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الشؤون القانونية
اإلطار القانوني لألمن النووي

املالحظات االفتتاحية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل ماريانو غرويس يف الفعالية الوزارية الجانبية بشأن تعزيز اإلطار
القانوني العاملي لألمن النووي التي عُ قدت خالل املؤتمر الدويل لألمن النووي :استدامة الجهود وتعزيزها (مؤتمر األمن النووي .)2020
(الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

موجز
•	يؤدي األمن النووي دورا ً أساسيًّا يف ضمان االستخدام
املأمون واآلمن والسلمي للتكنولوجيا النووية.
•	وال يوجد صك قانوني دويل واحد يتناول األمن النووي
بطريقة شاملة.
•	ويتكون اإلطار القانوني الدويل لألمن النووي من عدد من
الصكوك ،امللزمة قانونا ً وغري امللزمة قانوناً.
•	وتساعد الوكالة الدول األعضاء يف االنضمام إىل الصكوك
القانونية الدولية ذات الصلة وتنفيذها ،بما يف ذلك يف مجال
األمن النووي.

مقدمة
يركز األمن النووي عىل منع األعمال اإلجرامية أو املتعمدة غري
املأذون بها وكشفها والتصدي لها ما انطوت عىل مواد نووية أو
مواد مشعة أخرى أو مرافق مرتبطة بها أو أنشطة ذات صلة أو

كانت موجهة ضد كل ذلك .ويوفر اإلطار القانوني الدويل لألمن
النووي األساس إلرساء ن ُ ُ
ظم وطنية فعالة لألمن النووي .كما
ِّ
وينسق نُهج مكافحة
يشكل أساسا ً للتعاون واملساعدة الدوليني،
األعمال اإلجرامية وغريها من األعمال غري املأذون بها املتعمدة
التي تنطوي عىل مواد نووية ومواد مشعة أخرى.

املعاهدات املتعددة األطراف
املعاهدة الرئيسية يف مجال األمن النووي هي اتفاقية الحماية
املادية للمواد النووية وتعديلها عام  ،2005الذي اعتُ ِمد تحت
رعاية الوكالة .وكان دخول اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية
حيز النفاذ يف عام  1987وتعديلها يف أيار/مايو  2016معلمني
بارزين عىل طريق إعداد اإلطار القانوني الدويل لألمن النووي،
حيث ال يزاالن التعهدين الوحيدين امللزمني قانونا ً عىل الصعيد
الدويل يف مجال الحماية املادية للمواد النووية حسب االتفاقية،
وللمرافق النووية املستخدمة لألغراض السلمية حسب التعديل
املدخل عىل االتفاقية.
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املستشارة القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرة مكتب
الشؤون القانونية السيدة بريي لني جونسون يف الفعالية الخاصة ببدء
نفاذ تعديل اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية.
(الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وتحدد اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية االلتزامات القانونية
لألطراف فيما يتعلق بالحماية املادية للمواد النووية املستخدمة
لألغراض السلمية يف أثناء النقل الدويل؛ وتجريم بعض األعمال؛
والتعاون الدويل ،عىل سبيل املثال ،يف حالة رسقة مواد نووية أو
السطو عليها أو أي استيالء غري قانوني عليها أو وجود تهديد
ذي مصداقية بحدوث ذلك.
ويوسع تعديل اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية من نطاق
املعاهدة األصلية بحيث تشمل الحماية املادية للمرافق النووية
واملواد النووية املستخدمة لألغراض السلمية يف أثناء استخدامها
وخزنها ونقلها محليًّا .كما يُمعِ ن يف تجريم األعمال املتعلقة
باالتجار غري املرشوع يف املواد النووية أو املرافق النووية
وتخريبهما ،وينص عىل تعزيز التعاون الدويل يف ضوء النطاق
املوسع ،مثل املساعدة وتقاسم املعلومات يف حالة التخريب.
بيد أن هناك معاهدات أخرى تتناول جوانب األمن النووي .فعىل
سبيل املثال ،تشمل االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب
النووي ،املعتمدة تحت رعاية األمم املتحدة ،جميع املواد املشعة،
بما يف ذلك املواد النووية ،وتطلب من الدول األطراف تجريم
حيازة املواد املشعة أو األجهزة املشعة واستخدامها بشكل غري
مرشوع ومتعمد ،وكذلك استخدام املرافق النووية بشكل غري
مرشوع أو إلحاق رضر بها .كما تتضمن االتفاقية التزاما ً بأن
"تبذل الدول األطراف كل جهد" التخاذ التدابري املناسبة لضمان
الحماية املادية للمواد النووية واملواد املشعة األخرى ،عىل النحو
املحدد يف االتفاقية ،وبالتايل مراعاة توصيات الوكالة ووظائفها
ذات الصلة .غري أن االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب
النووي ،عىل نقيض اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية
وتعديلها ،ال تحدد أي التزامات بعينها العتماد التدابري الترشيعية
والرقابية الالزمة لضمان الحماية املادية للمواد واملرافق.
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وتشمل الصكوك األخرى ذات الصلة االتفاقية الدولية لقمع
الهجمات اإلرهابية بالقنابل واالتفاقية الدولية لقمع تمويل
اإلرهاب ،وكلتاهما اعتمدتا تحت رعاية األمم املتحدة؛
وبروتوكول  2005ا ُمللحق باتفاقية قمع األعمال غري املرشوعة
املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول  2005ا ُمللحق
بربوتوكول قمع األعمال غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة
املنشآت الثابتة املوجودة عىل الجرف القاري ،املعتمد تحت رعاية
املنظمة البحرية الدولية؛ واتفاقية قمع األعمال غري املرشوعة
املتعلقة بالطريان املدني الدويل ،املعتمدة تحت رعاية منظمة
الطريان املدني الدويل (اإليكاو).

