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يتطلَّب إن  النووية  للتكنولوجيا  املسؤول  االستخدام 

الترّصف يف النفايات املشّعة عىل نحو مأمون وسليم 

بيئياً، األمر الذي يقتيض من البلدان أن تضع قيد العمل تدابري 

تقنية وإدارية وقانونية صارمة. 

وميكن الرجوع إىل الجوانب القانونية للترّصف يف النفايات 

املُلزِمة  الدولية  الصكوك  من  واسعة  طائفة  ضمن  املشّعة 

وغري املُلزِمة قانونياً. وتركِّز هذه اللمحة العامة عىل الصكوك 

النووي  األمان  تتناول  التي  تلك  سيام  ال  أهمية،  األكرث 

واألمن والضامنات واملسؤولية املدنية عن األرضار النووية. 

بشأن  الصلة  ذات  اإلقليمية  الصكوك  أيضاً  د  تحدِّ وهي 

البيئية  بالتقييامت  منها  يتعلق  ما  البيئية، ال سيام  املسائل 

االسرتاتيجية، وتقييامت األثر البيئي، وإتاحة فرص الحصول 

القرارات،  اتخاذ  يف  واملشاركة  للجمهور،  املعلومات  عىل 

وكذلك االحتكام إىل القضاء. 

االتفاقية  تُعدُّ  املشّعة،  النفايات  يف  الترّصف  مجال  ويف 

وأمان  املستهلك  الوقود  يف  الترّصف  أمان  بشأن  املشرتكة 

الترّصف يف النفايات املشّعة لعام 1997 )االتفاقية املشرتكة( 

هي املعاهدة األكرث صلة بهذا املوضوع. وتنطبق االتفاقية 

املشرتكة عىل أمان الترّصف يف النفايات املشّعة عندما تنشأ 

املصادر  ذلك  يف  مبا  مدنية،  تطبيقات  من  النفايات  هذه 

املختومة املهَملة، وتعدين اليورانيوم، والنفايات الناتجة عن 

عمليات التجهيز، والترصيفات الناجمة عن أنشطة خاضعة 

للتنظيم الرقايب. وكمثال لذلك، تقيض االتفاقية املشرتكة بأن 

املشّعة  النفايات  نقل  يف  املشارِكة  املتعاقدة  األطراف  عىل 

عرب الحدود أن تتَّخذ خطوات مناسبة لضامن االضطالع بهذا 

النقل عىل نحو يتَّسق مع أحكامها وسائر الصكوك الدولية 

املشّعة  النفايات  أن  أيضاً  ويالَحظ  الصلة.  ذات  املُلِزمة 

بكلٍّ  النووية مشمولة  القوى  تشغيل محطات  الناتجة عن 

من االتفاقية املشرتكة واتفاقية األمان النووي لعام 1994. 

ويف مجال األمان النووي، تُعترب أحكام مدونة قواعد السلوك 

غري امللزمة قانونيًا التي أصدرتها الوكالة يف عام 2003 بشأن 

يتعلق  فيام  أيضاً  صلة  ذات  وأمنها  املشّعة  املصادر  أمان 

فيها  الترصُّف  يتم  التي  املهَملة  املختومة  املشّعة  باملصادر 

كنفايات مشّعة. 

وتستند تلك الصكوك القانونية إىل معايري األمان ذات الصلة 

الصادرة عن الوكالة، وبشكل خاص أساسيات األمان، وكذلك 

التي تتناول اإلطار الحكومي  متطلبات األمان وأدلَّة األمان 

متهيداً  املشّعة  النفايات  يف  والترّصف  والرقايب؛  والقانوين 

للتخلُّص منها؛ والتخلُّص من النفايات املشّعة؛ والنقل املأمون 

املشّعة  واملواد  اليتيمة  املصادر  ومراقبة  املشّعة؛  للمواد 

األخرى يف صناعات إعادة تدوير املعادن وإنتاجها. 

املادية  الحامية  اتفاقية  تتناول  النووي،  األمن  مجال  ويف 

للمواد النووية لعام 1980 )اتفاقية الحامية املادية(، بصيغتها 

لة يف عام 2005، الحامية املادية للمواد النووية )مبا يف  املعدَّ

ذلك النفايات املشّعة( املستخدمة لألغراض السلمية وذلك 

االستخدام  وأثناء  الدويل  الصعيد  عىل  النووي  النقل  أثناء 

. واتفاقية الحامية املادية  والخزن والنقل عىل الصعيد املحلِّ

الحامية  مجال  يف  قانونيًا  امللزم  الوحيد  الدويل  الصك  هي 

املادية للمواد النووية. 

