلتزامات الدوليةتطبيقا

املدين أمر ممكن  القانون يف اخلطأ هذه النظرية مل تسلم من النقد سيما أن اإلعتداد نظرية غري أنّ 

 ه يف القانونالداخلي؛ غري أنّ  للقانون طبقا اخلطأ مساءلتهم عن ميكن على أساس أن األفراد العاديني

 أنّ  فضال على ممكن، غري كشخص معنوي، إذ يعد أمر الدولة على ذلك تطبيق الدويل ال ميكن

 اال تطبيق هذه النظرية يف يؤدي إىل صعوبة شخصي ذايت معيار على واعتمادها اخلطأ نظرية غموض

  .البحث على أساس آخر ليحل حمل نظرية اخلطأ وجب لذا ،2الدويل

  نظرية العمل غير المشروع: ثانيا 
نظرية اخلطأ التقليدية كأساس للمسؤولية الدولية وإستبدهلا بالعمل غري  أصبح الفقه ال يستند على

دون التقيد  املشروع كأساس بديل عن سابقه مع اإلحتفاظ بفكرة اخلطـأ لتطبيقها يف بعض احلاالت

إذ هو  املشروع غري الدويل الدولية تقوم أساسا على العمل فاملسئولية. 3مبفهومها يف القانون الداخلي

  .4لقيامها األهم الشرط

يرى أن املسؤولية  حيث املشروع، غري الدويل الفعل بنظرية نادى من أول أنزيلوتي ويعترب الفقيه

 بني قانونية بذلك عالقة فتقوم دويل، إللتزام إنتهاك و ميثل مشروع، الدولية تنشأ نتيجة تصرف غري

طلب  املتضررة للدولة حيق مث ومن باإللتزام الدويل، اإلخالل ضحية والدولة صاحبة التصرف الدولة

عند خمالفة أحكام  الدول بني اإللتزامات املتبادلة قيام وهذا ما يعرب عن إصالح الضرر، التعويض و

  .5القانون الدويل

عرف  أو مهما كان مصدرها سواء تعلقت باتفاق دويل دولية قانونية أي إنتهاك لقاعدة وهكذا فإنّ 

 .6 الدولية املسئولية يستوجب قيام غري مشروع تصرف للقانون يعتربحىت املبادئ العامة  أو دويل

                                                           
شكاوى االنتهاك يف قانون منظمة التجارة العاملية، جملة دفاتر السياسة  صالح الدين بوجالل، خصوصية التعويض يف -1

 .145، ص2011،  5والقانون، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، ع 
  .4معلم يوسف، مرجع سابق، ص -2

بق، مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت السلم،مرجع سا/ د -  3

  .125  ص
4 - Paul Reuter , Droit international Public, Edition presse universitaire de 

France, Paris, 1968, P144.  
  .6معلم يوسف، مرجع سابق ، ص -  5
  120 مرجع سابق ، ص الدويل، القانون ،العناين  إبراهيم/د -  6
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  : شروط العمل غير المشروع دوليا - 1
يرى الفقه الدويل أنه يستلزم توافر عنصرين حىت ميكن القول أن هذا العمل يتصف بعدم املشروعية 

 :  

يتمثل العنصر املوضوعي يف عمل أو إمتناع عن :  un élément objectifالعنصر املوضوعي  - 

 .عمل خيالف إلتزاما دوليا

يتمثل العنصر الشخصي يف أن هذا العمل :  une élement subjectif العنصر الشخصي - 

شخص ( أو اإلمتناع ينسب إىل الدولة على إعتبار أا أحد املخاطبني مبقتضى القانون الدويل 

 ). دويل

املسؤولية : " اء الدويل مبناسبة النظر يف قضية فوسفات املغرب بالقول أن وهذا ما يؤكده القض

الدولية تنشأ مباشرة يف العالقات بني الدول نتيجة عمل ميكن نسبته لدولة ويوصف على أنه يتعارض 

 .1"مع احلقوق اإلتفاقية لدولة أخرى

الدولية ليس نفسه يف ظل معيار تقدير مدى مشروعية عمل الدولة على مستوى العالقات  غري أنّ 

القانون الداخلي للدولة بإعتبار أن العمل غري املشروع عبارة عن تصرف ينسب للدولة يف إطاره الدويل 

ويستنبط من خالل اإلستناد إىل إلتزام قانوين دويل يقع على الدولة بصرف النظر على مشروعيته من 

  .2عدمها يف تشريعاا الداخلية

  : أ حسن الجوار صورتان للعمل غير المشروع مبدأ التعسف ومبد - 2
الدولة تتمتع باحلق يف إستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية مبا يضمن هلا  على أساس أنّ 

ه باملقابل جيب عليها مراعاة الكثري من اإلعتبارات واإلحتياطات الالزم إختاذها عند التقدم والرخاء فإنّ 

. حلرص الشديد حىت ال يتسبب نشاطها هذا بإحلاق أضرار بالغريإستخدام هذه الطاقة، أي تبدي ا

حبيث ال تتعسف الدولة يف إستعماهلا للحق يف اإلستفادة من إستخدامات الطاقة النووية أو إنتهاكها 

ملبدأ حسن اجلوار عند ممارستها هلذا النشاط بإعتبار أما مبثالن صورتني متميزتني للعمل غري املشروع 

  .الدويل

  

 

                                                           
الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت السلم،مرجع سابق،  مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار/ د -  1

  .131  ص
  .141-140املرجع نفسه، ص  -  2
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  : للعمل غير المشروع  رةصو كمبدأ حسن الجوار  /أ
فبحكم التجاور الطبيعي للدول واحلدود السياسية اليت تفصل بني أقاليم الدول، فإن ما حيدث 

فظهرت يف . داخل اال اإلقليمي للدولة قد يؤثر تأثريا سلبيا على دول اجلوار ويتسبب هلا يف أضرار

ليستقر هذا املفهوم يف القانون الدويل بإسم ) مضار اجلوار غري املألوفة (البداية مثل هذه األضرار مبفهوم 

  .1آخر هو مبدأ حسن اجلوار

: وقد أكدت ديباجة ميثاق األمم املتحدة على مبدأ حسن اجلوار، إذ تتعهد شعوب العلم على أن 

 1928لعام إتفاقية قانون البحار  وبالرجوع إىل مضمون نص. "يعيشوا معا في سالم وحسن جوار" 

إتخاذ جميع ما يلزم من تدابير لتضمن أن تجري األنشطة الواقعة " : على ذلك بأن ألزمت الدول 
تحت واليتها أو رقابتها بحيث ال تؤدي إلحاق ضرر عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها، وأن 

ج المناطق ال ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو انشطة تقع تحت واليتها أو رقابتها إلى خار 
  .2"التي تمارس فيها حقوقا سيادية وفقا لهذه اإلتفاقية

وإتسعت فكرة اجلوار لتصري بذلك فكرة عاملية نظرا لتشابك املصاحل وإتساع التأثريات املتبادلة يف 

  .3العالقات الدولية، فلم تبقى الدول بعيدة وعن منأى من خمتلف التأثريات الدولية

أمهيته كقاعدة دولية عرفية أقرا الدول سواء على املستوى الداخلي أو و يتميز مبدأ حسن اجلوار ب

الدويل خاصة مع األنشطة النووية وما يؤدي إليه من أضرار بسبب اإلشعاعات النووية والغبار النووي 

  .4حيث ميتد إىل األقاليم ااورة، مما يستتبع معه إقامة املسؤولية الدولية عن تلك اآلثار الضارة

  : إلتزامني  على اجلوار حسن ضمنويت

  ااورة الدول مبصاحل يؤدي إىل اإلضرار إقليمها، فوق عمل أي مباشرة عن باإلمتناع الدولة تلتزم - 

 بأنشطة مواطنيها القيام دون للحيلولة إقليمها فوق الالزمة اإلحتياطات كافة بإختاذ الدولة تلتزم - 

  5.ااورة الدول بإقاليم أضرار يف حدوث تتسبب

                                                           
  .173، ص 1991صالح هاشم، املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية، دار النهضة العربية، مصر، / د -  1
  .1982من إتفاقية قانون البحار لعام  194من املادة  2الفقرة  -  2
  .10، ص 1984 مصر،  صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة،/ د -  3
 القاهرة، مصر، در الدين، املسؤولية عن نقل النفايات اخلطرية يف القانون الدويل، النهضة العربية ،بصاحل حممد / د - 4

  .195، ص2004
  .243ص  ،1970 مصر،  القاهرة، العربية، النهضة دار العربية، يةالدول راتب، العالقات عائشة /د -  5
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فاألضرار اليت حتدث من جراء إستخدام الطاقة النووية وتصيب دول اجلوار نتيجة هذا اإلستخدام 

تكون عبارة عن إشعاعات أو غبار ذري حتمله تيارات اهلواء من داخل إقليم الدولة إىل أراضي دول 

ية يف مياهها اإلقليمية أو اجلوار أو عن طريق التلوث املائي من خالل إلقاء النفايات واملخلفات الذر 

  .1األار الدولية املارة عليها مما يؤدي إىل تلوث تلوث األقاليم املائية لدول اجلوار

اجلوار ميكن اإلستناد عليه يف  مبدأ حسن إعتبار أنّ  إىل مييل الدويل الفقه يف الغالب الرأي أنّ  ورغم

 اجلوار املباشرة عالقات على يقتصر فقط املبدأ هذا الفقه يرى أنّ  بعض تأسيس املسؤولية الدولية، فإن

بعيدة  ملسافات متتد اليت التلوث حاالت يف عليه اإلعتماد ميكن ال غري أنه دولتني متجاورتني، بني

  .2وتصيب الدول البعيدة بأضرار نتيجة النشاطات النووية

لدول أن تتجنب اإلضرار ه إعماال ملبدأ حسن اجلوار كأحد مبادئ القانون الدويل، على اوعليه فإنّ 

بدول اجلوار بأي شكل وأخذ مجيع اإلحتياطات الالزمة، فإذا ما إنتهكت هذا اإللتزام تتعرض الدولة 

  .الذي جيب على كافة الدول مراعاته للمساءلة على أساس العمل غري املشروع إلنتهاكها هلذا املبدأ

  

  :للعمل غير المشروع  ةصور كمبدأ التعسف  /ب
أخرى، تطبيقا ملبدأ فكرة التعسف على النشاطات الذرية اليت تقوم ا الدول، فإن ومن جهة 

التجارب اليت تقوم ا الدولة ولو يف داخل إقليمها وضمن سيادا والذي يؤدي إىل وقوع أضرار تلحق 

لة بالدول األخرى من خالل اإلشعاعات والغبار الذري الذي ميتد إىل هذه الدول يستوجب حتميل الدو 

 .3املتسببة يف األضرار املسؤولية لتقصريها يف إختاذ اإلحتياطات املمكنة ملنع وقوع الضرر

ومن املتعارف عليه يف إطار القانون الدويل أّن من حق أي دولة أن تستخدم إقليمها وفقا إلرادا 

ة الدول، فإذا ومصلحتها الذاتية غري أّن هذا احلق مقيد بضمان عدم املساس باحلقوق السيادية لبقي

دولة  أي ضرر بأقاليم الدول األخرى أو رعاياها عد عملها خمالفا ألحكام القانون الدويل، فقيام ماحلق

                                                           
مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت السلم،مرجع سابق، / د -  1

  .212  ص
 ص سابق، التلوث، مرجع أخطار من عليها واحلفاظ البحرية البيئة حبماية الدويل الفار،االلتزام حممد الواحد عبد /د -  2

67-68.  
  .66حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص / د -  3
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تجارب النووية هلدف عسكري تكون بذلك قد تعسفت يف استعمال حقها يف إستخدام اء الجر ما بإ

  . 1الطاقة النووبة، وأصبحت مسؤولة دوليا عن هذا العمل غري املشروع

 Handelلفقيه اوقد رفض بعض الفقه يف البداية مبدأ التعسف كأساس لقيام املسؤولية، ومنهم 

الذي عارض تطبيق مبدأ التعسف كأساس لقيام املسؤولية الدولية عن النشاطات النووية للدولة وأدت 

وإعترب أن إىل حدوث أضرار للغري، غري أنه تراجع عن ذلك وساير توجه غالبية فقهاء القانون الدويل 

مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث العابر للحدود الوطنية، تظل قائمة على فعل الدولة املسبب للضرر 

وهو يعترب عمل غري مشروع، لتكون فكرة التعسف يف إستعمال احلق صورة عن العمل غري املشروع 

  . 2وأساسا كافيا ملساءلة الدولة

 إدانته احلق جيب استعمال يف التعسف بناء على دودللح العابر أن التلوث Kissالفقيه  ويؤكد

مبدأ التعسف يف إستعمال احلق إعمال و من شأن  أن التلوث العابر للحدود يستحق التجرمي بل وحترميه

 من األنواع هذا بصفة مباشرة وأكيدة مثل حتظر الدويل يف إطار القانون قانونية حديثة قاعدة يشكل

  .3التلوث

الدولية بنظرية عدم التعسف يف استعمال احلق يف العديد من أحكامها، ومن  ولقد أخذت احملاكم

بني كندا والواليات املتحدة األمريكية   ترايل مسبكة ذلك القرار الذي أصدرته حمكمة التحكيم يف قضية

 هذه املسبكة من املنبعث الدخان أنّ  حيث للحدود، العابر التلوث البيئي على أساس لنزاع منوذج كأول

الفقه  جعل مما كندا املسؤولية مت حتميل للواليات املتحدة، وعليه باحملاصيل الزراعية كندا أضر يف الواقعة

 عند الدولة تستوجب مسؤولية العريف الدويل القانون يف جديدة لقاعدة ميالد مبثابة السابق احلكم يعترب

تستعمل إقليمها أو تسمح باستعماله بشكل أخرى، فال حيق ألية دولة يف أن  لدولة بيئية أضرار إحلاقها

  .4 يتسبب يف إصابات و إحلاق أضرار بإقليم دولة أخرى

التشابه بني الغازات الضارة املتصاعدة من املداخن والعابرة وباإلسقاط على هذه القضية جند 

الدخان العابر للحدود مياثل إنتقال اإلشعاعات والغبار الذري من دولة إىل أخرى، مما فأضرار  للحدود،

                                                           
مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت السلم،مرجع سابق، / د -  1

  .199  ص
  .69حممد عبد اهللا نعمان، مرجع سابق، ص -  2

3- Kiss, Droit international de l’environnement, Edition, A.Pedone, Paris, 

1988, P 72. 
4 -David Ruzié, Droit international public, Dalloz, Paris, 2008,p246. 
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جيعل منها سابقة قضائية دولية ميكن القياس عليها يف جمال التعسف يف إستعمال الدولة لسلطتها يف 

إستعمال  ممارسة نشاطاا الذرية داخل إقليمها، لذا تسند املسؤولية الدولية للدولة بسبب تعسفها يف

  .1حقها يف إستخدام الطاقة النووية، وتلتزم بتعويض أي ضرر نتيجة هذا التلوث الذري 

 األسلحة استخدام أو التهديد مشروعية بشأن فتواها يف اعرتفت الدولية العدل حمكمة أنّ  كما

 القضائية واليتها داخل تقع اليت األنشطة أن لضمان الدول على عاما التزاما هناك بأن النووية،

 هذه أن أساس على الوطنية، السيطرة خارج الواقعة املناطق أو الدول من غريها بيئة حترتم وسيطرا؛

 .2بالبيئة املتعلقة الدويل جمموعة القانون من جزءا اآلن تعد القاعدة

نع اإللتزام مبراعاة قواعد حسن اجلوار الدولية يعد صورة للمبدأ العام القاضي مب ويف الواقع أنّ 

األحكام القضائية تعترب بوقائعها ونتائجها  التعسف يف إستعمال احلق من طرف الدولة، ومن مث فإنّ 

وقياسا على ذلك فإن إستخدام الدولة للطاقة النووية سواء يف . تطبيقا لكال املبدأين يف نفس الوقت

زمة ودون حذر من األغراض السلمية أو العسكرية ولو داخل أراضيها وعدم أخذها اإلحتياطات الال

جانبها مما يؤدي إىل اإلضرار بالدول األخرى، يشكل عمال غري مشروع من طرف الدولة ملخالفته ملبدأ 

منع التعسف يف إستعمال احلق وقواعد حسن اجلوار يف نفس الوقت، مما يرتتب عليه املسؤولية الدولية 

  .3خرىللدولة، ويلزمها بالتعويض عن األضرار اليت أصابت الدول األ

وهكذا ميكن تأسيس مسؤولية الدولة عن النشاطات النووية اليت تقوم ا الدول كتجارب األسلحة 

النووية وخمتلف النشاطات النووية األخرى بشكل خيالف إلتزاماا الدولية مبوجب اإلتفاقيات الدولية أو 

وقواعد حسن اجلوار ميثل صورة عن التعسف يف إستعمال احلق فمبدأ العرف الدويل أو املبادئ العامة، 

إسناد املسؤولية الدولية للدولة على نشاطاا إمكانية من أيضا ذلك ال مينع  ، إال أنّ  العمل غري املشروع

 .النووية بناء على نظرية املخاطر

                                                           

مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت السلم،مرجع سابق، / د - 1 

  .200  ص
2 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, 
paragraphe 29. 

سلم،مرجع سابق، ص مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية وقت ال/ د -  3

214.  
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  1نظرية المخاطر: ثالثا 
طر وأضرار جسيمة لقد شهد العامل مجلة من التطورات يف خمتلف ااالت مما أدى إىل ظهور خما

نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، خصوصا بعد إكتشاف الطاقة النووية وإستخداماا املختلفة، حبيث 

من الصعوبة إثبات وقوع اخلطأ وهلذا مل تقف إدراج املسؤولية عند نظرية اخلطأ أو نظرية الفعل غري 

خلطأ أو إنتهاك أحد اإللتزامات املشروع، ألن كل منها يستدعي إرتكاب تصرف يتضمن نوعا من ا

القانونيةـ بل أصبح من املتصور إسناد املسؤولية بعيدا عن هذه احلدود وذلك يف ظل تطور نظام املسؤولية 

، دون ما حاجة إلثبات وقوع اخلطأ أو أي أساس آخر وهو ما 2القانونية الذي يستند إىل فكرة الضرر 

  .3)املخاطر(يعرف باملسؤولية املطلقة 

لى هذا األساس جيب جماة األضرار اليت تصيب اإلنسان والكائنات احلية األخرى من خالل وع

املسؤولية البيئية املطلقة بإعتبارها مسؤولية جيب أن تتحملها اجلماعة لدرء هذا اخلطر الذي يهدد مظاهر 

  .4احلياة

ارب التفجريات النووية، ونظرا لطبيعة الضرر النووي اخلاصة، على غرار تلك األضرار النامجة عن جت

فهذه النشاطات تنتج عنها أضرار خطرية وجسيمة قد تصيب دول اجلوار، وتعد سببا مباشرا للتلوث 

البيئي،بل قد يكون الضرر غري مباشر وال يظهر فورا بل ميتد ظهور آثاره أليام أو حىت سنوات أو حىت 

قة السببية بني الضرر والفعل املنسوب للدولة ألجيال قادمة عن طريق الوراثة مما يصعب معه إثبات العال

املسؤولة، وهكذا فإن الطرف املتضرر حيرم من حقه يف احلصول على التعويض لذا يتقرر إقامة املسؤولية 

  .5الدولية على عاتق فاعلها

                                                           
وقد أطلق الفقه الدويل عدة تسميات على هذه النظرية، املسؤولية املطلقة أو املسؤولية عن اخلطر، واملسؤولية بال خطأ،  -1

سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار رسالن، سوريا، : ينظر . ونظرية الفعل الدويل املشروع

  .155ص  ،2008

على إسناد املسؤولية النووية عن األضرار اليت  2010األسلحة النووية لعام  معاهدة عدم انتشارلقد أكد مؤمتر مراجعة  -2

 .تنتج بسبب احلوادث النووية ولو كانت بصفة عارضة على أساس املسؤولية املطلقة

  TNP/CONF.2010/50, p15: الوثيقةنظر ي 
   94-93، ص 2007، 32، عدد9حممد الصديق حممد، احلماية القانونية للبيئة من التلوث الرافدين للحقوق، جملد  - 3
  .97، ص املرجع نفسه -4
  .167مسري حممد فاضل، تطوير قواعد املسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص/ د -5
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فاألساس الذي تقوم عليه املسؤولية ليس هو اخلطأ بل يكتفي وجود الضرر حىت وإن كان يبدو قد 

يجة ممارسة أنشطة مشروعة يف نظر فاعله أو حىت يف نظر اتمع الدويل، مما يستلزم التعويض وقع نت

   . 1دون البحث عن اخلطأ املرتكب

 هإال أنّ  املشروع، غري الفعل عامة هو كقاعدة املسئولية أساس أنّ  يعل سامي محمد األستاذ ويرى

نتج  خطورة استثنائية يشكل فعل الدولة من إذا صدر ما يف حالة الدولية املسئولية ميكن باملقابل قيام

  .2نظرية املخاطر وهذا بناء على مشروعا، يعترب الفعل كان حىت ولو أخرى، بدولة أضرار عنها

 حلت سنوات، بضع منذ": ه أنّ  يعترب Paul Fauchille فوشي بول الفقيهومن جهته 

 مفادها لقاعدة تطبيقا املسؤولية، جمال يف التقليدية اخلطأ نظرية حمل دول كثرية يف احلديثة اخلطر نظرية

 النتائج السلبية يتحمل أن سلطانه،جيب حتت موضوع شيء أو شخص من فائدة على من حيصل أنّ 

 3."الشيء هذا أو الشخص هذا فيها يتسبب اليت

 ي عنيتمثل يف اإلخالل بأحكام وقواعد القانون الدويل أ للمسئولية القانوين األساس كان وملا

املشروع، فإنه قد توسعت املسؤولية  غري اخلطأ أو الفعل بناء على الدويل القانون حيظرها اليت األفعال

لتشمل الضرر الذي ينتج عن خمتلف األنشطة اليت ال حيظرها القانون الدويل، أي أضحت املسؤولية 

املسؤولية ومن مث املطالبة القانونية مشددة أو مطلقة ألن الضرر يف احلالتني هو الدافع لتكوين 

  .4بالتعويض

ألن التمسك بالقواعد التقليدية من أجل إثبات الضرر وبالتايل قيام املسؤولية الدولية واإللتزام  

بالتعويض عن األضرار النووية سيؤدي إىل نتائج بعيدة عن مقتضيات العدالة، لذا فإن فقهاء القانون 

قيود اليت يفرضها القواعد التقليدية إلثبات الضرر وإسناده إىل الدويل أمجعوا بإمكانية التحلل من ال

  .5مصدره

                                                           
  .323، ص2004النهضة العربية، أمحد أبو الوفا، الوسيط يف القانون الدويل، القاهرة، دار /د-1
 ص  1999 اجلامعية، املطبوعات دار القانونية، القاعدة ،2 ج العام، الدويل القانون أصول احلميد، عبد سامي حممد/ د -2

367  
  .11،ص 1996 املعاصر،منشورات دحلب،اجلزائر، الدويل القانون ضوء يف الدولية املسؤولية أساس عامر، بن تونسي /د -3

 .151، ص مرجع سابقسهري إبراهيم حاجم اهلييت،  4 -
  .170  مسري حممد فاضل، تطوير قواعد املسؤولية الدولية لتتالءم مع الطبيعة اخلاصة للضرر النووي، مرجع سابق، ص/ د  -  5
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ومن مث احلصول على التعويض عن األضرار املختلفة عن إستخدامات الطاقة النووية وذلك جلسامة 

  .األضرار من جهة وتعذر إثبات اخلطأ من جهة أخرى

سؤولية الدولة املطلقة عن خمتلف نشاطاا فاملسؤولية الدولية يف جمال إستخدام الطاقة النووية يثري م

النووية نظرا لطبيعة األخطار اليت تنجم عن مثل هذا النشاط والذي تتعدى خطورته احلدود اإلقليمية 

 .للدولة اليت تستخدمها حىت وإن مل يكن هناك خطأ من جانبها أو تقصري من جهة

تابعة مجيع األنشطة النووية قصد جتنيب ومن جهة أخرى، فإن اتمع الدويل تقع عليه مسؤولية م 

اإلنسانية األضرار اليت تنجر عن ذلك، فتقع املسؤولية الدولية على عاتق الدولة حىت ولو إستندت على 

أن إستخدام الطاقة النووية يعترب من قبيل األعمال املشروعة دوليا، فذلك ليس سببا إلعفاء الدولة مادام 

 .1ار بالغريقد نتج عن نشاطها النووي أضر 

  : المسؤولية الدولية عن تجارب تفجيرات األسلحة النووية  - أ
يف السابق، إختلف الفقه حول مدى شرعية إجراء جتارب التفجريات النووية ومدى مسؤولية الدول 

عن األضرار اليت تلحق بالدول األخرى، واملبادئ القانونية اليت ميكن تطبيقها يف هذا الشأن، إال بعد 

العديد من اإلتفاقيات الدولية اليت حتظر ذلك بصفة صرحية، فإذا كان القانون الدويل يدين إبرام 

األسلحة النووية فمن املنطقي أن يكون القيام بتجارب على هذه األسلحة حمظورا، ألّن الغاية من هذه 

ارب التجارب هو التمكن من صناعة هذه األسلحة، وهذا يشكل سبب كايف للقول بعدم مشروعية جت

  . 2األسلحة النووية

وملا كان الواقع الدويل يستثين الدول النووية اخلمس من ذلك ألن هلا احلق يف إمتالك السالح 

النووي مبقتضى معاهدة منع اإلنتشار وإنعدام حكم قضائي يؤكد حظر إمتالك السالح النووي بالنسبة 

وية ال يعد غري مشروع ال سيما مع عدم للدول السابقة، فإن قيامها بإجراء جتارب على األسلحة النو 

دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حّيز النفاذ، غري أن هذا ال مينع من وجود إلتزامات 

  . ترتتب على هذه الدول متمثلة يف األساس بعدم تلويث البيئة

                                                           
1 -L. FAYETTE, Vers un nouveau régime de responsabilité de l'Etat visant les 

activités nucléaires, Bulletin de droit nucléaire, N 50, 1992, p 7et suiv.  
2 - « si le droit international condamne les armes nucléaires, il parait 
logique que leur expérimentation tombe sous le coupe de la même 
prohibition. » voir : Marie François furet, expérimentation des armes 

nucléiares et droit international public, 1966, AFDI, p20. 
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رار النامجة عن وما دام ميكن اإلستناد على املسؤولية الدولية املطلقة وإعماهلا يف حالة األض

إستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية بالرغم من اإلحتياطات والتدابري واإلجراءات األمنية 

ومعايري السالمة واألمان النووي، فمن باب أوىل ومن البديهي إقرار هذا املبدأ يف حالة األضرار النامجة 

  .1عن إستخدام الطاقة النووية يف األغراض العسكرية

سيسا على قواعد املسؤولية الدولية املطلقة، فإن الدولة متتنع عن القيام بتجارب التفجريات وتأ

النووية ملا تسببه من أضرار للدول األخرى، وأي دولة تنتهك هذا اإللتزام وتقوم بإجراء جتارب تفجريات 

ا عن األضرار اليت األسلحة النووية تكون بذلك قد خالفت تعهداا دوليا يرتتب عليه قيام مسؤوليته

  .تلحق بالغري حىت ولو إختذت مجيع إحتياطاا من أجل منع تسرب األضرار

فعندما قامت الواليات املتحدة األمريكية بإجراء جتارب تفجريات نووية يف البحر العايل وأدى ذلك 

لغة وخطرية إىل إنتشار الغبار النووي الناتج من جتارب التفجريات األسلحة النووية يلحق أضرار با

إمتدت إىل مناطق عديدة، وقد أظهرت اللجان املشكلة لدراسة آثار تفجري القنبلة اهليدروجينية 

ألف ميل مريع ولوثت احمليط اهلادي 100األمريكية إحتمال سقوط الغبار الذري فوق مساحة تقدر ب

 . 2مبواد إشعاعية، وإستمر هذا التلوث ملدة طويلة تسببت يف تلوث بيئي خطري

وبذلك تكون الواليات املتحدة األمريكية قد إرتكبت خمالفة دولية، وذا تكون شروط املسؤولية 

الدولية قد توافرت يف هذا التصرف، وإستجابت احلكومة األمريكية لدفع التعويض للحكومة اليابانية عن 

اليابانية هذا التعويض  األضرار اليت حلقت الصيادين اليابانيني بسبب إجراء هذه التجربة وقبلت احلكومة

  .3وإعتربته ترضية كافية

ويف قضية التجارب النووية الفرنسية يف احمليط اهلادي، فإن أسرتاليا من جهتها إعتربت أن هذه 

التجارب تشكل خرقا لسيادا ملا تسببت فيه من أضرار مادية حلقت أراضيها بسبب وصول 

ميثل خطرا على صحة رعاياها، باإلضافة إىل أا جمربة اإلشعاعات الذرية إىل داخل إقليمها، وأن ذلك 

على إستخدام أراضيها ليس مبحض إرادا، وإمنا لدرئها ووقايتها من األخطار اليت يشكلها التلوث 

  .4النووي املنبعث من التفجريات النووية

                                                           
  .81حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  1
- 273ص مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، / د  - 2

274 .  
  .89حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -3
  .40بق، ص اغسان اجلندي ، مرجع س/ د -4
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اإلستعمار  ويذكر األستاذ عبد الكاظم العبودي اآلثار الفظيعة واملأساة اإلنسانية اليت خلفها

إّن العامل وعرب أكثر من نصف قرن ظل : "الفرنسي جراء التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية 

واملدافن " إينيكر"و" رقان" ويتناسى مأساة" تشرنوبيل"وبعدها" ناكازاكي"و" هيروشيما"يتحدث عن 

ة تعد من أكرب اجلرائم النووية يف القرن هل ميكن السكوت عن جرمي. النووية اليت تركها الفرنسيون ورائهم

العشرين، ستبقى آثار أضرارها البيئية وخراا إىل عشرات من السنني، كما يريد البعض إيهامنا بل 

  . 1..."ستمتد إىل سنوات األلفية الثالثة والرابعة إن مل نقل السادسة أيضا وما بعدها

لعلمية على ضحايا اإلشعاعات النووية أن التجارب ا عبد الكاظم العبوديويضيف األستاذ 

تستدعي ضرورة تقدمي التعويض املناسب للضحايا اجلزائريني الذين يقطنون يف املناطق القريبة من مكان 

التفجريات وهنا طالب كاظم العبودي بضرورة حتديد الفئات اليت تعرضت لإلشعاعات قبل ضبط قائمة 

يا، وبذلك يقع على فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها الدولية املستفيدين من التعويض حىت ال يظلم الضحا

  . 2جراء قيامها بتجارب التفجريات النووية يف الصحراء اجلزائرية

جتارب األسلحة النووية من تلويث للبيئة أن قام مؤمتر فيها  تكان من شأن األضرار اليت تسببو 

نيب اإلنسان وبيئته آثار األسلحة ضرورة جتتضمنت  اتدعو توجيه بإستوكهومل إىل  1972البيئة لعام 

أن مجيع النشاطات اليت تقوم يها الدولة أو حتت إشرافها وتتسب يف أضرار ببيئة الدول  التأكيدو  3النووية

 . 4األخرى يستوجب حتميل املسؤولية الدولية للدولة اليت ينسب إليها هذا الضرر

يف حالة األضرار الين تنشأ عن قيام الدولة وهكذا يتبني مما سبق أن الدولة ال تعفى من املسؤولية 

لذا تتقرر مسؤوليتها يف هذه احلالة ملا يتسبب فيه . بتفجريات نووية مهما كان غرضها سلميا أم عسكريا

  .5مثل هذا النشاط من خطورة بالغة

 أضرار اخلطرية واليت تتجاوز احلدود اإلقليمية للدول،اليت تتسبب يف األنشطة من  فهناك العديد

التلوث اإلشعاعي الناتج عن حوادث نقل النفايات املشعة اخلطرية أو إطالق املركبات الفضائية 

  . 6واألنشطة النووية يف الفضاء
                                                           

قان وجرائم فرنسا النووية يف الصحراء اجلزائرية، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، يرابيع ر عبد الكاظم العبودي 1 -

   .5، ص2000
  .15/05/2014: اطلع عليه بتاريخ Liby10.wordpress.com: نقال عن املوقع اإللكرتوين  - 2
  1972من مؤمتر البيئة لعام  26املبدأ  - 3
  .275مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص/ د  -4
  .188حممد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص / د -5
  .201القانون الدويل،النهضة العربية،مصر، ص الدين، املسؤولية عن نقل النفايات اخلطرة يفصاحل حممد بدر / د -6
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عادة إلستخدام أعايل البحار وال تقتصر تلك األضرار على بعض املناطق بل أّن بعض الدول تلجأ 

النووية مما يؤدي إىل تلويثها باإلشعاعات  من أجل التخلص من الفضالت الذرية الناجتة عن نشاطاا

الذرية، وهو ما يساهم يف اإلضرار مبصاحل الدول األخرى وحرماا من ممارسة حقوقها املنصوص عليها 

وبذلك تعترب الدولة مسؤولة دوليا ليس فقط أمام  ،1982لعام  يف معاهدة األمم املتحدة لقانون البحار

أمام اجلماعة الدولية ككل نظرا للطبيعة القانونية اليت تتمتع ا منطقة  الدول املتضررة ،بل تعد مسؤولة

   .1أعايل البحار

إجراء جتارب األسلحة النووية يف البحر العايل يؤدي إىل حرمان الدول أّن وبالتايل ميكن القول 

ىل أن التلوث األخرى من حقها الطبيعي يف املالحة والصيد فيها والطريان فوقها وقت التجربة، إضافة إ

، وبالتايل تتحمل 2الذي يستمر لزمن طويل بعدها كل ذلك يشكل إنتهاك صريح ملبدأ حرية البحار

  .3الدولة اليت جتري هذه التجارب املسؤولية الدولية وما يرتتب عليه من تعويض

  

  :  المسؤولية الدولية عن صناعة وإمتالك األسلحة النووية - ب

وختزين األسلحة وتكديسها، وتستند هذه الدول يف أفعاهلا هذه حبجة أا تعمل الدول على صناعة 

قد حتتاجها يف ظروف طارئة قصد إستخدامها يف أعمال الثأر، وهذا يتطلب جتهيزها من قبل على 

  .أساس أن الدولة تتمتع بكامل سيادا يف صناعة وإمتالك األسلحة النووية

يت تقوم بصناعة األسلحة النووية ختضع لقيدين جيب عليها ويرى األستاذ خريي بنونة أن الدول ال

  : "اإللتزام ما 

 .أال تكون الدولة أبرمت إتفاقا دوليا يتضمن تعهدها بعدم صناعة أو إمتالك األسلحة النووية - 

أال يرتتب على صناعة هذه األسلحة أو إمتالكها أو ختزينها ما يؤدي إىل وقوع أضرار باألفراد أو  - 

  ."4لعامة أو املمتلكات اخلاصة بالدول األخرىاملصلحة ا

                                                           

مسري حممد فاضل، التخلص من الفضالت الذرية يف البحار يف ضوء أحكام القانون الدويل، الة املصرية للقانون  1-

 .194. ، ص32،الد 1976الدويل،
تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع إيالء المراعاة الواجبة : " من قانون البحار على أن  87جاء يف املادة  -2

لمصالح الدول األخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار وكذلك اإلعتبار الواجب لما تنص عليه هذه اإلتفاقية من 
  ".حقوق فيما يتعلق باألنشطة في هذه المنطقة

  .288مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص / د  -  3
  .84حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  4
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وبالرجوع إىل اإلتفاقيات النووية جند أن غالبية الدول معنية بعدم صناعة أو إمتالك األسلحة النووية 

وأن غالبية الدول طرف فيها وبالتايل فإن سعيها إلمتالك األسلحة النووية أو إجراء جتارب عليها يعد 

ر عليه يف أحكام اإلتفاقيات النووية يإستثناء الدول املالكة لألسلحة عمل حمظور حسب ما هو مستق

األسلحة النووية؛ غري أنه حىت هذه الدول النووية املالكة معاهدة عدم انتشار النووية حسب ما جاء يف 

لألسلحة النووية وإن مل تكن ترتبط بإتفاقات ختص حظر صناعة أو إمتالك األسلحة النووية، فعليها أن 

  .زم مببدأ املسؤولية الدولية عن األضرار النوويةتلت

وهذا ما يتضح من قضية سقوط القنابل على الشاطئ اإلسباين، فرغم ما أحيطت به هذه القضية 

من سرية وكتمان التعويضات اليت مت تقدميها من طرف احلكومة األمريكية إلزالة األضرار اليت وقعت 

ملسؤولية الدول عن األضرار الذي حيدث لألفراد وممتلكات على إسبانيا لدليل واضح وتأكيد صريح 

  .1الدول األخرى نتيجة إمتالكها أو ختزينها لألسلحة النووية

  نظرية المخاطر في اإلتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية عن األضرار النووية - ج
لذرية واجلماعة األوربية للطاقة لقد كان جلهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة األوربية للطاقة ا

، لوضع احللول 1963على  1960الذرية الدور الفعال يف إبرام أربعة إتفاقيات دولية خالل الفرتة من 

نطاق اليت تتعدى التنتج عن إستخدام الطاقة النووية تقوم بسبب األضرار اليت للمنازعات اليت قد 

إقامة املسؤولية لتتالءم مع طبيعة مثل هذه األضرار بذلك رر تقو . اجلغرايف للدولة ألقاليم الدول ااورة

ختتلف عن القواعد التقليدية للمسؤولية، وهي متثل خطوة مهمة يف حل املنازعات اخلاصة باملسؤولية عن 

األضرار النووية وصورة للتطور القانوين تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة يف ميدان إستخدام 

  .2النووية الطاقة

يعد جمرد فكرة تداوهلا الفقه بل  على األضرار النووية مل) املسؤولية املطلقة(فتطبيق نظرية املخاطر 

صارت مبدأ من مبادئ القانون الدويل العام، فقد طبقتها مجيع القوانني الوطنية، كما نصت عليها 

عن األضرار  املسئولية املدنية حول 1960 لعام باريس ومنها اتفاقية الدولية، العديد من االتفاقيات

 يف مكان أي يف تقع اليت النووية احلوادث عن تنتج اليت النووية وتتعلق هذه اإلتفاقية باألضرار. النووية

