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 مق م 
 

  
ن ملللن قضلللايا عصلللرنا الحلللالي التللللوث البيئلللي  إن لكلللل عصلللر قضلللاياطر التلللي تطلللرح       نفسلللها إ وام

بشكل عام والتلوث باإلشعاع النووي وهو من أهمها إ األمر الذي دعل  إلل  اهتملام المجتملع اللدولي 

وخاصًة المتقدم ألهمية هذا الموضوع إ وذلك بسبب التقدم التقني والعلمي فلي المجلاالت كافلة اللذي 

يللات النوويللة منهللا خاصللةص إ وخصوصللًا بعللد اسللتخدام الطاقللة النوويللة أدى إللل  ارتفللاع هائللل فللي النفا

 بدياًل لمصادر الطاقة التقليدية األخرى .

والالفت لالنتباط أن لهذا النوع من النشاط النووي الواسع تبعات سلبية تتمثل في مخلاطر التللوث     

العلملي والتقنلي فلي سلبيل  الناتج عنه إ األمر الذي يلدعو إلل  اتخلاذ خطلوات تشلريعية تكلرس الجهلد

ذ إن هذط التشريعات واألنظمة واللوائح المنظملة لهلذا النلوع ملن النشلاط إ فل  ن  الحد من مخاطرها إ وام

لزامللاع علينللا النظللر فللي هللذط التشللريعات وطريقللة معالجتهللا لهللذط المخللاطر وتقييمهللا مللن حيللث درجللة 

إلل  التشلريعات السلابقة فلي هلذا المجلال مللع الحمايلة القانونيلة التلي يوفرهلا المجتملع خاصلةص بالقيللاس 

 تلك الحديثة بالمعالجة .

لما كانت أعداد ضلحايا المخلفلات النوويلة فلي تزايلد مسلتمر علل  مسلتوى العلالم إ ملن حيلث علدد    

الوفيات أو علدد التشلوهات اينيلة أو المسلتقبلية لألجيلال الالحقلة إ وفلي العلراق للوحظ بشلكل خلاص 

عللض اإلحصللائيات الرسللمية التللي حصلللنا عليهللا مللن الجهللات ذات العالقلللة هللذا األمللر مللن خللالل ب
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والتللي تثيللر مخللاوف كللل مطللللع إ إذ بلغللت وحسللب التقللارير الدوليلللة بللأن اإلشللعاعات الموجللودة فلللي 

عللام إ وتشللير أيضللًا صللحيفة ) بيلللت ( الفرنسللية أن  100العللراق ممكللن أن تسللتمر لمللدة تزيللد عللل  

اليللات المتحللدة األمريكيللة عللل  العللراق فللي حللرب تحريللر الكويللت لسللنه كميللة الللذخيرة التللي ألقتهللا الو 

تفللوق تلللك الكميللة التللي ألقتهللا عللل  هيروشلليما فللي الحللرب العالميللة الثانيللة إ وكشللف تقريللر  1991

لإلشلعاع أدى إلل  تعلرض األجنلة إ وملن ثلمو أصليبوا  1994فيزيائي تعرض األمهلات الحواملل لعلام 

ة ب صلللابات األطفلللال فلللي البصلللرة بلللأمراض مستعصلللية وخبيثلللة إ بالسلللرطان وأشلللارت دراسلللات خاصللل

طنللًا مللن اليورانيللوم  320وأشللارت اللجنللة االستشللارية للمحكمللة الجنائيللة فللي بروسللكل اللل  أن هنالللك 

 المنضب في األراضي العراقية إ وغيرها الكثير كما سنبين هذا الحقًا .