قرارا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1373
( )2001و)2004( 1540
باإلضافة إىل الصكوك املذكورة أعاله ،فإن كال من قرار مجلس
األمن  )2001( 1373وقرار مجلس األمن  )2004( 1540لهما
صلة باألمن النووي ،وقد اعتُ ِمدا بموجب الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة ،وهما ملزمان قانونا ً لجميع الدول األعضاء
يف األمم املتحدة.
ويدعو قرار مجلس األمن  ،)2001( 1373يف جملة أمور ،الدول
إىل التعاون من أجل منع األعمال اإلرهابية وقمعها واتخاذ
إجراءات ضد مرتكبيها ،فضالً عن االنضمام إىل االتفاقيات
والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب .ويحدد قرار
مجلس األمن  )2004( 1540التزامات الدول ،يف جملة أمور،
باعتماد وإنفاذ قوانني تحظر عىل الجهات الفاعلة من غري الدول
استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية أو وسائل
إيصالها ،واحتياز هذه األسلحة والوسائل واستخدامها ونقلها.
وباإلضافة إىل ذلك ،يتطلب القرار من الدول وضع تدابري مالئمة
وفعالة والحفاظ عليها لحرص وتأمني املواد ذات الصلة خالل
مرحلة اإلنتاج واالستخدام والتخزين ،وكذلك تدابري الحماية
املادية املالئمة والفعالة ،والضوابط الحدودية وضوابط التصدير.