 يتماشى احلكم وهذا .نووية بسفينة املتعلقة املشعة، النفايات أو البقايا أو النووي، بسبب الوقود العامل

                                                           
  .85 -84حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص / د -  1
- 344إستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن / د  - 2

345.  
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وحتمل  البحار جتوب السفن تلك إذ أن النووية، السفن عن الناتج النووي التلوث طبيعة مع ناحية، من

   1.حتركاا أثناء معها التلوث خماطر

 األضرار عن النووي املستثمر عاتق على املوضوعية املسئولية االتفاقية إىل إسناد هذه إجتهت وقد

 من االتفاقية يعترب الثالثة املادة ألحكام يستثمره، فطبقا الذي النووي الطاقة مركز نشاط عن اليت تنجم

  .2النووي املنشأة لنشاط نتيجة ممتلكات أو ألشخاص ضرر أو خسارة أي عن املشغل مسئوال

، فإن نظام املسؤولية عن 3وطبقا للقاعدة العامة أن اإلتفاقيات ال تسري إال يف مواجهة أطرافها

التلزم الدول غري األطراف، إال أا سامهت األضرار النووية املنصوص عليها يف اإلتفاقيات النووية 

بشكل مّهم يف تطوير قواعد املسؤولية املدنية عن األضرار النووية حىت أن خمنلف التشريعات الوطنية 

أخذت بفكرة املسؤولية املطلقة عن األضرار النووية غري أن أثرها بالنسبة لقواعد املسؤولية الدولية يف 

ية ينحصر يف تأكيدها ملا جاء به الفقة والقضاء الدويل من خالل ترتيب جمال إستخدام الطاقة النوو 

يف جمال إستخدامات الطاقة النووية واليت تعد أحد املبادئ ) نظرية املخاطر( املسؤولية الدولية املطلقة 

  .العامة للقانون

ألضرار النووية تدخل إال أنه ميكن القول أن القواعد القانونية اليت تضمنتها اإلتفاقيات املتعلقة با 

يف نطاق القانون اخلاص، وتتبع يف شأن الدعاوى اخلاصة ا إجراءات القانون الدويل اخلاص طبقا 

لألحكام املنصوص عليها يف صلب هذه اإلتفاقيات، غري أن ذلك ال حيول دون جلوء األطراف إىل 

  .4قواعد القانون الدويل العام بتقرير مسؤولية الدولة

ث الكثرية واليت أدت إىل ضرر بيئي خطري تبّني أنه أصبح اتمع الدويل يتمتع بقواعد ولعل األحدا

سارية يف هذا الصدد وال سيما ألغراض وقائية للحاجة املاسة قصد توفري احلماية القانونية من املخاطر 

ا الدول يف جمال الطاقة النووية واليت من شأ ا أن تلحق أضرار النامجة عن خمتلف األنشطة اليت تقوم

  .بالبيئة اإلنسانية

فإن أساس املسؤولية يبىن على بالنظر إىل الطبيعة اخلاصة اليت يتسم ا الضرر النووي وهكذا  

املسؤولية املطلقة اليت يعترب فيها عنصر الضرر كمعيار رئيسي مع إستبعاد فكرة اخلطأ، فالدولة أساس 

                                                           
  .216معلم يوسف، املسؤولية الدولية دون ضرر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، ص -  1
  105ص مرجع سابق، تونسي، عامر بن.د -  2
غري طرف فيها بدون  املعاهدة ال تنشئ إلتزاما أو حقوقا لدولة: " على أن  1969من إتفاقية فيينا لعام  23تنص املادة  -  3

  ."موافقتها
  .353مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األضرار الناجتة عن إستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص / د  -  4
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النووية سواء تعلقت بإستخدام األسلحة النووية أوالقيام تعترب مسؤولة عن مجيع استخدامات الطاقة 

بأحباث يف هذا الشأن أو التهديد بإستخدام هذه األسلحة أو حيازا أو التخلص من النفايات النووية 

  .يستوجب إصالح الضرر والتعويض املنسب والعادل جيعل من مجيع هذه األفعال عمال غري مشروع

الدولية أصبحت ال تقتصر على املسؤولية املدنية، وما يرتتب عليها من  املالحظ أن آثار املسؤوليةو 

تعويض، وإمنا ميكن أن متتد لتشمل أيضا املسؤولية الدولية اجلنائية نظرا لألضرار املرتتبة عن األسلحة 

  .النووية واليت تشكل جرائم تستحق احملاكمة واملعاقبة عليها، وهذا ما سيتم توضيحه

   :المطلب الثاني 
  المسؤولية الجنائية عن إستخدام األسلحة النووية 

 اليت ذهب اجلرائم وأفظع إرتكاب ألبشع والثانية األوىل العامليتني احلربني خالل البشرية شهدت

بإنتهاك األحكام واملبادئ عادة ما تقوم الدول املتحاربة فواألطفال،  والنساء الرجال من ماليني ضحيتها

نزاع دويل سواء فيما خيص ميدان القتال أو عند التعامل مع املدنيني أو األعيان  اإلنسانية عند قيام أي

  .املدنية

الالزمة من أجل  اخلطوات اختاذ و التحرك على الدويل اتمع دفع األمهية حنو بالغ كان له أثر

 يعد مل املعاصر الدويل القانون إذ أنه يف ظل. الدولية اجلرائم إرتكاب عن املسؤولني حماكمة ومعاقبة

 اتمع قلق تثري واليت ولقواعده إنتهاك ألحكامه على تنطوي اليت اجلرائم متر أن مسموحا وال مقبوال

مرتكبيها وتوقيع اجلزاءات املناسبة على خمالفي القواعد  ومعاقبة وحماكمة مساءلة دون بأسره الدويل

  . يتعلق األمر باألسلحة النووية الدولية ومن مث البحث عن مدى إمكانية ذلك ملاالقانونية 

  

  : الفرع األول 

 :أساس تجريم إستخدام األسلحة النووية 

أكد اتمع الدويل بأمهية املصاحل الدولية اجلديرة باحلماية وإعترب أن األفعال اليت تنتهك وختل 

واألسلحة النووية بذات املصاحل جرمية وإنتهاك للقانون الدويل وال شك أن أسلحة الدمار الشامل عامة 

بصفة خاصة متثل ديدا لإلنسانية بأكملها بل أن مجيع األفعال اليت تتعلق بالطاقة النووية وختالف 

  .أحكام القانون الدويل تستوجب العقاب واملساءلة
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  : تعريف الجريمة الدولية : أوال 
 خلو الوثائق ذلك يف ساهم الدولية، وقد للجرمية موحد حول إعطاء تعريف الدويل الفقه إختلف

 عن كبديل اقتصارها و الدولية اجلرمية ذات الصلة من معاهدات دولية وقرارات دولية من تعريف الدولية

  .1فيها الواردة القواعد القانونية عليها تطبق اليت اجلرئم تعداد على ذلك

: " بأّا  Pellaبيال ولقد تعددت تعريفات الفقهاء يف حتديد اجلرمية الدولية، فيعرفها الفقيه 

األفعال اليت تقرتفها دولة أو جمموعة دول أو أفراد من شأا تعكري النظام العام الدويل واإلنسجام القائم 

  .2"بني الشعوب

فريى أّن اجلرمية الدولية تتمثل يف أّي فعل جمّرم أو واقعة إجرامية  Glasserجالسير أما الفقيه 

تنتهك قواعد القانون الدويل وتؤدي إىل اإلضرار باملصاحل اليت حيميها ذلك القانون وتتستحق توقيع 

  .3العقاب على مرتكبيها

 ، قد إعتربت أنّ من مشروع جلنة القانون الدويل حول املسؤولية الدولية 19وبالرجوع إىل نص املادة 

اإلخالل بإلتزام حيمي املصاحل األساسية للمجتمع الدويل ميثل جرمية دولية حيث نصت الفقرة األوىل من 

كل دولة ختالف إلتزاما معتربا بواسطة اجلماعة الدولية يف جمموعها كضرورة : " نص املادة السابقة 

الفعل الدويل غري املشروع : "  املادة أنّ  وأضافت نفس" حلماية مصاحلها األساسية ترتكب جرمية دولية

الناجم عن خرق دولة إللتزام دويل أساسي من أجل محاية املصاحل اجلوهرية للجماعة الدولية والذي يعد 

  ".خرقه جرمية بواسطة هذه اجلماعة يف جمموعها يشكل جرمية دولية

  : تيب املسؤولية اجلنائية وهي ومن األفعال غري املشروعة واليت تعترب جرائم دولية، مما يعين تر 

  .اإلنتهاك الفاضح إللتزام دويل ذي أمهية جوهرية من أجل حفظ السلم واألمن الدوليني -"

 .اإلنتهاك الفاضح إللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية حقوق الشعوب يف تقرير املصري - 

 .ماية حقوق اإلنساناخلرق الفاضح وعلى نطاق واسع إللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حل - 

اإلنتهاك الفاضح إللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية لبيئة اإلنسانية مثل اإللتزام حبظر التلوث  - 

 .4"الشامل للغالف اجلوي والبحري

                                                           
الدولية،  اجلنائية للمحكمة األساسي النظام أحكام ضوء يف اجلنائي الدويل للقانون العام يوسف،اإلطار صايف حممد/د -  1

  .31 ،ص2002دار النهضة العربية،القاهرة، 
  .18حممد عباس هشام السعدي، مرجع سابق، ص / د -2
 . 26، ص2011بدر الدين حممد الشيل، القانون الدويل اجلنائي املوضوعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،/ د-3
  .572إبراهيم علي، مرجع سابق ، ص  - 4
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األركان  بيان اجلنائي يتضمن القانون، فالقانون حيميها مصلحة على عدوان بأا اجلرمية فتعرف

 على تشكل عدوان بدورها أيضا فهي للجرمية الدولية ملرتكبها، وبالنسبة املقررة والعقوبةاملكونة للجرمية 

 احلماية بإسباغ يتكفل الذي الدويل القانون من الفرع ذلك اجلنائي القانون الدويل حيميها مصلحة

الدويل،  عاتم عليها يقوم الذي األساس لكوا احلماية يرى أا جديرة بتلك مصلحة على اجلنائية

 الدوليني واألمن السلم على احلفاظ الدويل اتمع يف املصاحل الواجب محايتها جنائيا أهم ومن بني

 .1البشري على اجلنس احلفاظ وكذلك

  : النووية وأركانها  تعريف الجريمة الدولية: ثانيا 
دد سلم وأمن هذه فمن أجل فرض محاية اجلماعة الدولية يقتضي األمر إعتبار مجيع األفعال اليت 

، وال 2اجلماعة ويعّرض العالقات السلمية بني الدول جرمية دولية يعاقب عليها القانون الدويل اجلنائي

شك أّن األسلحة النووية متثل ديدا حقيقيا ألمن وسالمة هذه اجلماعة ومن شأنّه أن يؤدي إىل توتر 

ذات أمهية جوهرية حلماية البيئة اإلنسانية تتمثل يف وينتهك أحد اإللتزامات املعتربة ز  .العالقات الدولية

  .التلوث البيئي

  

  : النووية  تعريف الجريمة الدولية- 1
يقصد باجلرمية الدولية النووية على أا تصرف سليب أو إجيايب يتعلق بإستخدام الطاقة النووية 

حلقوق اليت حيميها ذلك ينتهك أحكام القانون الدويل النووي يؤدي إىل إحلاق الضرر باملصاحل وا

  .القانون

ذلك الفرع من القانون : " يعرفه بأنه  ا القانون الدويل النووي فإن األستاذ عبد الوهاب بياضأمّ 

الدويل الذي يهدف أساسا إىل احلد من تصرفات الدول وتقليص نشر وإنتشار التكنولوجيات النووية 

  . 3."العسكرية وإستقرار حالة الردع
                                                           

  .6-5، ص 1999العربية،القاهرة،  النهضة الدولية، دار عبيد،اجلرمية صاحل حسنني/ د -  1
  .17  ، ص مرجع سابقعباس هشام السعدي، / د-  2

3- « Cette branche de droit international vise fondamentalement à 
restreindre les comportements des Etats, à limiter la prolifération et la 
dissémination des technologies nucléaires militaires et à la stabilisation 
de la dissuasion. » Voir : BIAD Abdelwahab, Face à la perspective d’un 

bouclier antimissile : l’architecture de l’arms control et du désarmement en 

question, A.F.D.I., 2000. P 221-222.  
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لقانون الدويل النووي نشأ بصفة تدرجيية إنطالقا من جمموعة قواعد قانونية ذات طبيعة ا وبذلك فإنّ 

ه ال متداخلة و متشابكة، أخذت من مصادر خمتلفة، وهو يعترب أحد فروع القانون الدويل العام غري أنّ 

دويل العام كقانون يتمتع باإلستقاللية بأمت معىن الكلمة، فالقانون الدويل النووي يعترب جزء من القانون ال

  .1املعاهدات أو قانون احلرب

القانون الدويل النووي ذلك القانون املرتبط باإلستخدامات السلمية للعلوم  وهناك من يرى بأنّ 

والتكنولوجيا النووية مبا يضمن أمن وسالمة الدول واألفراد والبيئة، وأّن أهم ماميّيز هذا القانون هو نشأته 

 .2العلم والتكنولوجيا والقانون ويتضمن عالقات جديدة بني اإلنسان وبيئته بناء على التزاوج بني

فاجلرمية الدولية النووية تشمل كل إستخدام للطاقة النووية يف إلقاء قنابل نووية أو إستخدام 

ه غالبا ما كل تلوث نووي يعترب حرب صغرية أو كبرية، ألنّ   ، ذلك أنّ 3األسلحة النووية ضد دولة أخرى

يف إبعاد السكان عن ديارهم وأراضيهم، باإلضافة إىل األضرار اليت تلحق م، وتكفي اإلشارة  يتسبب

  3000إىل ما حدث يف إنفجار املفاعل النووي تشرنوبيل حيث غطى اإلشعاع النووي مساحة جتاوزت 

  .4زيادة على حجم األضرار اليت حلقت باألشخاص 2كلم

ا اجلرمية اليت يرتبط فيها السلوك مبقومات الطاقة النووية ّ وبذلك ميكن تعريف اجلرمية النووية بأ

  .5ويشكل عدوانا يرتتب عليه ضرر أو ديد باخلطر على األفراد واملمتلكات

يعترب جرمية  على أّن جمرد حيازة األسلحة النووية نصر الدين أخضريونؤيد ما ذهب إليه األستاذ 

فوجود السالح النووي يف حّد ذاته أمر . والسلم اجلماعي بإعتبارها تشكل خطرا وديدا األمندولية 

                                                           
1 - Abdelwahab BIAD, Le droit international et l’arme nucléaire : le droit 

international face aux nouvelles technologies, Rencontre internationale de la 

faculté des sciences juridiques, politiques, et sociales de Tunis, Pedone, Paris, 

2002, p.203.  
  .وسوعة العاملية ويكيبيدياامل -     2

 www.wikkapidia.com 03/02/2014: أطلع عليه بتاريخ  
  .190عفاف مجال حممد، مرجع سابق، ص  -  3
، 1999 رب،غإدريس الضحاك، من نزع إقليمي للسالح النووي إىل نوع عاملي، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، امل -  4

  .124ص
مصر، القاهرة، حممد عبد الرحيم الناغي، احلماية اجلنائية يف جماالت الطاقة النووية السلمية، دار النهضة العربية،  -  5

  .65، ص 2009
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بالغ اخلطورة وأداة موت حقيقية ميكن أن ينجر عنه فناء ودمار للبشرية يف أي حلظة سواء بقصد أو عن 

  . 1طريق اخلطأ

  : أركان الجريمة الدولية النووية - 2
اجلنائي، غري أنّه ما  القانون الوطين يف اجلرمية نفس أركان اجلنائي على الدويل القانون يف تقوم اجلرمية

الدولية  فتقوم اجلرمية ذلك وعلى .للجرمية الدويل ميّيز اجلرمية الدولية هو وجود ركن رابع يتمثل يف العنصر

  .الدويل الركن وهو ، والركن الرابع املعنوي ،والركن املادي الشرعي، والركن الركن هي أركان على أربعة

  : الركن الشرعي -أ
أي وجود إطار قانوين يتضمن جترمي وافعة هذا الركن يفرتض وجود نص قانوين جيرم هذا الفعل،  إنّ 

يستند على العرف الدويل، يف القانون الدويل اجلنائي ميكن أن غري أن الركن الشرعي حمددة بذاا 

ي خيتلف من حيث باإلضافة إىل اإلتفاقيات الدولية، إذ أن مبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائ

التطبيق عن مبدأ الشرعية يف القانون اجلنائي الوطين، فالعرف ميثل مصدر آخر من مصادر القانون 

  .2الدويل العام بصفة عامة

بعض اإلتفاقيات اليت حتظر إستخدام بعض أسلحة الدمار الشامل مع  وتأسيسا على ما تضمنته

ملا حتظر إستخدام األسلحة  1925ول جنيف لعام بروتوك جاء يفإمكانية القياس واإلجتهاد مثل ما 

الكيميائية واملواد والغازات السامة وما مياثلها يعد مربرا كافيا من حيث األضرار اليت تنتج عنها لتصري يف 

  .3حكم املمنوعة واملعاقب عليها

لنووية إجراء جتارب التفجريات ا ومن باب القياس على جترمي الشروع يف اجلنايات بشكل عام فإنّ 

  . 4يشكل جرمية وحيمل على حممل الشروع بإستخدام األسلحة النووية

أي فعل يتصف بعدم املشروعية طبقا ألحكام القانون الدويل النووي يعترب يف  وعليه ميكن القول أنّ 

  .هذه احلالة جرمية دولية نووية

  

  

  

                                                           
  .342- 341نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص / د -  1
  .260، ص2008 مصر، اإلسكندرية،عصام مطر، القضاء اجلنائي الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، / د -  2
  .341نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص / د -  3
  .367، ص  املرجع نفسه -  4
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 : المادي  الركن - ب
مادية، أي كل  طبيعة له وتكون تكوينها يف يدخل ما كل الدولية يعترب الركن املادي للجرمية

 الركن ميثل ، و مادية ظاهرة أيضا هي بل فحسب معنوي اجلرمية كيان تصرف مادي ملموس فليست

  .اتمع يف ختل باألمن والسلم اجلرمية جيعل الذي امللموس املظهر هو إذ كبرية أمهية املادي

الفعل والنتيجة والعالقة السببية، : الث عناصر هي ويتكون الركن املادي للجرمية النووية من ث

والفعل قد يكون عبارة عن تصرف إجيايب، واملثال على ذلك أنه قد نصت إتفاقية األمان النووي لعام 

، على إلزام الدول األطراف املتعاقدة بوضع نظام تشريعي ورقايب داخلي قصد تنظيم أمن 1994

  .1املنشآت النووية

وعلى ذلك فعلى الدول العمل قصد ضمان إستخدام الطاقة النووية بصورة مأمونة وسليمة بيئيا  

قد يكون السلوك اإلجرامي  وللحيلولة دون وقوع حوادث إشعاعية تتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة، 

اذ التدابري الالزمة سلبيا عندما متتنع الدولة على إختاذ اإلجراءات الضرورية واملناسبة ومثال ذلك عدم إخت

وأما النتيجة اإلجرامية فتتمثل يف اإلعتداء على املصاحل . عند نقل املواد النووية مما قد يتسبب يف تسرا

  . 2األساسية اليت حيميها القانون الدويل اجلنائي

  : الركن المعنوي  - ج
اتمع الدويل، وهو اإلرادة يتمثل الركن املعنوي يف توافر القصد اجلنائي أي نية اإلضرار بالغري أو 

  .3اإلجرامية من حيث إجتاهها إىل ماديات غري مشروعة اليت تقوم عليها اجلرمية

فاجلرمية الدولية تكون عمدية وهو ما يبّني مدى خطورة اجلرمية الدولية اليت دد األمن والسلم  

ي يف القانون الدويل اجلنائي عنه داخل اتمع الدويل ، ولذلك ال يوجد إختالف يف مفهوم القصد اجلنائ

يف القانون اجلنائي الداخلي، فهو يقوم على عنصري العلم واإلرادة احلرة، حبيث تتجه اإلرادة إىل السلوك 

  . 4املكون للجرمية مع العلم بأن مثل هذا السلوك يشكل جرمية

                                                           
  .1994املادة السابعة من إتفاقية األمان النووي لعام  -  1
  .197عفاف مجال حممد، مرجع سابق، ص  -  2

ة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، علي جعفر، اإلجتاهات احلديثة يف القانون الدويل اجلنائي، املؤسس - 3

  .33، ص 2007
  .وما بعدها 120حسنني عبيد، مرجع سابق، ص -  4
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يت حيميها القانون الدويل مما يعين توافر القصد ونية مرتكب الفعل غري املشروع اإلضرار باملصاحل ال

 ّا عمدية عندما تتجه اإلرادة إىل إحداث الفعل النووي وتوصف إرادة مرتكب اجلرمية الدولية النووية بأ

 .1والنتيجة اإلجرامية

  : الركن الدولي  - د
 القانون الدويل النووي وعلى حيميه حق أو مصلحة على يف اإلعتداء للجرمية الدويل يتمثل الركن

يناهلا اإلعتداء وم اجلماعة  اليت احلقوق أو املصاحل نوع من وجوده يستمد الركن هذا فإن النحو هذا

  .الدولية بأكملها

ولعل أهم ما ميّيز اجلرمية الدولية عن اجلرمية الداخلية هو الركن الدويل الذي يضفي على اجلرمية 

فتقع اجلرمية الدولية بناء على . 2داخلية والدوليةالصفة الدولية،وهو املعيار األساسي للتمييز بني اجلرمية ال

أمر من الدولة أو رضاها بذلك التصرف اإلجرامي أو نتيجة إمهاهلا لتعهداا الدولية واليت متس املصاحل 

   .األساسية للمجتمع الدويل أو متثل ديدا للسلم وأمن البشرية نظرا خلطورا

  : كجرائم دولية   تكييف إستخدام األسلحة النووية: ثالثا 
اجلرائم الدولية النووية هلا آثار ضارة وبالغة اخلطورة، على الصحة اجلسدية والعقلية ألفراد  إنّ 

وقد ، اجلماعات املستهدفة من تلك اجلرائم بأضرار جسيمة قد تصل إىل إبادم مجيعا والقضاء عليهم

  .تخدمة السالح النوويتقوم الدولة بشن حرب إعتداء على دولة أخرى أو وقت احلرب مس

ويف كل األحوال فإن اآلثار الضارة اليت تنتج عن اإلشعاعات املنبعثة من إرتكاا ستصيب املدنيني  

والعسكريني على حد سواء دون متييز بني األهداف العسكرية واملدنية، وهو ما خيالف مجيع األعراف 

تستخدم وسائل القوة بالقدر الالزم لتحقيق الدولية املستقرة على أنه جيب على الدول املتحاربة أن 

الغرض من احلرب وإستسالم العدو بأقل خسائر ممكنة يف األرواح واملمتلكات واألموال وهذا ما تتعداه 

  . 3اجلرائم النووية بكثري

 ّا جرمية إبادة مجاعية، أو أا تشكل جرمية وعلى هذا األساس ميكن تصنيف اجلرائم النووية على أ

  .جرمية ضد اإلنسانية أو جرمية عدوان حرب أو

  

  

                                                           
  .198عفاف مجال حممد، مرجع سابق، ص -  1
  .61حسين حممود جنيب، مرجع سابق، ص/ د -  2
  .285عفاف مجال حممد، مرجع سابق، ص -  3
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  : تكييف إستخدام األسلحة النووية كجرائم إبادة  - 1

تعترب اإلبادة من أشد املخاطر على البشرية، ملا ينطوي عليه من جمافاة للضمري اإلنساين، ومن 

 إبادة جرمية أو اجلماعية اإلبادة جرمية واحلقيقة أنّ . إنتهاك ألمسى حق يف الوجود أال وهو احلق يف احلياة

 دف واحدة أفعال جمموعة أو واحد تتضمن معىن عبارات كلها اجلنس إبادة جرمية أو البشري اجلنس

 البشر من معني لصنف أو مكان معني من والقضاء عليه بصفة ائية البشري اجلنس على القضاء إىل

  .1الشعوب من شعب أو

 دد اليت اجلرائم أخطر أحد البشري من بني اجلنس إبادة جرميةأو  اجلماعية اإلبادة وتعد جرمية 

 وصحته حياته يف -معينة جلماعة منتميا بصفته -اإلنسان متثل إعتداء يصيب فهي البشري اجلنس

  .2معينة مجاعات على القضاء بقصد الفعل تعدد يف اجلماعية خطورة اإلبادة وتكمن البدنية، وكرامته

األول : بأا مجع إصطالحني يونانيني  lemkeinليمكين لوين وقد عرفها الفقيه البو 

Genos  ويعين اجلنس والثاينCide  ويعين القتل، ومجع بينهما بكلمة واحدة هيGenocidé 

  .3أي إبادة اجلنس البشري

لقد نص كل من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا يف املادة الرابعة وكذلك حمكمة رواندا يف املادة 

وصف السلوك ارم من  الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من السادسة املادة الثانية، وأخذت

 جرمية تعريف بنفس اإلبادة اجلماعية جرمية عرفت ، اليت19484إتفاقية حظر إبادة اجلنس البشري لعام

ه بقصد بإبادة اجلنس البشري على أنّ  اإلبادة جرمية منع اتفاقية من الثانية املادة يف الوارد اجلماعية اإلبادة

يف هذه اإلتفاقية أي فعل من األفعال اآلتية يرتكب بقصد القضاء بشكل كلي أو جزئي على مجاعة 

  .5بشرية بالنظر إىل صفتها الوطنية أو اجلنسية أو الدينية 

 .اجلماعة أفراد قتل  - 

 .اجلماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إحلاق  - 

 . جزئيا أو كليا الفعلي إهالكها ا يقصد معيشية ألحوال عمدا اجلماعة إخضاع  - 

                                                           
  .313 ص,سابق مرجع,حجازي بيومي الفتاح عبد/ د -  1
  .129، ص  2008 مصر، اجلديدة، اإلسكندرية، اجلامعة الدويل، دار اجلنائي مطر، القضاء الفتاح عبد عصام/ د -  2
  .127، ص2005علي القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، منشورات احلليب ااحلقوقية، بريوت، لبنان، / د -  3
وأصبحت نافذة إبتداء  9/12/1948: اإلبادة بتاريخ  جرمية منع يةأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع اتفاق -  4

  .12/1/1951: من تاريخ 
  .556، ص2010سامي ياسني، مسؤولية الدولة يف محاية رعاياها يف زمن احلرب، دار الكتاب احلديث،القاهرة، / د -  5
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 .اجلماعة داخل اإلجناب منع تستهدف تدابري فرض - 

 .أخرى مجاعة إىل عنوة اجلماعة أطفال نقل - 

 ذكرت الصور اليت قد الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من السادسة املادة وهكذا فإنّ 

 وواجبة بذاا قائمة مستقلة جرمية تشكل الصور تلك من صورة اجلماعية، وكل اإلبادةجرمية  تتخذها

ويظهر ذلك بوضوح من خالل آثار إستخدام األسلحة النووية وما تسببه من تدمري . العقاب عليها

بإستخدام  مشامل لكافة أفراد اجلماعة بقتل مجيع السكان وبأعداد كبرية من خالل اهلجوم عليه

   .جزئيا أو كليا اجلماعة النووي وأنواعه املختلفة يهدف إىل إهالك السالح

 أي أن مرتكب اجلرمية على علم نتائج إستخدام األسلحة النووية أصبحت معروفة فضال على أنّ 

كما أن اآلثار الضارة اليت يسببها اإلشعاع النووي بصورة فورية عاجلة . لألفراد قتل على فعله ينطوي أن

لغبار النووي املتساقط الذي ينتج عن اإلنفجار النووي وما خيلفه من بقايا مشعة تسبب أم آجلة، وا

ال تقتصر تلك اآلثار عند هذا احلد بل و  .بأضرار شديدة وأمراضا فتاكة قاتلة وعاهات ووقف اإلجناب

بار يؤدي إىل إجمما بعد تدمري البيئة واألموال واملمتلكات  خصوصاألحوال معيشية تتسبب يف سوء 

إنتقال السكان إىل مناطق أخرى وتغيري أماكن إقامتهم، وهذه اآلثار السابقة تعد تعبريا واضحا و 

  .1جتسيدا ألفعال هي من قبيل جرمية إبادة اجلنس البشري

  : اإلنسانية  تكييف إستخدام األسلحة النووية كجرائم ضد - 2
 جروسيوسلقد تردد احلديث عن جترمي األفعال اليت تعترب جرائم يف حق اإلنسانية منذ عهد الفقيه 

الذي طالب يف كتاباته ومؤلفاته بضرورة تسليط العقوبة اجلنائية على كل من يرتكب جرائم احلرب ـ أو 

  .2جرائم ضد السالم أو جرائم ضد اإلنسانية

تلك اليت تنطوي على عدوان صارخ على : " نسانية هي اجلرائم ضد اإل حسب رأي الفقه فإنّ و 

إنسان معني أو مجاعات إنسانية إلعتبارات معينة، وهي تعترب لذلك تطبيقا لفكرة القانون الدويل أمام 

احلديث الذي يتجه صوب اإلعرتاف بالفرد وكفالة احلماية الكافية حلقوقه سواء يف وقت السلم أو يف 

  . 3"وقت احلرب

                                                           
  .296نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .96، صسابقمرجع بن عامر تونسي، / د -  2
  .253، ص مرجع سابقحسنني عبيد، / د -  3
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املصطلح الذي جيب إستخدامه للجرائم اليت إرتكبها كبار جمرمي احلرب ضد  قه بأنّ الف وجيمع

مجاعة بشرية اليت من بينها اإلبادة اجلماعية لألقليات العرقية أو الدينية يعد من قبيل إنتهاك القوانني 

  .اإلنسانية على أا جرائم ضد اإلنسانية

 جرائم احلرب اليت متثل خمالفة لقوانني وعادات ولعل هذا التصور هو الذي تظهر منه التفرقة بني

احلرب، وبني خمالفة القوانني اإلنسانية اليت متثل إعتداء خطري على مجاعة بشرية بإبادة عدد كبري من 

املدنيني بسبب العرق أو الدين، ومنه يظهر اخلالف يف الباعث إلرتكاب اجلرمية يف كل منهما، وإن 

  .ناإتفقا يف حمل اجلرمية أحيا

فمخالفة قوانني اإلنسانية تتمثل يف اجلرائم اليت ترتكب ضد املدنيني بشكل مجاعي بسبب عرقي  

أو ديين سواء كانوا من رعايا الدولة املعتدية أو من دولة أخرى وهو املعيار الذي تبناه أيضا ميثاق 

  .1نورمبورغ

ذكر جمموعة من األفعال املكونة يف املادة السادسة من النظام األساسي حملكمة نورمبورغ  وقد جاء

أعمال القتل، اإلبادة أو اإلسرتقاق او اإلضطهاد ألسباب سياسية أو : " للجرائم ضد اإلنسانية ومنها 

عرفية أو دينية أو أي عمل غري إنساين آخر ضد سكان مدنيني جرمية ضد اإلنسانية سواء كانت تلك 

  ". ين للبلد الذي أرتكبت فيهاألفعال تسكل أو ال تشكل إنتهاكا للقانون الوط

اجلرائم ضد  فقد عرفتنص املادة اخلامسة من ميثاق احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا بالرجوع إىل و 

احملكمة سوف تكون خمتصة : " صور األفعال اليت تشكل هذه اجلرمية، فذكرت  وحددتاإلنسانية 

نزاع املسلح سواء كانت ذات طابع دويل أو مبحاكمة األشخا املسؤولني عن اجلرائم اليت أرتكبت أثناء ال

داخلي، واليت تستهدف مباشرة السكان املدنيني، وحددا يف القتل واإلبادة واإلستعباد والرتحيل 

اإلجباري واإلعتقال والتعذيب واإلغتصاب واإلضطهاد املبين على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو 

  .أي أعمال ال إنسانية أخرى

 للمحكمة األساسي النظام من السابعة املادة م األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عرفتا النظاأمّ 

 فعل أي يشكل األساسي النظام هذا لغرض": هبأنّ  ضد اإلنسانية اجلرائم األوىل فقرا يف الدولية اجلنائية

 موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار يف تكب مىت إر"اإلنسانية ضد جرمية"التالية األفعال من

  : علم باهلجوم  وعن املدنيني السكان من جمموعة أية ضد

 احلرمان أو للسكان،السجن القسري النقل أو السكان العمد،اإلبادة،اإلسرتقاق، إبعاد القتل

الدويل، التعذيب،  األساسية للقانون القواعد خيالف مبا البدنية احلرية من أخر حنو أي على الشديد
                                                           

  .509سامي ياسني، مرجع سابق، ص/ د -  1
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 أي أو القسري التعقيم احلمل القسري،أو أو البغاء على اإلكراه أو اجلنسي اإلستعباد أو اإلغتصاب

 أو حمددة مجاعة أية إضطهاد من اخلطورة الدرجة هذه مثل على اجلنسي العنف أشكال من أخر شكل

 بنوع متعلقة أو دينية أو ثقافية أو إثنيه أو أو قومية عرقية أو سياسية ألسباب السكان من حمدد جمموع

جييزها،  ال الدويل القانون بأن عامليا املسلم من ألسباب أخرى أو 3 الفقرة يف املعرف النحو على اجلنس

احملكمة،  اختصاص يف تدخل جرمية بأية أو هذه الفقرة يف إليه مشار فعل بأي يتصل فيما وذلك

 املماثل الطابع ذات خرىاأل الالإنسانية األفعال العنصري، جرمية الفصل لألشخاص، القسري اإلختفاء

  .1البدنية أو العقلية بالصحة أو باجلسم يلحق خطري أذى يف أو معاناة شديدة يف عمدا تتسبب اليت

ورد لقد القتل العمد جرمية واضحة املعامل و األركان يف خمتلف القوانني الوطنية، و  ومن املعلوم أنّ 

كافة الصكوك اليت تناولت محاية املدنيني، فجرمية القتل ذكر جرمية القتل العمد كجرمية ضد اإلنسانية يف  

العمد هي إزهاق روح إنسان عمدا وبتوافر شروطها وأركاا القانونية وتأخذ نفس املفهوم يف إطار 

اجلرائم ضد اإلنسانية غري أنه إضافة لذلك يلزم أن تتم على نطاق واسع أي كثرة الضحايا من املدنيني 

  . 2ديا يتصرف فيه اجلاين بصورة ذاتية وضد ضحية واحدة حمددةدون أن يأخذ شكال فر 

القتل املذكور يف تعريف هذه اجلرمية قد ميارس عند  وهكذا باإلسقاط على موضوع الدراسة فإنّ 

اإلبادة هي إحدى صور هذه اجلرمية باإلضافة إىل  إمتالك وإستخدام األسلحة النووية على أساس أنّ 

قد تكون من خالل تلويث البيئة باإلشعاعات النووية أو إلقاء املخلفات النووية أعمال الرتحيل واإلبعاد 

 ّا ألا السكان مما يضطرون إىل مغادر ا صارت مناطق ملوثة وهذا يف حد ذاته يف املناطق املتواجد

 .3حبكم القانون يشكل إبعاد وترحيل قسري جمرم

 : تكييف إستخدام األسلحة النووية كجرائم حرب  - 3
شهدت الكثري من احلروب واليت فقد . جرائم احلرب من أقدم اجلرائم الدولية اليت عرفتها البشرية إنّ 

إختلفت أسباا غري أا تشرتك مجيعها يف الفظائع واملآسي اليت خلفتها من قتل وتعذيب وإبادة ودمار 

فتفاوتت بشاعة احلرب . يةكبري، وتعد احلربان العامليتان من أفضع احلروب اليت عانت منها البشر 

 و اخلالفات بني األمم وخطورا مع إخرتاع أسلحة ووسائل دمار أشد فتكا على اإلنسانية حلسم

 .الشعوب
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ومادامت احلرب نزاع مسلح ال ميكن تفاديه بصفة مطلقة، سعى اتمع الدويل إىل حتديدها 

ب أثناء العمليات العسكرية لتقتصر فقط وحماولة جتنب أضرارها وويالا واألعمال اهلمجية اليت ترتك

إرساء قواعد عرفية أو إتفاقية كقيد على اللجوء إىل هذا من خالل و . على اجليوش املتحاربة دون املدنيني

املسلحة ، وإضفاء طابع إنساين  الرتاعات ضحايا محاية و العسكرية األعمال سري احلرب وتنظيم كيفية

وتنظيمها حىت ال يتجاوز أي طرف يف الصراع القائم حدوده لدرجة عليها بضبط هذه اإلنفعاالت 

  .1اإلنتقام

املتعلقة ب  1907وتعود فكرة النص على خمالفات قوانني وعادات احلرب إىل إتفاقية الهاي لعام 

وبعدها يف  1919مث حلق التطور يف جرائم احلرب خالل املؤمتر التمهيدي للسالم " قانون الحرب" 

حيث مت إستخدام مصطلح جرائم احلرب ألول مرة على املستوى الرمسي  1945ورغ لعام ميثاق نورمب

الدويل وهو يعترب خطوة مهمة يف حلقة تطور مفهوم وصور جرائم احلرب من خالل املادة السادسة منه، 

، لتأيت بعد ذاك إتفاقيات جنيف لعام 1946وقد تناولت أيضا املادة اخلامسة من ميثاق طوكيو لعام 

لوضع نظام لتدرج جرائم احلرب حتت مظلة القانون اجلنائي  1977والربوتوكولني امللحقني لعام  1949

 ّ2ا متثل املصدر األساسي للقانون الدويل اإلنساين املطلق زمن النزاعات املسلحةالدويل، فضال على أ. 