لعراقيلللة المنظملللة لهلللذا النشلللاط الخطلللر األملللر اللللذي دعانلللا إلللل  الخلللوض فلللي غملللار التشلللريعات ا    

ومدى فاعليتها في الحماية لهذط المصلحة القانونية المستحدثة مقارنة مع التشريعات السابقة في هذا 

فلي  ملا كتبنلاطر المجال سواء كانت تلك التشريعات دولية أو إقليميلة إ فضلاًل علن ذللك نأملل أن يرسلهم 

لمهملة فلي مجلال العللوم واالقتصلاد إ والتلي تعلد خطلرًا علل  تنظيم الحماية القانونيلة لهلذط المصللحة ا

 البيئة فيما لو قدر للعراق أن يدخل في مضمار الدول الناشطة في هذا المجال .
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 الحماية الجنائية وأساس باإلشعاع النووي ماهية التلوث

  

مفهوم  لتلوث باإلشعاع  لمبحث  ألول: 

  لنووي

  عريف بالتلوث باإلشعاع النوويالت املطلب األول:
 عناصر التلوث باإلشعاع النووياملطلب الثاين: 

  
أساس  لحماي   لمبحث  لثاني: 

  لجنائي  من  لتلوث باإلشعاع  لنووي

 أساس احلماية اجلنائية البيئة املائية يفاملطلب األول: 
 التشريعات الوطنية والدولية 

 ة البيئة األرضية يف أساس احلماية اجلنائياملطلب الثاين: 
 والدولية الوطنيةالتشريعات 

 احلماية اجلنائية البيئة اهلوائية يف  أساسثالث : املطلب ال                      
 التشريعات الوطنية والدولية                      
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 الفصل األول

الحماية  وأساسماهية التلوث باإلشعاع النووي 

 الجنائية

 

إلشللللللعاع هللللللو جللللللزء مللللللن البيئللللللة ويصللللللدر مللللللن الللللللذرة إ فاإلشللللللعاعات إمللللللا أن تكللللللون إن ا       

كهرومغناطيسية كأشعة جاما وأشعة أكلس إذ تسلتخدم فلي المجلاالت العلميلة إ أو تكلون إشلعاعات 

 . ( 1)ذات طبيعة جسمية مثل ألفا وبيتا

 . ال يحس بسهولةوتتوقف طاقة اإلشعاع وأثرط عل  نوعه أو مصدرة إذ إنه ال يرى وال يشم و      

وألهمية هلذا الموضلوع إ ال بلد ملن بيلان ماهيلة التللوث اإلشلعاعي و اللذي سلوف نتناولله فلي      

مبحثللين يتضللمن المبحللث األول مفهللوم التلللوث باإلشللعاع النللووي إ أمللا المبحللث الثللاني سيتضللمن 

 أساس الحماية الجنائية . 

 
 المبحث األول

 مفهوم  التلوث باإلشعاع النووي

أو الهلواء      يعد تسرب المواد اإلشعاعية أو التسرب النووي إل  أحلد مكونلات  البيئلة كالملاء     

الل  الكائنلات الحيلة فلي  أو التربة من أخطر أنواع التلوث البيئي في عصرنا الحاضر إ فهو ينتقل

 . (2)كل مكان دون أي مقاومة

________________________ 
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 . 49إ ص  2002إ الحماية الجنائية للبيئة الهوائية إ سنه  ( د . محمد حسين عبد القوى1) 

 . 49( د. محمد حسين عبد القوى إ المصدر أعالط إ ص 2) 

وتكمن خطورة اإلشعاعات في أنها تسبب إصابات وأمراض كثيرة لإلنسان والكائنلات األخلرى      

أكثر من أربعين موقعًا في  وهنالك  . (1)وخاصة باألمراض السرطانية فضاًل عن األمراض الوراثية

   . (2)أنحاء العراق كافة ملوثًا بمستويات عالية من اإلشعاعات المؤينة والمواد السامة

وألهمية الموضوع سوف نتناول هذا المبحلث فلي مطلبلين يتضلمن األول تعريلف التللوث باإلشلعاع 

 التلوث باإلشعاع النووي . عناصرالنووي إ وفي الثاني نبين 

 

 ألولالمطلب ا

 تعريف التلوث باإلشعاع النووي

إن التلللوث بشللكل عللام يعنللي ظهللور شلليء فللي مكللان مللا وال يكللون مرغوبللا فيلله فللي هللذا         

إ ثلم نتنلاول  فقهلاً المكان .  لذا سوف نبين أوال تعريف التلوث باإلشعاع النووي لغًة وكذلك تعريفه 

