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ص ملخَّ

•  ُيَعدُّ وضع إطار قانوين وطني مناسب ومواصلة تنفيذه من 

األمور املهمة لضمان االستخدام اآلمن واملأمون والسلمي 

للتكنولوجيا النووية.

•  وقد اعُتمدت طائفة واسعة من الصكوك القانونية الدولية 

حتت رعاية الوكالة يف جماالت األمان واألمن والضمانات 

واملسؤولية املدنية عن األضرار النووية.

•  وتدعم الوكالة الدول األعضاء يف االلتزام بهذه الصكوك 

القانونية الدولية وتنفيذها ويف وضع تشريعات وطنية 

شاملة مناظرة لها.

مة مقدِّ

تقدِّم التكنولوجيا النووية وعوداً بتحقيق فوائد عظيمة يف 

طائفة متنوعة من امليادين؛ من الطب والزراعة إىل توليد 

الكهرباء والصناعة. بيد أنَّ الطاقة النووية واإلشعاعات املؤيِّنة 

يمكن أيضاً أن تتسبَّب يف خماطر على الصحة واألمان البشريين 

وعلى البيئة، وهي خماطر يلزم إدارتها وإخضاعها للتنظيم 

الرقابي بعناية.

ومن العوامل املهمة يف هذا الصدد وضع إطار وطني قانوين 

مناسب ومواصلة تنفيذه من أجل تنظيم ومراقبة األنشطة 

املتعلقة بالتكنولوجيا النووية.

ا جلميع الدول التي تشارك يف أي نشاط ينطوي على استخدام  ُيَعدُّ وضع إطار قانوين وطني مناسب ومواصلة تنفيذه أمراً مهمًّ

الطاقة النووية واإلشعاعات املؤينة، من استخدام آالت األشعة السينية لألغراض الطبية إىل توليد الطاقة النووية والتصرف يف 

الوقود النووي املستهَلك.

 أهمية وجود إطار قانوني وطين مناسب لالستخدام 
اآلمن والمأمون والسليم للتكنولوجيا النووية

الشؤون القانونية

الدورة السنوية ملعهد القانون النووي التي عقدتها الوكالة يف بادن بالنمسا يف عام 2015.  )الصورة من: د. كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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ما هو القانون النووي؟

الغرض من القانون النووي هو إرساء إطار قانوين ملزاولة 

األنشطة املتصلة بالطاقة النووية واإلشعاعات املؤينة على 

ر حماية وافية لألفراد واملمتلكات والبيئة. نحو يوفِّ

ويشمل القانون النووي ثالثة ميادين أساسية يتعيَّن التطرُّق 

إليها عند وضع إطار قانوين وطني مناسب وهي:

•  األمان، وُيقصد به حماية الناس والبيئة من اخملاطر 

اإلشعاعية، وأمان املرافق واألنشطة التي تنشأ عنها 

هذه اخملاطر؛

التي تنطوي  •  األمن، وُيقصد به منع األفعال اإلجرامية 

ـة األخرى أو على  على املواد النووية واملواد املشعَّ

األفعال  املواد واكتشاف تلك  املرافق املرتبطة بتلك 

لها؛ والتصدِّي 

•  الضمانات، وُيقصد بها التدابير التي تضمن وفاء الدول 

داتها باستخدام املواد النووية ألغراض سلمية فحسب. بتعهُّ

ويشمل القانون النووي أيضاً املسؤولية، وُيقصد بها وضع 

آليات للتعويض عن األضرار النووية التي تنتج عن حادث 

نووي.

وينطوي القانون النووي على مكوِّن وطني وآخر دويل: 

ن الوطني - الوثائق التشريعية )على سبيل املثال:  •  املكوِّ

القوانين والتشريعات والنظم األساسية والقرارات( التي 

ترسي قواعد من أجل االستخدام املأمون واآلمن والسلمي 

للتكنولوجيا النووية؛

ن الدويل - اعُتمدت طائفة واسعة من الصكوك  •  املكوِّ

القانونية الدولية حتت رعاية الوكالة يف جماالت األمان 

واألمن والضمانات واملسؤولية املدنية عن األضرار النووية.