ليست  jus cogensهذه القواعد القانونية ملزمة ذات طابع آمر  فقد إستقر لدى الفقه أنّ 

وال تستطيع الدول التذرع حبجة إحراز النصر وقهر العدو لتربير إنتهاكها  ،3إحرتامها إختيارية على الدول

  . ألحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين

كل فعل : " على أّا  صالح الدين عامروميكن تعريف جرائم احلرب حسب رأي األستاذ 

املسلحة لطرف حمارب أو أحد املدنيني إنتهاكا لقاعدة من قواعد  عمدي يرتكبه أحد أطراف القوات

  . 4"القانون الدويل اإلنساين الواجبة اإلحرتام

أعمال العداء اليت يقوم ا اجلنود أو : " أنّه يقصد جبرائم احلرب أوبنهايم ويرى من جانبه الفقيه 

، لذا جيب معاقبة مجيع "ى مرتكبيهغريهم من أفراد العدو مىت كان من املمكن عقام أو القبض عل

                                                           
  .228حسنني عبيد، مرجع سابق، ص  -  1
  .459- 454ابق، ص سامي ياسني، مرجع س/ د -  2
جان بكتيه، القانون الدويل اإلنساين تطورة ومبادئه، يف كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العريب،  - 3

  .40، ص2000، 1بريوت، ط 
األمحر، القاهرة، صالح الدين عامر، تطور مفهوم جرائم احلرب يف احملكمة اجلنائية الدولية، اللجنة الدولية للصليب / د - 4
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اجلنود الذين إنتهكوا القواعد املتعارف عليها يف القتال، وأن األعمال املرتكبة ضد القانون الدويل متثل يف 

األفعال اإلجرامية اليت ترتكب ضد قوانني احلرب،  نفس الوقت إنتهاكا للقانون الدويل اجلنائي، كما أنّ 

وملصلحة دولة العدو، لذا فإن الدول واألفراد يتحملون املسؤولية اجلنائية طبقا إمنا ترتكب بناء على أوامر 

  .1لقواعد القانون الدويل

 وسلوك احلربية األعمال سري تنظم اليت فقد وضع القانون الدويل اإلنساين مجلة من القواعد

وطريقة إستخدامها زمن النزاعات منها طبيعة األسلحة  ومراعاا ا بااللتزام الدول مطالبة املتحاربني،

حرب، على أساس  جرائم ارتكاب عن للمسئولية عرضة القواعد هذه املسلحة مما جيعل أي دولة تنتهك

  .أن بعض األنواع من األسلحة حمرمة وتتعارض مع املقتضيات اإلنسانية

جتنب املعاناة ويعترب تقييد وحظر إستخدام األسلحة خالل النزاعات املسلحة إجراء هام من أجل 

غري الضرورية واملفرطة، لذا تعهدت الدول يف الكثري من اإلتفاقيات الدولية على حظر إستخدام وسائل 

وأساليب القتال اليت تسبب بطبيعتها إصابات وآالما ال مربر هلا منها إعالن سان برتسبورغ وإعالنات 

تفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة ولوائح الهاي، وأكدت على ذلك أيضا معاهدات حديثة العهد كاإل

وبروتوكوهلا الثاين وإتفاقية أوتاوا حلظر األلغام األرضية املضادة لألفراد وكذا النظام األساسي للمحكمة 

  .2اجلنائية الدولية

وباإلسقاط على معيار حدوث آالم المربر هلا تصل إىل درجة التعذيب حىت دون النظر للقوة 

خدم يظهر لنا أّن اإلشعاع النووي والغبار النووي املتساقط وما ينتج عنه من آالم التدمريية للسالح املست

فورية أو آجلة سواء للمتحاربني أو املدنيني، جيعل من إستخدام السالح النووي يتعارض مع هذا املبدأ 

  .3القانوين

م بعض القانون الدويل اإلنساين قد إشتمل على أحكام حتظر إستخدا كما ميكن مالحظة أنّ 

األسلحة اليت تعد متعارضة مع القيم اإلنسانية خالل النزاعات املسلحة سواء بصفة مباشرة بالنص 

الصريح عليها ضمن أحكام املعاهدة أو باإلسقاط عليها تبعا لآلثار واألضرار اليت تنتج عنها، وميكن 

  :  4تصنيفها إىل

                                                           
، ص 2007حممد عبد املنعم، اجلرائم الدولية، دراسة يف القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  - 1
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من  1الفقرة  23ة، فأكدت صراحة املادة وهي حمددة تضمنتها القواعد القانونية اإلتفاقي 1السموم - 

وطبقا للعرف الدويل فهي . على حظر السموم واألسلحة املسمومة 1907الئحة الهاي لعام 

وقياسا مع األسلحة النووية فهي حتوي اليورانيوم . حمرمة على إعتبار أا أعمال بربرية وغري إنسانية

ضف أن اآلثار الضارة . ووي سالحا مسموماوالبلوتونيوم ومها مادتان جتعالن من السالح الن

لإلشعاع النووي والغبار النووي تسبب نغيريات كيميائية يف مجيع األجسام وتعترب سامة بالنسبة 

 .آلثارها

شاها من سوائل أو مواد أو خمرتعات، فلقد  الغازات اخلانقة، السامة والغازات األخرى وكل ما - 

على حظر السالح الذي تنبعث منه غازات اخلانقة أو  1899نصت إتفاقية الهاي الرابعة لعام 

من إتفاقية قرساي حترمي إستعمال الغازات اخلانقة والسامة وما  171ضارة، كما جاء يف املادة 

طاملا كان إستعمال الغازات اخلانقة : " إذ نص على أنه  1925شاها وبروتوكول جنيف لعام 

واملواد واملخرتعات املشاة يف احلرب، أمر يرفضه الرأي العام والسامة و الغازات األخرى، والسوائل 

يف العامل املتمدن من أجل أن يقبل هذا التحرمي بني الدول كجزء من القانون الدويل، تتعهد الدول 

فاملواد املشعة السامة اليت تنتج بعد اإلنفجار النووي وتلوث اهلواء باإلشعاع النووي ". باإللتزام به

 .ا ساما يف خواصه وأضراره ينطبق متاما على املواد والغازات السامة السابق اإلشارة إليهاجيعله غاز 

على إلتزام  1899الرصاص الذي يتمدد وينتشر يف اجلسم، نصت إتفاقية الهاي الرابعة لعام  - 

الدول األطراف عن عدم إستخدام الرصاص الذي يتمدد وينتشر يف اجلسم، وساغت مثاال عنه 

  تتمل على إمتداد مطاق احلظر إىل أي نوع من األسلحة قد دالغشاء الصلب، مما ي الرصاص ذو

   

                                                           
  .يقصد بالسموم أي مادة لو إمتصها جسم كائن حي أو دخلت فيه فإا تدمر حياته أو تصبه إصابات مميتة -  1



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

337 

 

صناعته يف املستقبل، ويتمتع خباصية اإلنتشار والتمدد داخل جسم اإلنسان، مهما كان شكلها أو   - 

 .1الكمواد املكونة له

من إعالن  23املادة وقد إستندت هذه اإلتفاقية يف حظر اللجوء ملثل هذا النوع من السالح على  

سان بيرتسبورغ واليت متنع على الدول إستخدام وسائل وأساليب من شأا أن تسبب معاناة مفرطة، 

والشك أن مثل هذا السالح يدخل ضمن هذه الطائفة من األسلحة احملظورة خلطرعا على جسم 

 . 2اإلنسان ملا تتسع وتنفجر مرة ثانية

رفية حتظر صراحة إستخدام األسلحة التقليدية وتلزم الدول بعدم وملا كانت القواعد اإلتفاقية والع

اللجوء إليها على إعتبار أا تتسبب يف معاناة مفرطة وغري مربرة واليت تقل قدرا التدمريية بكثري عن 

األسلحة النووية، فمن باب أوىل حظر إستخدام األسلحة النووية من جهة، ومن جهة أخرى ملا كان 

بعض األسلحة التقليدية هو التسبب يف آالم ال مربر هلا والتدمري واخلراب، فاملنطق يقول الدافع حلظر 

  .بضرورة حظر األسلحة األكثر إيالما وأشد فتكا واملتمثلة يف األسلحة النووية

 19774والربوتوكولني اإلضافيني لعام  19493من املستقر عليه أن إتفاقيات جنيف األربعة لعام 

حلماية واملساعدة جلميع ضحايا النزاعات املسلحة دولية أو غري دولية وعدم قتلهم أو جاءت لتوفري ا

تركهم دون تقدمي العالج الالزم وحظر تعريضهم لألمراض واألوبئة، فالجيب إستخدام أسلحة تدمري 

شامل من شأا اإلضرار حبقوق األشخاص احملميني، فضال على أن هذه اإلتفاقيات نصت على محاية 

تلف املمتلكات غري العسكرية من مناطق آمنة ومنشآت طبية وممتلكات خاصة باألفراد واملنظمات خم

  .إخل...اإلجتماعية

مع إستخدام األسلحة النووية فإن الدمار واخلراب سوف ميتد إىل مناطق كبرية ومساحات  و 

شمولة باحلماية حبسب ، من العسري عندها إمكانية توفري احلماية املطلوبة هلذه الفئات امل شاسعة

نصوص اإلتفاقيات السابقة الذكر، لصعوبة توفري العالج من جهة وتعذر إنقاذهم لشدة خطورة املوقف 

واآلثار واألضرار اجلسيمة نتيجة إستخدام األسلحة النووية املعروفة مسبقا سيما أن تأثريها أعمى اليفرق 

                                                           
  .411-410حممد جمد الدين بركات، مرجع سابق، ص  -  1

2 -Eric David, Op-cit, p 283. 
جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان،إتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى  إتفاقية - 3

  .والغرقى للقوات املسلحة يف البحار، اإلتفاقية جنيف بشأن معاملة األسرى، إتفاقية جنيف بشأن محاية املدنيني
يتعلق  1977عات املسلحة الدولية، الربوتوكول الثاين لعام بتعلق حبماية ضحايا النزا 1977الربوتوكول األول لعام  -  4

  .حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الغري الدولية
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، لذا فإن وأمراض وحروق فظيعة راد وممتلكاتوسوف تسبب هالكا ودمارا وقتال لكل من تقابله من أف

  .19491إستخدامها خمالف ألحكام ومبادئ إتفاقيات جنيف األربعة لعام 

وحىت مع عدم وجود نص قانوين صريح يتعلق حبظر السالح النووي أو غريه من األسلحة، يكفي 

كي تقوم   مارتينزطبقا ملبدأ تعارض إستخدامه مع القواعد اإلتفاقية والعرفية للقانون الدويل اإلنساين 

 .املسؤولية الدولية اجلنائية ملرتكب هذا اإلستخدام غري املشروع الذي يكون قد إرتكب جرمية حرب

يظل : " على أنّه  1977وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من املادة األوىل من الربوتوكول األول لعام 

املدنيون واملقاتلون يف احلاالت اليت ال ينص عليها هذا امللحق أو أي إتفاق دويل آخر حتت محاية 

  ". يه الضمري العاموسلطات مبادئ القانون الدويل كما إستقر ا العرف ومبادئ اإلنسانية وما ميا

تعترب الوحشية واهلمجية للحرب اليت جترم األعمال اإلتفاقية ومن جانب آخر ، فكل النصوص 

بطريقة غري مباشرة جترم اإلستخدامات املختلفة لألسلحة إذا كانت دف إىل إحداث هذه األعمال، 

ا تنتهك القانون الدويل وحىت لو كانت هذه األسلحة غري حمظورة فإّا مقيدة بعدم إستعماهلا أل

  . اإلنساين، ويف حالة ما إذا أستخدمت ذا الشكل، فإا تكون قد إرتكبت جرائم حرب

وبناء على ماسبق ميكن القول أن جلوء الدول إىل إستخدام األسلحة النووية يتعارض مع أحكام 

  .يها ومعاقبتهم على أفعاهلم هذهالقانون الدويل اإلنساين مما جيعل منه جرمية حرب تستلزم حماكمة مرتكب

بسلسلة  قام حينما اإلحتالل الفرنسي اقرتفه وبالرجوع إىل املمارسات الدولية ميكن اإلشارة إىل ما

 فيفري 13بني  ما خالل الفرتة جتربة 17الصحراء اجلزائرية بلغت  يف النووية من التجارب للتفجريات

اآلخرين  آالف وإصابة جزائري ألف 42 نإىل قتل أكثر م وأدت ،1966نوفمرب 16 و 1960

 اليت النووية النفايات عن النامجة وأدت على تلوث بيئي خطري نتيجة اإلشعاعات بإشعاعات نووية،

  . 2 خلفتها ومازالت آثاره واضحة تقتل اإلنسان واحليوان والزالت تدمر البيئة

ما أقدمت عليه السلطات االستعمارية الفرنسية بتعريض األسرى من جماهدي جبهة التحرير  إنّ 

الوطين واملدنيني اجلزائريني إىل اإلشعاعات النووية الناجتة عن جتارب تفجريات األسلحة النووية بشكل 

لقة حبماية مباشر، خيالف صراحة أحكام إتفاقيات جنيف سواء املتعلقة حبماية أسرى احلرب أو املتع

املدنيني، ويعد إرتكاب متعمد لعدة أفعال جمرمة القتل العمد، التعذيب أو املعاملة البعيدة عن اإلنسانية 

،التسبب عمدا يف آالم شديدة أو إصابات خطرية للجسم والصحة، إضافة إىل املسؤولية الدولية الىت 

                                                           
  .22-218حممود خريي بنونة ، مرجع سابق، ص / د -  1
  :املوقع اإللكرتوين  ينظر اجلزائرية، بالصحراء النووية التجارب الشريازي، كامل  -  2

  www.hazemsakeek.com .        12/02/2014:  أطلع عليه بتاريخ  
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ىف نفس الوقت وإزاء نفس اخلروقات تقرير يقرها القانون الدويل الىت خترق قوانني احلرب ، فإنه يرتب 
  .1املسؤولية اجلنائية ملن اقتادوا أو أمروا باقتياد األسرى واملدنيني إىل هذه التجربة

 واألعراف القوانني كل مبقتضى عليها معاقب حرب جرائم عن فاألفعال اليت قامت ا فرنسا عبارة

 فرنسا مع دويل مسلح نزاع حالة يف كانت زائراجل أن املسلحة ذلك النزاعات لسري املنظمة الدولية

  .اإلنساين الدويل خيضع ألحكام وقواعد القانون

 : الفرع الثاني 

  الجدل الفقهي حول المسؤولية الجنائية الدولية للدولة

ثار جدل بني فقهاء القانون الدويل حول إمكانية إسناد املسؤولية اجلنائية للدولة على أساس متتعها 

  ).الفرد(القانونية أم أن املسؤولية تقع على عاتق الشخص الطبيعي بالشخصية 

  إسناد المسؤولية الجنائية الدولية للدولة: الرأي األول : أوال 
القانون  املسؤولية الدولية اجلنائية تقع على الدولة وحدها دون الفرد ألنّ  يرى أنصار هذا الرأي أنّ 

الفرد خيضع للقانون الداخلي  الدويل ال خياطب إال الدول وحدها وهي ختضع ألحكامه وقواعده، وأنّ 

وهو خماطب بأحكام وقواعد هذا األخري فقط، كما إن الدولة هلا إرادة حرة ومستقلة، وهذه اإلرادة قد 

 فإن وبالتايل لألفراد الدولية ؤوليةإسناد املس الصعب من هفإنّ  مث ومن.2تكون إرادة إجرامية تعاقب عليها

  .الدولية اجلرائم عن جنائيا هي املسؤولة وحدها تكون الدولة

ه ميكن توقيع العقوبات على الشخص املعنوي تتالءم مع طبيعته، حبيث ميكن تطبيقها فضال على أنّ 

حاليا على  وحتقق األهداف املرجوة منها، و ال أدل على ذلك وجود الكثري من العقوبات املطبقة

األشخاص الطبيعية غري أا أصبحت ملغاة أو معطلة، فال تطبق يف الكثري من التشربعات اجلنائية 

  .للدول كعقوبة اإلعدام على سبيل املثال

كما أن حماكمات نورمبورغ قد . وعليه فباإلمكان تطبيق عقوبات تتناسب والشخص املعنوي 

املنظمات الدولية اليت كان هلا دور كبري يف وقوع عدة جرائم، رتبت املسؤولية اجلنائية على العديد من 

                                                           
، ينظر املوقع 16/2/2010 2919علي حممد كيت، مسؤولية عن خرق أحكام اتفاقيات جنيف احلوار املتمدن العدد  -  1

  :اإللكرتوين 

  http : //www.ahewar.org/debat/show.art .  13/02/2014:  أطلع عليه بتاريخ  
  221.،صعباس هاشم السعدي، مرجع سابق .د -  2
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فوجهت هلا احملكمة ما متعددة من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ومن بني هذه املنظمات اليت 

  .1أدينت، جملس وزراء الرايخ، هيئة الوعماء السياسيني للحزب النازي وهيئة أركان حرب اجليش

إسناد املسؤولية اجلنائية ما ذهب إبيه الكثري من الفقه حنو ضري نصر الدين إىل األستاذ األخ ؤيدوي

 ستبعادإلميكن هلا أن حتتج ا الدولية للدولة، ويستند يف ذلك أنه مادامت توجد لدى الدولة موانع 

الدولة من  املسؤولية يف إطار القانون الدويل املتمثلة يف حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي واليت تعفي

  .2اإلقرار بإسناد املسؤولية الدولية اجلنائية للدولةباملقابل املسؤولية فمن الضروري أيضا 

وهكذا فالدول اليت تقوم بإمتالك أو صناعة أو ختزين أو إقتناء األسلحة الكيميائية والبيولوجية 

ة دولية مبقتضى أحكام تتحمل املسؤولة اجلنائية الدولية على أساس أن مثل هذه األفعال أصبح جرمي

قوانني احلرب و أعرافها وتوصيات األمم املتحدة واملعاهدات املربمة حتت إشرافها ال سيما بروتوكول 

  .1972احملرم لألسلحة الكيميائية ومعاهدة منع األسلحة البيولوجية لعام  1925جنيف 

دولة يؤكد أن  183أكثر من األسلحة النووية من خالل توقيع معاهدة عدم انتشار عاملية  كما أنّ 

 Jusاإلجتاه الغالب داخل اتمع الدويل يعترب أن حظر األسلحة النووية صار يشكل قاعدة آمرة

Cogens وبذلك أي دولة تسعى أو . بإستثناء الدول النووية اخلمس حبكم نص املعاهدة السابقة

جرمية دولية تتمثل يف إتيان أفعال  تقوم بإمتالك أو ختزين أو إقتناء السالح النووي تكون قد إرتكبت

جمرمة دوليا، ومعىن ذلك أننا بصدد حترمي إمتالك مجيع أسلحة الدمار الشامل، وبالتايل تتحمل الدولة 

  .3املسؤولية اجلنائية الدولية

ولعل القرار القضائي الصادر عن احملكمة اليابانية مبناسبة مناقشتها الدعوى اليت رفعت من طرف 

بانيني نتيجة ما حلق م من أضرار عقب التفجريات النووية األمريكية ملدينيت هريوشيما و مواطنني يا

ناكازاكي بالقنبلة الذرية، بشري مبا ال يدعو للشك إىل مسؤولية الدولة على تصرفها هذا، ضف أن هذا 

 قانون احلرب القرار قد تطرق إىل حبث شرعية إستخدام األسلحة النووية، وإبراز العالقة القائمة بني

  .4وإستخدام األسلحة النووية يف احلرب

                                                           
  .185-184عمر سعيد البلوشي، مرجع سابق، ص  -  1
  .379نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص/ د -  2
  .381-380رجع ، صامل نفس -  3
أقام مخسة يابانيني دعوة أمام حمكمة طوكيو مطالبني احلكومة اليابانية بدفع تعويضات عن األضرار اليت  1955يف ماي  - 4

  .هريوشيما و ناكازاكي من قبل الواليات املتحدة األمريكية بالقنبلة الذرية أثناء احلرب العاملية الثانيةأصابتهم نتيجة ضرب 
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وهي مازالت متثل القرار القضائي الوحيد يف هذا املوضوع على املستوى الوطين أو الدويل الذي 

إذ أصدرت حمكمة طوكيو قرارا يدين فيه الواليات . نص صراحة على حظر إستخدام األسلحة النووية

كها ألحكام القانون الدويل العام عندما إستخدمت السالح النووي املتحدة األمريكية على أساس إنتها 

وقصفت مدينيت هريوشيما وناكازاكي بالقنبلة النووية، وإستندت يف هذا احلكم على عدة أسانيد تقوم 

على مراعاة املبادئ واألحكام السارية يف زمن احلرب منها إنتهاك مبدأ التمييز فلم تفّرق من جهة بني 

العسكريني وال بني األهداف املدنية والعسكرية من جهة أخرى، ولذا كان ضرب املدينتني ذا املدنيني و 

الشكل يعد عمال غري مشروع، كما ال يوجد أي مربر للهجوم على املدينتني سّيما أنه ال توجد ما 

  . أهداف عسكرية ومل تكن هناك أي ضرورة عسكرية تستدعي ذلك

تخدام أسلحة ووسائل عدوانية من شأا أن تسبب آالما ال مربر هلا كما أن قانون احلرب خيظر إس

وما دامت األسلحة النووية تنتج عنها آالم ال مربر هلا ومعاناة .مثل األسلحة السامة والغازات اخلانقة

شديدة وغري ضرورية بل أشد فظاعة عن غريها من األسلحة احملرمة األخرى، وتأسيسا على ذلك فإن 

  .1يقتضي املساءلة اجلنائية سلحة النووية يشكل عمال غري مشروعاستخدام األ

انتقدت هذه النظرية من طرف الفقه على إعتبار أن الدولة تفتقد للنية اإلجرامية ألا شخص 

معنوي وبذلك ال ميكن ترتيب مسؤولية الدولة اجلنائية وأن الشخص الطبيعي هو الشخص الوحيد الذي 

  .2جب مسؤوليته اجلنائيةميكنه إرتكاب أفعال تستو 

فإذا كانت املسؤولية الدولية اجلنائية أصبحت مبدأ معرتف يه يف أوساط الفقه والقضاء الدويل، 

فلقد إستقر لدى الفقه والعمل القضائي بأن الشخص الطبيعي هو الذي يكون حمل للمساءلة اجلنائية 

املدنية واليت تظل قائمة يف مواجهتها عن الدولية غري أن ذلك ال مينع من أن تتحمل الدولة املسؤولية 

  . طريق التعويض عن األضرار املرتتبة عن سلوكها

فبموجب اإلنتهاكات اخلطرية من طرف الدول إللتزاماا الدولية، قد مت إختاذ خطوات عملية قصد 

حتت إشراف  تنفيذ مفهوم املسؤولية اجلنائية الدولية عن بعض اجلرائم، وطبقت املسؤولية الدولية، وهذا

                                                           
  .254حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص: وكذلك .303 جنيب عوينات، مرجع سابق ، ص/ د -  1
  .34عبد الواحد الفار، مرجع سابق، ص / د -  2
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من خالل دفع التعويضات املناسبة، ومثال ذلك العقوبات اليت فرضت على العراق عند  1جملس األمن

 . 2إجتياحها للكويت

  إنكار المسؤولية الجنائية الدولية للدولة: الرأي الثاني : انيا ث
م يذهب أصحاب هذا الرأي أن الدولة ال متلك إرادة، واإلرادة تشكل عنصر جوهري لقيا

، لذا ال ميكن قبول مساءلة الدولة جنائيا ألا ال "حيلة قانونية"املسؤولية، فالدولة يف األساس جمرد 

  .3تستطيع فعل أي شيء كما أا ال تستطيع إرتكاب اجلرمية وعليه فال ميكن إثبات مسؤوليتها

هي جمرد كيان  فالفرد هو الشخص الوحيد الذي تقع عليه املسؤولية الدولية بإعتبار أن الدولة

معنوي ليست له إرادة وغري قادر على التمييز، لذا ال ميكن مساءلتها والقول بغري ذلك يستوجب األخذ 

  .4باملسؤولية اجلماعية وذلك ينايف متطلبات العدالة

الواقع العملي يؤكد إستحالة مساءلة الدولة جنائيا ألن ذلك يتعارض مع مبدأ سيادة  كما أنّ 

، على إعتبار أن سيادة الدولة تسمو على املنظمات واهليئات الدولية، فإذا كانت هناك الدولة وطبيعتها

جزاءات ميكن توقيعها على الدولة فهي تقتصر على جمرد التعويض عن األضرار النامجة عن ممثليها فال 

  .تكون إال يف مواجهة الشخص الطبيعي

طلقا عن الدولة ويسندها إىل احلكومة صفة اإلجرام م البقيراتخيلع األستاذ  هذا الصدد يف و

ال ميكن تصور أن الدولة تتصف : " ويستدل يف ذلك على حكومة شارون وما إقرتفته من جرائم بأنّه 

  . 5"باإلجرام ، وإن كان باملقابل ميكن تصور حكومة إرهابية جمرمة

رائم ضد ويظهر ذلك واضحا من خالل عدم متابعة العديد من الدول رغم ثبوت إرتكاا جل

اإلنسانية، كاجلرائم اليت إرتكبتها الواليات املتحدة األمريكية يف فيتنام واازر الفرنسية باجلزائر زمن 

  .6اإلستعمار الفرنسي

                                                           
العراق مسؤول طبقا للقانون الدويل عن مجيع : " على أن  1991أفريل  3: بتاريخ  687جاء يف قرار جملس األمن رقم  - 1

اخلسائر واألضرار ومن بينها ما حلق بالبيئة وهدر الثروات الطبيعية عمدا وكذلك عن مجيع األضرار اليت حلقت دوال أخرى 

   ." املشروعني للكويتواألشخاص والشركات األجنبية النامجة مباشرة عن االجتياح و االحتالل غري
  .83-82، ص2007طبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، العدالة اجلنائية الدولية، ديوان املتعبد القادر البقريا/ د -  2
  .73، ص  املرجع نفسه -  3
، 1992طبوعات اجلامعية، اجلزائر عبد اهللا سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان امل/ د -  4

  .126ص
  .75، مرجع سابق ، ص تعبد القادر البقريا/ د -  5
  . 77، ص نفس املرجع -  6
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على أّن املسؤولية املرتتبة على إمتالك األسلحة  األخضري نصر الدينويؤكد من جانبه األستاذ 

النووية وإستخدامها تقع على عاتق األشخاص الذين ميثلون الدول الكربى من قبيل السيد بول تييب 

Paul Tibbets  فهو يعد جمرم 1945أوت  6الذي قام بإلقاء القنبلة الذرية على اليابان يف ،

الئحة نورمبورغ أو بكونه قائدا تلقى تعليمات من رئيس  حرب بصفته قائد للعملية حسب ما تضمنته

بل . الواليات املتحدة األمريكية وكان ميكنه رفض تلك األوامر تطبيقا ألحكام وقواعد احلرب وأعرافها

جيب متابعته جنائيا على اجلرمية اليت إرتكبها مادامت األمم املتحدة قد نصت على إقرار مبدأ عدم 

  .1 ية، ويسري ذلك على مجيع زمالئه من قاموا بإستخدام أسلحة الدمار الشاملتقادم اجلرائم الدول

ويرى بعض الفقهاء بأّن األشخاص الذين قاموا بإجراء جتارب التفجريات النووية من علماء وخرباء 

تيجة وغريهم يتحملون املسؤولية اجلنائية على أساس اجلرمية التامة، ما دام أن األضرار اليت تلحق بالبيئة ن

جتارب التفجريات النووية يعترب أمر حمسوم فيه نظرا ملا يسببه من تلوث بيئي خطري، يؤدي إىل تلوث 

إذ بتدمري البيئة يفقد  ،األار واحمليطات واحليوان والنبات بل قد يصل األمر حىت إىل األجيال القادمة

  . 2اإلنسان سبل ومقومات احلياة

ولة وتعترب جمرمة يف نظر القانون الدويل اإلتفاقي أو العريف مثل فجميع األفعال اليت تقوم ا الد

إنتاج أو ختزين أو إستخدام األسلحة النووية، فإن الشخص الطبيعي سواء كان ممثل للدولة أو الشخص 

املنفذ لتوجيهاا يتحمل املسؤولية اجلنائية، وبالطبع دون أن تعفى الدولة من املسؤولية املدنية، على غرار 

  .سؤولية املتبوع عن أعمال تابعه يف القانون املدينم

وعلى هذا ميكن توقيع بعض اجلزاءات على الدول اليت تنتهك تعهداا كإجراءات املنع والقمع  

اليت يؤمر ا عند اإلخالل اخلطري بالسلم واألمن الدويل، قد تتخذ صورة اجلزاءات العسكرية أو صورة 

مظاهر هذا اإلخالل صناعة وختزين وإستخدام األسلحة النووية، غري أن اجلزاءات غري العسكرية، ومن 

ما ميكن مالحظته على هذه اجلزاءات أا تفرض من خالل قرارات صادرة عن أجهزة منظمة األمم 

املتحدة كاجلمعية العامة وجملس األمن ذات طابع سياسي مبعىن حتكمها اإلعتبارات واملصاحل السياسية 

ستوى اجلزاءات اليت تقررها حماكمات جنائية للدولة وفق املدلول القانوين للمسؤولية وال ترقى إىل م

 .اجلنائية

ومن هنا جند أن املسؤولية الدولية تقوم يف حالة إنتهاك الدولة إللتزاماا الدولية على إعتبار أن 

قيات الدولية املتعلقة املسؤولية الدولية مبدأ قد أكده العرف الدويل، فضال على أن العديد من اإلتفا
                                                           

  .367-365نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص/ د -  1
  .367رجع ، ص نفس امل -  2
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بالقانون الدويل اإلنساين قد نصت صراحة على ترتيب املسؤولية الدولية للدولة عندما تأيت بعمل خمالف 

للقواعد واألحكام املنصوص عليها يف صلب هذه اإلتفاقيات ومن بني تلك القواعد ما تعلق منها 

خاص الذين يشكلون جزء من قواا بإستخدام األسلحة زمن النزاعات املسلحة وما يرتكبه األش

اخلاصة بإحرتام قوانني  1907حيث أكدت كل من املادة الثالثة من إتفاقية الهاي لعام . املسلحة

 1 1949من الربوتوكول اإلضايف األول، إتفاقيات جنيف األربع لعام  91وأعراف احلرب الربية، واملادة 

جلنائية الفردية وضرورة حماكمتهم على إرتكاب اإلنتهاكات على مسؤولية الدولة باإلضافة إىل املسؤولية ا

  . 2اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين

وهكذا مع اإلقتصار على حتميل األشخاص الطبيعية املسؤولية الدولية اجلنائية، فإن حتقيق الغاية 

نها، واإللتزام املتوخاة من وراء هذه املساءلة يستوجب على الدول التعاون الفعال واجلاد يف ما بي

  .3بتعهداا مبقتضى القانون الدويل

الفعل ارم املنسوب إىل الدولة قانونا يتحمل الشخص الطبيعي املسؤولية  ومنه ميكن القول أنّ 

ا الدولة فتتحمل اجلنائية عنه بإعتباره الفاعل وأن الفعل ال يسند إال لشخص يتمتع بكامل اإلرادة أمّ 

من النظام األساسي  25وهذا ما تؤكده احملكمة اجلنائية الدولية يف املادة املسؤولية املدنية فقط، 

  ".يكون للمحكمة إختصاص على األشخاص الطبيعيني عمال ذا النظام األساسي: " للمحكمة 

ومما ميكن اإلشارة إليه أنه باإلضافة إىل املسؤولية املدنية اليت تقع على عاتق الدولة، قد يرتتب عليها 

  .زاءات تأديبية كالطرد من املنظمة الدولية أو احلرمان من مزايا العضوية مؤقتاأيضا ج

املادة السادسة من ميثاق األمم املتحدة ختّول للجمعية العامة لألمم املتحدة  تشري ويف هذه السياق

ناء احلق يف فصل أي عضو من األمم املتحدة ترى أن سلوكه ينتهك مبادئ ميثاق األمم املتحدة، وهذا ب

على توصية صادرة عن جملس األمن الذي يكّيف مثال إستخدام األسلحة على أنه يشكل إنتهاك 

فالريب القول بأن إستخدام األسلحة النووية أو العمل على إمتالكها يعد مربرا  . جسيم ملبادئ امليثاق

  . كافيا لتسليط مثل هذه اجلزاءات على تلك الدول

  

                                                           
واملادة من إتفاقية جنيف الثالثة  131من إتفاقية جنيف الثانية، املادة 52من إتفاقية جنيف األوىل، املادة  51املادة  -  1

  .من إتفاقية جنيف الرابعة 148
  .464-463جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص  -  2
إبراهيم حممد العناين،احملكمة اجلنائية للدولة ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل، مقال منشور ضمن أعمال الندوة / د - 3

  .117-116، ص2001عربية،بريوت،الفكرية حول اخليار النووي يف الشرق األوسط،مركز دراسات الوحدة ال
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  : المبحث الثاني 
  دور القضاء الدولي في الحد من إنتشار األسلحة النووية

تعترب آليات القضاء الدويل واألحكام اليت يصدرها من الوسائل اليت يعتمد عليها اتمع الدويل، 

إقامة قضاء دويل ختضع له كل الدول أمر ال غىن عنه لتحقيق الشرعية الدولية ومحايتها، من خالل ف

، من والقيم اليت م اجلماعة الدولية واملعاقبة على األفعال اليت تشكل إنتهاكا هلاتوفري محاية املصاحل 

خالل الدور الذي تضطلع به حمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية، للفصل يف النزاعات 

  .الدولية وإنتهاكات قواعد القانون الدويل ومبادئه

  : النحو اآليت  وتأسيسا على ذلك تتم معاجلة املسألة على

  .دور حمكمة العدل الدولية يف احلد من إنتشار األسلحة النووية: املطلب األول 

 .احملكمة اجلنائية الدولية واحلد من إنتشار األسلحة النووية: املطلب الثاين 

 : المطلب األول 
  .دور محكمة العدل الدولية في الحد من إنتشار األسلحة النووية

، غري أّن إختصاصها يقتصر 1لدولية تعد اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدةإّن حمكمة العدل ا

لتصدر حكما  .2يف نظر الدعاوى اليت ترفعها الدول أمامها حول النزاعات اليت تنشأ بني الدول فقط

قضائيا ملزما لكال الطرفني من الناحية القانونية مىت رأت احملكمة أّن هناك إنتهاك صادر عن أحد 

  .طراف يف اخلصومة القضائية املطروحة أمامهااأل

ومن بني القضايا اليت رفعت أمام احملكمة قضية جتارب األسلحة النووية اليت قامت ا فرنسا يف  

فيتمثل يف إختصاصها بإصدار آراء للمحكمة ، أّما اإلختصاص الثاين  )الفرع األول( احمليط اهلادئ

طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتطبيقا ملا تقدم تعرض عليها،  إستشارية أو فتاوى يف املسائل اليت

  .)الفرع الثاني(ا استخدام األسلحة النووية أو التهديـد مشروعية من احملكمة البت يف مسألة 
  

                                                           
  .من ميثاق األمم املتحدة 92/1املادة  -1
  .من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 34/1املادة  -2
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 : الفرع األول 

  موقف محكمة العدل الدولية من تجارب األسلحة النووية

يف مدى مشروعية التجارب اليت أجرا فرنسا يف احمليط  مت اللجوء حملكمة العدل الدولية للنظر

اهلادئ، وإقامة دعوة من طرف كل من أسرتاليا ونيوزلندا ضد فرنسا على أساس االضرار البيئية جراء 

  .التجارب النووية
  1973شكوى أستراليا ونيوزلندا ضد فرنسا أمام محكمة العدل الدولية لعام : أوال 

النووية قامت فرنسا مع بداية الستينات بعدة جتارب نووية يف احمليط اهلادي، سعيا لتطوير ترسانتها 

غري أن هذه التجارب أثارت ختوف دول اجلوار من األضرار اليت قد تسببها اإلشعاعات النووية وما 

  .ينجر عنه من تلوث بيئي خطري

تستجب لذلك، مما  لذا طلبت هذه األخرية من فرنسا وقف مثل هذه التجارب غري أنه فرنسا مل 

تطالب فيها  19731ماي  9دفع بأسرتاليا ونيوزلندا لرفع دعوى قضائية أمام حمكمة العدل الدولية يف 

كافة جتارب األسلحة النووية يف احمليط اهلادي وعدم مشروعية  حمكمة العدل الدولية بدعوة فرنسا لوقف

 املعمول ا، إضافة إىل طلبها من هذه التجارب ألن ذلك يشكل إنتهاكا لقواعد القانون الدويل

 .2احلكومة الفرنسية اإلمتناع عن إجراء أي جتارب نووية يف اجلو إىل غاية صدور حكم يف هذه القضية 

وإستندت أسرتاليا ونيوزلندا على جمموعة من األسس اليت أقامت عليها دعوامها متثلت يف أن قيام 

ا نظرا ملا تلحقه من أضرار بيئية ووقاية ملا يشكله التلوث فرنسا بتجارب نووية يشكل إنتهاكا لسيادم

النووي من ضرر، فضال أن هذه التجارب متثل إنتهاكا من طرف فرنسا إللتزاماا الدولية املنصوص 

عليها يف اإلتفاقيات الدولية مثل إتفاقية موسكو بشأن احلظر اجلزئي للتجارب النووية،و إتفاقية منع 

التوصيات الصادرة عن أّن مثل هذه التجارب تتعارض وتتناىف مع جمموع كما . نوويةإنتشار األسلحة ال

  . 3اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تدين مجيع التجارب النووية

فرنسا دفعت بأن احملكمة ليست خمتصة بالنظر يف القضية وإستندت يف ذلك على أن  غري أنّ 

احملكمة على أساس أن التجارب النووية اليت تقوم ا تدخل  القضية املطروحة للنزاع خترج من إختصاص
                                                           

  .138، ص 2005أمحد بلقاسم، القضاء الدويل، دار هومة، اجلزائر، / د - 1 
  : ابط التايل أنظر مضمون القضية على املوقع اإللكرتوين الرمسي للمحكمة على الر  -  2

- http : //www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf 
  .40-39غسان اجلندي، مرجع سابق، ص / د -  3
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ضمن النشاطات املرتبطة بالدفاع الوطين وهو ما ينطبق على هذه القضية وبالتايل فهي ال تنوي تعيني 

  .1وكيل هلا أمام احملكمة

كافة وقد إختذت  . وأا مستمرة يف القيام بتجارا على األسلحة النووية من أجل أمنها الدفاعي

اإلحتياطات الالزمة حىت ال تتسبب يف أي ضرر بيئي، إضافة أن هذه التجارب ال ختالف أي قاعدة 

قانونية دولية، وأن مواقع التفجريات النووية غري آهلة بالسكان وبعيدة عن اخلطوط التجارية البحرية 

  .واجلوية

 1928من امليثاق العام لعام  33وعليه طلبت أسرتاليا من حمكمة العدل الدولية طبقا لنص املادة 

من النظام األساسي للمحكمة القيام بتدابري  41من أجل التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، واملادة 

  .2حتفظية تتمثل يف وقف التجارب النووية الفرنسية إىل حني الفصل يف املوضوع

نت فيه إختصاصها ، أعل6أصوات ضد  8، أصدرت احملكمة أمرا بأغلبية 1973جوان  22ويف 

بالنظر يف القضية وأن األسانيد اليت إحتجت ا أسرتاليا فيما خيص إختصاص احملكمة تعد أساسا كافيا 

  :  4ومتثلت األسانيد اليت إرتكزت عليه احملكمة يف حيثيات قرارها يف اآليت ،3لقيام إختصاص احملكمة

الفرنسية على إقليم أسرتاليا وإنتشاره يف اجلو دون أن الغبار الذري املتساقط بسبب التجارب النووية  - 

 .موافقة أسرتاليا يشكل إنتهاكا لسيادة أسرتاليا على إقليمها

إن التجارب النووية الفرنسية تؤدي إىل إعاقة السفن والطائرات يف منطقة أعايل البحار والغالف  - 

 .رية املالحة يف البحر العايلاجلوي الذي يعلوه، وأن تلويث هذه املنطقة يشكل إنتهاكا ملبدأ ح

إصدار فرنسا لبيانات تضمنت مواصلتها إجراء جتارب نووية جديدة مما قد يشكل معه أضرار  - 

 . خطرية على إقليم أسرتاليا 

                                                           
1 « -il estime que la Cour n'a manifestement pas compétence en I'espèce, qu'il 
ne peut accepter sa juridiction, et qu'en conséquence le Gouvernement français 

n'a pas l'intention de désigner un agent et demande a la Cour d'ordonner que 

I'affaire soit rayée de son rôle. Le Gouvernement français n'a pas désigné 

d'agent. » C. 1. J. Recueil 1974, arrêt des Essais nucléaires (Australie c. France) , 
p 255. 
2- Ibid, 
3 -Ibid, p 256. 