 تعريفه قانونًا ضمن فرعين 

 

 الفرع األول

 للتلوث باإلشعاع النووي الفقهيغوي و التعريف الل

 التلوث لغًة : كلمه التلوث بمدلولها اللفظي تدل عل  الدنس والفساد والنجس إ وفعلها )لوث (       

___________________________ 

متلللللللاح فلللللللي  w.phys4arab.net/vb/showthread.php?t=20860http://ww( الموقلللللللع االلكترونلللللللي : 1) 

 ص . 10:17إ الساعة  18/12/2014
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 .  91إ ص  2010إ بدون مكان نشر إ سنه  1( سليم مطر إ موسوعة البيئة العراقية إ ط 2) 

 

. و اللللوث بللالفتح يعنللي البيئللة الضللعيفة غيللر الكاملللة إ ومنلله قيللل  (1)ويعنللي لللوث الشلليء تلويثللاً    

رجلل الضلعيف العقلل الللوث وفيلله لوثله بلالفتح أي حماقلة واللوثللة بالضلم واالسلترخاء و الحبسله فللي لل

 . (2)اللسان ولوث ثوبه بالطين أي لطخة وتلوث به

فالتلوث بمعن  التغيير فنقول لوث الشيء أي خالطه فتلوث الشيء بالشيء أي تلوث الملاء أو      

 . (3)ة ضارةالهواء أو التربه أي خالطه بمواد غريب

( بأنه ) أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤدي  Odumوقد عرفه العالم البيئي )   

الل  تلأثير ضللار فلي الهلواء أو المللاء أو التربلة أو يضللر بصلحة اإلنسلان أو الكائنللات الحيله األخللرى 

 .  (4)موارد المتجددة(وكذلك يؤدي إل  األضرار للعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثير في حالة ال

وكذلك عرفته منظمة التعاون والتنمية األوروبية بأنهو قيام اإلنسان بطريلق مباشلر أو غيلر مباشلر    

 . (5)باإلضرار بالبيئة الطبيعية والكائنات الحيه

 بأنه التغيير  1965وكذلك عرفه المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة عام    

_______________________ 

 . 607إ ص  1978( الشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الجزائري إ مختار الصحاح إ بيروت إ سنه 1)

إ ص  1922( احمد بلن محملد بلن عللي المقلري الفيلومي إ المصلباح المنيلر ة المطبعلة األميريلة إ القلاهرة إ سلنه 2)

769 . 

الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء احكلام القلانون اللدولي  د. خالد السيد متول  محمد إ نقل النفايات(  3)

 وما بعدها . 16إ ص  2005إ القاهرة إ سنه  1إ ط 

إ دمشلق  إ دار الفكلر  1 ( د. رجاء وحيد دويدري إ البيئة بمفهومها العلمي المعاصر وعمقها الفكلري التراثلي إ ط4)

 . 195إ ص  2004إ سنه 
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 . 195إ ص  المصدر أعالطإ ( د. رجاء وحيد دويدري 5)

 

الللللذي يحللللدث بفعللللل التللللأثير المباشللللر وغيللللر المباشللللر عللللل  نحللللو يخللللل بللللبعض االسللللتعماالت أو    

 .  (1)التي كان من المستطاع القيام بها في الحالة الطبيعية لذلك الوسط األنشطة

فة مادة غريبة إل  وعرفه البنك الدولي بأنه كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستخدمه إل  إضا     

الهلللواء أو الملللاء أو الغلللالف األرضلللي فلللي شلللكل كملللي يلللؤدي إلللل  التلللأثير فلللي نوعيللله الملللوارد وعلللدم 

 . (2)مالءمتها وفقدانها خواصها أو تؤثر في استقرار استخدام تلك المواد

  وعرللرف أيضللًا بأنللهر كللل مللا يللؤدي نتيجللة التكنولوجيللا المسللتخدمة إللل  إضللافة مللادة غريبللة إللل       

الهللواء أو المللاء أو التربللة بشللكل كمللي يللؤثر فللي نوعيللة المللوارد وعللدم مالءمتهللا وفقللدانها لخواصللها 