المسؤوليةالضماناتاألمناألمان
ـر عن  •  اتفاقية التبليغ املبكِّ

وقوع حادث نووي

•  اتفاقية تقديم املساعدة 

يف حالة وقوع حادث 

نووي أو طارئ إشعاعي

•  اتفاقية األمان النووي

•  االتفاقية املشتركة بشأن 

أمان التصرف يف الوقود 

املستهلك وأمان التصرف 

يف النفايات املشعة

•  اتفاقية احلماية املادية 

للمواد النووية

•  تعديل اتفاقية احلماية 

املادية للمواد النووية

•  اتفاقات الضمانات 

الشاملة

•  البروتوكوالت اإلضافية 

التفاقات الضمانات 

الشاملة

•  اتفاقية فيينا بشأن 

املسؤولية املدنية عن 

األضرار النووية

•  بروتوكول تعديل اتفاقية 

فيينا بشأن املسؤولية 

املدنية عن األضرار 

النووية

•  البروتوكول املشترك 

بشأن تطبيق اتفاقية 

فيينا واتفاقية باريس

•  اتفاقية التعويض 

التكميلي عن األضرار 

النووية

 الصكوك القانونية الدولية

تضع الصكوك القانونية التي اعُتمدت حتت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئ ومتطلبات حتظى باعتراف دويل فيما 

ا )مثل املعاهدات واالتفاقيات  يخصُّ االستخدام املأمون واآلمن والسلمي للتكنولوجيا النووية. وهي تشمل صكوكاً ملزمة قانونيًّ

واالتفاقات( وصكوكاً غير ملزمة قانونيًّا )مثل مدونات قواعد السلوك ومعايير األمان والوثائق اإلرشادية يف جمال األمن(.

ا يف اإلطار القانوين الوطني لهذه  ت إليها دولة ما أو االتفاقات التي أبرمتها عنصراً هامًّ وتمثِّل جمموعة االتفاقيات التي انضمَّ

الدولة. وعند االنضمام إىل أيٍّ من هذه الصكوك، تضطلع الدولة بعدد من االلتزامات، ويجب أن تكون تشريعاتها الوطنية متَّسقة 

مع هذه االلتزامات.

وتشمل الصكوك امللزمة قانوناً ذات الصلة ما يلي:
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وضع وتعزيز اإلطار القانوين الوطني

منذ األيام األوىل لتطوير التكنولوجيا النووية وحتى 

استخداماتها اليوم، لطاملا اعُتبر أنَّ هذه التكنولوجيا تتطلب 

ر اإلطار القانوين الوطني  ترتيبات قانونية خاصة. ويوفِّ

أساساً مناسباً لتنظيم ومراقبة األنشطة التي تنطوي على 

ة دول أعضاء  التكنولوجيا النووية. وقد أثبتت التجربة يف عدَّ

أن أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو صياغة قانون نووي وطني 

شامل يضمُّ كل اجلوانب ذات الصلة بالتنظيم واملراقبة يف 

اجملال النووي.

وعلى غرار سائر القوانين الوطنية، ُتقيَّم التشريعات النووية 

وُتستعرض وُتعدَّل بصفة دورية حسب االقتضاء من أجل 

حتديد ومعاجلة الثغرات أو جعل التشريع متَّسقاً مع معاهدة 

ت إليها الدولة أو تزمع االنضمام إليها.  أو اتفاقية انضمَّ

وحُتدَّث القوانين أيضاً لكي تأخذ يف احلسبان اخلطط اجلديدة 

الستخدام التطبيقات النووية، أو الدروس املستفادة من 

التجارب الوطنية أو الدولية، أو استعراضات النظراء، أو أفضل 

الدولية. املمارسات 

وينظر واضعو التشريعات، عند تقييم أو صياغة أو تنقيح 

التشريعات النووية وأي قوانين ذات صلة، فيما إذا كان اإلطار 

القانوين الوطني:

•  يشمل كل األنشطة التي تنطوي على استخدام الطاقة النووية 

واإلشعاعات املؤينة والتي ُيضطلع بها أو ُيزمع االضطالع 

بها يف الدولة؛

•  ويكفل إنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات سلطات ووظائف 

واضحة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة يف اجملال النووي؛

ن أحكاماً وافية بشأن األمان واألمن والضمانات،  •  ويتضمَّ

وعند االقتضاء املسؤولية عن األضرار النووية؛

•  ويمتثل لاللتزامات القانونية الدولية الواقعة على الدولة؛

•  ويتَّسم بالوضوح واالتِّساق ويخلو من الثغرات أو التداخالت 

التي يمكن أن تؤثِّر يف االضطالع بالوظائف الرقابية.

برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية

الدولية حتت  القانونية  الصكوك  واسعة من  اعُتمدت طائفة 

د الصكوك  رعاية الوكالة يف اجملال النووي. ونظراً إىل تعقُّ

الوطنية  النووية  التشريعات  يكون وضع  فقد  دها،  وتعدُّ

م، هناك طلب متزايد  واعتمادها مهمة صعبة. وإزاء ما تقدَّ

تقدِّمها  التي  التشريعية  الدول األعضاء على املساعدة  من 

الوكالة.

ز الدعم الذي تقدِّمه الوكالة على ما يلي:  ويركِّ

•  إذكاء الوعي بين كبار املوظفين ومتَّخذي القرارات بشأن 

أهمية الصكوك القانونية الدولية التي اعُتمدت حتت رعاية 

الوكالة وبشأن أهمية إرساء إطار قانوين وطني مناسب 

ومواصلة تنفيذه؛

•  ومساعدة الدول على تقييم التشريعات النووية واستعراضها 

ووضعها، وفهم الصكوك القانونية الدولية على نحو أفضل، 

وتنفيذ التزاماتها الدولية؛

•  وتدريب املسؤولين من الدول األعضاء يف جمال القانون 

النووي من أجل دعم بناء القدرات الوطنية فيما يخص 

ومواصلة  وتنقيحه  الوطني  القانوين  اإلطار  تقييم 

حتديثه؛ 

القانون  املواد املرجعية فيما يخص  •  وإعداد وتعميم 

النووي.

مناقشة القانون النووي يف مدرسة إدارة الطاقة النووية املشتركة 

بين اليابان والوكالة. طوكيو، اليابان، تموز/يوليه 2017.

)الصورة من: مدرسة إدارة الطاقة النووية، اليابان(
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 جماالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها 

من مساعدة الوكالة 

•  تقييم اإلطار القانوين الوطني لكل منها وحتديثه، حسب 

االقتضاء، فيما يتصل بمزاولة األنشطة التي تنطوي على 

االستخدام اآلمن واملأمون والسلمي للتكنولوجيا النووية.
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•  تعزيز املعارف بشأن خمتلف الصكوك القانونية الدولية 

دة حتت رعاية الوكالة من أجل االستخدام املأمون 
َ
املعتم

واآلمن والسلمي للتكنولوجيا النووية. 

•  االستفادة من برنامج الوكالة للمساعدة التشريعية بغية 

ل لفهم أفضل للعناصر التي يتألَّف منها اإلطار القانوين  التوصُّ

النووي الوطني املناسب واإلطار القانوين الدويل املتصل به.

املشاركون يف حلقة العمل اإلقليمية بشأن القانون النووي للدول األعضاء يف منطقة أمريكا الالتينية يف سانتو دومينغو، اجلمهورية 

الدومينيكية، كانون األول/ديسمبر 2014.

)الصورة من: وزارة الطاقة والتعدين، اجلمهورية الدومينيكية(
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