  . 290مسري حممد فاضل، مرجع سابق، ص/ د -  4



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

348 

 

 1958وقد أكدت املعلومات املتوفرة لدى احملكمة بأن آثار اإلشعاعات الضارة خالل السنوات من  

أضرار ألسرتاليا بسبب ترسب املواد املشعة الناجتة عم هذه  ال تستبعد إحتمال وقوع 1973إىل 

 .1التجارب على إقليم أسرتاليا

وهكذا يتبني من خالل احليثيات اليت إستندت إليها احملكمة ومدى معرفتها حبجم األضرار اليت 

التابعة لألمم ميكن أن ترتتب عن جتارب األسلحة النووية سيما بعد التقارير العلمية الصادرة عن اللجنة 

  .املتحدة، أن مثل هذه التجارب تشكل إنتهاك لقواعد القانون الدويل

أسرتاليا تفرتض  أحد قضاة احملكمة تبىن رأي خمالف لألمر الصادر عن احملكمة، وإعترب أنّ  غري أنّ 

وجود حق هو يف األصل غري موجود لصعوبة تقييم األضرار املرتتبة على تلك التجارب، وبالرغم من 

ذلك فقد إعرتف قضاة احملكمة بوجود أضرار حىت وإن كانت غري مؤكدة وغري دقيقة ميكن اإلستناد 

  .عليها قصد إختاذ تدابري مؤقتة

ومن جهة أخرى، فإن فرنسا تتمتع باحلق يف ممارسة سيادا املطلقة على إقليمها مما يسمح هلا  

حرماا من هذا احلق، فليس من حق أسرتاليا أن  القيام بتجارب نووية داخل إقليمها مما ال جيوز قانونا

تطلب من احملكمة منع فرنسا من ممارسة حقها السيادي يف ممارسة أنشطتها اخلاصة ا مادامت تقوم 

  .ا يف نطاق السيادة اإلقليمية

يؤكد معارضته ملختلف التجارب النووية Ignacio Pinto وبالرغم من ذلك فإن القاضي

  .2خاطر اليت تشكلها هذه التجارب واآلثار النووية الضارة اليت تنتج عنهاويعرتف مبدى امل

                                                           
1 - C. 1. J. Recueil 1974, arrêt des Essais nucléaires (Australie c. France), p258. 

2- « l’australie s’est borné à présumer l’existence d’un droit qui n’on constitue 

pas un, à mon avis, alléguant au demeurant des dommages plus ou moins 

hypothétiques dont l’appréciation est plus difficiles, néanmoins il a plu à la 

majorité de la cour de reconnaitre que ces dommages incertains ou imprécis 

qu’ils soient suffisant pour faire droit à la demande en indication de mesures 

conservatoires. » « je suis adversaire acharné de tous ces essais et je suis solidaire 

de tous ceux qui souhaitent la prohibition de toutes ces expériences 

Dangereuses pour notre planète ». 
 opinion du juge Ignacio Pinto, voir le cite d'internet : 

- http : //www.icj- cij.org/docket/files/58/6107.pdf 
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قد أغفل أن الدولة وإن كانت  Ignacio Pinto غري أن ما ميكن مالحظته، هو أن القاضي

قد تراجع لتصبح بذلك ) السيادة املطلقة( هلا احلق يف السيادة إال أن فكرة السيادة مبفهومها التقليدي 

فضال . ة وغري مطلقةـ فال جيوز للدولة اإلستناد على سيادا اإلقليمية لإلضرار بدول اجلوارالسيادة نسبي

ال يعتد باملسؤولية على أساس املخاطر بالرغم من أن الفقه  Ignacio Pinto على أن القاضي

ة ولو  والقضاء أصبح يرتب املسؤولية الدولية على أساس املخاطر على أي ضرر قد ينتج عن أفعال الدول

  .كانت أفعاال مشروعة

، إنتهت هذه القضية بصدور حكمني عن حمكمة العدل الدولية بأن 1974ديسمرب 20وبتاريخ 

الدعوى املقدمة من طرف أسرتاليا ونيوزلندا مل تعد هلا أي هدف وبدون باعث وليس هناك ما ميكن 

النووية، كما رأت احملكمة إصدار حكم بشأنه خصوصا بعد إعالن فرنسا تعهدها بوقف مجيع التجارب 

أنه من حق كل من أسرتاليا ونيوزلندا تقدمي طلب إىل احملكمة للنظر يف هذا املوضوع يف حالة إذا ما 

  . 1أخلت فرنسا بإلتزامها املتضمن وقف جتارب األسلحة النووية

سلحة ما توصلت إليه احملكمة يعد إقرار واضح من طرف احملكمة على عدم مشروعية جتارب األ إنّ 

النووية نظرا لألضرار اليت تنتج عن جتارب األسلحة النووية وهو يف ذات الوقت يشكل خمالفة لإللتزامات 

  .الدولية

وملا إجتهت فرنسا إىل تأكيد حقها السيادي يف ممارسة جتارب األسلحة النووية داخل إقليمها دون 

تكون قد جانبت الصواب وخالفت األخذ بعني اإلعتبار حجم األضرار اليت تلحق بالدول األخرى 

املبدأ : "  ملا يرى بأنّ  Georges Fisherمبادئ وأحكام القانون الدويل، وهذا ما يؤكده األستاذ 

األساسي يف املوضوع يؤكد أن أي دولة ال ميكنها ممارسة سلطاا بطريقة تلحق ضرارا مبصاحل وحقوق 

  .2"النووية الفرنسية جيب إدانتهاوعلى هذا فإن التجارب . الدول األخرى أو برعاياها

  

 

                                                           
  .42غسان اجلندي، مرجع سابق، ص / د -  1

2 - « le principe essentiel en la matière est celui suivant lequel aucun Etat ne 

peut exercer ses compétences de manière à porter préjudice aux intérêts et aux 

droits des autres Etats ou de leur ressortissants. C’est en vertu de ce principe que 

les essais français doivent étre condamnés » voir : Georges Fisher, la non-

prolifération des armes nucléaires, Paris, 1969, p 11. 
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  أمام محكمة العدل الدولية 1995شكوى نيوزلندا ضد فرنسا لعام : ثانيا 
أعلن الرئيس الفرنسي إستئناف دولته القيام بسلسلة من التجارب على األسلحة النووية يف احمليط  

دل الدولية من أجل حبث مسألة مما دفع بنيوزلندا إىل إقامة دعواها أمام حمكمة الع. اهلادي اجلنويب 

من منطوق حكم حمكمة  63التجارب النووية، وإقتصرت على تأسيس الدعوى على ما تضمنته الفقرة 

، وطالبت بضرورة منع فرنسا من أي فعل قد يتسبب 1974ديسمرب  20العدل الدولية الصادر بتاريخ 

عمال غري مشروع وينتهك حقوق نيوزلندا  يف أضرار تلحق ا، وأن قيام فرنسا مبثل هذه التجارب يعترب

وإستندت نيوزلندا على مبدأ محاية البيئة البحرية ضد اإلشعاعات النووية وحظر إلقاء . 1والدول األخرى

النفايات النووية يف أعماق البحار، فضال أن نيوزلندا ترى أنه هناك إلتزام مجاعي يقع على كافة الدول 

  .إستخدام أراضيها لإلضرار بالدول األخرىتلتزم فيه باإلمتناع على 

ودفعت احلكومة الفرنسية من خالل إجراء مقارنة بني اآلثار املرتتبة عن إنفجار مفاعل تشرنوبيل 

وجتارا على األسلحة النووية وإنتهت بأن آثار جتارب األسلحة النووية اليت قامت ا وما خلفته من 

  .2بب فيها إنفجار مفاعل تشرنوبيل من تلوث نوويأضرار على البيئة أقل بكثري عما تتس

، قضت احملكمة برفض الدعوى وكذا طلب التدخل من طرف أسرتاليا 1995أيلول  22ويف 

  .ودول أخرى

وبعد سلسلة التجارب اليت قامت ا، قررت أخريا فرنسا وقف جتارا على األسلحة النووية 

  .3مل للتجارب النوويةوأعلنت نيتها التصديق على معاهدة احلظر الشا

  :الفرع الثاني 

  الرأي اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إستخدام أو التهديد باألسلحة النووية 

ألي من اجلمعية العامة أو جملس األمن أن يطلب : " ه من امليثاق فإنّ  96بناءا على نص املادة 

  .إىل حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية

ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصصة املرتبطة ا، ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك 

  "إفتاءها فيما يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا

                                                           
  ..47-46مرجع سابق، ص غسان اجلندي، / د -  1

2 - M. Torelli, la reprise des essais nucléaires français, AFDI, 1995, p 770. 
3- Ibid, p  764 . 
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للمحكمة أن تفيت يف أية مسألة قانونية بناء على طلب : "  وأكدت حمكمة العدل الدولية على أنّ 

رخص هلا ميثاق األمم املتحدة بإستفتاءها، أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبقا ألحكام امليثاق  أي هيئة

  .1"املذكور

: بطلب حملكمة العدل الدولية تساءلت فيه  2وعلى هذا األساس تقدمت منظمة الصحة العاملية

هل إستخدام األسلحة النووية من جانب دولة ما يف احلرب أو يف نزاع مسلح يشكل إنتهاكا إللتزاماا 

مبقتضى القانون الدويل، مبا يف ذلك دستور منظمة الصحة العاملية، مع األخذ بعني اإلعتبار اآلثار اليت 

غري أن احملكمة مل تستجب لطلب منظمة الصحة . على الصحة والبيئة تتسبب فيها األسلحة النووية

  .العاملية بإصدار فتوى يف هذه املسألة

وبعد مرور سنة على ذلك الطلب، تقدمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمام احملكمة قصد إصدار 

الظروف هو عمل مباح فتوى ملعرفة إذا كان التهديد باألسلحة النووية أو إستخدامها يف أي ظرف من 

  . 3مبقتضى القانون الدويل

وإعتربت أن . ، أصدرت حمكمة العدل الدولية فتواها بشأن السؤال السابق1996جويلية  8ويف 

هذه املسألة قانونية، بإعتبار أن املطلوب من احملكمة الفصل إذا كان التهديد باألسلحة النووية أو 

لذا فاحملكمة تقوم بتحديد املبادئ . يل والقواعد ذات الصلةإستخدامها يتسق مع مبادئ القانون الدو 

مما جيعل اإلجابة . والقواعد القائمة وتفسريها وتطبيقها على التهديد باألسلحة النووية أو إستخدامها

  .4تقوم على أساس قانوين

من الفتوى الصادرة عن احملكمة مبجموعة من اإلستنتاجات على  105/2وقد إنتهت الفقرة 

  : حو التايل الن

عدم وجود قاعدة قانونية سواء يف القانون الدويل العريف أو اإلتفاقي تسمح للدولة بالتهديد  - 

 .باألسلحة النووية أو إستخدامها

                                                           
  .من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 65/1املادة  -  1
ة بالقرار الذي إختذته أخطر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية مسجل حمكمة العدل الدولي 27/08/1993بتاريخ  -  2

  1993ماي  14اجلمعية العاملية للصحة بتاريخ 
إيريك دافيد، فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية إستخدام األسلحة النووية، الة الدولية للصليب األمحر، ع  -  3

  .22، ص 1997، 53
، أنظر املوقع اإللكرتوين للمحكمة، ص )1996-1992( موجز األحكام والفتاوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية -  4

115.                                                                                                                         

 - www.icj- cij.org    20/03/2014: أطلع عليه بتاريخ  
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ليست هناك قاعدة يف القانون الدويل العريف أو اإلتفاقي تنص على حظر التهديد باألسلحة النووية  - 

 . أو إستخدامها بصفة شاملة

د بإستعمال القوة أو إستعماهلا بواسطة األسلحة النووية ال يتماشى مع ما أكدته املادة التهدي إنّ  - 

يعد تصرفا غري  51من ميثاق األمم املتحدة وليس من قبيل الدفاع الشرعي طبقا للمادة  2/4

 .مشروع

القانون  عند إستخدام األسلحة النووية زمن التزاعات املسلحة، فإن الدولة عليها اإللتزام مبقتضيات - 

الدويل اإلنساين وقواعده، وكذا خمتلف اإللتزامات احملددة مبوجب معاهدات أو غريها من التعهدات 

 .اليت تتعلق صراحة باألسلحة النووية

إن التهديد باألسلحة النووية أو إستخدامها ينتهك قواعد القانون الدويل املنطبقة يف أوقات النزاع  - 

غري أنه بالنظر إىل حالة القانون الدويل . دويل اإلنساين وقواعده املسلح، سيما مبادئ القانون ال

الراهنة، والعناصر الواقعية املتاحة، فإن احملكمة ال ميكن أن تستنج بشكل صريح إذا كان التهديد 

باألسلحة النووية أو إستخدامها مشروعا أو غري مشروع يف حالة الدفاع الشرعي ملا يكون بقاء 

 .الدولة مهدد

احملكمة بوجود إلتزام يتضمن العمل حبسن نية من أجل مواصلة وإكمال املفاوضات حىت يتسىن  ترى - 

  .نزع األسلحة النووية يف مجيع جوانبه وهذا من خالل رقابة دولية مشددة وفعالة

ولعل األمهية تكمن بعد حتليل الرأي اإلستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية هو وجود إلتزام 

ع على الدول النووية بعدم إستخدام أو التهديد بإستخدام األسلحة النووية سيما مع تعارض قانوين يق

على حنو ما أكدته حمكمة  ية اإلتفاقية والعرفيةقواعد القانونالإستخدام األسلحة النووية مع العديد من 

  .  1والنتائج والتفسريات املتوصل إليها من طرف القضاة العدل الدولية

من الدول التفكري أمام إنتشار  ستلزممما ي. آمرة قبلتها اجلماعة الدوليةتعد قواعد عد قوافهذه ال

  للحد من إنتشارهالتنفيذ إلتزاماا القانونية األسلحة النووية للمسارعة 

الرأي اإلستشاري حملكمة العدل الدولية تناول مدى مشروعية إستخدام  ويف هذا الصدد جند أنّ 

حماولة تقييم فتوى حمكمة العدل لننتقل بعدها إىل  )أوال( ظل قواعد القانون الدويلاألسلحة النووية يف 

  .)ثانيا(الدولية 

  

 
                                                           

  .353ص  حازم حممد عتلم، مرجع سابق،/ د -  1



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

353 

 

  استخدام األسلحة النووية في ظل قواعد القانون الدوليحظر : أوال 
يف إطار عرض املسألة أمام احملكمة، قامت هذه األخرية باإلستناد على جمموع القواعد واألحكام 

  .ها القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل البيئي اليت تضمن

 

  استخدام األسلحة النووية في ظل المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنسانيحظر  - 1
يرتكز القانون الدويل اإلنساين على مجلة من املبادئ األساسية، من الواجب مراعاا عند قيام أي 

مسلح دويل كان أم غري دويل، و ترد بعض املبادئ صراحة يف نصوص االتفاقيات و الربوتوكوالت  نزاع

  . امللحقة ا

و من بني أهم املسائل اليت يتناوهلا هذا القانون مسألة وسائل و أساليب القتال املستعملة يف 

ألصل أن ألطراف النزاع احلق االنزاعات املسلحة، إذ تعد مسألة جوهرية يف القانون الدويل اإلنساين، ف

احرتام قواعد القانون الدويل  يف إستخدام ما شاءت من األساليب وطرق القتال إال أنه يقع عليهم

  . اإلنساين باستعمال ووسائل و أساليب القتال املشروعة أثناء إدارة العمليات احلربية

فرض و بسط إرادة املنتصر على وملا كان الغرض من اللجوء إىل استخدام القوة و قيام احلرب هو 

مراعاة القدر الالزم لتحقيق هذا الغرض مع اخلضوع للمبادئ األساسية أيضا اخلصم، فإنه من الواجب 

املتعارف عليها، اليت تعىن بتنظيم النزاعات املسلحة و تؤثر يف ضبط و اختيار األسلحة املستخدمة زمن 

  .النزاع املسلح

تشكل قواعد آمرة  -محمد بجاويحسب ما أشار إليه القاضي  -هذه املبادئ  ويف احلقيقة أنّ  

jus cogens » «  فيجب تطبيق 1من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 53مبقتضى نص املادة ،

القانون الدويل اإلنساين على مجيع النزاعات املسلحة الدولية مبا يف ذلك النزاعات اليت يستند فيها أحد 

  . 2احلق يف الدفاع عن النفس يف مواجهة املعتدياألطراف ب

                                                           
1 - « qu’il ne fait pas de doute pour moi que la plupart des principes et règles du 

droit humanitaire font partie du jus cogens » voir : Abdelwahab Biad, le rôle du 

juge international « l’apport au droit international humanitaire de l’avis de la 

CIJ, revue de l’école national d’administration, Alger, 2002, N24, p63. 
هيساكا زوفوجيتا، تعليقات على الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة النووية، الة  - 2

  .63، ص 1997الدولية للصليب األمحر، 
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ولقد ذكرت احملكمة بأنّه ال ميكن إال بصعوبة التوفيق بني إستخدام األسلحة النووية ومبادئ 

القانون الدويل اإلنساين، ومع ذلك فإا صّرحت بإنعدام أي عناصر من شأا أن ختلص بصورة مؤكدة 

  . 1ادئ القانون الدويل اإلنساين املطبقة زمن النزاعات املسلحةخمالفة إستخدام األسلحة النووية ملب

  : فاحملكمة توصلت إىل نتيجتني متناقضتني 

 .أّن إستخدام األسلحة النووية ال يبدو قابال للتوفيق مع متطلبات القانون الدويل اإلنساين - 

النووية يعد خمالفا ملبادئ احملكمة ليس هلا القدرة أن تثبت بكل تأكيد ما إذا كان إستخدام األسلحة  - 

 . 2القانون الدويل اإلنساين يف كل الظروف

ومن بني املبادئ اليت أشارت إليها حمكمة العدل الدولية يف معرض نظرها سؤال اجلمعية العامة 

مبدأ التناسب، مبدأ الضرورة العسكرية، مبدأ التمييز، مبدأ : لألمم املتحدة حول األسلحة النووية يذكر 

  .ز و مبدأ احليادمارتين

  مبدأ التناسب -أ
من بني املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين مبدأ التناسب، حيث يعترب ضمانة أساسية 

فال جيب اإلفراط يف استخدام القوة العسكرية . حلماية املدنيني و األعيان املدنية من أي اعتداء مسلح

املقصود من اهلجوم املسلح، لذا فإن قانون  إىل درجة عدم تناسبها مع الوضع العسكري للهدف

  . 3النزاعات املسلحة يفرض على أطراف النزاع توخي احلذر و احليطة يف إدارة العمليات العسكرية

، بل مقيد مبا حيقق 4ويقضي هذا املبدأ، بأن استخدام أساليب ووسائل القتال ليس حقا مطلقا

. و يتجنب إصابة املدنيني و األعيان املدنيةتدمري اهلدف العسكري و هو إضعاف قوات العدو 

فبموجب مبدأ التناسب، فإنه مينع استخدام أي سالح إذا ما كانت األضرار النامجة عن استخدامه على 

املقاتلني أو غري املقاتلني أو األهداف، من املرجح أن تكون غري متناسبة مع قيمة األهداف العسكرية 

ح معني إذا كان ينجر عنه خسائر يف أرواح املدنيني أو جرحهم أو املتوقعة، فال جيوز استخدام سال

إحداث خسائر باألهداف املدنية بدرجة مفرطة بالقياس مع املزايا العسكرية املباشرة املتوقع حتقيقها، و 
                                                           

لية بشأن مشروعية إستخدام األسلحة النووية، الة الدولية للصليب األمحر، كريستوفرغرينود، فتوى حمكمة العدل الدو   -  1

  .72، ص1997
مانفريد مور، فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية إستخدام األسلحة النووية، الة الدولية للصليب األمحر،  -  2

  .100، ص1997
املدنيني و األعيان املدنية يف زمن النزاعات املسلحة، منشورات احلليب نوال أمحد بسج، القانون الدويل اإلنساين و محاية  - 3

  .201، ص 2010، 1احلقوقية، بريوت، ط
  .1907من الئحة الهاي املتعلقة بقوانني و أعراف احلرب الربية لعام  22املادة  - 4
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حدوث عدد من الوفيات أو اجلرحى يف صفوف املدنيني يف أثناء النزاع املسلح أمر  ليس معىن هذا أنّ 

وع، و لكن غري املشروع هو أن تكون عدد الوفيات و عدد اجلرحى جد بالغة باملوازاة مع غري مشر 

  .1األهداف و املزايا العسكرية اليت ميكن حتقيقها من جراء استخدام سالح معني 

ال جيوز استخدام ما : "ه أنّ  النص على هذا املبدأ بالقول 1868إعالن بيتسبورغ لعام  أكدو قد 

". ب آالما مربحة أو وفاة حتمية و آالم ال مربر هلا جلنود قدرم القتالية حمدودة أصالمن شأنه أن يسب

عدم شرعية القوة املستخدمة تتوقف على القدر الالزم لتحقيق املهمة العسكرية و إحراز  و عليه فإنّ 

  .النصر على قوات العدو

أولئك الذين : "  جنيف على أنّ  من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات 57/2كما جاء يف املادة 

خيططون هلجوم أو يفرتضون القيام جوم ينبغي أن يتخذوا كل االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل 

و طرق اهلجوم دف جتنب و احلد يف مجيع األحوال من اخلسائر يف أرواح املدنيني أو إصابة املدنيني و 

سوف يتم إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا : " ه دة على أنّ ، و تضيف نفس املا"إتالف األهداف املدنية

أصبح واضحا أن اهلدف ليس عسكريا أو خيضع حلماية أو أنه من املتوقع أن يرتتب على اهلجوم خسائر 

يف أرواح املدنيني، و إتالف األهداف املدنية أو هذه األشياء جمتمعة، هو ما يعد مفرطا قياسا على 

  ". سة و املباشرةاملنفعة العسكرية امللمو 

اخلسائر املرتتبة على استخدام أي نوع من السالح ينبغي أال  و هكذا يقضي مبدأ التناسب بأنّ 

، وسعيا إىل التقليل من اخلسائر وجتنب أكرب قدر يكون مفرطا باملقارنة مع املنفعة العسكرية املتوقعة

    : التعبري عن مبدأ التناسب من خالل  ممكن من املعاناة فيتم

طبيعة و درجة و حدة اإلصابات اليت تلحق األشخاص املشمولون باحلماية يف إطار منع و حظر  - 

 .املعاناة غري الضرورية

 .اإلصابات اليت حتدث بشكل مفرط للمدنيني أو األعيان املدنية - 

 .2اآلثار غري اخلاضعة للسيطرة ضد مقاتلي أطراف النزاع و مدنييه و ممتلكاته - 

أ التناسب من إسخدام األسلحة النووية، وما يرتتب عن إستخدامه على فالتساؤل حول حمل مبد

الصعيد اإلنساين وهل ميكن توجيه األسلحة النووية إىل هدف معني بذاته مع تفادي خروج هذا 

  .السالح عن السيطرة ودون إحلاق إصابات يف جانب املدنيني واألهداف املدنية

                                                           
لدويل، مطبعة العشري، مصر، حممود حجازي حممود، حيازة و استخدام األسلحة النووية يف ضوء أحكام القانون ا - 1

   .48، ص 2005
  .49املرجع ، ص  نفس -2
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استخدام األسلحة النووية يثري إشكاال بالنسبة للعالقة  مبدأ التناسب يف و يف حقيقة األمر، فإنّ 

بني مفهومي الضرورة العسكرية و االعتبارات اإلنسانية، غري أن القانون الدويل اإلنساين حيسم العالقة 

بني االمتياز العسكري املنتظر و النتائج اخلطرية املتوقعة على األشخاص و األعيان احملمية، إىل جانب 

باملقارنة مع ومتجاوزة ضية ألساليب و وسائل القتال اليت ال جيب أن تكون غري متناسبة اآلثار العر 

  .اليت عادة ما تربرها القيادة العسكرية عند قيام النزاع املسلح الفائدة العسكرية املتوخاة

ه مهما كانت استخدام أسلحة غري مشروعة ال تربره فكرة النصر، و أنّ  ومن ذلك يتضح أنّ  

ت هذا النصر بارزة ال تكون يف حقيقتها حجة الستخدام سالح غري مشروع يف أي نزاع مستلزما

 .1مسلح

 1899أ من الئحيت الهاي لعام /23فتوى حمكمة العدل الدولية ذكرت أن كل من املادة  إال أنّ 

وبروتوكول جنيف بشأن الغازات السامة واليت متنع الدول من إستخدام األسلحة  1907وعام 

ئية واجلرثومية على أن هذا احلظر ال ينصرف تنفيذه على األسلحة النووية على إعتبار أن ممارسة الكيميا

الدول تظهر أن هذه املعاهدات تشمل األسلحة اليت يكون تأثريها األساسي والوحيد هو التسمم أو 

  .اإلختناق أي يستثىن األسلحة النووية من كل ذلك

فلو أن احملكمة . الصواب، ويتناقض مع القانون العريف واحلقيقة أن موقف احملكمة هذا جانب

تعاملت مع احلظر يف ظل القانون العريف لتبني هلا أن السم مينع إحتمال شفاء املصابني ومن األكيد أن 

  .2هذا اإلعتبار يرتبط بتقييم األسلحة النووية

بعض القضاة أكدوا طبيعته فمحكمة العدل الدولية مل تشر بصفة مباشرة إىل مبدأ التناسب إال أن 

إىل هذا املبدأ على أساس أن اآلثار اجلانبية ) هيغنز، شفيل، غيوم( العرفية، وإستند قضاة احملكمة 

بتقييد أكرب ) هيغنز وغيوم( لألسلحة النووية قد تكون مفرطة يف حاالت معينة، وإتسمت تصرحيات 

لدرجة أن الضرار اجلانبية تكون غري مفرطة فقط يف وذكرا أن األضرار اليت تسببها األسلحة النووية كبرية 

  . 3األحوال القصوى اليت يكون فيها اهلدف العسكري بالغ األمهية

و أكد البعض من قضاة حمكمة العدل الدولية على أن األسلحة النووية تتسبب يف معاناة ال مربر 

احملدودة تعد إنكارا لالعتبارات  أن مثل هذه املعاناة غري: "  فليشهاورهلا، فمثال قد أوضح القاضي 

                                                           
  .170،صمرجع سابق حممود خريي بنونة، / د - 1

بيك، القانون الدويل اإلنساين وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية،  -لويز دو سوالد - 2

  .46ص، 1997الة الدولية للصليب األمحر ، 
  .44بيك، مرجع سابق، ص -لويزدو سوالد -  3
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، بل أن القاضي ويرمانرتي أكد على خطورة "اإلنسانية اليت تكمن وراء القانون املطبق يف النزاع املسلح

أن احلقائق أكثر من كافية لتقرير أن السالح النووي يسبب معاناة غري : " السالح النووي بالقول 

  .1"ضرورية تتجاوز كثريا أغراض احلرب

ه باملقارنة بني استخدام األسلحة التقليدية و استخدام األسلحة النووية، فإن هذه كذا فإنّ و ه

ألن تلك اآلثار أصبحت غري خافية أو  األخرية تتسبب يف معاناة شديدة و مفرطة ليس هلا أي مربر

 مشكوك فبها، لذا فإستخدام السالح النووي يعد عمال حمظور وغري شرعي طبقا للقانون الدويل

اإلنساين لعدم مراعاته مبدأ التناسب وعدم التوازن بني امليزة العسكرية املتوقعة واآلثار اليت حيدثها هذا 

  . السالح

  مبدأ الضرورة - ب
تستند على ال يزال التاريخ شاهدا على فضاعة النزاعات املسلحة ملا كانت األطراف املتنازعة 

ة عري مبالني بالفضائع واملآسي اليت أرتكبت يف حق تربر احلرب بناء على وجود قضية عادلالضرورة ل

  .اإلنسانية

يقصد بالضرورة العسكرية ضرورة كسب احلرب، ويرجع منشأ نظرية الضرورة العسكرية هذه إىل ق

  . 2أحد املبادئ اليت وضعها ميكافيلي إذ قال أن احلرب عادلة عندما تكون ضرورية

خدام وسائل و أساليب العنف و القسوة لتحقيق الضرورة تتمثل يف است وهناك من يرى بأنّ  

  .3اهلدف من النزاع القائم وهو إرهاق العدو وإضعافه قصد محله على التسليم يف أقرب وقت ممكن

ه جواز التحلل من قواعد القانون الدويل و هناك من ذهب إىل تفسري مبدأ الضرورة على أنّ  

. لك القواعد، إذا ترتب على االلتزام ا فناء احملارباإلنساين كلما اقتضت ضرورة احلرب اخلروج على ت

اخلروج على قواعد قانون احلرب إذا كان ذلك سيؤدي إىل جناح اخلطة  البعض يبيحوبسياق متصل 

  .4احلربية أو يساعد قوات الدولة يف احلرب

اف الضرورة العسكرية تقتصر على استخدام القوة الالزمة لتحقيق األهد و حقيقة األمر أنّ 

العسكرية دون جتاوز احلدود إىل درجة اإلضرار باألهداف املدنية، و التمادي و االستمرار يف توجيه 

                                                           
  . 109، ص 2000، 1غسان اجلندي، الوضع القانوين لألسلحة النووية، دار وائل للنشر، األردن، ط/ د -  1
  .201، ص مرجع سابقاللواء السيد يوسف بن عبد اهللا،  -  2
  .846، ص2007بريوت،حممد اذوب، القانون الدويل العام، منشورات احلليب احلقوقية،  -  3
  .201اللواء السيد يوسف بن عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -  4
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فأساليب القتال اليت يرتتب عليها زيادة آالم املصابني من جراء . األعمال العدائية ضد الطرف اآلخر

  . 1من احلرباستخدامها دون داع و دون ضرورة تعد وسيلة حمرمة ملخالفتها جتاوز اهلدف 

قبل اإلقدام على إختاذ عمل و يقوم مبدأ الضرورة على قواعد جيب مراعاا من األطراف املتنازعة 

  :  عسكري حتت مظلة الضرورة، وميكن إمجاهلا مبا يأيت

من إمكانيات العدو العسكرية  % 60حصر العمليات العسكرية هلزمية العدو، فتدمري ما نسبته  - 

يكفي لقهره و التغلب عليه، و بالتايل فال داعي للقضاء التام على مجيع أفراد العدو من مدنيني أو 

 .، أي أقل قدر ممكن من اخلسائرمقاتلني أو معدات 

حظر استخدام األسلحة اليت ينتج عنها آالما أو أضرارا ال مربر هلا أو أا تكون عشوائية يف  - 

 .مااهج

العمل على أن يتم توجيه العمليات العدائية ضد األهداف العسكرية دون جتاوزها، إال ما كان  - 

 .2عرضا و بصفة غري مباشرة 

ه مينع استخدام السم أو األسلحة السامة، و ال جيوز تدمري ممتلكات العدو أو حجزها، إال كما أنّ 

  . 3احلجزإذا كانت ضرورات احلرب تقتضي حتما هذا التدمري أو 

فمبدأ الضرورة العسكرية بغية حتقيق االنتصار على العدو غري مقبول و رفضه فقهاء القانون الدويل، 

فمهما بلغت هذه الضرورة فهي ليست ذريعة حيتج ا الستبعاد القواعد العرفية و االتفاقية من التطبيق، 

  .4مشروعا فال النصر العسكري و ال اخلطر العسكري يربر استخدامها و جيعله

ه جيب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، و بالتايل ال جيوز بأي حال من األحوال أن تتحذ  و هلذا فإنّ 

كسبب خلرق قوانني احلرب و أعرافها، فال جيوز مهامجة األهداف املدنية سواء كانت مدنا أو أعيانا 

  . مدنية

و مىت كانت فكرة . قيق النصرفكرة الضرورة تعين عدم جتاوز مقتضيات احلرب و هي حت كما أنّ 

الضرورة على هذا الوضع فهي تعين احلظر و التجرمي و ليست الضرورة اليت تفضي إىل اإلباحة أو 

                                                           
  .112، ص 1982حيي الشيمي، السالح و أساليب القتال، الة املصرية للقانون الدويل،مصر، / د -  1
اين، دار املستقبل اللواء أمحد األنور، قواعد و سلوك القتال، مقال منشور يف كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنس - 2

  .320،ص 2000، 1العريب، مصر،ط
  .1907من اتفاقية الهاي لعام  23املادة  -  3
  .146حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص -  4



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

359 

 

مهامجة املدنيني و األهداف املدنية، إذا حدثت فال تسعفهما  التجاوز، و انطالقا من هذا املبدأ، فإنّ 

  .1بذلك متثل عمال غري مربر و غري مشروع فكرة الضرورة، فليست هناك ضرورة ملحة إليها، و هي

و هذا ما أمجعت عليه أحكام القضاء الدويل يف حماكمات جمرمي احلرب العاملية الثانية، بأن الرغبة  

سيؤدي إىل القضاء على مبادئ "يف النصر ال تربر التملص من قواعد و قوانني احلرب ، ألن ذلك 

  . 2"دات املقبولة من الشعوب املتمدنةخمالفة جلميع العا" بل ميثل " اإلنسانية

و عليه فإن املنفعة املتوخاة من القيام بالعمليات العسكرية ال تعد تربيرا كافيا ألن تتحلل األطراف 

  .املتنازعة من االلتزامات و القواعد املعروفة يف ظل القانون الدويل اإلنساين

اإلنساين و أن ال تستند على مبدأ الضرورة و بالتايل على الدول االلتزام مببادئ القانون الدويل 

لتربير كل ما تقوم به أثناء النزاع املسلح أي جيب عدم اإلفراط يف استخدام القوة لتتجاوز األهداف 

  .العسكرية و تلحق أضرارا باملدنيني و ممتلكام

ألطراف حتت قواعد القانون الدويل اإلنساين ميكن اخلروج عليها كلما كان أحد ا فاالعتقاد بأنّ 

ضغط ما، فهذا أمر غري مقبول ألن هذه القواعد واجبة التطبيق مهما كانت الظروف، كما تتضمن 

بل  ،أحكاما ملزمة يف كل األحوال الطارئة، و القول بغري ذلك يعين زوال قواعد القانون الدويل اإلنساين

  .3رب كلهاإن هذه القواعد ملزمة حىت و إن ترتب على ذلك خسارة املعركة أو احل

دون القدرة على التمييز، ما يعين جتاوزها  و نظرا لعشوائية األسلحة النووية و خطورا البالغة

  : ، فإن مبدأ الضرورة ال يبيح استخدامها لعدة أسباب منها لألهداف العسكرية اليت يستخدم من أجلها

يف إبادة مجاعية، فال ميكن صد القوة التدمريية الكبرية و الشاملة لألسلحة النووية و اليت تتسبب  - 

قدرا التدمريية يف حيز و زمن على السواء، و بإمكان هذه األسلحة أن تدمر كل حضارة و كذلك 

 ؛4النظام اإليكولوجي للعامل برمته

                                                           
، ص 2009جناة أمحد إبراهيم، املسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف، مصر،  -  1

99.  
 .142خريي بنونة، مرجع سابق ، ص حممود  -  2
  .202اللواء السيد يوسف، مرجع سابق، ص  -  3

4- Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, 
paragraphe 35. 
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صعوبة التحكم يف درجة التدمري الذي يرتتب عن السالح النووي، و حىت و إن مت التوصل إىل   - 

قة فإن الدول ال تستطيع أن تثبت أن االستخدام احملدود لألسلحة النووية أسلحة نووية تكتيكية دقي

 . 1لن يؤدي إىل زيادة اللجوء العام إىل األسلحة النووية ذات القوة التدمريية اهلائلة

يف رأيه املعارض بضرورة حتقيق التوازن بني الضرورة العسكرية من جهة  شهاب الدينويركز القاضي  

 من جهة أخرى، وأنه كلما زادت امليزة العسكرية كلما زاد اإلستعداد لقبول مستويات ومعاناة املقاتلني

فال توجد ميزة عسكرية من شأا تبريير املعاناة، لينتقد احملكمة على أساس إنتفاء . أعلى من املعاناة

ألنه من األجدر  امليزة العسكرية تعد مربرا للمعاناة اليت يتعرض هلا املقاتلون واملدنيون على حد سواء

على احملكمة أن تقرر حظر إستخدام األسلحة النووية ملا رأت إنتفاء الفائدة العسكرية باملقارنة مع 

املعاناة واألضرار اليت تلحق باخلصم، إذ ال ميكن اإلحتجاج بالضرورة العسكرية قصد إستخدام األسلحة 

  النووية

استخدام األسلحة مضمون الضرورة العسكرية مع آثار باإلستناد إىل ما تقدم، يبدو جليا عدم توافق و 

 .هذا السالح اخلطري أو حىت التهديد به ربر الستخدامم أي يوجدالو  تهاعدم شرعيو النووية 

  مبدأ التمييز- ج
جاءت ف. لقد تأصل هذا املبدأ يف الضمري اإلنساين، فأكدت عليه الكثري من النصوص اإلتفاقية

أن اهلدف املشروع الوحيد : " بالقول  1868املبدأ يف إعالن بيتسبورغ لعام اإلشارة ألول مرة هلذا 

، مما "الذي يتعني على الدول أن تسعى إىل حتقيقه أثناء احلرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو

يعين التمييز عند توجيه العمليات العسكرية بأن يقتصر توجيه تلك اهلجمات على املقاتلني و األهداف 

كرية فقط، قصد إضعاف قوات العدو و إاكها، مما يوفر محاية للسكان املدنيني و األعيان املدنية العس

، مما يستتبع عنه حظر القصف العشوائي ملناطق بأكملها دون حماولة التمييز بني 2من أي هجمات

  .3األهداف العسكرية و األهداف املدنية

حينما حتظر أي هجوم أو  1907ية الهاي لعام من اتفاق 25وهذا ما تشري إليه أيضا املادة  

  . قصف للمدن و القرى و املساكن و املباين غري احملمية و بأي وسيلة كانت

                                                           
1- Ibid, para 94.  