 . (3)وتؤثر في عدم استقرار لتلك الموارد المختلفة

تناولللت التلللوث مللن جانللب وتركللت  هابعضللف كانللت قاصللرة  فنجللد أنهللا السللابقة  مللن اسللتقراء التعريفللات

خللرى قللد تناولللت التلللوث بشللكل عللام أو تعللالج نوعللا معينللا مللن أ اتفللي حللين نجللد تعريفللإ  خللرآ اً جانبلل

فضلل تعريلف لوصلف التللوث واللذي كلان قلد تنلاول كلل جوانلب التللوث أن أللذا نلرى  إالتلوث البيئي 

نلوفمبر  14هو التعريف الصادر ملن منظملة التعلاون والتنميلة فلي الميلدان االقتصلادي الصلادرة فلي 

اإلنسلللان فلللي البيئلللة بطريقلللة مباشلللرة أو غيلللر  دخلللال) إ بأنهلللاعرفلللت ظلللاهرة التللللوث  إذ 1974لسلللنه 

حلللداث نتلللائج ضلللارة تعلللرض صلللحة اإلنسلللان للخطلللر إ أو تضلللر إمباشلللرة ملللواد أو طاقلللة ملللن شلللأنها 

 إ أو تضر تعرقل بالمصادر الحيوية إ أو النظم البيئية إ أو تخل باالستمتاع بالوسط الطبيعي إ أو

_________________________ 

 . 3حمد حسين عبد القوي إ بحث حول التلوث البيئي إ مركز األعالم األمني إ بدون سنة طبع إ ص ( د. م1)

 .  196( د. رجاء وحيد دويدري إ مصدر سابق إ ص 2)
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إ  1999إ سلنه إ دار النهضلة العربيلة إ القلاهرة  2فيروس العصلر إ ط ….( حسن أحمد شحاته إ التلوث البيئي 3)

 . 51ص 

تعرقللللل  لحيويللللة إ أو الللللنظم البيئيللللة إ أو تخللللل باالسللللتمتاع بالوسللللط الطبيعللللي إ أوبالمصللللادر ا     

إ وكللذلك التعريللف الللذي أوردطر األسللتاذ خاجللاك إذ عرفللهر   (1)(االسللتعماالت األخللرى المشللروعة للبيئللة

بأنهر ) عمليلة طلرح مقصلودة أو عارضلة للملوثلات أو النفايلات بأشلكالها المختلفلة ) صللبة إ سلائلة إ 

يلللة ( ناجملللة علللن قيلللام اإلنسلللان بفعاليتللله المتعلللددة مملللا يلللؤدي إلللل  نتلللائج ضلللارة بمكونلللات البيئلللة غاز 

يجاد ظروف معيشية غير مالئمة لحياة الكائنات الحية(  . (2)الطبيعية وام

فهو من َشعع الّشيءر َشع ًا إ أي َتَفَرَق وانتشَر إ ويقال اإلشعاع المنتشر أما اإلشعاع لغة :      
(3) . 

     . انبعاث مستمر لجسيمات نشيطة مثل أشعة ألفا و أشعة بيتا و أشعة جاماويعرف أيضًا بأنه     

واإلشعاع هو انبعلاث طاقلة امتلدادها فلي الفضلاء أو الوسلط الملادي علل  هيئلة موجلات أيلا كلان     

الف خلللر إ فاإلشلللعاع بلللاختأملللا اإلشلللعاع بمعنلللاط الواسلللع فهلللو طاقلللة تنتقلللل ملللن مكلللان ي.  (4) نوعهلللا

 ال ان اإلشلللعاع الجلللدير باالهتملللام كمللللوث هلللو االشلللعاعإ إ  مصلللادرط سلللواء ملللن الضلللوء او الصلللوت

المؤين إ أي االشعاع ذو الطاقة الكافية لتأين الذرات والجزيئات وتأين الذرة عنلدما تكسلب كميلة ملن 

 . (5)واحد أو أكثر من إلكترونة زالالطاقة كافية إل

_____________________________ 

 . 18د. خالد السيد المتول  مجمد إ مصدر سابق إ ص ( 1)