عليها  املنصوص  الوكالة  ضامنات  تُطبَّق  ذلك،  عن  وفضالً 

النووية  اتفاقات ضامنات شاملة عىل جميع املواد  مبوجب 

الجوانب القانونية للترصّف يف النفايات املشعـّة: 
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة*

ميكن الرجوع إىل الجوانب القانونية للترصّف يف 

النفايات املشّعة ضمن طائفة واسعة من الصكوك 

الدولية املُلزِمة وغري امللزمة قانونياً. وتركِّز هذه اللمحة 

العامة عىل الصكوك األكرث صلة بالترصّف يف النفايات 

املشّعة، ال سيام تلك التي تتناول األمان النووي واألمن 

والضامنات واملسؤولية املدنية عن األرضار النووية.
قانوين  نظام  املعنونة  املقالة  إىل  أيضاً  الرجوع  * يجدر 

املشّعة،  النفايات  البيئة والترّصف يف  دوىل متسع: حامية 

بقلم فولفرام تونهاوزر )رئيس قسم قوانني املجال النووي 

بالوكالة(  القانونية  الشؤون  ملكتب  التابع  واملعاهدات 

أمان  لقسم  السابق  )الرئيس  لينزيل  غوردون  والسيد 

النفايات بالوكالة(، املنشورة يف املجلّد 42، العدد 3، 2000، 

من مجلة الوكالة.
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باتفاقات ضامنات  املرتبطة  الدول  أرايض  تباش** يف  التي 

شاملة نافذة أو تحت واليتها أو تباَش تحت سيطرتها يف أي 

النفايات  تحتويها  التي  النووية  املواد  ذلك  ويشمل  مكان. 

املُحتفظ بها لغرض حرصي وهو التحّقق من عدم تحريف 

هذه املواد إىل أسلحة نووية أو أجهزة تفجريية نووية أخرى. 

وعالوًة عىل ذلك، مبوجب الربوتوكوالت اإلضافية التي تربمها 

الوكالة  تتحقَّق  شاملة،  ضامنات  باتفاقات  املرتبطة  الدول 

مها الدول عن مكان وجود النفايات  من املعلومات التي تقدِّ

عىل  تحتوي  التي  اإلشعاع  القوية  أو  اإلشعاع  املتوسطة 

بلوتونيوم أو يورانيوم شديد اإلثراء أو يورانيوم-233، أو أي 

معالجة إضافية لها. 

القانونية  النووية، تشمل الصكوك  وفيام يتعلق باملسؤولية 

الدولية ذات الصلة اتفاقية فيينا بشأن املسؤولية املدنية عن 

األرضار النووية لعام 1963، وبروتوكول عام 1997 لتعديل 

النووية،  األرضار  املدنية عن  املسؤولية  بشأن  فيينا  اتفاقية 

واتفاقية التعويض التكميل عن األرضار النووية لعام 1997. 

فيام  الثالث  الطرف  لتعويض  أساساً  الصكوك  هذه  وتوفِّر 

يتعلق باألرضار النووية الناجمة عن وقوع حادثة نووية أثناء 

نقل النفايات املشّعة أو عن وقوع حادثة نووية يف منشأة 

نووية، مثل مرفق لخزن النفايات املشّعة، أو مفاعل ُمغلق، 

أو منشأة يجري إخراجها من الخدمة، أو مرفق للتخلُّص من 

النفايات املشّعة. 

وأخرياً، فإن الصكوك اإلقليمية املتعلقة باملسائل البيئية ذات 

مة ملعالجة النفايات  أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت املصمَّ

املعاهدات،  هذه  وتتناول  منها.  والتخلُّص  وخزنها  املشّعة 

املعتَمدة تحت رعاية لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 

االسرتاتيجية،  البيئية  والتقييامت  البيئي،  األثر  تقييامت 

للجمهور، ومشاركة  املعلومات  الحصول عىل  وإتاحة فرص 

الجمهور يف اتخاذ القرارات، واحتكام الجمهور إىل القضاء. 

وهي تشمل اتفاقية عام 1991 لتقييم األثر البيئي يف إطار 

عرب حدودي )اتفاقية إيسبو(، وبروتوكول عام 2003 للتقييم 

يف  البيئي  األثر  تقييم  باتفاقية  امللحق  االسرتاتيجي  البيئي 

 1998 )بروتوكول كييف(، واتفاقية عام  إطار عرب حدودي 

البيئة  عن  املعلومات  عىل  الحصول  فرص  بإتاحة  الخاصة 

ومشاركة الجمهور يف اتخاذ القرارات بشأنها واالحتكام إىل 

القضاء يف املسائل املتعلقة بها )اتفاقية آرهوس(. 

أنتوين كريستيان ويثريال وإيزابيل روبني، مكتب الشؤون 

القانونية التابع للوكالة

وفيام يتعلق باملسؤولية النووية، تشمل الصكوك 

القانونية الدولية ذات الصلة اتفاقية فيينا بشأن 

املسؤولية املدنية عن األرضار النووية لعام 1963، 

وبروتوكول عام 1997 لتعديل اتفاقية فيينا بشأن 

املسؤولية املدنية عن األرضار النووية، واتفاقية 

التعويض التكميل عن األرضار النووية لعام 1997.

مبوجب  للضامنات  تخضع  لتي  ا لنووية  ا املواد   ** 

اتفاقات الضامنات الشاملة تتألَّف من اليورانيوم والبلوتونيوم 

والثوريوم. 