  .3، ص مرجع سابقبك، -جون ماري هنكرتس و لويزدوزوالد -  2
فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفلد، ترمجة أمحد عبد العليم، ضوابط حتكم احلرب، اللجنة الدولية للصليب  -  3

  .54، ص  2004األمحر،مصر، 
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مبدأ التمييز يؤكده كل من القرار الصادر عن املؤمتر الدويل العشرين للصليب  و فضال عن هذا فإنّ 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  و كذا القرار الصادر عن 1965األمحر و اهلالل األمحر لعام 

واليت أكدت على مبادئ جيب اإللتزام ا زمن النزاع املسلح، ومن بني ما أشارت إليه القرارات  1968

  :  السابقة، ما يأيت

 عدم شن هجمات على السكان املدنيني ؛  - 

احلربية و السكان ه ينبغي التمييز يف مجيع األوقات بني األشخاص املشاركني يف األعمال أنّ  - 

 ."1املدنيني

على هذا املبدأ  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  48ويف نفس السياق، تستند املادة 

أطراف النزاع التمييز بني السكان املدنيني و املقاتلني، و كذا األعيان املدنية و األهداف : " حينما تلزم 

يه عمليام ضد األهداف العسكرية دون غريها و ذلك العسكرية و من مث يقع على أطراف النزاع توج

  .2"بغية تأمني و محاية السكان املدنيني و األعيان املدنية

و ملا كان القانون الدويل اإلنساين يوفر احلماية للمدنيني زمن النزاع املسلح، فهذه احلماية تتطلب  

ياة، فيمنع بذلك القيام جوم أو تدمري توفري احلماية جلميع املقومات املادية املدنية كضروريات للح

 .3إخل... األعيان و املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني من أراضي زراعية و مرافق مياه الشرب

املادة الثانية من الربوتوكول الثالث بشأن حظر استعمال األسلحة احلارقة  هو ما أشارت إليهو 

  :  هبالنص على أنّ  1980لعام

حيظر يف مجيع الظروف جعل السكان املدنيني بصفتهم هذه، أو املدنيني فرادى أو األعيان املدنية "  - 

  حمل هجوم باألسلحة احملرقة؛

حيظر يف مجيع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل جتمع مدنيني هدفا هلجوم أسلحة  - 

 حمرقة تطلق من اجلو؛

ني هدفا هلجوم بأسلحة حمرقة غري حيظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل جتمع مدني - 

تلك اليت تطلق من اجلو إال حني يكون اهلدف العسكري واضح االنفصال عن جتمع املدنيني و 

تكون قد اختذت مجيع االحتياطات املستطاعة لقصر اآلثار احملرقة على اهلدف العسكري ويتفادى 

                                                           
  .53، ص مرجع سابق فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفلد، -  1
  .3بك، مرجع سابق، ص-لويزدوزوالدجون ماري هنكرتس و  -  2
  .1977من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام  54املادة  -  3
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ن وقوع خسائر يف أرواح املدنيني و خيفف إىل احلدود الدنيا يف أي حال، ما قد ينجم عنه عرضا م

 ".أو إصابتهم جبروح أو تلف األعيان املدنية

وقياسا على اآلثار اليت ختلفها األسلحة النووية اليت تضاهي األسلحة احلارقة بل تفوقها يف كثري من 

ورة فاألسلحة العشوائية مهما كان نوعها حمظ. األحيان، فإنه ميكن القول أن نفس احلكم ينطبق عليهما

،و عليه ال جيوز نصب األسلحة اليت ال تقع على هدف عسكري أو ال يكون موجها إليه، و عند 

الشك فيما إذا كان الشيء املخصص عادة ألغراض مدنية، كمكان للعبادة أو كمنزل أو غريه من 

ال املساكن أو كمدرسة، جيري استخدامه للمسامهة الفعالة يف األعمال العسكرية جيب افرتاض أنه 

يستخدم على ذلك النحو، أو أن تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للبث ال ميكن توجيهها حنو هدف 

عسكري حمدد أو أن يتسبب عرضا يف إزهاق أرواح املدنيني أو إصابتهم أو إحلاق ضرر بأعيان مدنية، 

ات املستطاعة مما يكون مفرطا باملقارنة مع الفائدة العسكرية املنتظرة، و جيب اختاذ مجيع االحتياط

 .1حلماية املدنيني من آثار األسلحة

ىل مبدأ التمييز وإعتربته مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل إت حمكمة العدل الدولية تطرقلقد 

من : " اإلنساين، فورد ضمن الفتوى اإلشارة إىل أثر األسلحة النووية و إخالهلا مببدأ التمييز بالقول أنه 

ق من التفجري النووي أن يؤثر يف الصحة و الزراعة و املوارد الطبيعية و الدميوغرافيا يف شأن اإلشعاع املنطل

مساحة بالغة االتساع ، كما أن استخدام األسلحة النووية يشكل خطرا جديدا على األجيال القادمة، 

ي و إحداث عيوب و اإلشعاع املؤين له القدرة على اإلضرار يف املستقبل بالبيئة و الغذاء و النظام البيئ

  .2"وراثية و أمراض يف األجيال القادمة

املدنيني كهدف يف حال النزاع املسلح متتنع الدول عن توجيه ضرباا العسكرية حنو وأضافت أنه  

  . 3يةالتمييز  غريإستخدام األسلحة  تستبعد يف هذا اإلطارللهجوم مطلقا، وأن 

اهلجوم املتعمد يتساوى مع ألسلحة العشوائية األثر ن إستخدام اإىل أحمكمة العدل الدولية لتتوصل 

  .لآلثار اليت ترتتب عليهما مما جيعلهما يف نفس اخلانة على املدنيني

                                                           
  .1996من الربوتوكول الثاين املتعلق حبظر استعمال األلغام و الشراك اخلداعية لعام  3املادة  -  1

2 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, 
paragraphe 35. 
3- Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, 
paragraphe 78. 
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 أّن احلكم مبشروعية السالح يتحدد قد حادت عن الصواب ملا تعترب هيغنزالقاضي  غري أنّ 

فيقرتن حتديد املشروعية بإصابة مبقتضى إصابة األهداف العسكرية حتة وإن تسببت يف أضرار جانبية ، 

   .1اهلدف العسكري، وهذا أمر خمالف للواقع

والذي يتعلق " إال حظرا مطلقا واحدا" فريى بأن القانون العريف ال يتضمن  غيومالقاضي ويؤيده 

 ،اليت ال تستطيع التمييز بني األهداف املدنية والعسكرية " باألسلحة العمياء "بإستخدام ما يعرف 

  . 2ال تقع ضمن هذه الفئةمن طائفة األسلحة اليت تنتهك مبدأ التمييز ف األسلحة النووية  وإستبعد

من إستبعاد األسلحة النووية من دائرة هذا احلظر طبقا ملبدأ  غيومإليه القاضي إجته على نقيض ما و 

ووية من شأنه أن أن إستخدام أي نوع من األسلحة الن واإعترب من احملكمة قضاة  بعضالتمييز فإّن 

وهذا تأسيسا ملا يتصف به هذا السالح  من قوة قواعد القانون الدويل اإلنساين شكل خرقا ألحكام و ي

، وال سيما اإلشعاع الذي يؤثر يف املدنيني واملقاتلني دون متييز على حنو ال ميكن السيطرة تدمريية 

  .3عليه

املنبعث من االنفجار النووي الذي ال  فالسالح النووي غري متييزي و مكمن ذلك يف اإلشعاع 

يعرف متييزا، فيقضي على كل ما يف طريقه فلن يستطيع أن مييز بني األهداف العسكرية و غريها من 

األهداف املدنية، فحىت لو فرضنا جدال أن هذا السالح استخدم ضد جيش يف الصحراء أو ضد سفينة 

 متييزية و يؤثر على السكان املدنيني لألطراف عسكرية يف وسط احمليط، فسيكون له حتما آثار غري

  . 4املتنازعة و على البيئة الطبيعية بل ميتد أثره للدول ااورة

الطبيعة العشوائية لألسلحة على  يؤكدالقاضي حممد جباوي رئيس حمكمة العدل الدولية  ومن جهته

و بالتايل " عمىاألالسالح " يصفه بل نينياملدال تستطيع التمييز بني املقاتلني و  على أساس أّاالنووية 

                                                           
1 - opinion du juge Higgins, Cour internationale de justice, Avis consultatif 

sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), 
www.icj-cij.org, para 24. 
2 -opinion du juge Guillaume, Cour internationale de justice, Avis consultatif 

sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), 
www.icj-cij.org,  p68. 

  .43بيك، مرجع سابق، ص  -لويزدوسوالد -  3
4- Eric David, principes de droit des conflits armées, Bruylant, Bruxelle, 

France, 2002, p 341. 
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فوجود السالح النووي ميثل  .يقوض القانون الدويل اإلنساين املعين بالتمييز يف استخدام األسلحة" فهو 

  .1"حتديا كبريا لإلنسانية

ويف حال عدم إنتاج سالح نووي نظيف ميكن توجيهه إىل العسكريني دون املدنيني، فهو بذلك 

  ي ويبقى ميثل حتديا آخر للقانون الدلويل اإلنساينسالح غري متييز 

ه إذا ما مت إستبعاد أسلوب صياغة الفتوى والرتكيز على أنّ  بيك - لويزدوسوالدويعترب األستاذ 

البيانات اليت أدىل ا أغلب القضاة أنفسهم ، سيتوصل إىل نتيجة مفادها أن األسلحة النووية تعد 

ا ختلفه من آثار بالغة ال ميكن السيطرة عليها مما جيعل من الصعوبة أسلحة عشوائية يف طابعها نظرا مل

التمييز على حنو سليم بني األهداف املدنية واملدنيني من جانب واألهداف العسكرية واملقاتلني من 

  .2وعليه فإن األسلحة النووية تفقد شرعية إستخدامها زمن النزاع املسلح. جانب آخر

اإلنساين يقر مببدأ التمييز كأحد املبادئ األساسية اليت تنظم النزاعات املسلحة، فالقانون الدويل 

وعليه فاألطراف املتنازعة جيب أن تلتزم يف هجماا بأخذ التدابري الالزمة و احتياطاا إلصابة األهداف 

  .العسكرية دون إحلاق ضرر باملدنيني و ال األعيان املدنية

استخدام األسلحة النووية يف النزاعات املسلحة ال ينسجم و مبدأ  أنّ من خالل ما تقدم يتبني و  

اليت يتسم ا هذا السالح وعدم دقتها يف إصابة األهداف العسكرية التمييز و ذلك للطبيعة العشوائية 

  .و القوة التدمريية اهلائلة اليت تنتج عنه

  مبدأ مارتينز- د
وقد أمهية كبرية،  ملا هلا منالقانون الدويل اإلنساين يف  اليت إستقرتبادئ امليعترب مبدأ مارتينز أحد 

 1899ديباجة إتفاقية الهاي الثانية لعام   هذا املبدأ العديد من النصوص اإلتفاقية ومنهاأشارت إىل

وكذا إتفاقية حظر  1977، وتضمنه كل من الربوتوكول اإلضايف األول والثاين لعام 1907والرابعة لعام 

  . 1980تقليدية لعام بعض األسلحة ال

                                                           
1- « l’arme nucléaire, arme aveugle déstabilise donc par nature le droit 

humanitaire, droit de discernement dans l’utilisation des armes. L’arme 

nucléaire mal absolu déstabilise le droit humanitaire en tant que droit du 

moindre mal, ainsi l’existence même de l’arme nucléaire constitue un grand défi 

à l’existence même humanitaire ». Opinion du juge Mohamed Bedjaoui, Cour 

internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org,  para 20. 
  .43بيك، مرجع سابق، ص  -لويزدوسوالد -  2
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أن عدم وجود قواعد إتفاقية او ضمن حيثيات الرأي اإلستشاري وقد أكدت حمكمة العدل الدولية 

يشكل أداة فعالة أمام التطور يف شرط مارتينز عرفية تنظم األسلحة النووية ال يعين جواز إستخدامها، ف

  .جمال التسلح 

ئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين على خمتلف املباد ة أخرى على سريانتؤكد احملكمة من جهو 

 . 1األسلحة اجلديدة مبا فيها األسلحة النووية

ذلك ليس  شرط مارتينز ال يقتصر على تأكيد القانون العريف ألنّ  أنّ  شهاب الدينويرى القاضي 

للقانون الدويل  ضروريا؛ بل إنه يسمح مبعاجلة مبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري العام بإعتبارها كمبادئ

احملكمة إستخدمت اإلعتبارات األولية لإلنسانية كأساس حلكمها عند  جيب التأكيد عليها وأضاف أنّ 

املخاطر املرتبطة باألسلحة النووية  على أنّ  شهاب الدينالنظر يف قضية مضيق كورفو، ليخلص القاضي 

 .2رفإستخدام مثل هذه األسلحة مرفوض يف أي وقت وحتت أي ظ تعين أنّ 

شرط األسلحة النووية تسبب آالما المربر هلا، وأّن  من جهته يعترب أنّ  ويرمانتريا القاضي أمّ 

األحكام  يف أي نص فضال عما تضمنته ترداليت مل  االتاحلخمتلف ها على إسقاطمارتينز كاف قصد 

  .القانون الدويلوالقواعد اإلتفاقية يف 

التقليدي للقانون الدويل على إعتبار عدم اجلزم بأنه ملا مل فتأثري شرط مارتينز قد قلب اإلفرتاض 

حيظر صراحة يف املعاهدات أو العرف يعد مشروعا ألن مبدأ اإلنسانية وما تقتضيه متطلبات الضمري 

العام يشكالن عوامل تقييدية قانونية، وال ريب أنه ميكن القول على أن هذه العوامل سامهت يف منع 

  .19453تخدام األسلحة النووية منذ عام الدول اللجوء إىل إس

وتتضح أمهية هذا املبدأ من خالل التصدي ألي تفسري قد تستند إليه الدول من أجل إضفاء 

الشرعية على إستخدام األسلحة النووية بذريعة عدم وجود نص إتفاقي حيظر إستخدام مثل هذه 

  .األسلحة طبقا ألحكام القانون الديل اإلنساين

                                                           
1 - « la cour voit dans la clause Matrens qui continue indéniablement d’exister 

et d’être applicable . la confirmation que les principes du droit humanitaire 
s’appliquent aux armes nucléaires ». avis consultatif ,Recueil 1996, 
paragraphe 87. 
2 - Opinion dissidente du juge Shihabdden, Cour internationale de justice, 

Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires 
(8 juillet 1996), www.icj-cij.org,  paragraphe 23-24. 

  .48بيك، مرجع سابق، ص  -لويزدوسوالد -  3
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ادئ القانون الدويل اإلنساين مبا اليدعو للشك على حظر إستخدام طرق ووسائل فقد أكدت مب

القتال اليت ال متيز بني املدنيني واملقاتلني واليت قد حتدث آالما ال مربر هلا أو إصابات بالغة ومفرطة، 

مارتينز يؤكد وبالنظر إىل الطبيعة اليت يتسم ا السالح النووي واليت تنتهك املبادئ السابقة، فإن شرط 

عدم شرعية األسبحة النووية، وأّن عذا املبدأ لوحده كاف للتصدي ومنع الدول من إستحداث وسائل 

  .قتال جديدة مل يتم النص عليها ضمن نصوص القانون الدويل اإلنساين

  مبدأ الحياد-ه
بعيدة عن  احلياد هو موقف تعرب فيه الدولة عن عدم مشاركتها يف نزاع مسلح قائم، فتبقى حمايدة

الصراع القائم بني األطراف املتنازعة دون تقدمي املساعدة بأي صورة كانت ألي طرف ضد اآلخر، و 

ألجل االحتفاظ بعالقات سليمة وودية مع أطراف النزاع فهي تتجنب ويالت حرب ال مصلحة هلا 

  .فيها

بني الدول ة يم العالقولية اليت تقوم على تنظية الدتفاقجمموعة من القواعد اإل يتضمنو احلياد 

احلرب و يف وضع تتجنب فيه لدول احملايدة اكون تاملتحاربة و الدول اليت ال تشارك يف احلرب، و بالتايل 

 . 1آثارهايف منأى عن 

ولقد تضمنت فتوى حمكمة العدل الدولية اإلشارة إىل أّن مبدأ احلياد من املبادئ األساسية اليت 

الذي له طابع يتوافق مع مجيع املبادئ والقواعد اإلنسانية األخرى، والذي أكد عليها القانون الدويل ، و 

يسري إعماله طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة ذات الصلة،على مجيع النزاعات املسلحة الدولية، 

  .2ومهما كانت طبيعة ونوع األسلحة املستعملة

                                                           
عائشة راتب، القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة، / صالح الدين عامر و د/حامد سلطان و د/ د -  1

  .831، ص 1987
2- " La Cour estime, que comme dans le cas des principes du droit humanitaire 

applicable dans les conflits armés, le droit international ne laisse aucun doute 

quant au fait que le principe de neutralité- quel qu'en soit le contenu- qui a un 

caractère fondamental analogue à celui des principes et règles humanitaires, 

s'applique (sous réserve des dispositions pertinents de la Charte des Nations 

Unies) à tous les conflits armés internationaux, quel soit le type d'arme utilisé. ", 

Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de 

l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, Para 89. 
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ل احملايدة وهلا باملقابل لذلك حقوقا و و بناءا عليه يرتتب على حالة احلياد التزامات تقع على الدو 

  : ذلك كما يلي 

 : التزامات الدول المحايدة  - 

  : يقع على عاتق الدول احملايدة مجلة من االلتزامات جيب إتباعها منها  

 .االمتناع عن املشاركة يف العمليات احلربية و عن التحيز ألحد املتحاربني - 

عدم السماح ألي املقاتلني بالقيام بأي عمل من أعمال احلرب على أقاليمها الربية أو البحرية أو   - 

 .اجلوية

 .أال يتم اختاذ إقليم الدولة كقاعدة حربية أو مركز للنشاط احلريب ألي طرف أو يتأثر به - 

 ألي من الدول عدم السماح خبروج وحدات جتنيد من إقليم الدولة احملايدة لتدعيم اهود احلريب - 

املتنازعة، و حيظر مرور قوات الدول املتنازعة يف إقليمها و كل ما من شأنه التأثري على النشاط 

 .احلريب و يستثىن من ذلك اجلرحى و املرضى دون معدات أو قوات حماربة

 .االمتناع عن جرائم التهريب و املساعدة العدائية و اخرتاق احلصار  - 

املقاتلني باألسلحة و الذخائر و أي معونة مالية ألحد األطراف، كما متتنع عدم املشاركة يف إمداد  - 

 .1الدولة احملايدة على القيام بنقل األخبار و املعلومات احلربية لصاحل إحدى الدول احملاربة

  : حقوق الدول المحايدة 
ق الدول احملايدة ومن جانب آخر، فإن مبدأ احلياد يفرض على الدول املتحاربة االلتزام باحرتام حقو 

ومنها احرتام سيادة الدول احملايدة على إقليمها الربي و البحري و اجلوي و سالمة أراضيها من أي 

اعتداء، و أال يكون جماال ملمارسة أي نشاط عسكري من قبل الدول احملاربة، وكذا توفري محاية و احرتام 

بني مواطنيها و رعايا الدول احملايدة، و من الواجب مواطين و رعايا الدول احملايدة و أمواهلم، و أال متيز 

  .2على الدول املتحاربة اليت خالفت ذلك تقدمي االعتذار و التعويض الكايف

مل تستطيع أن تستنج بشكل يقيين يبدو أا فتوى حمكمة العدل الدولية  وبالرجوع إىل مضمون

قواعد املطبقة يف زمن النزاع املسلح يف حق وقاطع إىل تعارض إستخدام األسلحة النووية مع املبادئ وال

  .3الدول احملايدة

                                                           
  .206و  205حممود خريي بنونة، مرجع سابق، ص  -  1
عائشة راتب، دراسات قانونية، مرجع / د: و ما بعدها و كذا أنظر  229حممود خريي بنونة ، مرجع سابق، ص /د - 2

  .و ما بعدها 61سابق، ص 

  .78ه ماك كورماك، مرجع سابق ، ص . تيموثي ل -  3
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احملكمة ويعترب أّن األسلحة النووية قد جتاوزت وإنتهكت  حازم عتلماألستاذ  من جانبه، ينتقدو 

ذلك يستدل يف صراحة توفري احلماية الدولية للدول احملايدة و  تؤكدلعديد من النصوص القانونية اليت ا

ما جاءت به و يف حق الدول احملايدة على سبيل التخصيص،  1907ما ورد يف قانون الهاي لعام على 

املادة األوىل من إتفاقية الهاي اخلامسة اخلاصة حبقوق وإلتزامات الدول احملايدة بأن تكفل حرمة أقاليم 

أن يتعهد "  :نصت  حيثوإتفاقية الهاي الثالثة عشر اخلاصة باحلروب البحرية . الدول احملايدة

، وذلك بالنظر إىل اآلثار السلبية اخلطرية اليت تنتج "املتحاربون بإحرتام احلقوق السيادية لألطراف احملايدة

  . 1عن إستخدام السالح النووي يف مواجهة الدول احملايدة

  : عن التساؤل اآليت  تضع إجابةاحملكمة أن كان من األجدر على بل  

أم أّن الدولة  لدول احملايدة؟تلحق با راضر أن يؤدي إىل أالنووية إستخدام األسلحة من شأن هل  - 

اليت تلجأ إىل إستخدامه مبقدورها حتديد أهدافها بدقة دون أن تتعدى تلك األضرار واآلثار إىل بيئة 

 دول أخرى؟

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال، وجب على احملكمة أن تقوم بعمل تقييم واقعي وحقيقي  

ار هذا السالح وظروف إستخدامه ملقارنتها مع األهداف العسكرية اليت ترغب الدولة اليت لقدرات وآث

  . 2تلجأ إىل السالح النووي حتقيقها، وهذا ما مل تبادر إليه احملكمة

ومن املسلم به، أن استخدام األسلحة النووية ال يطال فقط األهداف العسكرية بل يتعداه إلصابة 

اف النزاع وحىت السكان املدنيني للدول ااورة و البعيدة عن ميدان احلرب، املدنيني التابعني ألطر 

فاألسلحة النووية يرتتب عليها آثار مرعبة ال يقتصر مداها على إقليم الدول املتصارعة بل ميتد أثره و 

ار تؤثر فينتج عن االنفجار النووي أضر  . 3تنال من سالمة أراضي دول الغري مما يعد مساسا مببدأ احلياد

على حقوق الدول احملايدة و تنتهك سيادا و إقليمها و يعترب هذا خمالفا ألحكام القانون الدويل 

  .اإلنساين املتعلقة بواجبات الدول املتحاربة أمام الدول احملايدة

على  1907وهذا ما خيالف نصوص اتفاقييت الهاي للحياد يف احلرب الربية و احلرب البحرية لعام 

أراضي الدول احملايدة أثناء النزاعات املسلحة، فال جيوز انتهاكها و قد أعيد التأكيد على هذا حرمة 

                                                           

  .363-362عتلم، مرجع سابق ، ص حازم / د -  1
  .73غرينوود، مرجع سابق، ص  كريستوفر  -  2
ايريك دافيد، فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام األسلحة النووية، الة الدولية للصليب األمحر،  -  3

 .23، ص53، العدد 1997القاهرة، فرباير 
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املفهوم حني قام العراق بإحراق آبار النفط الكويتية خالل حرب اخلليج الثانية و أدت هذه احلرائق إىل 

  . 1إحلاق الضرر بالدول احملايدة ااورة و البعيدة

رف ضا تكون الدولة يف عندملدولة اللجوء إىل إستخدام األسلحة النووية فإذا سلمنا جدال حبق ا

حيّتم عليها اإلستعانة مبثل هذا النوع من األسلحة، فعلى الدولة يف هذه احلالة مراعاة إلتزاماا الدولية 

تضمنته  إلتزام دويلخرق أي عدم يف احلسبان  أخذأن ت اإلتفاقية والعرفية من جهة، ومن جهة أخرى

  .2القانون الدويل اإلنساين أو أحكام وقواعد نصوص ميثاق األمم املتحدة

ضح أن استخدام األسلحة النووية عمل غري مشروع ألنه يتعارض مع خمتلف خالل ما سبق يتمن و 

حتقيق النصر ،  هعما يتطلبتفوق آثارها أحكام مبادئ القانون الدويل اإلنساين، فأضرار األسلحة النووية 

هي بذلك ختالف مبدأ من هذه املبادئ األساسية أال و هو مبدأ الضرورة العسكرية، فسواء أكانت  و

  . من أجل النصر أو لتفادي اخلطر فال يقبل أن تكون مربرا لقتل املاليني من األبرياء

بدأ الرامي ألن يكون هذا املن استخدام األسلحة النووية ال ينسجم مع فإ وطبقا ملبدأ التناسب

ستخدام السالح متناسبا و مقتضيات اهلجوم على األهداف العسكرية دون غريها، زيادة على أن ا

الطبيعة العشوائية و اآلثار اجلانبية الضارة و البالغة اخلطورة جتعله يسبب آالما ال مربر هلا، و ال يستطيع 

اد و يتجاوز حقوق الدول التمييز بني األهداف العسكرية و األهداف املدنية بل حىت ينتهك مبدأ احلي

احملايدة، هلذه األسباب مجيعها فإن استخدام األسلحة النووية عمل غري مشروع و غري مربر ألنه ال 

يتماشى مع املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين، كما ال ميكن ألي اتمعات املتمدنة أن تقبل 

  .انيةذه األسلحة اليت قد تدمره و تفين احلضارة اإلنس

فاملطلوب اللجوء إىل تسوية النزاعات الدولية باإلعتماد على الطرق السلمية دون سواها، و إن  

استدعى األمر، اللجوء للخيار العسكري فمن الضروري استخدام أسلحة و تقنيات من شأا منع وقوع 

ألن . دىن حد ممكنضحايا يف صفوف املدنيني مع التقليل من عدد الوفيات و اإلصابات العرضية إىل أ

احلرب النووية ال تنسجم وتتوافق مع املبادئ املقررة يف القانون الدويل اإلنساين، فعلى الدول أن تعي 

 . أمهية عدم إنتهاكها ما ميليه القانون الدويل اإلنساين

  األسلحة النووية في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي البيئي  حظر - 2
حظيت مسألة حقوق اإلنسان واحلفاظ قد فالقانون الدويل اإلنساين،  أمهية مبادئى فضال عل

إستعرضت احملكمة عددا من قواعد القانون البيئة الدولية اليت حييا فيها إهتمام حمكمة العدل الدولية، ف
                                                           

  .145غسان اجلندي، مرجع سابق، ص / د -  1
2 - Voir l'opinion dissidente du juge Rosalyn Higgins, p 591.  
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نقاط اليت الدويل األخرى واليت رأت أا ذات صلة باملسألة املطروحة أمامها، لذا ستتم دراسة أهم ال

  .طرحتها احملكمة تبعا لقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل البيئي

  األسلحة النووية في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان  حظر-أ
مما الشك فيه أن مسالة حقوق اإلنسان من أهم املسائل اليت حظيت باهتمام كبري من اتمع 

وهذا االهتمام ناتج من قيمة اإلنسان ذاته واليت تعد حمل اهتمام من مجيع الدويل مبختلف تنظيماته، 

  .1األديان السماوية والدراسات القانونية

للمطالبة بتكريسها يف املواثيق  تعالت األصواتحلقوق اإلنسان واملتكررة ومع االنتهاكات املختلفة  

امل حلقوق اإلنسان ومعاجلة خمتلف واالتفاقيات الدولية وذلك من أجل فرض وتأكيد اإلحرتام الك

  .اجلوانب واألوضاع والتطورات املتعلقة ذه املسألة

وأمام اجلهود الدولية الرامية لاللتزام الدويل بضرورة املراعاة واالهتمام الدويل حبقوق اإلنسان من 

اإلنسان من جراء خالل سن جمموعة من املواثيق واملعاهدات الدولية، جند أّن آثارا بالغة وجسيمة تلحق 

مما . األسلحة النووية سواء يف وقت السلم أو يف النزاعات املسلحة إذا ما مت اللجوء إليها كوسيلة للقتال

يّدعم فكرة عدم مشروعية األسلحة النووية وتنفيذا حلظر شامل ملثل هذه األسلحة مبقتضى النصوص 

سلحة النووية للحق يف احلياة الذي تعرضت املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك من خالل تناول انتهاك األ

  .له احملكمة

إن احلق يف احلياة يعد مبثابة حجر الزاوية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان لدى خمتلف الدول اليت 

تعرتف بسيادة القانون، فاحلياة أعز ما ميلك اإلنسان وبدون هذا احلق تفقد باقي حقوق اإلنسان 

ولذا فيجب توفري احلماية الكافية وكفالته مبقتضى الضمانات الداخلية والدولية اليت حتول دون  2معناها

  .3إهداره يف مجيع األوقات سواء يف وقت السلم أو يف وقت احلرب

إال أّن استخدام السالح النووي زمن النزاعات املسلحة تسبب يف اختفاء كل أثر للحياة، وهذا 

ئات األمتار وعشرات الكيلومرتات من مركز تنفيذ االنفجار النووي باإلضافة على مسافة ترتاوح بني م

إىل أن الناجني ممن تعرضوا لالنفجار أو لألشعة سيموتون خالل مدة ترتاوح بني دقائق أو خالل 

                                                           
وما  7، ص2007إبراهيم أمحد خليفة، االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، / د - 1

 .بعدها
 .112، ص2009النهضة العربية، مصر ، صاحل زيد فصيلة، ضمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان، دار / د - 2

 .98، ص1999جعفر عبد السالم، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، دار الكتاب املصري، مصر، / د - 3
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فينتج عن استخدام األسلحة النووية موجة من . 1سنوات وإذا مل ميوتوا فإم سيحتفظون بعواقبه وآثاره

ان وتدفق للدخان يف الطبقات العليا من السماء وحتجب أشعة الشمس عن األرض، وهذا ما ينجر النري 

عنه مقتل العديد من األشخاص إذا ما تعرضوا لإلشعاع الذي ينتج عن التفجري النووي أو إىل إصابتهم 

  .2بأمراض وتشوهات خلقية

ملفاعل تشرنوبيل باالحتاد وبينت مصادر رمسية سوفياتية أن عدد ضحايا االنفجار النووي  

شخص جبروح يف حني تعرض مئتان وثالث  300السوفيايت بلغ أكثر من ثالثني قتيال وأدى إىل إصابة 

أشخاص لإلشعاعات النووية السامة وبلغت مساحة املنطقة املتأثرة باإلشعاعات النووية حوايل ألف  

  . 3لك املنطقةكيلومرت مربع مما استدعى إخالء أكثر من مئة ألف شخص من ت

وقد أدى حتطم طائرة أمريكية كانت حتمل أسلحة نووية تابعة حللف الناتو جبزر غورلند إىل مقتل 

  . 4دامناركي يف حني أصيب الكثري ممن كانوا يف تلك املنطقة بأمراض سرطانية 78

فاعل وقد بينت أحداث عديدة أن حياة اآلالف أزهقت نتيجة للتلوث النووي أو نتيجة النفجار م

نووي يتسبب بتهديد احلق يف احلياة ويف السالمة اجلسدية قد يتأتى بشكل مباشر أو غري مباشر من 

تلوث البيئة وليس هذا األمر حباجة إىل التأكيد خصوصا على العديد من األمراض احلديثة اليت بات 

لكلوي وأمراض اجلهز االرتباط بني وجودها وبني التلوث أمر ال حيتاج إىل إثبات كالسرطان والفشل ا

  . 5التنفسي

ولذا قد أدانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة استخدام األسلحة النووية زمن النزاع املسلح، واعتربت 

  . 6أّن قيام حرب نووية يعد انتهاكا حلق اإلنسان يف احلياة

و إستخدامها واجتهت بعض الدول إىل اإلقرار بعدم مشروعية التهديد بإستخدام األسلحة النووية أ

من العهد الدويل  6على أساس أن مثل هذا اإلستخدام ينتهك احلق يف احلياة وفقا ملا تضمنته املادة 

  .7للحقوق املدنية والسياسية

                                                           
1 -Eric David, op-cit, p 295.  