(  خاجاك فرويلر وارتلان وارتانيلان إ دراسلة التللوث اإلشلعاعي بلاليورانيوم المنضلب لبيئلة محافظلة البصلرة إ رسلالة 2)

 . 6إ ص  2006ماجستير إجامعة البصرة إ كلية التربية إ  سنه 

 . 354إ ص  1993وزارة التربية والتعليم إ سنه معجم اللغة العربية إ المعجم الوجيز إ  (3)

  http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=617472.0( الموقع االلكتروني :4)

 ص .10:15إالساعة  18/12/2014إ متاح 
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 . 436إ ص  1989جامعة بغداد إ كلية العلوم إ سنه  ( لورانت هوجز إ التلوث البيئي إ5)

 

والمللراد هنللا هللو اإلشللعاع المللؤين فيعللرف أنلله : نللوع مللن الطاقللة ترط للقلله ذرات معينللة وينتقللل عللل      

هيئة موجات  كهرومغناطيسلية )أشلعة جاملا أو األشلعة السلينية( أو علل  هيئلة جسليمات )نيترونلات 

 . (1)بيتا أو ألفا(

ن نبلين أصلار البلد لنلا ملن و المقصود بالتلوث والمقصلود باإلشلعاع بشلكل علام  أن بّيناوبعد        

 بشكل خاص .باإلشعاع النووي المقصود بالتلوث 

حلداث تللوث يختلللف إقلد علرف بأنله تسلبب االنسلان فلي باإلشلعاع النلووي ن التللوث أ وللذا نلرى     

خطللر ألللذي يعللد فللي الوقللت الحاضللر مللن اباإلشللعاع النللووي وهللو التلللوث  ة إعللن الملوثللات المعروفلل

مشلكلة مهملة ومعقلدة نتيجلة النتشلارط وكثلرة اسلتخدام باإلشعاع النووي إ إذ يمثل التلوث  أنواع التلوث

المللواد ذات النشللاط اإلشللعاعي فللي مجللاالت مختلفللة ومتنوعللة كالطللب والصللناعة ومجللاالت البحللث 

ة ناتجًا عن وجود تركيز ملن النويلدات المشلعة للبيئباإلشعاع النووي ويعد التلوث   العلمي األخرى .

باإلشعاع النووي التي لم تكن موجودة أصاًل في البيئة نتيجة للممارسات المختلفة إ إذ انتشر التلوث 

( وتفلاقم عواملل عديلدة نتجلت علن  1991 - 1980في العراق بعلد حربلي الخلليج األولل  والثانيلة )

إ وتؤكد المصادر الدولية الخاصة  (2)ل  اليورانيوم المستنفذسقوط األطنان من القنابل التي تحتوي ع

 (3) عام 100بالسالح النووي أن هذط اإلشعاعات يمكن أن تستمر مشعة مدة ال تقل عن 

____________________________ 

إ متللاح     tp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/ar/ht( الللرابط االلكترونللي : 1)

 03:00إ الساعة  20/12/2014

 . 238سليم مطر إ مصدر سابق إ ص (  2)
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( د . عبللد الجبللار عبللود الحلفللي إ التلللوث البيئللي فللي البصللرة إ دار الكفيللل للطباعللة والنشللر إ بللدون مكللان نشللر إ 3)

 . 19إ ص  2014سنه 

هلللو تزايللد غيلللر طبيعلللي فلللي كميللة األشلللعة الضلللارة سلللواء بشلللكل باإلشلللعاع النلللووي وث فللالتل         

بأنله  أيضلاً وعلرف   . (1)طبيعي أو من خالل استعمال اإلنسان للملواد المشلعة الطبيبلة أو الصلناعية

بأنلله وجللود نشللاط  كللذلكو  .( 2)للل  أحللد مكونللات البيئللة ) تربللة إ هللواء إ مللاء (إتسللرب المللواد المشللعة 