فوائد االنضمام إىل اتفاقية الحماية املادية
وتعديلها
ال تقترص أهمية اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية ،بعد
تعزيزها بالتعديل املدخل عليها ،عىل الدول التي لديها مرافق أو
مواد نووية فحسب ،بل تشمل جميع الدول ،وذلك لعدة أسباب:
	-1أنها تعزز األمن الوطني للدولة من خالل توفري إطار دويل
معزز ملكافحة اإلرهاب النووي وتأمني املواد النووية ،مما
يساعد عىل تقليل احتمالية ارتكاب أعمال رشيرة تنطوي عىل
مواد و/أو مرافق نووية.
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	-2أنها تيرس التعاون واملساعدة عىل الصعيدين الدويل
واإلقليمي يف هذا املجال.
	-3أنها توفر األساس لضمان تقديم األشخاص الضالعني يف
األعمال اإلرهابية وغريها من األعمال اإلجرامية إىل العدالة
وحرمانهم من املالذ اآلمن.
 -4أنها تنسق النُّهج الوطنية ملنع األعمال اإلجرامية وغريها من
األعمال غري املأذون بها والتصدي لها ما انطوت عىل مواد
ومرافق نووية ،مع االعرتاف بأن مثل هذه األعمال التي تُرتكب
يف دولة واحدة سوف يكون لها عواقب عىل الدول األخرى.
	-5ومن شأن االلتزام باتفاقية الحماية املادية للمواد النووية
وتعديلها وتنفيذهما التنفيذ الكامل أن يسهم يف الوفاء
بالتزامات الدولة بموجب قرار مجلس األمن .)2004( 1540

الصكوك غري امللزمة قانونا ً

تُصدر الوكالة أيضا ً سلسلة األمن النووي وتتعهدها ،وهي
سلسلة من املنشورات تتألف من أساسيات األمن النووي،
والتوصيات ،وأدلة التنفيذ ،واإلرشادات التقنية .وتوفر سلسلة
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األمن النووي إرشادات متوافق عليها دوليًّا بشأن جميع
جوانب األمن النووي .وهي تتماىش مع االلتزامات املنصوص
عليها يف الصكوك امللزمة قانونا ً املذكورة أعاله ،بما يف ذلك
اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية وتعديلها ،وتساعد الدول
عىل تنفيذها.
وباإلضافة إىل ذلك ،تهدف مدونة قواعد السلوك بشأن أمان
املصادر املشعة وأمنها إىل مساعدة الدول عىل تحقيق مستوى
عال واملحافظة عليه بشأن أمان وأمن املصادر املشعة طوال
ٍ
دورة حياتها .وهي تقدم إرشادات بشأن إعداد وتنفيذ
السياسات والقوانني واللوائح الوطنية ،وبشأن تعزيز التعاون
الدويل فيما يتعلق باملصادر املشعة التي قد تشكل خطرا ً كبريا ً
عىل األفراد أو املجتمع أو البيئة .وتُشجَّ ع الدول عىل اإلعراب
ً
كتابة إىل املدير العام للوكالة عن التزامها السيايس باتباع
اإلرشادات الواردة يف مدونة قواعد السلوك .وتُستكمل مدونة

قواعد السلوك بوثيقتني إرشاديتني هما إرشادات بشأن استرياد
املصادر املشعة وتصديرها وإرشادات بشأن الترصُّ ف يف
املصادر املشعَّ ة املهمَ لة.

اتفاقية الحماية املادية للمواد النووية وتعديلها

اتفاقية الحماية املادية
للمواد النووية
التعديل

الحماية املادية

الجرائم

التعاون الدويل

املواد النووية يف أثناء
النقل الدويل

األعمال غري املأذون بها املتعمدة
التي تنطوي عىل مواد نووية
التهديد باستخدام مواد نووية
إلحداث رضر
رسقة مواد نووية أو السطو عليها
الجرائم اإلضافية (محاولة ارتكاب
إحدى الجرائم الوارد رسدها
واملشاركة يف ارتكابها)

التعاون واملساعدة فيما يتعلق
باإلجراءات الجنائية ون ُ ُ
ظم
الحماية املادية

باإلضافة إىل

باإلضافة إىل

باإلضافة إىل

تهريب املواد النووية
تخريب املرافق النووية
تغطية "األرضار الجسيمة التي
تلحق بالبيئة"
الجرائم اإلضافية الجديدة
(تنظيم أو توجيه اآلخرين الرتكاب
إحدى الجرائم الوارد رسدها)