 .163ثقل سعد العجمي، مرجع سابق، ص/ د - 2
 .102غسان اجلندي، مرجع سابق، ص / د - 3
 .103رجع ، ص امل نفس - 4
 .239، ص 1999جعفر عبد السالم، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، دار الكتاب املصري، مصر، / د - 5
 . 1983ديسمرب  15الصادر يف  38/75قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  - 6
 68ص  مرجع سابق،كريستوفر غرينوود،   - 7
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غري أن بعض الدول عارضت ذلك بناء على أن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية مل يتطرق 

وية، ألن هذا العهد يتناول فقط حقوق اإلنسان يف وقت صراحة إىل احلرب أو استخدام األسلحة النو 

  .1السلم وأن احلق يف احلياة مت معاجلته حسب القواعد القانونية املنظمة للنزاعات املسلحة

أما حمكمة العدل الدولية رأت أّن قانون حقوق اإلنسان يبقى نافذا يف زمن النزاع املسلح بالقول أّن 

د الدويل للحقوق املدنية والسياسية ال تتوقف يف زمن احلرب غري أا استثنت احلماية اليت يوفرها العه: "

من العهد حول إمكانية حتلل الدولة من التزاماا اليت نص عليها العهد إذا ما قامت  4ما تضمنته املادة 

العهد  من 6حالة الطوارئ إال أن هذا يستثىن من ذلك التحلل من احلق يف احلياة الذي تضمنته املادة 

  . 2من خالل احلرمان التعسفي للحياة يف األعمال العدائية

وهناك من يرى أّن قبول احملكمة إستمرار تطبيق العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية زمن 

فعلى النطاق املوضوعي، فبالرغم من أّن هذا احلق يف . احلرب، يكون مّهما بالنسبة حلاالت أخرى

شيء يف القانون الدويل اإلنساين، فإن األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان  احلماية قد ال يضيف أي

أما بالنسبة للنطاق اإلجرائي، فإن . تتجاوز كل ما ورد يف القانون الدويل اإلنساين اإلتفاقي أو العريف

لية وإستمرار قاب. معاهدات حقوق اإلنسان تتمتع بآليات فريدة لتطبيق ما ميكن أن يكون ذا فائدة كبرية

تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان يف النزاعات املسلحة قد تكون له أمهية خاصة زمن اإلحتالل من 

  .3طرف املتحاربني

يف  14/23أّن ما يعاب على احملكمة هو عدم تعرضها للمالحظة رقم  مانفريد مورويرى األستاذ 

 اسة تطبيق العهد الدويل اخلاصاليت تقدمت ا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملكلفة بدر  1984 عام

ففي هذا النص، توصلت اللجنة إىل أّن صناعة وجتربة وحيازة األسلحة . باحلقوق السياسية واملدنية

يف احلياة، وأصرت على ضرورة حظرها مثل حظر إستخدام  النووية تشكل أكرب ديد حلق الفرد

  .األسلحة النووية و على أّا تشكل جرمية ضّد اإلنسانية

لذا كان على احملكمة أن ال تغفل على هذه املالحظات اليت أبدا اللجنة، وتنظر بصورة أكثر  

على أساس حظرها حظرا عاما، ومنع  –تفصيال يف هذه العالقة القائمة بني إشكالية األسلحة النووية 

                                                           
  .49بيك، مرجع سابق ، ص -لويز دوسوالد - 1

2 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, para 25. 
  .69كرستوفر غرينوود، مرجع سابق، ص   -  3



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

373 

 

احلق يف  وحق الفرد يف احلياة ألّن إستخدام األسلحة النووية ينتهك –إستخدامها بصورة ملموسة

 .1احلياة

إستدل على تقرير منظمة الصحة العاملية الذي يشري إىل أن عدد  ويرمونتريومن جهته القاضي 

فاملوت الذي نتج عن . الوفيات عند إستخدام األسلحة النووية يرتاوح ما بني مليون إىل بليون ضحية

. ألف قتيل 310غ عدد القتلى إستخدام األسلحة النووية يف احلرب يف كل من هريوشيما وناكازاكي بل

  .2فهذا دليل كاف وحجة قاطعة على التعارض الواضح بني إستخدام األسلحة النووية واحلق يف احلياة

إستخدام األسلحة النووية سيؤدي إىل حدد كبري من الضحايا  بل أّن بعض الدول إعتربت أنّ 

أن النية من القضاء على هذه اجلماعات وأحيانا يكون من الضحايا مجاعات قومية أو عرقية أو إثنية، و 

ميكن أن ينشأ من إمهال مستخدم السالح النووي األخد باإلعتبار طبيعة اآلثار اليت تنتج عن إستخدام 

غري أن . مما جيعل مثل هذه األعمال تدخل يف إطار جرائم إبادة اجلنس البشري. مثل هذا السالح

إلستنتاج إال بعد تتبع خمتلف املالبسات اخلاصة بكل حالة احملكمة رأت أنه ال ميكن الوصول إىل هذا ا

  . 3حسب ما ورد يف املادة الثانية من إتفاقية منع إبادة اجلنس البشري

ما خلصت إليه احملكمة على إنتفاء جرمية  Weeramentry ويرمونتري وينتقد القاضي

أّن كل من يقدم على إستخدام اإلبادة عندما تلجأ الدولة إىل إستخدام األسلحة النووية، فال شك 

األسلحة النووية يدرك مسبقا أن عدد القتلى سيكون كبريا، إضافة أنه سوف يؤدي إىل القضاء على 

  . 4مجاعات سكانية بصفة كاملة أو جزئية

أن اتمع الدويل يرى أّن  - منتقدا احملكمة-ويف نفس السياق، يؤكد القاضي شهاب الدين 

رد أسلحة دمار شامل ولكنها تشكل خطورة واضحة من أن إستخدامها األسلحة النووية ليست جم

سيؤدي إىل القضاء على اجلنس البشري، وينتج عن ذلك أن أي إستخدام ملثل هذا السالح ال يتقبله 

   .5ضمري اتمع الدويل

                                                           
  .96مانفريد مور، مرجع سابق، ص  -  1

2 - voir l’opinion dissidente du juge Werramantery, Recueil CIJ 1996 , p230. 
3 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, para 26. 
4- Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, p501-502. 
5- voir l’opinion dissidente du juge chahbudden, Recueil CIJ 1996 . 
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فاضح وما ميكن أن خنلص إليه بالنظر إىل طبيعة األسلحة النووية التدمريية واليت تنتهك بشكل 

وواضح وتتسبب يف احلرمان من إحدى احلقوق األساسية وهو احلق يف احلياة سواء للمدنيني 

بالتمتع باحلق يف احلياة وعدم التعرض له حيتفظ بطبيعته  والعسكريني على حد سواء، فحق املدنيني

هدر احلق يف اآلمرة واملطلقة، مما يستتبع معه عدم مشروعية األسلحة النووية ملا يرتتب عن ذلك من 

احلياة، فحىت وإن مت توجيه السالح النووي إىل أهداف عسكرية فإّن ذلك يؤدي إىل هالك ومقتل 

  . 1العديد من املدنيني

  األسلحة النووية في ظل القانون الدولي البيئي  حظر- ب
ريها تساهم البيئة الطبيعية يف خدمة اإلنسان، فال يستطيع اجلنس البشري البقاء بدوا، ألن تدم

هو ديد للحياة البشرية، فمن حق اإلنسان العيش يف بيئة ذات نوعية تسمح له العيش يف كرامة 

ورفاهية وضرورة احلفاظ على املواد الطبيعية للكرة األرضية، كما تقع على اإلنسان املسؤولية يف احلفاظ 

ال القادمة فهو يشكل إرثا جلميع على األشكال املختلفة للحياة احليوانية والنباتية وبيئتها لصاحل األجي

  .الشعوب

تقع على الدول املسؤولية حلماية البيئة و احملافظة عليها من التلوث وضمان  وعلى هذا األساس 

عدم إحلاق أي ضرر بالبيئة يف الدول األخرى ، و أن تتعاون من أجل الوصول إىل قواعد قانونية دولية 

  . 2اليت تلحق بالبيئة اإلنسانيةلتنظيم كيفية مواجهة التلوث واألضرار 

تتعرض يف زمن النزاعات املسلحة إىل الكثري من االعتداءات والتجاوزات غري أّن املالحظ أن البيئة 

حد األسباب أهذه احلروب فمما يؤدي معه إىل أضرار كبرية تنسحب إىل كل الكائنات احلية وغري احلية، 

، فال تزال حلد اليوم بعض امليادين اليت 3كونات البيئة الطبيعيةالرئيسية اليت تلحق ضررا بالغ األثر على م

شهدت احلرب العاملية الثانية غري صاحلة لالستغالل أو أا أصبحت تشكل خماطر جسيمة على صحة 

   4اإلنسان بسبب األسلحة الين مت استخدامها حينها

اآلثار اليت سببتها , األمحرمندوب اللجنة الدولية للصليب , "مارسيل جونو"و لقد وصف الدكتور 

لقد شاهدنا منظرا : "اليت تصف حقيقة وقع هذا السالح على اإلنسان , القنبلة الذرية يف هريوشيما

                                                           
 .207، ص 1995، 43ر، ع فرانسوا بنيون، منذ مخسني عاما حلت كارثة هريوشيما، الة الدولية للصليب األمح - 1

، 1هشام بشري، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، ط/ د -  2

  .35، ص 2011
  .1رجع سابق، صامل نفس -  3
  .193انطوان بوفييه، رجمع سابق، ص -  4



 المسؤولية الدولية ودور القضاء الدولي في التعامل مع األسلحة النووية                                                           الفصل الثاني
 

 

375 

 

, حتول وسط املدينة إىل رقعة بيضاء مسطحة ملساء شبيهة بكف اليد. فاق كل ما شاهدناه من قبل

كان قطر الرقعة البيضاء ال . قد اختفى وبدا أن أثر املنازل نفسها. سرعان ما اختفى كل ما عليها

وامتد على , وكانت حماطة حبزام أمحر رسم معامل املنطقة اليت احرتقت فيها املنازل, يتجاوز الكيلومرتين

توقف نبض احلياة وحتجر كل (...). مغطيًا كل ما ما تبقى من أجزاء املدينة تقريبا , مسافة أكثر بعداً 

  .1اآلالم شيء يف منظر جتسدت فيه حدة

و احلقيقة املؤسفة أن نتائج البحوث اليت تناولت موضوع أضرار استعمال السالح النووي توصلت 

إىل حجم التأثريات املباشرة و البعيدة املدى على اجلنس البشري و البيئة من الضخامة حبيث تكون 

ألسلحة متثل ديدا خطريا اإلصابات البشرية أكثر من املتوقعويف الواقع أنه حىت يف زمن السلم، فإن ا

للبيئة وهذا بسبب احلوادث النووية داخل املفاعالت النووية أو عند نقل هذه األسلحة، فخطر التلوث 

طورة فضال عن اخلباإلشعاع الناتج عن كثرة التجارب والتفجريات النووية السلمية اليت تقوم به الدول، 

املياه اجلوفية واألار والبحريات مما يزيد معه خطر  إىلالنووي ن تسرب اإلشعاع اليت تنجر عكبرية ال

  .2التلوث باإلشعاع يهدد البيئة

وإدراكا بأمهية احلق يف البيئة فقد أكدت حمكمة العدل الدولية وإعرتفت بوجود قانون بيئي عريف 

من طرف وأّن إستخدام األسلحة النووية يشكل كارثة بيئية وهذا مبناسبة التعرض للفتوى املقدمة هلا 

وجود التزام على : " اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مشروعية األسلحة النووية، إذ نصت على 

الدول بضمان احرتام األنشطة اجلارية يف إطار واليتها، أو سيطرا لبيئة الدول األخرى، أو املناطق 

  .3" يل املتعلق بالبيئةالواقعة خارج السيطرة الوطنية يشكل اآلن جزءا من قواعد القانون الدو 

                                                           
  : للمزيد من التفصيل ، ينظر املوقع الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر -  1

 www.icrc.com 17/03/2014: أطلع عليه بتاريخ.  

 
  .219مسري حممد فاضل، مرجع سابق، ص / د -  2

3-"L'obligation générale qu'ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées 

dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent 

l'environnement dans l'autres Etats ou dans les zones ne relevant d'aucune 

juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit 

international de l'environnement." Cour internationale de justice, Avis 

consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 

1996), www.icj-cij.org, Paragraphe 29. 
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من نص الفتوى أعادت التأكيد على ما جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم  32بل أّن الفقرة 

املتعلق بسريان القواعد القانونية البيئية زمن النزاعات املسلحة  1992نوفمرب  25يف  47/37املتحدة

املسلحة، فاألمر يستدعي إحرتام محاية البيئة  وهذا بسبب اآلثار السلبية اليت تلحق البيئة نتيجة النزاعات

  .1حتقيق األهداف العسكرية معويتطلب ضبط العمليات العسكرية وتقديرها ملا يعترب ضروريا ومتناسبا 

من الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات  35/3وعلى هذا األساس إستندت احملكمة على املادة 

حيظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد ا أو  : "الذي ينص على أنّه  1949جنيف لعام 

فال جيوز استخدام ". قد يتوقع منها، أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد

أي وسائل أو أساليب تلحق ضرارا بالبيئة ولو كانت بشكل عرضي، فمجرد التوقع حبدوث ضرر فإن 

  .2دوليةذلك يرتب املسؤولية ال

من هذا  55املادة نص  ويف نفس السباق، جاء التأكيد على ما سبق من خالل مضمون

  : الربوتوكول واليت تؤكد على أن 

و . تراعى أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار و طويلة األمد - 1" - 

تتضمن هذه احلماية حظر استخدام أساليب ووسائل القتال اليت يقصد ا أو يتوقع منها أو تسبب 

  . مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية و من مث تضر بصحة أو بقاء السكان

  ."هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية حتظر-2 - 

إذا ما مت جتاهل األضرار  55فيبدو أّن مسؤولية الدولة ال ميكن أن تتحقق على أساس املادة 

فضال على أّن أحكام هذه املادة ميكن أن يكون له أثر . احملتملة للسالح املستخدم زمن النزاع املسلح

ول ستمتنع عن إنتاج األسلحة املصممة إلحلاق الضرر بالبيئة إجيايب على نزع السالح، ما دامت الد

  .3الطبيعية

ولقد إجتهت الدول املناهضة لألسلحة النووية إىل اإلقرار بوجود إلتزام دويل يقضي بضرورة احملافظة 

على البيئة ومحايتها وتوصلت إىل عدم مشروعية األسلحة النووية النتهاكها وإضرارها بالبيئة سواء يف 

على ما تضمنته خمتلف املعاهدات والوثائق الدولية املرتبطة مستدلة يف ذلك قات السلم أو احلرب أو 

                                                           
1- Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org,Paragraphe 33. 
  .67هشام بشري، مرجع سابق، ص / د -  2

3 - David Guillard, les armes de guerre et l’environnement naturel, Harmattan, 

Paris, 2006, p37. 
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واالتفاقية املربمة يف  35/3حبماية البيئة منها الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف السيما املادة 

من إعالن  21أ حول حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض عدائية واملبد 1977ماي  18

  .19921من إعالن ريو لعام  2واملبدأ  1982استوكهومل لعام 

دفعت بعض الدول املؤيدة لألسلحة  وبالنقيض ملا توصلت إليه الدول املناهضة لألسلحة النووية،

ن النووية بعدم وجود أي التزام يف مواجهتها، باإلضافة أن املعاهدات واملواثيق املشار إليها يتم تطبيقها زم

السلم فقط، وأّا ال تنصرف إىل األسلحة النووية فلم تشر هذه املعاهدات صراحة إىل مسألة إستخدام 

أّن ذلك سيؤثر سلبا على سيادة القانون والثقة يف املفاوضات الدولية إستنادا  وتضيفاألسلحة النووية، 

  .2على القانون الدويل البيئي

أن معاهدات القانون البيئي ال موقفا غامضا إذ رأت كمة ت احملتبنوبني وجهيت النظر املختلفتني، 

ميكن أن يفهم منها حرمان الدول من ممارسة احلق يف لدفاع الشرعي عن النفس، لكن من الواجب 

عليها أن تلتزم الدول بأخذ االعتبارات البيئية عند تقديرها ملا هو ضروري ومتناسب أثناء القيام 

  . 3مشروعة بنشاطات تتعلق بأهداف عسكرية

احملكمة مل توّضح موقفها من هذه املسألة، وتساءلت إذا ما كانت اإللتزامات اليت تضمنتها ف

فاحملكمة إعتربت أن هذه اإللتزامات . املعاهدات البيئية تعين تقييد مطلق لسلوك زمن النزاعات املسلحة

فاع الشرعي، ورغم ذلك يتعني على البيئية ال متثل قيدا على الدولة مادامت متارس حقها املشروع يف الد

  .4الدول األخذ بعني اإلعتبار املقتضيات البيئية وتقدير ما هو ضروري ومتناسب ألغراض الدفاع املسلح

إنتهت احملكمة إىل أنّه وإن كان القانون الدويل البيئي ال حيرم بصفة حمددة  من زاوية أخرىو 

اصر بيئية ذات أمهية جيب أخذها بعني اإلعتبار، يف إستخدام األسلحة النووية، فإنّه يتضمن على عن

  .5نطاق تطبيق مبادئ وقواعد القانون الذي يسري زمن النزاعات املسلحة

والذي له صلة مباشرة   وإعتربت احملكمة أّن القانون الواجب التطبيق حول املسألة املعروضة عليها

مليثاق األمم املتحدة وكذا القانون الدويل اإلنساين  باملسألة يتمثل يف القانون املتعلق بإستخدام القوة طبقا

                                                           
1 - Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, Paragraphe 27. 
2-Ibid, Paragraphe 28. 
3 -Ibid , paragraphe 30. 
4 -Ibid, paragraphe 30. 
5 -Ibid, paragraphe 33. 
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الذي حيكم سري العمليات القتالية إضافة إىل أّي معاهدات تتعلق باألسلحة النووية وتقرر احملكمة 

  . 1عالقاا باملوضوع

واجلدير باإلشارة إىل أّن تأثري األسلحة النووية على البيئة سواء خالل أوقات السلم من جراء 

ريات النووية السلمية أو تسرب اإلشعاع النووي أو من النفايات النووية أو يف زمن النزاع املسلح التفج

عند استخدامه كوسيلة للقتال، وما ينتج عنه من أخطار وأضرار واسعة االنتشار وطويلة األمد بالبيئة 

موع النصوص والضمانات املتضمنة بضرورة تنفيذ الدول اللتزاما ا الدولية املرتبطة باحملافظة متثل خرقا

فمثل هذا اإللتزام مبراعاة قواعد القانون الدويل البيئي يدفع باتمع الدويل إىل . ومحاية البيئة من التلوث

ة للرتابط الوثيق بني النووي ةسلحاألإنتشار احلد من تنفيذ إلتزاماا القانونية املتعلقة بضرورة العمل قصد 

  .ة النوويةالبيئة وخماطر األسلح

  تقييم فتوى المحكمة حول التهديد باألسلحة النووية أو إستخدامها : ثانيا 
حول التهديد  1996جويلية  8مما الشك فيه أن فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 

  : بإستخدام األسلحة النووية أو إستخدامها ، قد إحتوت على بعض العناصر اإلجيابية متثلت يف اآليت 

أكدت احملكمة على اخلصائص املدمرة على حنو فريد لألسلحة النووية، فالعملية الناجتة عن إنشطار  - 

، وقد "إشعاعات قوية وممتدة األثر"و" كميات هائلة من احلرارة والطاقة"الذرة تطلق قوتني متميزتني 

األخرى، وأن وافقت احملكمة على أن تأثري اإلنفجار النووي أقوى بكثري من تأثريات األسلحة 

 .2ظاهرة اإلشعاعات تقتصر على األسلحة النووية

أكدت احملكمة إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها باللجوء لألسلحة النووية ينتهك أحكام   - 

 51من ميثاق األمم املتحدة والذي ال يتسق مع متطلبات الدفاع الشرعي وفقا للمادة  2/4املادة 

إستخدام حمتمل للسالح النووي أي إخضاع  مما جيب معه. شروعمن امليثاق يعترب عمل غري م

مبادئ وأحكام امليثاق كما أّن . ي الضرورة والتناسبضرورة إتساقها مع مبدأللدفاع عن النفس إىل 

 .3املتعلقة حبظر التهديد بالقوة وإستخدامها تنطبق على كل إستخدام للقوة

( تأكيد احملكمة على أن إستخدام األسلحة النووية يتعارض مع العديد من قواعد القانون الدويل - 

فيظهر من ). القانون الدويل اإلنساين، القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل البيئي

                                                           
1-Cour internationale de justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou 

de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), www.icj-cij.org, paragraphe 34.  
  .83ماك كورماك، مرجع سابق، ص . هـ. تيموثي ل -  2
  .13لوجيي كوندوريللي، مرجع سابق، ص -  3
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امات وتقيده جمموعة من اإللتز  هصر حتعلى أن إستخدام األسلحة النووية  حيثيات فتوى احملكمة

 .1املبادئ والقواعد العرفية واإلتفاقية الناشئة عن 

إمجاع القضاة على أن اتمع الدويل يلتزم بالتحرك قصد إمتام املفاوضات املؤدية إىل نزع األسلحة  - 

صراحة إستخدام  حتظرة معاهدمن إبرام حىت يتحقق ما يصبو إليه اتمع الدويل النووية حبسن نية 

التهديد ا أي عامل خال من األسلحة النووية مثل ما مت التوصل إليه من  األسلحة النووية أو

 . إتفاقيات مع األسلحة البكرتيولوجية والكيميائية

وقد أكدت احملكمة أّن اإللتزام بالتفاوض يتطلب التفاوض قصد نزع األسلحة النووية بشكل كامل 

إشراف ورقابة دولية، وال يقتصر هذا وهذا بإزالتها والتخلص منها ال جمرد التفاوض فحسب حتت 

يشمل مجيع   اإللتزام على الدول األطراف يف معاهدة منع اإلنتشار النووي وإمنا يعد إلتزاما عامليا

 .  2الدول

عدم وجود حظر شامل وعاملي على إستخدام أو التهديد بإستدام  إىلاحملكمة توصلت رغم أّن  - 

األسلحة النووية يف القانون الدويل اإلتفاقي، إال أا باملقابل لذلك ال حظت أن بعض اإلتفاقيات 

عاهدة منع اإلنتشارـ وكذا املعاهدات اخلاصة باملناطق ماحلظر الشامل للتجارب النووية و : مثل 

شري إىل تزايد قلق اتمع الدويل إزاء األسلحة النووية، فكل ما سبق يالنووية، اخلالية من األسلحة 

 .3مما يستشف معه أن اتمع الدويل يتجه حنو العمل حلظر عام ملثل هذه األسلحة

 :  أما اآلثار السلبية اليت ميكن مالحظتها حول فتوى حمكمة العدل الدولية فتتمثل يف اآليت

عبارات غري دقيقة سّيما أن من خصائص األحكام والقرارات القضائية الدقة إستندت احملكمة على  - 

إنزواء القانون الدويل يف مواجهة احلاالت ( والتفصيل ومن هذه العبارات اليت وظفتها احملكمة 

لقد . 4)اإلستثنائية الذي تكون فيه حياة الدولة يف خطر، القواعد غري املسوغ خمالفتها، صورة عامة

كمة يف عمل متييز أساسي بني إقتناء أسلحة الدمار الشامل وإستخدامها، وأغفلت أخفقت احمل

خصوصا مع ما تتميز به هذه . الفتوى حتليل خمتلف اجلوانب األساسية ملعاهدة منع اإلنتشار

دولة هي اآلن أطراف يف معاهدة منع اإلنتشار، وقد تعهدت  183 املعاهدة من عاملية، إذ أنّ 
                                                           

1 -opinion dissidente du juge Weermantry, - Cour internationale de justice, 

Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 

juillet 1996), www.icj-cij.org, para 1. 
2
 - NPT/CONF.2010/WP.72, p2. 

  .98ما نفريد مور، مرجع سابق، ص  -  3
  .372سابق، ص حازم عتلم، مرجع / د -  4
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بتنفيذ حظر شامل على إنتاج وختزين وإختبار وإستخدام األسلحة النووية، لذا فإن دولة منها  178

اإلدعاء بعدم وجود قانون يبّني مدى شرعية إستخدام أو التهديد بإستخدام األسلحة النووية أمر 

خمالف للواقع و إدعاء متييزي يصب لصاحل الدول النووية والدول غري األطراف يف معاهدة منع 

 .1و اليت ترفض اإللتزام بأحكامها  اإلنتشار

مل حتسم احملكمة موقفها حول قضية مشروعية التهديد بإستخدام األسلحة النووية أو إستخدامها يف  - 

حالة الدفاع الشرعي حيث إنتهت احملكمة على أنّه يف الوقت احلايل للقانون الدويل، وبالنظر إىل 

ذا ما كان إستخدام األسلحة النووية أو التهديد الوقائع اليت حتوزها احملكمة ال ميكن الفصل إ

بإستخدامها مشروع أو غري مشروع يف حالة الدفاع الشرعي عندما يكون حق الدولة يف البقاء 

 . عرضة للخطر

احملكمة مل توّضح مدلول الظرف األقصى من ظروف الدفاع عن النفس ومل تبّني الضوابط  - 

تلزم أن يكون وجود الدولة يف حالة خطر حقيقي، وإمنا كما أنه مل تس. واملتطلبات الالزمة هلا

 .2إكتفت بأن يكون وجود الدولة معرض للخطر فقط أي أن اخلطر حمتمل

مالت احملكمة حنو ترجيح الطابع السياسي للمسألة املعروضة أمامها حتت إمالءات الدول النووية  - 

ومن مث اإللتفاف مرارا حول مبادئ  "مسّيس"الكربى وتوجهاا، مما جعل الرأي اإلفتائي للمحكمة 

ال توجد أي قواعد قانونية دولية تكفل القضاء : ( القانون الدويل اإلنساين مشرية أحيانا إىل أنه 

، ويف أحيان أخرى إعتربت أن إستخدام األسلحة النووية )بعدم مشروعية إستخدام األسلحة النووية

دول احملايدة، حقوق املدنيني واألعيان املدنية حقوق ال( يراعي ويكفل العديد من املبادئ مثل 

 .3)والبيئة إبان النزاعات املسلحة النووية

ما ميكن اإلشارة إليه رغم القصور والتناقض الذي يبدو على الفتوى اليت أصدرا  وأخريا فإنّ 

حمكمة العدل الدولية مبقتضى وظيفتها اإلستشارية واليت ليس هلا أي قوة إلزامية، ورغم أا رجحت 

                                                           
  . 80-79ماك كورماك، مرجع ستبق، ص. هـ.تيموثي ل -  1
إستخدام األسلحة النووية ال ميكن أن يكون : "  ما ذهبت إليه احملكمة قائال أنّ  weermantryإنتقد القاضي  -  2

مشروعا يف أي ظرف من الظروف حيث إن القول بغري ذلك يكون متعارضا مه املبادئ األساسية اليت يتضمنها قانون احلرب 

يف ذلك مثل  وأيضا قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت جيب مراعاا يف إطار إستخدام القوة يف حالة الدفاع الشرعي، مثلها

  ".غريها من العمليات العسكرية
  .372- 371حازم عتلم، مرجع سابق، ص/ د -  3
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دة لقاع"الطابع السياسي للقضية ومل تعط جوابا واضحا سواء سلبا أو إجيابا إال أا متثل إنتصارا 
  . 1يف العالقات الدولية" القانون

 ّتمع الدويل للعمل من أجل تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة وأا تتمتع بسلطة كبرية يف دفع ا

النووية والتخلص منها من خالل جمموع املبادئ واألحكام اليت أشارت إليها احملكمة يف صلب الفتوى 

  .2بل ذهبت إىل تأكيدها وضرورة إحرتامها

  

 : مطلب الثاني ال
  المحكمة الجنائية الدولية والحد من إنتشار األسلحة النووية

القضاء اجلنائي مّر مبراحل طويلة تعرب عن تأثري ظروف معينة وتأثريات قوى دولية فاعلة،  الشك أنّ 

ونتيجة ملا شهدته البشرية من ويالت احلروب وجرائم شديدة اخلطورة جلبت لإلنسانية آالما وأحزانا 

مما أدى إىل التفكري بضرورة وجود إطار قانوين فعال وقوي من أجل تطبيق القانون .عجز عنها الوصفي

يعمل على  ودائم مستقل قضائي ألحكامه، وهذا من خالل وجود جهاز التام وتنفيذه واإلمتثال

تحقيق ضمانة أساسية ليف الوقت ذاته  ويشكل. مالحقة مرتكيب تلك اجلرائم قصد املساءلة اجلنائية

  .األمن واإلستقرار الدويل

ولعل اجلهود الدولية املتعلقة مبنع إنتشار األسلحة النووية قد حققت تقدم ملموس يف إطار التنظيم 

الدويل اإلتفاقي، فضال على جهود املنظمات الدولية ويف مقدمتها األمم املتحدة، حيث أنشأت أجهزة 

التسلح بصفة عامة، ومنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل  للرقابة والتحقق يف جمال نزع السالح ومراقبة

بصفة خاصة، غري أن مثل هذه اإلجراءات تعد غري كافية ما مل يقرتن التنظيم القانوين بآليات تنفيذ 

فعالة، تعمل على مراقبة ومتابعة مدى تنفيذ الدول لإللتزامات اليت تقع على عاتقها، وإختاذ التدابري 

لتدابري واإلجراءات اجلزائية الرادعة ضد من ينتهك اإللتزام الدويل مبنع إنتشار األسلحة الالزمة مبا فيها ا

                                                           
  . 101ما نفريد مور، مرجع سابق، ص  -  1
2
امة لألمم املتحدة تدعو إىل تنفيذ فتوى  حمكمة العدل الدولية من خالل البدء يف ع، واجلمعية ال1996منذ عام  - 

  :نظر الوثيقةي. ول األسلحة النوويةمفاوضات دولية قصد إبرام إتفاقية ح
NPT/CONF.2010/WP.72, p3. 
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النووية سواء تعلق بصناعة أو ختزين أو إنتاج أو إستخدام األسلحة النووية ملا متثله مثل هذه األفعال من 

  .1اقبة مقرتفيها ديد ألمن البشرية يتطلب معه احليلولة دون اإلقدام على مثل هذه األفعال ومع

 مهماً  حتوالً  1998عام  الدولية اجلنائية للمحكمة األساس لنظام الدويل اتمع إقرار و قد شكل

وانتهاكات  اخلطرية اجلرائم مرتكيب على مالحقة الدويل اإلمجاع بعد الدويل اجلنائي القضاء تطور يف

 أا على الدولية املواثيق واألعراف تصنفها اليت قواعد ومبادئ إستخدام األسلحة زمن النزاعات املسلحة

 من النوع هذا مثل ارتكاب يف املضي ألن معاقبة مرتكبيها الضروري من جتعل خاصة طبيعة ذات جرائم

 الدولية املواثيق أمجعت اليت والضمانات احلقوق من األدىن جسيمًا للحد انتهاكاً  يشكل جرائم بات

  .منها بأي وعدم املساس احرتامها على

مث إىل )الفرع األول (وتأسيسا على ذلك سيتم التعرض لنشأة احملكمة اجلنائية الدولية وخصائصها 

  .)الفرع الثاني(  مدى إختصاصها للنظر يف استخدام األسلحة النووية

  :األولالفرع 

  نشأة المحكمة الجنائية الدولية وخصائصها

  نشأة المحكمة الجنائية الدولية : أوال 
نشاء قضاء جنائي دويل إىل بدايات القرن العشرين، إذ مت إنشاء أول قضاء جنائي تعود فكرة إ

دويل بعد احلرب العاملية الثانية، حملاكمة جمرمي احلرب، الذين إرتكبوا أفضع وأبشع اجلرائم خالل احلرب 

ذا القضاء أنه ومتّيز ه. العاملية الثانية، وهو ما يعرف باحملكمة العسكرية الدولية يف نورمبورغ وطوكيو

مؤقت وحمدد ينحصر إختصاصه بالنظر يف جرائم احلرب اليت إرتكبت خالل احلرب العاملية الثانية 

 . حصرا، ولذلك إنتهت الوالية القضائية هلذه احملاكم بعد إنتهاء مهمتها

ومع مطلع التسعينات من القرن املاضي، برز دور جملس األمن املمّيز من خالل حتركه ملواجهة 

املخالفات اجلسيمة اليت أرتكبت يف كل من يوغسالفيا ورواندا، واليت رأى بأا ديد حقيقي لألمن 

ملتابعة مرتكيب إنتهاكات القانون ) Adhoc (والسلم الدويل مما يدعو إىل ضرورة إنشاء حماكم خاصة

  . 2الدويل اإلنساين

                                                           
اخليار النووي يف " إبراهيم حممد العناين، احملكمة اجلنائية الدولية ومنع إنتشار اسلحة الدمار الشامل،أعمال الندوة الفكرية 1

  .113، ص 2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، "الشرق األوسط
  .168، ص 2003سامل اجلويلي، تنفيذ القانون الدويل اإلنساين، النهضة العربية، القاهرة،سعيد / د -  2
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عية العامة لألمم املتحدة بطلب ومن جهة أخرى حنو إرساء قضاء جنائي دويل دائم، تقدمت اجلم

إىل جلنة القانون الدويل قصد دراسة مدى إمكانية إنشاء حمكمة دولية حملاكمة مرتكيب جرائم احلرب، 

، أقرت اللجنة إمكانية إنشاء مثل هذه احملكمة غري أا اللجنة مل تنته من إمتام مشروع 1950ويف عام 

نائية الدولية إال بعد نصف قرن من الزمان، عندما أعلنت النظام األساسي اخلاص بإنشاء احملكمة اجل

  . 1 1994بصفة ائية إجناز املشروع يف عام

مشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  نص بإعداد التحضريية اللجنة قامت ، 1998ربيع ويف

املؤمتر  خالل أعمال لألمم للجمعية العامة واخلمسني الثانية الدورة يف النص هذا دراسة ومت .الدولية

 اإلعالن فيه ومت 1998 جويلية 17 إىل 15 خالل الفرتة من بروما املنعقد املتحدة لألمم الدبلوماسي

 دولة 120 مبوافقة "األساسي روما نظام" مسي ب الذي األساسي نظامها و إعتماد احملكمة إنشاء عن

 العراق الصني، ليبيا، اهلند، إسرائيل، روسيا، األمريكية، املتحدة الواليات وهي دول سبع مقابل معارضة

  . 2002جويلية  1، ودخل حّيز النفاذ يف 2التصويت عن دولة 21 وامتناع وقطر

والشك أن هذا احلدث القانوين جاء نتاج الكثري من اجلهود الدولية املتواصلة واملستمرة بعد احلربني 

اء احملكمة اجلنائية الدولية يعد أهم وأبرز حدث العامليتني وما شهدته من فظائع، ويرى الفقه أن إرس

الدولية صارت بذلك  اجلنائية احملكمة فضال على أن. 3قانوين شهده اتمع الدويل يف السنوات األخرية

عن عدم  لألفراد الدولية اجلنائية املسؤولية جمال يف الدويل القانوين النظام دعائم لتأكيد دولية آلية

  . اإلنسان حلقوق الدويل والقانون اإلنساين الدويل القانون واعدوق إلتزامهم بأحكام

  : خصائصها : ثانيا 
 الدوام تنفرد ا على خمتلف احملاكم السابقة ومن بينها خبصائص تتمتع الدولية اجلنائية إن احملكمة

 احملكمة تتصف الدولية، وأا ذات إختصاص جنائي، كما بالشخصية القانونية واإلستقالل، ومتتعها

  .األساسي التعاهدي لنظامها بالطابع

  

  

                                                           
  .323- 322، ص2009سهيل حسني الفتالوي، القانون الدويل اإلنساين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  -  1
 القاهرة، الدولية، السياسة جملة الدولية، اجلنائية مةاحملك إىل املؤقتة التحقيق جلان من الدويل اجلنائي النظام الرشيدي، أمحد -  2

  291 ص ، 2002 ، 150 العدد مصر ،
حممد يوسف، اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء، أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، النهضة  - 3

  . 50، ص 2002العربية، 
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  المحكمة هيئة دائمة وغير مؤقتة -1

أنشئت لتحقيق غرض حمدد تنتهي بوجوده، فلم توضع لغرض التقاضي عن جرائم دولية أرتكبت يف  

 يوغوسالفيا وحمكميت نورمبورغ وطوكيو إقليم معني كما حدث مع احملاكم املؤقتة السابقة كمحكميت

 دائمة هيئة وتكون احملكمة دولية، جنائية حمكمة ذا تنشأ ": أنه  على نصت ورواندا حيث قةالساب

 كما .الدويل موضع اإلهتمام خطورة اجلرائم إزاء أشد األشخاص على إختصاصها ملمارسة السلطة هلا

 إلرادة دولة بذاااملتحدة أو هيئة دولية أو خاضعة  األمم ملنظمة ختضع ال الدولية اجلنائية احملكمة أن

: جاء فيه  حيث للمحكمة األساسي النظام ديباجة ما تضمنته وهو عنها مستقلة تعترب احملكمة بل

ولصاحل  الغايات هذه بلوغ أجل من العزم عقدت وقد ...األساسي النظام هذا يف األطراف إن الدول"

األمم  مبنظومة عالقة ذات مستقلة دائمة دولية جنائية حمكمة إنشاء على واملقبلة احلالية األجيال

غري أن احملكمة ".بأسره الدويل اتمع قلق تثري اليت خطورة األشد اجلرائم على إختصاص وذات املتحدة

  .1ترتبط باألمم املتحدة بناء على إتفاقية خاصة توافق عليها مجعية الدول األطراف

 القانونية المحكمة لها شخصية -2

القانونية املعرتف ا وما يصحبه من أهلية تكسبها حقوق وحتمل  بالشخصيةإن احملكمة تتمتع  

 للمحكمة األساسي النظام اإللتزامات الدولية، وهذا ما تؤكده الفقرة األوىل من املادة الرابعة ما ورد يف

 يةالقانون األهلية هلا تكون دولية، كما قانونية شخصية للمحكمة تكون: "على أن  الدولية اجلنائية

  ."مقاصدها وحتقيق وظائفها ملمارسة الالزمة

وبناء عليه تعترب احملكمة أحد أشخاص القانون الدويل، فيمكنها إبرام اإلتفاقيات الدولية مع غريها من  

، وهلا ميزانيتها اخلاصة ا، غري أن شخصيتها القانونية )دول ومنظمات دولية( أشخاص القانون الدويل

  . 2الدولية تنحصر يف حدود ممارسة وظائفها وحتقيق أهدافها

 جهاز قضائي جنائي  المحكمة -3
للمحكمة سلطة النظر يف اجلرائم األشد خطورة على اإلنسانية واليت تعد موضع إهتمام دويل حسب  

  .ما ورد يف املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة، فعمل احملكمة قضائي جنائي 

 :  التعاهدي الطابع -4

معاهدة دولية أي أن طبيعته القانونية تعاهدية، وهذا على أنه وليد  للمحكمة األساسي يتمّيز النظام 

 : "ما يلي  على اتفقت قد ...األساسي النظام هذا يف األطراف الدول إنّ ": الديباجة  ما نصت عليه
                                                           

  .للمحكمةاملادة الثانية من النظام األساسي  -  1
  .214سعيد سامل اجلويلي، مرجع سابق، ص/ د -  2
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 أيا دولية يعترب معاهدة االتفاق أن 1982لعام لقانون املعاهدات فيينا التفاقييت وفقا هأنّ  املعلوم ومن

ملزمة باإلنضمام إىل احملكمة  ليست الدول مما يعين أن. إخل..ة أو إتفاقا أو ميثاقتسميته معاهد كانت

 اليت القواعد كل عليه ، كما أنه تسري ملفاوضات ومشاورات طويلة ه نتاجعلى أنّ  بدون إرادا، فضال

 وذلك إخل...واآلثار والزماين املكاين بالتفسري، والتطبيق تلك اخلاصة مثل الدولية املعاهدات على تطبق

  .1ذلك خالف على فيه النص يتم مل ما

  :  اإلختصاص التكميلي -5

إن احملكمة اجلنائية الدولية مكملة لإلختصاص الوطين فهو إختصاص تكميلي أو إحتياطي أي أن  

فال . احملكمة اجلنائية الدولية ال تتدخل مادام القضاء الوطين له القدرة على التحقيق و الفصل فيها

احملكمة على السيادة الوطنية أو تتجاوز األنظمة القضائية الوطنية، مادامت الدولة تستطيع تتعدى 

  . 2الوفاء بإلتزاماا القانونية الدولية

ال مينع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احملاكم الوطنية من توقيع العقاب على لذلك  

الفقرة العاشرة من النظام األساسي للمحكمة واملادة األوىل من مرتكيب اجلرائم اخلطرية، وهذا ما أكدته 

  .3النظام األساسي للمحكمة

 :الفرع الثاني 

  .إختصاصات المحكمة للنظر في جريمة استخدام األسلحة النووية 

ينص النظام اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية على والية احملكمة يف اجلرائم اليت يرتكبها األفراد وهي 

رائم اليت تنتهك القيم اإلنسانية املشرتكة يف اتمع الدويل وتتمثل يف جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اجل

غري أن إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ال تشمل حماكمة . اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان

قانون الدويل يف حني الدولة كشخص قانوين معنوي ألن الدولة تتحمل املسؤولية الدولية طبقا لل

                                                           
  .28- 27، ص2003األمحر،القاهرة،  للصليب الدولية اللجنة اجلنائية للمحكمة األساسية الوفا، املالمح أبو أمحد/د- 1
  : نظر ي ،املوضوعتفصيل حول مزيد من اللل.144حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، مرجع سابق، ص / د -2

- Christine A.Bakker, le principe de complémentarité et les « auto-saisines » : 
un regard critique sur la pratique de la cour pénal international, RGDIP , 2008, 

p 362. 
لدولية املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي بأا إذ تؤكد احملكمة اجلنائية ا: " ه من الديباجة على أنّ  10جاء يف الفقرة  -3

تنشأ هلذا حمكمة جنائية دولية، وتكون احملكمة : " ه وتضيف املادة األوىل على أنّ " ستكون مكملة للواليات القضائية الوطنية

  ".مكملة لإلختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية
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وتؤكد بأن إفالت . 1املسؤولية اجلنائية الفردية هي األساس الذي قامت عليه احملكمة اجلنائية الدولية

  .2مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأكمله من العقاب مل يعد مقبوال ومسموحا به

 جيب توافرها حىت يتسىن للمحكمة شروط عدة الدولية اجلنائية األساسي للمحكمة النظام ويضع

 وتثري الدوليني واألمن للسلم ديدا وتشكل األشد خطورة اجلرائم الدولية يف بالنظر إختصاصها ممارسة