 . (3)وق الحد المسموح به بشكل يضر باإلنسان والكائنات الحيه في بيئة معينهإشعاعي ف

علللالم بأنللله التللللوث النلللاتج علللن انتشلللار الملللواد المشلللعة بسلللبب اإلهملللال فلللي  وأيضلللًا علللرف بأنلللهر       

 . (4)التخلص من النفايات المشعه أو المتفجرات النووية

باإلشللعاع لللم تتنللاول كلل المقصللود بللالتلوث  اريفأن تلللك التعلملن خللالل التعللاريف السلابقة نجللد      

نلله كللان أإال باإلشللعاع النللووي يبللدو أنلله قللد شللمل أنللواع التلللوث  األخيللرتعريللف الن أورغللم إ النللووي 

 . باإلشعاع النوويفهو لم يحدد مكونات البيئة التي تتعرض للتلوث إ قاصرًا من جهة أخرى 

هلو كلل تللوث نلاتج باإلشلعاع النلووي ن التللوث أقة للذا يمكلن أن نسلتخلص ملن التعلاريف السلاب     

 –الملاء  –لل  تللوث مكونلات البيئلة ) الهلواء إعن تسرب المواد المشعة بشكل عادي أو إهملال أدى 

 معظم األحيان  .في ب ضرار قد تؤدي بحياة اإلنسان  أو أصابه ةالتربة ( او أحد الكائنات الحي

____________________________ 

 . 60إ ص  1996إ دار الفكر إ دمشق إ  1علي حسن موس  إ التلوث الجوي إ ط  (  د.1)

 . 49( د. محمد حسين عبد القوى إ الحماية الجنائية للبيئة الهوائية إ مصدر سابق إ ص 2)

( اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط االلكترونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي : 3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%

B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A  م03:30إالساعة  20/12/2014إ متاح 

بلدون مكلان نشلر إ بلدون سللنة ( د. إبلراهيم بلن عبلد الحميلد علالم إ بحللث بعنلوان أطاللله علل  أنلواع التللوث البيئللي إ4
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 . 164ص  إ  نشر

 

 الفرع الثاني

 للتلوث باإلشعاع النووي القانونيالتعريف 

ربطللت العديللد مللن التشللريعات الوطنيللة بللين اعتبللار الشلليء بحسللب مجاللله مللن الملوثللات وبللين       

يذائها . فنجد إ ن قانون الوقايلة ملن االشلعاعات النوويلة علرف التللوث بأنله إضرارط بالصحة العامه وام

عللل  جسللم االنسللان أو دخولهللا فيلله أو انتشللارها فللي البيئللة بمقللادير ة مللواد المشللعترسللب أو سللقوط ال

 .(1)كميات تفوق الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها الهيئة بتعليمات

 ةو صللفأأو تركيللز  ةبأنلله وجللود أي مللن الملوثللات فللي البيئللة بكميللالعراقللي وكللذلك عرفلله قللانون البيئللة 

اشللللر اللللل  األضللللرار باإلنسللللان أو الكائنللللات الحيلللله أو المكونللللات تللللؤدي بطللللرق مباشللللر أو غيللللر مب

 . (2)التي توجد فيه  ةالالحياتي

فللي المللادط االوللل  منلله تعريللف للملوثللات البيئيللة  2008لسللنة  37رقللم وكللذلك أورد قللانون البيئللة     

بهما أو ضوضللاء أو إشلعاعات أو حلرارة أو وهلج أو ملا شللا ةأو غازيل ةأو سلائل ةبأنهلا أي ملواد صللب

 .( 3)ث البيئةيو غير مباشر لتلو أأو عوامل تؤدي بطريق مباشر 

وردهللا أالتللي نفسللها فقللد أورد التعريفللات  2009لسلنة  27رقللم أملا قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة      

 . (4)قانون البيئة في المادة األول 

 المذكورة فكل القوانينوي باإلشعاع النو ن القوانين العراقية قاصرة نوعا ما عن بيان التلوث أونجد  

___________________________ 

 المعدل . 1980لسنه  99( رابعا من قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤينه رقم 1( المادة رقم )1)

 . 2008لسنه  37( من قانون البيئة العراقي رقم 1( المادة رقم )2)
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 أعالط .نفسه ( القانون 3)