توسيع التعاون واملساعدة
وتقاسم املعلومات يف حالة
التخريب

املرافق النووية واملواد النووية
يف أثناء مرحلة االستخدام املحيل
والتخزين والنقل
نظام الحماية املادية
(مثل إرساء إطار ترشيعي ورقابي،
والسلطة املختصة)

تبادل املعلومات لحماية أو
استعادة املواد املستوىل عليها
بصورة غري مرشوعة
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لاللتزامات الناشئة عن صكوك القانون النووي الدويل التي هي طرف
فيها أو التي تنوي االنضمام إليها .وتدعو الوكالة ،عند تقديم املساعدة
الترشيعية ،إىل اتباع نهج شامل يغطي جميع جوانب القانون النووي،
بما يف ذلك األمان واألمن والضمانات يف املجال النووي وكذلك
املسؤولية عن األرضار النووية .ويف حالة اتفاقية الحماية املادية
للمواد النووية وتعديلها ،يُقدَّم الدعم يف صياغة وتنقيح األحكام
القانونية الوطنية املتعلقة بالحماية املادية والتجريم والعنارص
األخرى املتعلقة باإلطار القانوني الوطني املالئم لألمن النووي.

الخاتمة
املساعدة التي تقدمها الوكالة
تيرس الوكالة انضمام الدول األعضاء إىل الصكوك الدولية
وتنفيذها يف مجال األمن النووي من خالل الخدمات االستشارية
مثل الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحماية املادية والخدمة
االستشارية الدولية الخاصة باألمن النووي والخطط املتكاملة
لدعم األمن النووي ،وكذلك من خالل برنامج الوكالة للمساعدة
الترشيعية.
ويف سياق برنامج الوكالة للمساعدة الترشيعية ،يُقدَّم الدعم للدول
األعضاء يف تقييم ترشيعاتها الوطنية وتنقيحها من أجل االمتثال
للحصول عىل املزيد من املعلومات والدعم ،يرجى االتصال:
باملستشارة القانونية ومديرة
مكتب الشؤون القانونية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Vienna International Centre, PO Box 100
1400 Vienna, Austria

رقم الهاتف)+43 1( 2600-21500 :
الربيد اإللكرتونيLegislative-Assistance.Contact-Point@iaea.org :
ويمكن االطالع عىل تفاصيل إضافية عرب الرابطwww.iaea.org/ola :

يساعد االنضمام العاملي إىل الصكوك القانونية الدولية يف مجال
األمن النووي والتنفيذ الكامل لها ،وال سيما اتفاقية الحماية املادية
للمواد النووية وتعديلها ،واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب
النووي ،وكذلك استخدام اإلرشادات الدولية املنطبقة كتلك املبينة
يف سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ،الدو َل يف التمتع
بفوائد العلوم والتكنولوجيا النووية مع إدارة وتقليل املخاطر عىل
صحة اإلنسان واملجتمع والبيئة.
ويرد وصف وتحليل أكثر تفصيالً للصكوك القانونية الدولية ذات
ِ
الصلة يف املنشور املعنون اإلطار الدويل لألمن النووي (العدد  4من
سلسلة القانون الدويل الصادرة عن الوكالة) ،املنشور يف عام .2011

املجاالت التي قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
	-1تعزيز معرفتها باإلطار القانوني لألمن النووي ،بما يف ذلك
عن طريق زيادة وعيها بفوائد االنضمام إىل الصكوك
القانونية الدولية الرئيسية ،من خالل املشاركة يف حلقات
العمل والحلقات الدراسية التي تعقدها الوكالة.
 -2االستفادة من برنامج الوكالة للمساعدة الترشيعية بغية التوصل
إىل فهم أفضل للعنارص التي يتألف منها اإلطار القانوني
النووي الوطني املالئم ،بما يف ذلك يف مجال األمن النووي.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
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