  . اجلرائم هذه مرتكيب ومتابعة ومعاقبة بأسره، الدويل قلق اتمع

  اإلختصاص الزماني والمكاني للمحكمة: أوال 
من النظام األساسي للمحكمة فإا ختتص بالنظر يف اجلرائم اليت يتم  11فبموجب نص املادة 

 األساسي النظام دخول تاريخ هو الذي 2002/7/1بعد إرتكاا بعد دخول املعاهدة حّيز النفاذ أي

 هو الدولية اجلنائية احملكمة إختصاص أن من ذلك ويفهم ، النفاذ حيز الدولية اجلنائية للمحكمة

 األساسي النظام قبل سريان وقعت اليت على اجلرائم يسري أنه ال مبعىن ، فقط مستقبلي إختصاص

، تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي بعدم رجعية القانون اجلنائي حسب نص 3النفاذ  حيز للمحكمة

من النظام األساسي للمحكمة واليت أكدت على عدم مساءلة الشخص جنائيا عن سلوك  244املادة 

 فوري بأثر تسري األساسي النظام أن نصوص ذلك النظام األساسي احملكمة ومقتضىيسبق بدء نفاذ 

 هذا قبل حدثت اليت الوقائع على أحكامه تسري وال تاريخ نفاذه منذ تقع اليت الوقائع على إال تطبق وال

  .التاريخ

فيا سابق حمكمة يوغسال( ولعل مثل هذا الشرط الذي متيزت به هذه احملكمة خبالف احملاكم املؤقتة

واللتان نشأتا بعد إرتكاب اجلرائم اخلطرية يشكل إحدى نقاط ضعف النظام األساسي ) ورواندا

 .5للمحكمة، وحيول دون توفري احلكاية اجلنائية حلقوق اإلنسان

أما فيما يتعلق بالدولة اليت تنظم بعد نفاذ النظام األساسي للمحكمة، فال تستطيع احملكمة اجلنائية 

األساسي  النظام من 5 املادة يف عليها املنصوص اجلرائم من أي إختصاصها بالنظر متارس الدولية أن

للمحكمة إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد تاريخ إنضمام هذه الدولة إىل النظام األساسي 

                                                           
  .138، ص2009موكرياين، العراق، طالب رشيد، مبادئ القانون الدويل العام، مؤسسة  -  1
  .134حممودى شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، مشأا ونظامها األساسي، ص / د -  2
  .220سعيد سامل اجلويلي، مرجع سابق، ص / د -  3
 سلوكعن  األساسي النظام هذا مبوجب جنائيا الشخص يسأل ال: " ه على أنّ  األساسي النظام من 24 تنص املادة -  4

  ." النظام نفاذ لبدء سابق
  .8، ص150، ع 2002ائي الدويل، جملة السياسة الدولية، القاهرة، نأمحد الرشيدي، النظام اجل/ د -  5
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تاريخ  للمحكمة، ويكون التاريخ الفعلي لنفاذه هو اليوم األول من الشهر الذي يلي اليوم الستني من

  .إيداعها وثائق اإلنضمام

  : يلي  ما يالحظ للمحكمة األساسي النظام من 12 املادة إىل ماتضمنته وبالنظر

 قد قبلت تكون الدولية فإا اجلنائية للمحكمة األساسي النظام يف طرفا تصبح أن مبجرد الدولة أن

 جرمية إختصاصها بشأن أي ارسةمم الدولية اجلنائية للمحكمة فيحق وبالتايل احملكمة إختصاص بذلك

اجلرمية حمل  كانت إذا تلقائي وذلك بشكل للمحكمة األساسي النظام من 5 املادة يف عليها منصوص

  .1رعاياها أحد من أو طرف دولة إقليم يف إرتكبت قد اإلام

أما إذا كانت الدولة اليت أرتكبت اجلرمية داخل إقليمها ليست طرفا يف النظام األساسي  

للمحكمة، فالقاعدة أن احملكمة ال ختتص بنظر نلك اجلرمية إال إذا وافقت الدولة بأن تنظر احملكمة يف 

ء كانت كما ميكن للمحكمة النظر يف أي قضية حتال إليها من طرف جملس األمن سوا. تلك اجلرمية

 .2الدولة املعنية طرفا يف النظام األساسي للمحكمة أم ال

  اإلختصاص الشخصي للمحكمة: ثانيا 
 على يثبت اختصاص احملكمة أنّ  إىل ذهبت للمحكمة، األساسي النظام من 25املادة  إنّ 

 احملكمة يف اختصاص تدخل جرمية يرتكب الذي املعنوي الشخص وأن فقط، الطبيعيني األشخاص

أيا كانت درجة مسامهته يف اجلرمية سواء أكان فاعال أو شريكا أو  الفردية بصفته عنها مسؤوالً  يكون

 مل إذ الدولية، واملنظمات الدول اختصاصه من األساسي النظام يبعد مث ومن متدخال، حمرضا أو آمرا،

 املسؤولية أن مالحظة مع اآلن، بالقبول حىت اجلنائية للمسؤولية معنوي كشخص إخضاعها فكرة حتظ

 واملنظمات للدول خاصة وبصفة للشخص املعنوي املدنية املسؤولية ال متس الطبيعي للشخص اجلنائية

  . 3مسؤوليتهم ثبتت فعلهما مىت عن الناشئة األضرار بتعويض منهما كل تلتزم حيث

بالغة كوسيلة فأصبحت بذلك املسؤولية اجلنائية الدولية، عما يرتكب من جرائم دولية، ذات أمهية 

  .حتول دون إرتكاب هذه األفعال وتأمني فاعلية مراعاة قواعد القانون الدويل

وقد جاء النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مببدأ غاية يف األمهية يتمثل يف عدم اإلعتداد 

أساس إضفاء بالصفة الرمسية للجاين سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو أحد قادا أو مسؤوليها على 

من النظام األساسي للمحكمة على أنه  27مبدأ احلصانة على أفعاهلم، وهذا ما تشري إليه صراحة املادة 

                                                           
  .220سعيد سامل اجلويلي، مرجع سابق، ص / د- 1
  .329علي القهوجي، مرجع سابق، ص/ د-2
  .206- 205، ص  2005،القاهرة،  األوىل ،الطبعة متغري عامل يف الدويل اجلنائي شكري،القضاء يوسف علي/ د -3
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يطبق هذا النظام األساسي على مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة : "

حكومة أو عضوا يف الرمسية، وبوجه خاص فإن الصفة الرمسية للشخص، سواء كان رئيسا للدولة أو 

حكومة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من املسؤولية 

  .اجلنائية مبوجب هذا النظام األساسي، كما أا ال تشكل يف حد ذاا سببا لتخفيف العقوبة

لرمسية للشخص سواء كانت يف ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت ترتبط بالصفة ا

  ".إطار القانون الوطين أو الدويل دون ممارسة احملكمة إختصاصها على هذا الشخص

وعليه فإن عملية التقاضي أمام هذه احملكمة تتمّيز مببدأ املساواة بني األشخاص بغض النظر عن 

ى أن احلصانات أو الصفة الرمسية اليت يتمتع ا كل شخص، حىت ولو كانت صفر رمسية، فضال عل

القواعد اإلجرائية املقررة للمتهم يف إطار القوانني الوطنية ال حتول دون قيام احملكمة اجلنائية الدولية دون 

 .1ممارسة إختصاصها على ذلك الشخص

وقد أورد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ضرورة التعاون الدويل واملساعدة 

، طبقا ألحكام النظام 2دول بضرورة تعزيز التعاون بني الدول األطراف واحملكمةالقضائية، فتلتزم ال

. األساسي، وذلك فيما يتعلق بالتحقيقات اليت جتريها واملعاقبة على اجلرائم اليت تدخل يف إختصاصها

ألداء  وأن تكفل إتاحة اإلجراءات الالزمة مبقتضى قوانينها الوطنية لتحقيق مجيع أشكال التعاون الالزمة

احملكمة ملهامها من خالل تيسري الطلبات اخلاصة بالقبض على األشخاص املطلوبني وكل ما يتعلق 

  .3جيب على الدول تنفيذ إلتزاماا الدولية حبسن نية و. باإلام املوجه إليهم من معلومات وأدلة

  اإلختصاص الموضوعي للمحكمة: ثالثا 
جلنائية الدولية، والبحث يف اإلختصاص املوضوعي بالرجوع إىل النظام األساسي للمحكمة ا

على أن احملكمة ختتص باجلرائم الدولية األشد خطورة واليت  5للمحكمة، يتضح حسب نص املادة 

  : تلقى إهتمام اتمع الدويل بأكمله، وتتمثل يف اجلرائم اآلتية 

  جرمية اإلبادة - 

  اجلرائم ضد اإلنسانية - 

  جرائم احلرب  - 

 .جرائم العدوان - 

                                                           
  .148، ص 2004عبد الفتاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،/ د -  1
  .من النظام األساسي للمحكمة 86املادة  -  2
  .229ع سابق، ص سعيد سامل اجلويلي، مرج/ د: حول املوضوع، ينظر من التفصيل للمزيد  -  3
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  : جريمة العدوان  1-
 مبوجبها اليت الشروط ويضع جرمية العدوان نظرا لعدم التوصل إىل وضع تعريف ائي للعدوان يعرف

إشرتط النظام  فقد، 123و  121اجلرمية طبقا للمادتني  ذه يتعلق فيما إختصاصها احملكمة متارس

د حكما ذا الشأن مبقتضاه يتم تعريف أّن احملكمة متارس إختصاصها ذه اجلرمية حينما يعتماألساسي 

املتحدة،  األمم ميثاق من الصلة ذات األحكام مع متسقا احلكم هذا يكون أنالعدوان مع ضرورة 

  . 1ولذلك فإن إختصاص احملكمة سيقتصر على اجلرائم الثالث األوىل من هذه اجلرائم

مواد النظام األساسي للمحكمة كما جرمية العدوان مل يتم حتديدها وتعريفها ضمن املالحظ أّن ف

  .هو األمر بالنسبة للجرائم املذكورة يف نص املادة اخلامسة من النظام األـساسي للمحكمة

غري أن هذا ال مينع من التطرق إىل بعض التعريفات اليت تناولت العدوان، ألن مسألة تعريف 

إىل احملافظة على األمن والسلم العدوان تعد مهمة يف بنيان نظام األمن اجلماعي، والذي يسعى 

الدوليني؛ ألن من خالل حتديد التعريف يستطيع اتمع الدويل توجيه جهوده لوقف أي إنتهاك ميس 

  .بالسلم واألمن الدويل

: بأنه  العدوان عرفت حيث 1951 عام للعدوان بوضع تعريف الدويل القانون جلنة قامت فقد

 الصورة، وأيا كانت أيا أخرى، دولة ضد حكومة أو دولة قبل من التهديد ا أو للقوة إستخدام كل"

 الفردي الشرعي الدفاع حاالت غري يف وذلك الغرض، أو السبب املستخدم، وأيا كان السالح نوع كان

  . 2املتحدة باألمم املختصة األجهزة أحد عن صادرة توصية أو إعمال قرار تنفيذ أو اجلماعي، أو

 3314العامة لألمم املتحدة على وضع تعريف للعدوان طبقا للقرار رقم وقد وافقت اجلمعية 

إستعمال القوة املسلحة من جانب إحدى الدول ضد : " وعرفته أنه  1974ديسمرب  24الصادر يف 

سيادة دولة أخرى أو سالمة أراضيها أو إستقالهلا السياسي أو أية وسيلة أخرى ال تتفق مع ميثاق األمم 

  .3"املتحدة

يتبني أا جاءت عامة، ) أو أية وسيلة أخرى(ن خالل إستقراء نص املادة السابقة سيما عبارة وم

وملا كانت أسلحة الدمار الشامل عامة واألسلحة النووية بصفة خاصة متثل ديدا للسلم واألمن الدويل، 

ن إمتالك أو وهذا ما يتعارض مع أحكام ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ويؤدي إىل نتيجة مفادها أ

صناعة أو ختزين أو تصدير األسلحة النووية يشكل عدوان مبفهوم هذا القرار؛ غري أن هذه النتيجة 

                                                           
  .199سعيد سامل اجلويلي، مرجع سابق، ص / د -  1
  .121سابق،  الدولية،مرجع عبيد،اجلرمية ابراهيم حسنني/د -  2
  .1947لعام  3314املادة األوىل من قرار اجلمعية العامة لألمم رقم  -  3
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تصطدم مع ما ورد يف النظام األساسي للمحكمة ملا قررت احملكمة عدم جتاوز صالحيات جملس األمن 

عطيل عمل احملكمة قانونيا يف حتديد وجود حالة العدوان للفصل فيه وبصفة مطلقة وهذا أمر من شأنه ت

والسيطرة عليها سياسيا سيما أن الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن متتلك حق الفيتو فضال 

مما جيعلها ال تقر البتة . 1على أا هي ذاا مالكة لألسلحة النووية وتكرس اإلنتقائية يف عالقاا الدولية

  .ر األسلحة النووية يشكل عدواناأن إمتالك أو صناعة أو ختزين أو تصدي

وما يثري التساؤل هو مضمون املادة اخلامسة من النظام األساسي واليت إقتصرت على اجلرائم األشد 

خطورة بالرغم من وجود جرائم دولية ال تقل خطورة عن ما ورد يف هذه املادة، واليت هلا تأثري خطري جدا 

  .ار األسلحة النوويةعلى األمن واإلستقرار العاملي ومنها إنتش

من النظام األساسي للمحكمة واللتان متنحان إمكانية 123و  121ولكن طبقا لنص املادتني  

تعديل النظام األساسي وإستكمال ما تضمنه من نقص، ويسمح للدول فرصة إدراج جرائم جديدة يف 

ألنه يعد أحد اجلرائم اليت  إطار النظام األساسي للمحكمة، ومنها جترمي عملية إنتشار األسلحة النووية

ألن من شأن جترميها املسامهة  ،دد األمن والسلم الدويل مما يستوجب إدراجها ضمن النظام األساسي

  .يف تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية

  : جريمة اإلبادة  2-
اله من منطقة إن جرائم اإلبادة تعد من األفعال اليت دف إىل القضاء على اجلنس البشري وإستئص

وتطبيقا على موضوع الدراسة إن إستخدام األسلحة النووية يشكل جرمية إبادة عندما تلجأ . 2معينة

إليها الدولة بغرض القضاء على مجاعة معينة بصفة كلية أو جزئية ألسباب قومية أو إثنية أو عراقية أو 

وهو نفس التعريف الذي أخذت به  ،1948دينية طبقا إلتفاقية منع جرمية إبادة اجلنس البشري لعام 

تشكل  اليت األفعال للمحكمة األساسي النظام من السادسة املادة احملكمة اجلنائية الدولية، فذكرت

 . 3املثال سبيل على وليس احلصر على سبيل مجاعية جرمية إبادة

 أو إثنيه أو قومية مجاعة إهالك بقصد يرتكب التالية األفعال من أي فعل" اجلماعية اإلبادة" فتعين

 : جزئيا  أو كليا هذه إهالكا دينية بصفتها أو عرقية

 .اجلماعة أفراد قتل - 

                                                           
  .346نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص / د -  1
  .313حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي / د -  2
األول،  اجلنائي، اجلزء الدويل القانون اإلنسانية، موسوعة جرائم ضد اجلماعية اإلبادة الفتالوي، جرائم حسني سهيل. د - 3

  .157 ، ص2011والتوزيع، األردن،  للنشر الثقافة دار
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 .اجلماعة بأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر حلاق إ - 

 . جزئيا أو كليا الفعلي إهالكها ا يقصد معيشية ألحوال عمدا اجلماعة إخضاع - 

   .اجلماعة داخل اإلجناب منع تستهدف تدابري فرض - 

فعل هو قتل أفراد اجلماعة، أي ضرورة وقوع القتل اجلماعي، وإن كان ال يشرتط أن يصل فأول 

عدد القتلى إىل عدد معني، فال يوجد عدد ضحايا معني جيب إثباته لثبوت جرمية اإلبادة ألن خطورة 

هم على اجلرمية وعدد ضحاياه ال عالقة له بتحديد طبيعتها، املهم أن يقع على أفراد اجلماعة كما ال ي

  .1من يقع القتل سواء رجال أو نساء أو أطفال

أما الفعل الثاين من أفعال اإلبادة فيتمثل يف إحلاق الضرر اجلسدي أو العقلي اخلطري بأعضاء 

  .اجلماعة مبختلف صور الضرر املادي أو املعنوي اليت قد تؤثر وبشكل خطري على سالمة اجلسم والعقل

خضاع اجلماعة لظروف وأحوال معيشية قاسية من خالل حرمام ومن بني أفعال اإلبادة أيضا، إ

  .2من املوارد األساسية للحياة اليت ال يستطيع اإلنسان التخلي عنها كاملاء والغذاء واهلواء

ودون شك أن األفعال السابق اإلشارة إليها تتحقق بسبب جلوء الدولة إىل إستخدام األسلحة 

ه عدة مناطق يف العامل من آثار فظيعة نتجت سواء عن إستخدام النووية وال أدل على ذلك ما شهدت

  .األسلحة النووية أو تلك اليت نتجت عن جتارب األسلحة النووية

 : جريمة الحرب  3-
أما اجلرمية األخرى اليت مت النص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وميكن أن 

ومن األفعال اليت تشكل جرائم . نووية فتتمثل يف جرائم احلربترتكب من جراء إستخدام األسلحة ال

حرب طبقا ملا جاء يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ويف نفس الوقت ميكن أن تنتج من 

  . خالل إستخدام األسلحة النووية

الدولية إنعقاد فقد أكدت الفقرة األوىل من املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

إختصاصها للنظر يف جرائم احلرب سيما إذا ارتكبت يف شكل خطة سياسية عامة أو على شكل واسع 

  .3النطاق

                                                           
  .130علي القهوجي، مرجع سابق، ص / د -  1
  .189-188، ص 2010اجلنائية الدولية الدائمة واختصاصاا، دار الثقافة،األردن ، دة معمر يشوي، احملكمة ينل - 2

3 - Hervé Ascencio, emmanuelle decaux, Droit international pénal, Pédone, 

Paris, 2000, p 33. 
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بعدة أحكام  الدولية اجلنائية للمحكمة الثامنة الفقرة الثانية من النظام األساسي املادة وقد جاءت

 : وهي  املختلفة، واليت توزعت إىل أربع فئات احلرب تناولت جرائم

 جنيف التفاقيات جسيمة الفئة األوىل و إشتملت على جمموعة اجلرائم اليت تعترب إنتهاكات - أ

 املمتلكات أو األشخاص ضد ترتكب التالية من األفعال فعل أي أي,1949أوت  12 يف املؤرخة

  : ومن هذه األفعال : ذات الصلة  جنيف اتفاقية أحكام حتميهم الذين

  . العمد القتل - 

  .الالإنسانية املعاملة أو التعذيب - 

  .بالصحة أو باجلسم خطري أذى إحلاق أو شديدة معاناة إحداث تعمد - 

 تربر عسكرية ضرورة هناك تكون أن دون عليها واإلستيالء باملمتلكات واسع النطاق تدمري إحلاق - 

  .عابثة وبطريقة وباملخالفة للقانون ذلك

 واألعراف للقوانني األخرى خطرية إنتهاكات اليت تعد الفئة الثانية وتضمنت جمموعة األفعال - ب

 األفعال من فعل أي الدويل مبعىن للقانون النطاق الثابت يف املسلحة الدولية املنازعات على السارية

  :  1التالية

 يف يشاركون ال مدنيني رد ا أف ضد أو هذه بصفتهم السكان املدنيني ضد هجمات توجيه تعمد - 

   احلربية األعمال

 .عسكرية أهدافا تشكل ال اليت املواقع أي,مدنية مواقع ضد توجيه هجمات تعمد  - 

 مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمني ضد موظفني هجمات شن تعمد - 

 داموا ما املتحدة األمم مبيثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانية مهام املساعدة من مهمة يف

 .املسلحة املنازعات قانون مبوجب املدنية للمواقع أو للمدنيني توفراليت  احلماية يستحقون

 إصابات عن أو األرواح يف تبعية خسائر عن يسفر س اهلجوم هذا العلم بأن مع هجوم شن تعمد  - 

 وشديد األجل وطويل النطاق واسع ضرر إحداث عن أو مدنية أضرار عن إحلاق أو املدنيني بني

 املباشرة امللموسة املتوقعة العسكرية املكاسب جممل إىل بالقياس واضحا إفراطهيكون  الطبيعية للبيئة

 بأية عسكرية أهدافا تكون ال اليت العزالء املباين أو املساكن أو القرى أو املدن أو قصف مهامجة

 .وسيلة كانت

                                                           
  .من النظام األساسي للمحكمة 8من املادة  2الفقرة ب من البند  -  1
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 أو لعلميةا أو الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض املباين املخصصة ضد هجمات توجيه تعمد - 

 أهدافا تكون أال شريطة واجلرحى املرضى جتمع وأماكن التارخيية واملستشفيات واآلثار اخلريية

 .عسكرية

 . إصابتهم غدرا أو معاد جيش أو معادية دولة إىل منتمني أفراد قتل - 

 ضرورات حتتمه مما اإلستيالء أو التدمري هذا يكن مل ما اإلستيالء عليها أو العدو ممتلكات تدمري - 

  .احلرب

 لزوم ال آالما أو زائدة أضرار بطبيعتها تسبب حربية أساليب أو مواد أو قذائف أو إستخدام أسلحة - 

 تكون أن بشرط, املسلحة للمنازعات الدويل للقانون باملخالفة بطبيعتها عشوائية أن تكون أو هلا

النظام  هلذا مرفق يف تدرج وأن شامل حظر موضع احلربية واألساليب واملواد والقذائف هذه األسلحة

  ) .123,121 (املادتني يف الواردة الصلة ذات واألحكام يتفق تعديل طريق عن األساسي

دويل  طابع ذي غري مسلح نزاع وإشتملت الفئة الثالثة على جمموعة األفعال اليت تقع يف حالة - ج

 12 يف املؤرخة األربع جنيف اتفاقياتبني  للمادة الثالثة املشرتكة اجلسيمة وهي متثل اإلنتهاكات

 يف فعليا إشرتاكا مشرتكني غري أشخاص املرتكبة ضد التالية األفعال من أي وهي 1949 أغسطس/آب

 عاجزين أصبحوا الذين وأولئك سالحهم ألقوا املسلحة الذين القوات أفراد ذلك يف احلربية، مبا األعمال

  : أخر  سبب ألي أو اإلحتجازأو  اإلصابة أو املرض بسبب القتال عن

 القاسية واملعاملة والتشويه جبميع أنواعه القتل وخباصة,واألشخاص احلياة ضد العنف إستعمال - 

  .والتعذيب

 على السارية واألعراف للقوانني األخرى اخلطرية وأما الفئة الرابعة فهي تشمل اإلنتهاكات -د

  : التالية  األفعال من فعل أي أي الدويل للقانون الثابت النطاق يف الدولية غري املسلحة املنازعات

 مباشرة يشاركون ال مدنيني أفرد ضد أو هذه بصفتهم املدنيني السكان هجمات ضد توجيه تعمد - 

 .احلربية األعمال يف

مستعملي  من واألفراد النقل الطبية ووسائل والوحدات واملواد املباين ضد هجمات توجيه تعمد  - 

 .الدويل للقانون طبقا جنيف اتفاقيات يف املبينة املميزة الشعارات

 مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمني ضد موظفني هجمات شن تعمد - 

 داموا ما املتحدة األمم مبيثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانية مهام املساعدة من مهمة يف

 .املسلحة  املنازعات قانون مبوجب املدنية للمواقع أو توفر للمدنيني اليت احلماية يستحقون
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 واآلثار اخلريية أو العلمية أو الفنية أو الدينية لألغراض املباين املخصصة ضد هجمات توجيه تعمد - 

  .عسكرية أهدافا تكون أال شريطة واجلرحى املرضى وأماكن جتمع واملستشفيات التارخيية

 ضرورة حتتمه مما اإلستيالء أو هذا التدمري يكن مل ما ،عليها اإلستيالء أو العدو ممتلكات تدمري - 

  .احلرب

وإمجاال ميكن القول أنه مبقتضى نص املادة الثامنة اخلاصة جبرائم احلرب، تكون احملكمة اجلنائية 

الدولية خمتصة يف متابعة ومعاقبة جمرمي احلرب الذين ينتهكون حدود استخدام األسلحة زمن النزاع 

بل جبب جترمي حىت  خدام السالح النووي يدخل ضمن هذه الطائفة من اجلرائماملسلح، ومن مث فإن إست

  .خمتلف األفعال املرتبطة بالسالح النووي

بالرغم من إدراج األسلحة النووية ضمن : "وهذا ما يؤكده من جهته األستاذ حممد العناين على أنه  

محكمة فإن جترمي األسلحة النووية من النظام األساسي لل 5اجلرائم املنصوص عليها مبقتضى املادة 

يقتصر فقط على إستخدامها وال يشمل تصنيعها أو ختزينها، كما يقتصر جمال التجرمي على النزاعات 

وكان من الضروري أن ميتد إختصاص احملكمة ليشمل مجيع األفعال املرتبطة باألسلحة . املسلحة الدولية

  ." 1الدولية حلظر إنتشار األسلحة النوويةالنووية كخطوة هامة قصد تفعيل تنفيذ اجلهود 

غري أن رأي آخر يرى أن البند ب من الفقرة الثانية من املادة الثامنة قد إشرتطت إلنعقاد 

إختصاص احملكمة بإستخدام أسلحة معينة أو قذائف أو مواد يشرتط أن تكون موضع حظر شامل وأن 

لسالح النووي قد حظر إنتشاره ومل حيظ إستخدامه ونظرا ألن ا. تدرج يف مرفق لنظام احملكمة األساسي

باحلظر الشامل مثل ما حظت به األسلحة البيولوجية اليت حظر إستخدامها إستخدام شامل وتدمري 

وكذا ما حظيت به األسلحة الكيميائية من حظر  1972يف عام  تلك األسلحة اليت دخلت حّيز النفاذ

ومن مث تستند  1993وختزينها اليت دخلت حّيز النفاذ عام مبوجب إتفاقية حظر إستخدامها وإنتاجها 

بعض الدول على هذا الرأي بإعتبارها ليست طرفا يف هذه اإلتفاقية أو عدم دخول هذه اآللية أو تلك 

  . 2حّيز النفاذ، وبالتايل فاحملكمة ال ختتص بالنظر يف اجلرائم املستخدم فيها األسلحة النووية

اليت طغت على املناقشات اليت متخض عنها النظام ات سياسية إلعتبار على أساس اوذلك 

اليت الدول املالكة لألسلحة النووية متثلت يف املعارضة الغربية الشديدة ال سيما األساسي للمحكمة اليت 

إستهدفت من وراء ذلك تضييق اإلختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية إذ علقت إختصاص 

                                                           
  .115اين، مرجع سابق، ص إبراهيم حممد العن/ د -  1
. 460-459، ص 2010، نظام اجلزاء الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت ، بعلي حر : ينظر يف هذا الشأن  - 2

  .359نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص / وكذا د
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م احلرب املرتكبة بإستعمال هذه األسلحة على توفر شرط التوصل إىل احلظر الشامل احملكمة بشأن اجلرائ

  .1هلا

و  121واضعي ميثاق احملكمة اجلنائية الدولية من خالل إدراجهم لنص املادتني  وهكذا يكون

قد قيدوا إختصاصات احملكمة مما حيول دون إدراج جلرائم دولية تنتهك مجيع اإلتفاقيات  123

وتصرفوا حسب تفكري مهندسي مؤمتر يالطا . الدولية جراء إستخدام أسلحة الدمار الشامل واألعراف

و يكون . من خالل الدعوة إىل املساواة مع تكريس سياسة التمايز بني الدول والكيل بأكثر من مكيال

  .2النظام األساسي قد هدم ما سعى إليه اتمع الدويل من أجل التوصل إىل ضبطه وضمانه

ن اإلشارة إن إستخدام األسلحة النووية اليتم يف الغالب إال زمن النزاعات املسلحة، سيما وأن وميك

فإن إمتداد إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إىل إعتبار  لذاآثارها الفظيعة أصبحت معلومة وواضحة، 

إستخدام األسلحة النووية كجرمية قائمة بذاا ميثل خطوة مهمة لتفعيل القوة التنفيذية للجهود الدولية 

وإن كان ذلك يستدعي معه أن ميتد إختصاص احملكمة اجلنائية . حنو احلد من إنتشار األسلحة النووية

 .3صناعة أو إنتاج أو ختزين األسلحة النووية وتصديرها إىل دول أخرى  الدولية ليشمل

إذ ليس من املنطقي أن تقوم دولة مبثل هذه األفعال دون عقاا بذريعة أّن اإلدانة ال متتد إىل 

إقرار  كما أنّ . الشخص املعنوي ألن غري ذلك، يعين أن الدولة سوف تستمر يف إنتهاك إلتزاماا الدولية

ؤولية اجلنائية ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال أمرا ضروريا من شأنه املسامهة بدرجة كبرية يف تنفيذ احلد املس

  .من إنتشار األسلحة النووية

  

                                                           
الدولية، رسالة ماجستري، كلية بن سعدي فريزة، املسؤولية اجلنائية الدولية عن جرائم احلرب يف نظام احملكمة اجلنائي  -  1

  143، ص 2012احلقوق تيزي وزو، 
  .361-360نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص / د -  2
  .115إبراهيم حممد العناين، مرجع سابق، ص/ د-  3
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  :خاتمة 
تعترب مسألة تنفيذ احلد من إنتشار األسلحة النووية من املسائل احليوية واهلامة يف الوقت احلاضر بل 

من خطر على اإلنسانية وعلى البيئة الطبيعية، انتشار األسلحة النووية ثله ميحىت لألجيال القادمة، ملا 

الدولية وإرساء إطار مؤسسي للعمل وتعترب اجلهود الدولية اليت متخض عنها إبرام العديد من اإلتفاقيات 

يف هذا اال مرحلة أوىل من مراحل أخرى ال بد من إجنازها قصد حتقيق عامل خال من هذه األسلحة 

  . وديداا

  : وعليه مت التوصل إىل اإلستنتاجات التالية 

 تنجر عنه للمخاطر اليتنظرا يشكل إنتشار األسلحة النووية ديدا حقيقيا للسلم واألمن الدويل  - 

سواء ماتعلق يإحتمال قيام حرب نووية سيما مع وجود مناطق توتر عديدة أو عن طريق اخلطأ أو 

فأضرار تلك األسلحة على اإلنسان والبيئة  .حوادث عرضية من شأا أن تؤدي إىل فناء البشرية

عرضون جد خطرية، إذ تقضي على مظاهر احلياة على وجه األرض، كما أّن الناجني الذين يت

لإلشعاع النووي ميكن أن ميوتوا خالل دقائق أو خالل سنوات إضافة إىل التشوهات اخللقية اليت 

ألجيال القادمة والعاهات املستدمية واألمراض املزمنة اليت تصيبهم فتتسبب يف معاناة مفرطة لحتدث 

 .ال مربر هلا

الواليات املتحدة حنو حتديث وتطوير  إّن اخلطوات اليت تقوم ا الدول النووية الكربى ويف مقدمتها - 

ترساناا النووية، فإا تؤثر بالسلب على جهود منع االنتشار النووي، أي زيادة عدد الدول املالكة 

األسلحة معاهدة عدم انتشار للسالح النووي؛ بسبب عدم إلتزام الدول النووية وخمالفتها أحكام 

، ورفض أي حماولة حلظر إستخدام األسلحة النووية أو النووية، وعدم التحرك إلزالتها بصفة ائية

 . حتقيق نزع كامل هلا ورفضها التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

) أعضاء جملس األمن( التنافس النووي بني الدول املالكة لألسلحة النووية  إّن الواقع الدويل يؤكد أنّ  - 

بب يف تلوث نووي كبري يف العديد من املناطق ، قد متخض عنه تطوير ترسانة نووية ضخمة كما تس

يف العامل وأدى إىل وقوع الكثري من الضحايا، والشك أّن هذا املخزون يشكل ديدا مباشرا للسلم 

و األمن الدوليني مبا يناقض مدى مصداقية أعضاء جملس األمن يف احملافظة على السلم واألمن 

ال ستسعى دول أخرى إىل إقتناء مثل هذه األسلحة وطاملا إستمر الوضع على هذا احل. الدوليني

تسابق دويل إلمتالك السالح  ، أمر سيفضي حتما إىلوذلك لوجود دول هلا القدرة على ذلك
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النووي بسبب اخلوف وعدم الثقة وعدم فعالية الضمانات الدولية احلالية حلماية أية دولة يف مواجهة 

 . املخاطر اليت ترتتب على إمتالك غريها لألسلحة النووية

الدول هلا،  تعتري اإلتفاقيات الدولية أداة هامة يف منع اإلنتشار النووي ال سّيما بعد إنضمام غالبية - 

بالرغم من أمهية معاهدة غري أّن املالحظ  .مما جيعل منها قاعدة آمرة وعلى الدول مراعاا وإحرتامها

منع اإلنتشار إّال أّا متيزت باالنتقائية واإلزدواجية بتقسيمها العامل إىل دول نووية وأخرى غري نووية، 

زيادة ترسانتها وأليات لنزع السالح، وعدم وضعها أحكاما عاما حتظر على الدول الكربى من 

ومل تستطع رغم . وعدم وضع معيار حمدد للمساعدة وتبادل املعلومات بني الدول النووية وغريها

عامليتها احلد من إنتشار األسلحة النووية األفقي بضم دول نووية واقعية إليها كاهلند وإسرائيل 

  .وباكستان، أو منع دول من اإلنسحاب

ألمن يف إستخدام سلطاته املخولة له مبوجب ميثاق األمم املتحدة يف التعامل مع تعسف جملس ا - 

بل أّن املفارقة يف أّن من خيضع للتفتيش الدويل ونظام ) العراق وإيران وكوريا( القضايا النووية 

عي الذرية، يعترب مهددا للسلم واألمن الدوليني مما يستد ةالضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاق

واخلضوع لرقابتها،  اليت ترفض اإلنضمام إليهاإسرائيل  تسليط عقوبات دولية عليه، يف حني أنّ 

على نشاطها النووي  وتعمل على تطوير صناعة األسلحة النووية ال تفرض عليها أي عقوبات

ع الدول، وهذا يبّني إزدواج املعايري الدولية إزاء التعامل ممما  والزالت الوكالة تتغاضى عن هذه املسألة

إنصراف واضح لس األمن عن طبيعة إختصاصاته الوظيفية وسيطرة توجهات الدول الكربى عليه 

، ويزعزع الثقة يف جملس األمن، وتفقده مصداقيته يف العمل على مبا خيالف مقاصد األمم املتحدة

 .حتقيق السلم واألمن الدوليني ويؤدي إىل فشله يف التصدي حلل املشكلة

القضاء الدويل ممثال يف كل من حمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية، لعدم اإلقرار  قصور - 

واحلكم بتحرمي األسلحة النووية حتت أّي ظرف صراحة؛ رغم أّن إستخدام األسلحة النووية أو 

إلنسان التهديد ا يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق ا

بل كان على اتمع . والقانون البيئي، ملا هلذه األسلحة من آثار وخصائص تدمريية فريدة من نوعها

الدويل إصباغ الصفة التجرميية على صناعة و إستخدام األسلحة النووية والتهديد ا على أساس أّا 

 .ليةتنطوي على أفعال جمّرمة تدخل يف نطاق إختصاص احملكمة اجلنائية الدو 
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 : والمقترحاتالتوصيات 
لكثرة عيوا وفشلها يف األسلحة النووية إنتشار  عدمعلى اتمع الدويل إعادة النظر يف معاهدة  - 

حتقيق أهدافها وعدم قدرا على مواجهة التحديات النووية العاملية وذلك بتعديل املعاهدة مبا خيدم 

سّيما املواد الثانية والثالثة واملادة الثامنة الفقرة الثانية مسألة احلد من إنتشار األسلحة النووية ال 

 .والعمل على أن ختضع مجيع الدول لنفس احلقوق واإللتزامات دون متييز وال إنتقائية. منها

معاهدة منع اإلنتشار، وفتح منشآا  حىت تنظم إىلعلى اتمع الدويل الضغط على مجيع الدول  - 

ولية وتنفيذ القرارات الدولية بإخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار النووية أمام الوكالة الد

الشامل مع ضرورة انضمام إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وإخضاع مجيع مرافقها 

 .للتفتيش الدويل، وفقا لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 لألسلحة الكامل املنع إىل هو التوصل هلا هدف حتديد مع املفاوضات لةمواص الدول يتعني على - 

 تبحث أن القادمة املراجعة مؤمترات به، ويتوجب على تعهدت كما األسلحة تلك وإىل إزالة النووية

 بصفة ائية املروعة األسلحة يتم القضاء على هذه حبيث النووية األسلحة ملشكلة ائي عن حل

 .بدوإىل األ

العمل أن تكون الطرق السلمية الوسيلة األساسية حلل املنازعات الدولية وطبقا مليثاق األمم املتحدة  - 

و معايري الشرعية الدولية دون إمالءات من قوى دولية أخرى، ومنع نشوب النزاعات الدولية من 

 .خالل بعث مناخ من الثقة بني الدول وإزالة مجيع أسباب التهديدات املمكنة

د على أمهية الدور اإلقليمي يف معاجلة القضايا والنزاعات اإلقليمية، و التشجيع على إبرام التأكي - 

 .املزيد من اإلتفاقيات الدولية اليت تقضي بإخالء مناطق جديدة من األسلحة النووية يف العامل

يف  العمل على وقف مجيع جتارب األسلحة النووية من طرف الدول املالكة لألسلحة النووية سواء - 

كما جيب على اتمع الدويل توفري الدعم املايل والسياسي والتقين . الواقع أو عن طريق احملاكاة

قصد تطوير نظام التحقق، ونظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل حىت تستطيع منظمة معاهدة 

عاهدة ملا تدخل احلظر الشامل للتجارب النووية التحقق من مدى إلتزام الدول بأهداف وأحكام امل

 .حّيز النفاذ

البد من تفعيل دور األمم املتحدة بأجهزته املختلفة وتأكيد إستقالليتها من خالل إلتزام أعضائها  - 