 . 2009لسنه  27ية وتحسين البيئة رقم ( من قانون حما2( المادط )4)

 ا متعلللق أساسللاً هن بعضللأمللع  متخصللص إبشللكل باإلشللعاع النللووي لللم تعللرف التلللوث  سللابقاً       

للذا كلان قصلور ملن المشلرع  ة إ مثل قانون الوقاية ملن اإلشلعاعات المؤينلباإلشعاع النووي بالتلوث 

 خرى .ع التلوث ايوأنوا باإلشعاع النووي ذا ساوى بين التلوث إالعراقي 

خلر للم يلورد أي تعريلف للمقصلود المصلري هلو اي المشرعن أأما بالنسبة للقوانين العربية فنجد      

المعللدل لللم يللورد أي تعريللف للمقصللود  1994لسللنه  4ن قللانون رقللم أنجللد  إذبللالتلوث اإلشللعاعي  إ 

نما إ بالتلوث اإلشعاعي   . (1)اإلشعاع النوويالتلوث بها للمواد الخطرة وأدرج من ضمن اً ورد تعريفأوام

بأنللله كلللل تغييلللر فلللي خلللواص البيئلللة  2009لسلللنه  9وعلللرف أيضلللا قلللانون البيئلللة المصلللري رقلللم      

ضلرار بصلحة االنسلان والتلأثير علل  ممارسلة حياتله الطبيعيلة  لل  اإلإو غيلر مباشلر أبطريق مباشلر 

 . (2)و الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجيأ

النلاجم التللوث ن قانون حماية البيئة وتنميتها قد عرف التلوث بأنه أالقوانين اإلماراتية فنجد أما      

إرادي أو غير  إ  و غير مباشرأبشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام اإلنسان بشكل مباشر 

ملن جرائمله واللذي ينشلأ  مواد والعوامل الملوثه في عناصر البيئة الطبيعية إ من الإرادي ب دخال أي 

  . (3)أي خطر عل  صحة اإلنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى الموارد والنظم البيئية

 
_______________________________________________ 

( فيهللا عللل  ان المقصللود بللالمواد الخطللرة هللي تلللك المللواد التللي تضللر 1( نصللت الفقللرة الثامنللة عشللر مللن المللادة )1)

نسان أو تؤثر عليه تأثيرا ضارا عل  البيئة مثل الملواد المعديلة او السلامة أو القابللة لالنفجلار أو لالشلتعال بصحة اإل

 أو ذات اإلشعاعات المؤينه .
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 . 2009لسنة  9رقم ( من القانون 7( البند )2)

 . 1999لسنه  24رقم األماراتي ( من قانون حماية البيئة وتنميتها 1( المادة )3)

أورد تعريف للمواد الخطلرة والملواد الضلارة وقلد أشلار الل  التللوث نفسه إ  لك القانون السابقوكذ     

 .( 1)ولكنه لم يورد أي تعريف خاص بهباإلشعاع النووي 

 ةولعللل القللانون الوحيللد مللن القللوانين العربيللة المقارنلله فللي بحثنللا هللذا هللو قللانون القواعللد التنظيميلل     

باإلشلللعاع واللللذي علللرف المقصلللود بلللالتلوث  إ  عات المؤينللله األملللاراتياألساسلللية للوقايلللة ملللن اإلشلللعا

حدى الملواد أو علل  سلطحها أو فلي الجسلم البشلري أو فلي أيله إداخل  ةبأنه وجود مواد مشعالنووي 

 إ  (2)ن تكون ضارطأتكون غير مرغوب فيها أو يمكن  إذماكن أخرى أ

بالقللللانون  ةأسللللو باإلشللللعاع النللللووي للتلللللوث  اً وقللللد كللللان االوللللل  بالمشللللرع العراقللللي أن يللللورد تعريفلللل    

 األماراتي .