واإلعتبارات السياسية بالقانون ومراعاة قواعد الشرعية الدولية واإلبتعاد عن املصاحل الضّيقة الذاتية 

 .دوليةلبعض الدول الفاعلة على مستوى العالقات ال
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على الوكالة الدولية للطاقة عدم اإلنسياق وراء اإلعتبارات والضغوط السياسية وتغليب اجلانب  - 

القانوين واحملافظة على إستقالليتها وحيادها، وعليها تفعيل نظام حظر اإلنتشار النووي بوضع آليات 

لنظام للرقابة و الدول جديدة والتعامل مع كافة الدول على قدم التكافؤ واملساواة بأن ختضع كافة 

ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على تطويره فنيا وقانونيا مبا يستجيب والتطور يف املواد 

من  وإبرام إتفاقيات الضمان .والتكنولوجيا النووية وضمان عدم حتويلها إىل األغراض العسكرية

للدول  إلستخدام السلمي للطاقة النوويةومن جهة أخرى تقدمي املساعدة الفنية يف جمال ا ،جهة

األعضاء وتلتزم الوكالة بتقدمي املواد واملعدات واملنشآت وكل ما يلزم من مساعدات قصد احلصول 

 .على التكنولوجيا النووية

 تؤكد دولة البعض، فكل بعضها نوايا يف الكاملة الثقة أساس على بني الدول العالقات البد من بناء - 

 تعهداته غري أنّ  يف يثق وال التزاماته يف أنه يشك حبجة اآلخر الطرف وتفتيش مراقبة يف حقها على

 مفقودة صفة وهي املتبادلة الثقة من ما درجة ذاته حد يف والتفتيش يتطلب بالرقابة طرف أي قبول

حني  يف الرقابة والتفتيش طلب إىل الثقة عدم يؤدي وهكذا،الكربى الدول وخصوصا بني الدول

 .الراهنة الدولية ظل األوضاع يف خلقها الميكن اليت الثقة وجود الرقابة تتطلب

إّن احلد من إنتشار األسلحة النووية يتطلب وعي عاملي مبخاطر ذلك اإلنتشار، وليس مبنع الدول  - 

النامية من اإلستفادة من حّقها يف التكنولوجيا النووية والسيطرة عليها من طرف قلة من الدول اليت 

 منع تسريب أسرار الطاقة النووية، بل ال بد من تسهيل وتفعيل احلصول على تكنولوجيا فشلت يف

 .الطاقة النووية وتبادل املعدات واملواد النووية وإستخدامها سلميا لكافة الدول دون أدىن متييز

تقدمي على الدول املالكة لألسلحة النووية باملبادرة بالتخلي عن أسلحتها النووية وتفكيكها وعدم  - 

فضال على توفري ضمانات أمنية سلبية ملزمة قانونا لكافة الدول  ،أّي دعم ألي طرف يف هذا اال

كما جيب على الدول اليت متتلك أسلحة نووية وليست . النووي اإلنتشار عدماألطراف يف معاهدة 

 .أقرب وقتوعلى أن تتعهد بالتخلص منها يف  عاهدة توفري مثل هذه الضماناتهذه املطرفا يف 

يتعني على الدول املالكة لألسلحة النووية التصديق على بروتوكوالت املعاهدات اليت تنشئ مناطق  - 

 .خالية من األسلحة النووية

توعية الرأي العام العاملي مبخاطر األسلحة النووية واآلثار الضارة اليت تنتج عنها دف حشد الدعم  - 

ي للقضاء بصفة ائية على ما تتوافر لدى الدول من أسلحة العاملي قصد التأثري على القرار السياس

 .نووية
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  ملحق

 النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة
 العامة الجمعية قرار بموجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت
 1968 جوان  12 في المؤرخ  22 الدورة 2373رقم  المتحدة لألمم

  1968 جويلية  1 في وواشنطن وموسكو لندن في توقيعها جرى
 ،"املعاهدة أطراف" بتعبري يلي فيما إليها واملشار املعاهدة، هلذه العاقدة الدول إن    

 اجلهود مجيع ببذل بالتايل، القيام، وضرورة قاطبة، بالبشرية النووية احلرب تنزله الذي الدمار تدرك إذ 

  ،الشعوب أمن حلفظ الالزمة التدابري وباختاذ احلرب تلك مثل خطر لتفادي املمكنة

 لقرارات منها ومراعاة النووية، احلرب خطر من كثرياً  يزيد النووية األسلحة انتشار أن تعتقد وإذ    

  النووية، األسلحة انتشار زيادة منع بشأن اتفاق عقد إىل تدعو اليت املتحدة، لألمم العامة اجلمعية

 الدولية النشاطات على الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات تطبيق تسهيل يف بالتعاون تتعهد وإذ 

 السلمية،

 الالزم، التطبيق تعزيز إىل الرامية اجلهود من وغريها واإلستحداثية البحثية للجهود تأييدها تبدي وإذ   

 واملواد اخلامات لتدفق الفعال الضمان ملبدأ الذرية، للطاقة الدولية الوكالة ضمانات نظام إطار يف

 اإلسرتاتيجية، املناطق بعض يف األخرى التقنية والوسائل األدوات باستعمال اخلاصة االنشطارية

 منها سواء املعاهدة، يف األطراف الدول جلميع السلمية، لألغراض تتاح بأن القاضي املبدأ تؤكد وإذ  

 النووية، السلمية التطبيقات فوائد النووية، لألسلحة احلائزة غري الدول أو النووية لألسلحة احلائزة الدول

 األجهزة استحداث من النووية لألسلحة احلائزة الدول عليها حتصل قد فرعية منتجات أية ذلك يف مبا

 تشرتك وأن املبدأ، هلذا تطبيقاً  املعاهدة، يف األطراف الدول جلميع حيق بأنه منها واقتناعاً  النووية، املتفجرة

 تسهم وأن السلمية، لألغراض الذرية الطاقة تطبيقات إمناء لتعزيز العلمية للمعلومات  ممكن تبادل أمت يف

 األخرى، الدول مع باالشرتاك أو استقالالً  التعزيز ذلك يف

 يف الالزمة الفعالة التدابري واختاذ ممكن، وقت اقرب يف التسلح سباق وقف حتقيق انتواءها تعلن وإذ

  النووي، السالح نزع سبيل

 .اهلدف هذا لبلوغ التعاون على األعضاء الدول مجيع حتث وإذ
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 اخلارجي الفضاء ويف اجلو يف النووية األسلحة جتارب حظر معاهدة يف األطراف الدول أن تذكر وإذ

 الوقف حتقيق على عزمها املعاهدة، ديباجة يف أبدت، ، 1963 عام يف املوقعة املاء، سطح وحتت

 الغاية، هلذه املفاوضات مواصلة وعلى النووية لألسلحة التجريبية التفجريات جلميع األبدي

 النووية، األسلحة صنع لوقف تسهيالً  الدول، بني الثقة توطيد وزيادة الدويل التوتر ختفيف زيادة تود وإذ

 نزع بشأن ملعاهدة تنفيذاً  إيصاهلا ووسائل النووية األسلحة وإلزالة املوجودة، ااخمزون مجيع ولتصفية

 فعالة، شديدة دولية مراقبة ظل يف الكامل العام السالح

 التهديد عن الدولية، اعالقا يف باالمتناع، املتحدة، األمم مليثاق وفقاً  ملزمة، الدول أن تذكر وإذ

 باستعمال

 اخلصوص وجه على أو السياسي استقالهلا ضد أو دولة ألية اإلقليمية السالمة ضد استعماهلا أو القوة

 حتويل بأقل جيري أن ينبغي الدوليني واألمن السلم وصيانة إقامة تعزيز وإن املتحدة، األمم ملقاصد مناف

 األسلحة، إىل واالقتصادية البشرية العامل ملوارد

  :يلي ما على اتفقت قد

 

 األولى المادة
 أي إىل نقلها بعدم املعاهدة هذه يف طرفاً  تكون النووية لألسلحة احلائزة الدول من دولة كل تتعهد

 سيطرة أية أو أخرى، نووية متفجرة أجهزة أو نووية أسلحة أية مباشرة، غري بصورة وال مباشرة ال مكان،

 من دولة أية حفز أو تشجيع أو مبساعدة إطالقا القيام وبعدم األجهزة؛ أو األسلحة تلك مثل على

 اقتنائها أو أخرى نووية متفجرة أجهزة أو نووية أسلحة أية صنع على النووية لألسلحة احلائزة غري الدول

  .أخرى طريقة بأية عليها السيطرة اكتساب أو

 

 الثانية المادة
 أي من قبوهلا بعدم املعاهدة هذه يف طرفاً  تكون النووية لألسلحة احلائزة غري الدول من دولة كل تتعهد

 أخرى نووية متفجرة أجهزة أو نووية أسلحة ألية نقل أي مباشرة، غري بصورة وال مباشرة ال كان، ناقل

 أخرى متفجرة أجهزة أو نووية أسلحة أية صنع وبعدم واألجهزة؛ األسلحة تلك مثل على سيطرة ألية أو

 أجهزة أو نووية أسلحة أية صنع يف مساعدة أي تلقي أو التماس وبعدم أخرى؛ طريقة بأية اقتنائها أو

  .أخرى متفجرة
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 الثالثة المادة
 بقبول املعاهدة هذه يف طرفاً  تكون النووية لألسلحة احلائزة غري الدول من دولة كل تتعهد 1-

 وفقاً  الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع وعقده عليه التفاوض جيرى اتفاق يف عليها املنصوص الضمانات

 الدولة تلك تنفيذ حتري ذلك من الوحيدة الغاية وتكون ا،ضمانا ونظام األساسي الوكالة لنظام

 السلمية األغراض من النووية الطاقة استخدام لتحويل منعاً  املعاهدة هذه مبوجب عليها املرتتبة لاللتزامات

 الضمانات تنفيذ إجراءات يف ويراعى، .األخرى النووية املتفجرة األجهزة  أو النووية األسلحة إىل

 جير كان سواء اخلاصة االنشطارية املواد أو اخلامات على تطبيقها املادة، هذه يف عليها املنصوص

 .املرفق ذلك خارج موجودة كانت أو رئيسي نووي مرفق أي يف استخدامها أو حتضريها أو إنتاجها

 مجيع يف اهلامة االنشطارية املواد أو اخلامات مجيع على املادة هذه يف املطلوبة الضمانات تطبيق ويراع

 يف مراقبتها حتت املباشرة أو واليتها، حتت الدولة، تلك إقليم داخل املباشرة السلمية النووية النشاطات

 .آخر مكان أي

 انشطارية موارد أو خامات أية )أ(توفري بعدم املعاهدة يف األطراف الدول من دولة كل تتعهد 2-

 املواد إنتاج أو استخدام أو لتحضري خاصة مهيأة أو معدة مواد أو معدات أية أو )ب( خاصة؛

 كانت إذا إال السلمية، لألغراض النووية، لألسلحة احلائزة غري الدول من دولة ألية اخلاصة، االنشطارية

 .املادة هذه يف املطلوبة للضمانات خاضعة اخلاصة االنشطارية املواد أو اخلامات تلك

 وتفاد املعاهدة هذه من الرابعة املادة أحكام التزام املادة هذه يف املطلوبة الضمانات تنفيذ يف يراعى 3-

 يف مبا السلمية، النووية النشاطات ميدان يف الدويل التعاون أو التقين أو االقتصادي األطراف مناء عرقلة

 لألغراض النووية املواد إنتاج أو استخدام أو حتضري بغية النووية واملعدات للمواد الدويل التبادل ذلك

 .املعاهدة ديباجة يف عليه املنصوص الضمان ومبدأ املادة هذه ألحكام وفقاً  السلمية

 مع اتفاقات بعقد املعاهدة، هذه يف أطرافاً  تكون واليت النووية، لألسلحة احلائزة غري الدول تقوم 4-

 أو استقالالً  إما ذلك وتفعل املادة، هذه يف املطلوبة الشروط الستيفاء الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 على التفاوض ويبدأ .الذرية للطاقة الدولية للوكالة األساسي للنظام وفقاً  األخرى الدول مع باالشرتاك

 إىل بالنسبة التفاوض ويبدأ .املعاهدة هذه نفاذ بعد من يوم 180 غصون يف االتفاقات تلك عقد

 ذلك تاريخ يتجاوز ال موعد يف يوماً، 180 فرتة بعد انضمامها أو تصديقها وثائق تودع اليت الدول

 .املفاوضات بدء موعد بعد من شهراً  عشر مثانية يتجاوز ال موعد يف االتفاقات تلك وتنفذ.اإليداع
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 الرابعة المادة
 اليت للتصرف القابلة غري باحلقوق إخالله يفيد مبا املعاهدة هذه أحكام من حكم أي تفسري حيظر 1-

 السلمية لألغراض النووية الطاقة واستخدام وإنتاج حبث إمناء يف املعاهدة يف األطراف الدول مجيع متلكها

 .املعاهدة هذه من والثانية األوىل للمادتني ووفقاً  متييز أي دون

 واملعلومات واملواد للمعدات ممكن تبادل أمت بتيسري املعاهدة هذه يف األطراف الدول مجيع تتعهد 2-

 ذلك يف االشرتاك يف احلق هلا ويكون السلمية، األغراض يف النووية الطاقة الستخدام والتقنية العلمية

 استقالالً  اإلسهام، يف التعاون ذلك، على والقادرة املعاهدة، يف األطراف الدول كذلك وتراعي .التبادل

 لألغراض النووية الطاقة تطبيقات إمناء زيادة يف الدولية، املنظمات أو األخرى الدول مع باالشرتاك أو

 املعاهدة، هذه يف أطرافاً  تكون اليت النووية لألسلحة احلائزة غري الدول أقاليم يف سيما وال السلمية،

  .املتنامية العامل مناطق حلاجات احلقة املراعاة إيالء مع

 

 الخامسة المادة
 احلائزة غري الدول تزويد لتأمني املناسبة التدابري باختاذ املعاهدة يف األطراف الدول من دولة كل تتعهد

 سلمية تطبيقات أية من جنيها ميكن اليت بالفوائد املعاهدة هذه يف أطرافاً  تكون واليت النووية لألسلحة

 الدولية املراتبة ظل ويف املعاهدة هذه ألحكام ووفقاً  التمييز أساس على وذلك النووية، للتفجريات

 األجهزة عن األطراف الدول تلك حتميل عدم ولتأمني املناسبة، الدولية اإلجراءات طريق وعن املناسبة

 البحث مصاريف من مصاريف أية النفقة تلك تضمني وعدم ممكنة نفقة أقل إال املستعملة املتفجرة

 مكنة املعاهدة هذه يف أطرافاً  تكون واليت النووية لألسلحة احلائزة غري للدول ويكون .واالستحداث

 دولية هيئة طريق عن اخلاصة، الدولية االتفاقات من أكثر أو واحد مبوجب الفوائد، تلك على احلصول

 هذا بشأن املفاوضات إجراء ويبدأ .النووية لألسلحة احلائزة غري للدول الكايف التمثيل فيها يتوفر خمتصة

 واليت النووية لألسلحة احلائزة غري للدول أيضاً، وجيوز .ممكن وقت بأقرب املعاهدة نفاذ بعد املوضوع

  .ثنائية اتفاقية مبوجب ذلك، رغبت إن الفوائد، تلك على حتصل أن املعاهدة، هذه يف أطرافاً  تكون

 

 السادسة المادة
 عن نية، حبسن الالزمة، املفاوضات إجراء مبواصلة املعاهدة يف األطراف الدول من دولة كل تتعهد

 معاهدة وعن النووي، السالح وبنزع قريب موعد يف النووي التسلح سباق بوقف املتعلقة الفعالة التدابري

 .فعالة شديدة دولية مراقبة ظل يف الكامل العام السالح نزع بشأن
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 السابعة المادة
 تستهدف إقليمية معاهدات عقد يف الدول من جمموعة أية حبق خيل حكم أي املعاهدة هذه تتضمن ال

  .املختلفة أقاليمها يف إطالقا نووية أسلحة أية وجود عدم تأمني

 

 الثامنة المادة
 نص ويقدم .عليها تعديالت أية إدخال اقرتاح املعاهدة يف األطراف الدول من دولة ألية جيوز 1-

 وتقوم .املعاهدة يف األطراف الدول مجيع إىل إبالغه تتوىل اليت الوديعة احلكومات إىل مقرتح تعديل أي

 مؤمتر بعقد أكثر أو املعاهدة يف األطراف الدول ثلث ذلك إليها طلب إذا بعدئذ، الوديعة احلكومات

 .األطراف الدول مجيع إليه تدعو التعديل ذلك يف للنظر

 أصوات فيها مبا املعاهدة، يف األطراف الدول مجيع أصوات أغلبية نيله تعديل أي إقرار يقتضي 2-

 اليت األخرى األطراف الدول ومجيع املعاهدة، يف أطرافاً  تكون واليت النووية لألسلحة احلائزة الدول مجيع

 التعديل، وينفذ .الذرية للطاقة الدولية للوكالة التنفيذي لسا يف أعضاء التعديل، اءإ عند تكون،

 مجيع أغلبية تصديق وثائق بإيداع عليها، تصديقها وثيقة تودع األطراف الدول من دولة لكل بالنسبة

 املعاهدة يف أطرافاً  تكون واليت النووية لألسلحة احلائزة الدول مجيع تصديق وثائق فيها مبا األطراف الدول

 الدولية للوكالة التنفيذي لسا يف أعضاء التعديل، اءإ عند تكون اليت األخرى األطراف الدول ومجيع

 الطرف الدولة هذه بإيداع أخرى، طرف دولة أية إىل بالنسبة ذلك، بعد التعديل وينفذ .الذرية للطاقة

 .عليه تصديقها لوثيقة

 بسويسرا جنيف يف مؤمتر نفاذها، من سنوات مخس بعد املعاهدة، يف األطراف للدول يعقد 3-

 أحكام وإعمال الديباجة أهداف حتقيق جيري أنه من التأكد بغية املعاهدة سري الستعراض

 يف األطراف الدول أغلبية من لذلك يقدم باقرتاح سنوات، مخس فرتات على ذلك، بعد وجيوز.املعاهدة

 .املعاهدة سري الستعراض الغرض مماثلة مؤمترات عقد تأمني الوديعة، احلكومات إىل املعاهدة

  
  

 التاسعة المادة
 قبل توقعها مل دولة ألية وقت أي يف إليها االنضمام وجيوز .الدول مجيع لتوقيع املعاهدة هذه تعرض 1-

  .املادة هذه من 3 للفقرة وفقاً  نفاذها
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 لدى االنضمام ووثائق التصديق وثائق وتودع هلا املوقعة الدول لتصديق املعاهدة هذه ختضع 2-

 الشمالية، وايرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة السوفياتية، االشرتاكية اجلمهوريات احتاد حكومات

 .الوديعة احلكومات باعتبارها املعاهدة هذه حبكم املعينة األمريكية، املتحدة والواليات

 باعتبارها املعاهدة هذه حبكم احكوما املعنية الدول تصديق وثائق بإيداع املعاهدة هذه تنفذ 3-

 بتعبري املعاهدة هذه يف ويقصد .املعاهدة هلذه املوقعة الدول من أخري دولة وأربعني الوديعة احلكومات

 نووي متفجر جهاز أي أو نووي سالح أي فجرت أو صنعت دولة كل النووية ألسلحة احلائزة الدولة

 .1967)يناير( الثاين كانون 1 قبل آخر

 انضمامها أو عليها تصديقها وثائق أودعت قد تكون اليت الدول إىل بالنسبة املعاهدة، هذه تنفذ 4-

 .انضمامها أو تصديقها لوثائق الدول تلك إيداع تاريخ من ابتداء نفاذها بعد إليها

 إليها، املنضمة أو املعاهدة هلذه املوقعة الدول مجيع إىل السرعة، وجه على الوديعة، احلكومات تبلغ 5-

 ورود وتاريخ نفاذها وتاريخ إليها، االنضمام أو عليها تصديق وثيقة كل إيداع وتاريخ توقيع، كل تاريخ

 .أخرى إعالنات وأية مؤمتر، أي لعقد طلبات أية

  .املتحدة األمم ميثاق من 102 للمادة وفقاً  املعاهدة هذه بتسجيل الوديعة احلكومات تقوم 6-

 

 العاشرة المادة
 املعاهدة من االنسحاب حق القومية، السياد منها ممارسة األطراف، الدول من دولة لكل يكون 1-

 وجيب العليا، القومية مبصاحلها أضرت قد املعاهدة مبوضوع صلة ذات استثنائية أحداثاً  مثة أن قررت إذا

 يف األطراف رى األخ الدول مجيع إىل حصوله، من أشهر ثالثة قبل االنسحاب، ذلك إعالن عليها

 .املتحدة لألمم التابع األمن جملس وإىل املعاهدة

 إىل املعاهدة نفاذ استمرار لتقرير مؤمتر عقد إىل املعاهدة، نفاذ من سنة وعشرين مخسة بعد يصار 2-

 األطراف الدول بأغلبية القرار هذا اختاذ ويكون .جديدة حمددة فرتات أو لفرتة متديدها أو مسمى أجل

  .املعاهدة يف
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 عشر الحادية المادة
 والفرنسية، والصينية والروسية واإلجنليزية األسبانية هي متساوية رمسية لغات خبمس املعاهدة هذه قررت

 أو هلا املوقعة الدول حكومات إىل عنها مصدقة صور بإرسال الوديعة احلكومات حمفوظات يف وتودع

  .إليها املنضمة
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  .2005علي القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  - 

علي جعفر، اإلجتاهات احلديثة يف القانون الدويل اجلنائي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  - 

  .2007، والتوزيع، بريوت

فريتس كالسهوقن و ليزابيث تسغفلد، ترمجة أمحد عبد العليم، ضوابط حتكم احلرب، اللجنة الدولية  - 

 .2004للصليب األمحر،مصر، 

 .2002، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،2حممد بوسلطان، مبادئ القانون الدويل العام، ج - 

لدويل املعاصر، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، بدون حممد خليل املوسى، إستخدام القوة يف القانون ا -

  .2004بلد النشر، 

حممد سعادي، قانون املنظمات منظمة األمم املتحدة منوذجا، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  - 

  .2008، 1ط

جلديدة، حممد عبد املنعم، اجلرائم الدولية، دراسة يف القانون الدويل اجلنائي، دار اجلامعة ا - 

  .2007اإلسكندرية، 

حممد يوسف، اإلطار العام للقانون الدويل اجلنائي يف ضوء، أحكام النظام األساسي للمحكمة  - 

 . 2002اجلنائية الدولية، النهضة العربية، 

 .1985ممدوح شوقي مصطفى، األمن القومي واألمن اجلماعي، النهضة العربية، مصر،  - 

لية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين، منشأة املعارف، جناة أمحد إبراهيم، املسؤو  - 

 .2009مصر، 

هشام بشري، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  - 

  .2011، 1مصر، ط

للدراسات و النشر و التوزيع، عدنان السيد حسني، نظرية العالقات الدولية، املؤسسة اجلامعية -

  .2010، 3بريوت،ط
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  :صةصخمتالكتب ال - 2
، 1اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل، أسلحة الرعب، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، ط - 

2007 .  

، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، "لغة الدمار" حسنني احملمدي بوادي، اإلرهاب النووي  - 

2007.  

 حسني حنفي عمر، االنسحاب من املعاهدات و املنظمات الدولية النووية، دار النهضة العربية، - 

  .2008، 1ط القاهرة، مصر،

سوزان معوض غنيم، النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية،  - 

  .2011دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر، 

  .2010القادر رزيق املخادمي، سباق التسلح الدويل ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،عبد  - 

رقان وجرائم فرنسا النووية يف الصحراء اجلزائرية، دار الغرب للنشر  يرابيع العبودي،عبد الكاظم  - 

  . 2000والتوزيع، اجلزائر، 

الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، عماد حممد علي، جدلية العالقة بني نزع السالح واألمن  -

2013.  

عمر بن عبد اهللا البلوشي، مشروعية أسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدويل، منشورات  - 

  .2007، 1احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، ط

دواج املعايري اإلسرائيلي و إز  -عمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية بني اإلرهاب األمريكي -

  .2011الدولية، النهضة العربية، 

دراسة يف اآلثار القانونية والسياسية  –عمرو رضا بيومي، نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية  - 

  . 2000واإلسرتاتيجية حلرب اخلليج الثانية، النهضة العربية، القاهرة، 

هليئة املصرية العامة للكتاب، حممد زكي عويس، مستقبل الطاقة النووية و األمن العريب،ا - 

  .2011مصر،

، 1حممد عبد السالم، االنتشار النووي أخطر مفاهيم العالقات الدولية، ضة مصر، مصر، ط - 

2007.  

، مركز الدراسات - استخدامات األسلحة النووية اإلسرائيلية -حممد عبد السالم، حدود القوة - 

 .1996القاهرة، مصر،  السياسية و اإلسرتاتيجية، مؤسسة األهرام،

  . 2001حممد عبد اهللا نعمان، ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، القاهرة،  -
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، 1حممد عثمان، أسلحة الدمار الشامل، املوسوعة السياسية للشباب، ضة مصر للنشر و التوزيع،ط - 

2007.  

ون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة، حممد مصطفى يونس، استخدام الطاقة النووية يف القان - 

1996. 

، 1مصر، ط القاهرة، حممد نور الدين عبد املنعم، النشاط النووي اإليراين، مكتبة األجنلومصرية، - 

2009.  

 ،مصر القاهرة، حممود حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، الدار الثقافية للنشر، - 

 .1،2004ط

د حجازي حممود، حيازة واستخدام األسلحة النووية يف ضوء أحكام القانون الدويل، مطبعة حممو  - 

 . 2005 القاهرة، مصر، العشري،

 األسلحة، استخدام  على الدولية الرقابة و الدويل اإلنساين القانون يف مدخل بسيوين، شريف حممود - 

  1999.،بدون بلد النشر

  .1987مصر،  القاهرة، احلد من التسلح، دار النهضة العربية،مصطفى سالمة حسني، نظرات يف  - 

 القاهرة، مصر،ممدوح حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، الدار الثقافية للنشر، -

 .2004، 1ط

، دار سعاد 1ممدوح حامد عطية، األسلحة النووية والكيميائية و البيولوجية يف عاملنا املعاصر، ط -

  .1992الصباح، الكويت،

معهد ستوكهومل ألحباث السالم الدويل، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، الكتاب السنوي لعام  - 

 .2012دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ، مركز2012

لة الدفاع الشرعي اخلاص بالدول املالكة ألسلحة الدمار الشامل، دار أالدين األخضري، مسنصر  - 

  .2009، 1مصر، ط القاهرة، النهضة العربية،

، 2ط الرياض، السعودية،السيد يوسف بن عبد اهللا، أسلحة الدمار الشامل، مكتبة جل املعرفة،- 

2003. 

رار النامجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عامل مسري حممد فاضل، املسؤولية الدولية عن األض- 

  .1976، الكتب، القاهرة، مصر
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 :المقاالت- ب
، 162عالقاهرة،السياسة الدولية، جملة أمحد دياب، املوقف األمريكي من القوى النووية الناشئة،  -

2005.  

الدمار الشامل،أعمال الندوة  أسلحةإبراهيم حممد العناين، احملكمة اجلنائية الدولية ومنع إنتشار  - 

  .2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، "اخليار النووي يف الشرق األوسط" الفكرية

ادريس الضحاك، من نزع إقليمي للسالح النووي إىل نزع عاملي، مطبوعة أكادميية اململكة املغربية،  - 

  .1999،غربامل

اآلثار اإلسرتاتيجية و االنعكاسات بالنسبة : الباكستانية –اهلندية أمحد إبراهيم حممود، التجارب  - 

 .2001، 1ملنطقة الشرق األوسط، أعمال الندوة الفكرية، مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،ط

السياسة  - اإلشكاليات و املواقف و احتماالت املستقبل -محد ابراهيم حممود، مؤمتر منع االنتشارأ - 

 .1995يوليو  ،121الدولية، ع

أمحد أبو الوفا، قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارغوا، الة املصرية للقانون الدويل،  - 

 .1986، 42الد 

  .1999أمحد صدقي الدجاين، تأمالت يف الردع النووي، مطبوعة أكادميية اململكة املغربية، املغرب،  - 

ولية بشأن مشروعية إستخدام األسلحة النووية، الة الدولية إيريك دافيد، فتوى حمكمة العدل الد - 

  .1997، 53للصليب األمحر، ع 

ماك كورماك، الدفع بعدم وجود قانون حيكم األسلحة النووية، الة الدواية للصليب .ه.تيموثي ل - 

 .1997،  53العدد ،األمحر

تاب دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، جان بكتيه، القانون الدويل اإلنساين تطورة ومبادئه، يف ك -

  .2000، 1دار املستقبل العريب، بريوت، ط 

  القاهرة، حسام سويلم العمري، الضربات الوقائية يف االسرتاتيجية األمريكية، جملة السياسة الدولية، - 

  .2002، 57، السنة 15ع  

ضد االعتداء الذري، الة  حسني حسني خالف، ضمانة الدول الذرية للدول غري املسلحة ذريا - 

 .1974، 30املصرية للقانون الدويل، جملد 

رانية حممد طاهر، امللف النووي اإليراين بني متطلبات األمن القومي وإمالءات الشرعية الدولية، الة  - 

  .2011، 2، ج2العلمية للبحوث والدراسات التجارية، جامعة حلوان، ع
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، الة العلمية للبحوث التحديات اإلقليمية والعاملية، : وي الكوريرانية حممد طاهر، امللف النو  - 

  .2011، 2، ج2والدراسات التجارية، جامعة حلوان، ع

عبد اهلادي حممد العشري، معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية و املتغريات اإلقليمية يف الشرق  - 

 .1993وق، جامعة املنوفية، السنة الثالثة، األوسط، جملة البحوث القانونية و اإلقتصادية، كلية احلق

مراد الدسوقي، السيطرة على التسلح يف الشرق األوسط، سلسلة كراسات إسرتاتيجية، مركز  -

  .1996، 42الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، األهرام، القاهرة، ع 

الكتاب  واألمن الدويل، سيبيل باور، التطورات يف جمموعة املوردين النوويني، التسلح ونزع السالح - 

  .2012مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  ، 2012السنوي لعام 

الكتاب السنوي كايل، القوات النووية يف العامل، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، . شانون ن - 

 .2012مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، ، 2012لعام 

السياسة الدولية، جملة شريف بسيوين، احلرب األمريكية على العراق ومشروعية استخدام القوة،  - 

  .2003، لسنة151العدد

صالح الدين بوجالل، خصوصية التعويض يف شكاوى االنتهاك يف قانون منظمة التجارة العاملية،  - 

 . 2011،  5جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر، ع 

   :نظر املوقع اإللكرتوينيعبد اهللا االشعل،اهلجوم أألمريكي على العراق يف ضوء القانون الدويل العام،  - 

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/28-03-2003/a27.htm  -  

املصرية عبد العزيز خميمر، مشروعية التهديد أو استخدام األسلحة النووية يف النزاع املسلح، الة  -

   .2002مصر، القاهرة، للقانون الدويل،

 2919علي حممد كيت، مسؤولية عن خرق أحكام اتفاقيات جنيف احلوار املتمدن العدد  - 

  http://www.ahewar.org/debat/show.art :نظر املوقع اإللكرتويني، 16/2/2010

، 43ولية للصليب األمحر، ع فرانسوا بنيون، منذ مخسني عاما حلت كارثة هريوشيما، الة الد - 

1995. 

  .1995، 120، جملة السياسة الدولية، ع )اجلذور و املعاهدة( فوزي محاد، منع االنتشار النووي  - 

، 144فوزي محاد وعادل حممد أمحد، املناطق اخلالية من األسلحة النووية، السياسة الدولية، ع  - 

2001.  

كريستوفر غرينوود، فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن األسلحة النووية واإلسهام يف القانون الدويل   - 

  . 1997، 53اإلنساين، الة الدولية للصليب احلمر، ع
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لوجيي كوندوريللي، حمكمة العدل الدولية ترزخ حتت عمل األسلحة النووية، الة الدولية للصليب  - 

 .1997، 53األمحر، العدد 

بيك، القانون الدويل اإلنساين وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة - لويز دوسوالد - 

  .1997، 53النووية،الة الدولية للصليب احلمر، ع

مانفريد مور، فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية إستخدام األسلحة النووية، الة الدولية  - 

 .1997للصليب األمحر، 

هيسا كازوفوجيتا، تعليقات على الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية األسلحة  -

 .1997، 53النووية، الة الدولية للصليب األمحر، العدد

بك، القانون الدويل اإلنساين العريف، اللجنة الدولية للصليب - جون ماري هنكرتس و لويزدوزوالد- 

  .2007األمحر، مصر،

  :لرسائل والمذكراتا- ج
   رسائل دكتوراه  - 1
  .2009،اجلزائر، معلم يوسف، املسؤولية الدولية دون ضرر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة - 

مصطفى أبو اخلري، النظرية العامة للتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدويل العام، رسالة / د - 

  .2005مصر، كتوراه،كلية احلقوق، جامعة الزقازيق، د 

جنيب عوينات، القانون الدويل والطاقة النووية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة  - 

 .2008املنار، تونس، 

عبد الفتاح حممد إمساعيل، جهود األمم املتحدة لنزع السالح، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة -

  .1972القاهرة، 

  :مذكرات ماجستير- 2
بن سعدي فريزة، املسؤولية اجلنائية الدولية عن جرائم احلرب يف نظام احملكمة اجلنائي الدولية، رسالة  - 

  .2012ماجستري، كلية احلقوق تيزي وزو، 

بوغزالة حممد ناصر، معاهدة تالتيلكو حلظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية، رسالة ماجستري،   - 

  .1986اجلزائر، كلية احلقوق بن عكنون، 

عادل حممد أمحد علي، فعاليات سياسة منع االنتشار النووي منطقة الشرق األوسط كحالة دراسة،  - 

  .1999رسالة ماجستري، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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رسالة  رائد حسني عبد اهلادي، الربنامج النووي اإليراين وانعكاساته على األمن القومي العريب، - 

  .2011ماجستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األزهر، غزة، 

  :دوليةال تفاقياتاال   -د
 . املتحدة األمم منظمة ميثاق -

  . الدولية العدل حملكمة األساسي النظام -

  .للطاقة الذرية الدولية للوكالة األساسي النظام -

 .معاهدة القطب اجلنويب -

 . الذرية للطاقة األوروبية للجماعة املنشأة املعاهدة -

 . النووية للتجارب اجلزئي احلظر معاهدة  -

  . النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة  -

  .معاهدة الفضاء اخلارجي -

  .معاهدة قاع البحار -

  . النووية للتجارب شاملال احلظر معاهدة - 

  .معاهدة تالتيلكو -

 .معاهدة بانكوك -
  :الوطنية النصوص القانونية -ه

 عدم ملعاهدة االنضمام يتضمن 1994سبتمرب  21 املؤرخ يف 287- 94الرئاسي  املرسوم - 

 .1994بر أكتو  26 يف الصادر 62 العدد ، ج.ج.ر.ج ، النووية األسلحة انتشار

الصادر  75ج، العدد .ج.ر.، ج 1996مارس  30املؤرخ يف  435-96املرسوم الرئاسي رقم  - 

 و الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية بني االتفاق على املصادقة يتضمن  1996ديسمرب  1يف 

 .النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة إطار يف الضمانات لتطبيق الذرية، للطاقة الوكالة الدولية

يتضمن إنشاء املعهد اجلزائري  2011يونيو  2مؤرخ يف  211 - 11املرسوم الرئاسي رقم  - 

املرسوم  .2011يونيو  8الصادر يف  32ج، العدد .ج.ر.النووية، جللتكوين يف اهلندسة 

يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم يف  2012فرباير  2 6مؤرخ يف 87 -12الرئاسي رقم 

 .2012فرباير  29الصادر يف  12ج، العدد .ج.ر.اال األمن النووية، ج
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 :ملخص

تناولت هذه الدراسة ، تنفيذ اجلهود الدولية للحد من إنتشار األسلحة النووية، كمسألة لقيت إهتمام      

  .اتمع الدويل  نظرا ملا تشكله األسلحة النووية من خماطر دد األمن واإلستقرار الدويل  بل اإلنسانية مجعاء 

نتشار األسلحة النووية والسيطرة عليها، وعلى هذا األساس إجته اتمع الدويل  إىل وضع حد إل 

لتخليص العامل من أخطارها املتزايدة من خالل سن العديد من النصوص اإلتفاقية الدولية العاملية واإلقليمية، و 

إنشاء إطار مؤسسايت يهتم ذه املسألة، ألن جمرد النص على ذلك يعد أمر غري كاف، بل البد أن يقرتن هذا 

  .ن الضمانات، اليت تكفل له االحرتاماملسعى مبجموعة م

  .األسلحة ، التسلح، األسلحة النووية، اجلهود الدولية، اإلنتشار النووي: الكلمات المفتاحية
Résumé :     Cet étude à pris en charge, la mise en œuvre des efforts internationaux 
pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires, ce problème qui a pris 
l'attention de la communauté internationale, en raison de ce que les armes nucléaires 
représentent  comme dangers qui menacent la sécurité et la stabilité internationales, 
et à l'ensemble de l'humanité . 

  A   cet égard, la communauté internationale s’est mis à faire face au danger de la 
prolifération des armes nucléaires et la contrôler et de débarrasser le monde de ses 
dangers croissantes. A travers l’établissement des textes et conclure des 
Conventions internationales (mondiale, régionale) Et la mise d'un cadre 
institutionnel qui s’occupe de ce problème, puisque prescrire des textes est 
insuffisant ; il faut qu’il soit accompagner avec un ensemble de garanties qui 
assurent le respect de ses efforts. 

Les mots clefs: armes, armes nucléaires, non-prolifération nucléaire, les efforts 
internationaux. 

Abstract:      This study has taken in to, the implementation of international efforts 
to fight against the proliferation of nuclear weapons as an which issue has received 
the attention of the international community for nuclear weapons is a threat to 
international security and stability, but the whole humanity.  

   To halt the proliferation of nuclear weapons and rid the world from the danger ; 
the international community lead the world to an international conventions and set 
an institutional framework cares as issue, because texts alone are not enough but 

must be accompany with safeguards in order to ensure respect for its efforts. 

Key- words: weapons, nuclear weapons, against the proliferation of nuclear, 

international efforts. 