لللم الفرنسللي  2006لسللنه  686ن قللانون الشللفافية والسللالمة النوويللة رقللم أفنجللد  فللي فرنسللاأمللا      

 . باإلشعاع النووييورد أي تعريف للمقصود بالتلوث اإلشعاعي رغم كون القانون متعلق بالتلوث 

ن أي مشللرع قللد سللاوى بللين الحللرارة واالهتللزاز والنفايللات أابقة ويبللدو مللن مطالعللة النصللوص السلل     

وبللين  ةمللن الملوثللات ثللم سللاوى بللين الخطللورة مللن اإلشللعاعات المؤينلل وعللدهاوغيرهللا مللع اإلشللعاعات 

 اإلشعاعات قد تكون أكثر خطورة من غيرها . أنالمواد المعدنية والقابلة لالنفجار أو االشتعال رغم 

ه ملللادة أو خللليط ذات تلللأثير خطللر أو ضلللار يعلللادل أو يزيللد علللن الحلللدود أيللل هر نللبأالمللللوث  عللرفو    

 نساني أو بمساهمة منه ويعرض بصورة مباشرة أو غير إالمسموح بها دوليا إ ينتج أو يفرز بفعل 

_______________________________ 

 .  1999لسنه  24رقم األماراتي ( من قانون حماية البيئة وتنميتها 1( المادة )1)

 55( من الملحق لقانون القواعد التنظيمية األساسية للوقاية ملن اإلشلعاعات المؤينله فلي األملارات رقلم 1( المادة )2)
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 . 2004لسنه 

 

 .( 1)و المحتملأوالبيئة لإليذاء الفعلي وصحته مباشر حياة اإلنسان      

 

 المطلب الثاني

 باإلشعاع النوويالتلوث    عناصر

     

 ثالثلللة تلللوافر ملللن البلللد القانونيلللة الناحيلللة ملللن معتبلللراً  النلللووي االشلللعاع علللن وثالتلللل يكلللون لكلللي      

 : وهي عناصر

 الفرع األول

 للتلوث باإلشعاع النوويالنشاط اإلشعاعي 

توجللد بعللض المللواد المشللعة طبيعيللا فللي القشللرة األرضللية وقللد تنتشللر فللي البيئللة بفعللل عوامللل        

ت نفسللله هناللللك ملللواد مشلللعة ملللن صلللنع اإلنسلللان وتعلللزى طبيعيلللة ال دخلللل لإلنسلللان فيهلللا إ وفلللي الوقللل

وفلللي ضلللوء ذللللك يمكلللن تقسللليم إ أسلللباب تسلللربها إلللل  البيئلللة إلللل  فعاليلللات اإلنسلللان غيلللر المنضلللبطة 

 يحدث التلوث الصناعي  وصناعية (2)التلوث بالمواد المشعة ال  قسمين طبيعيةب النشاط اإلشعاعي

__________________________ 

قلوق إ جامعلة حلسيد محمد إ الحماية الجنائية لإلنسان من اخطلار التللوث باإلشلعاع النلووي إ كليلة ال( فؤاد أمين ا1)

 . 77إ ص  2010طنطا إسنه 

مللن مكونللات البيئللة ذاتهلللا دون تللدخل اإلنسللان فهلللي ( فالنشللاط اإلشللعاعي الطبيعللي هلللو ذلللك النشللاط الللذي ينلللتج 2)

منذ نشلأة األرض وتحلت تلأثير األشلعة الكونيلة والنظلائر المعملرة  تكونت مع بدء الخليقة في الطبيعة عناصر طبيعية

 دارإ  الجنللائي القللانون ظللل فللي النللووي باإلشللعاع التلللوثشللقو, إ د. هللدى حامللد قإ  ونللواتج انحللالل المللواد للمشللعة
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  -ثالثللة مصللادر هللي :باإلشللعاع النللووي الطبيعللي للتلللوث  وللنشللاط اإلشللعاعي .19إ ص القللاهرةإ  العربيللة النهضللة

 =هي األشعة التي تنفذ إلينا من الفضاء الخارجي ومصدرها المجرات والشمس وتقسم إل   أوال : األشعة الكونية :

______________________________________ 

% جسيمات الفا و 12% من البروتونات و 87األشعة الكونية االولية : وتتألف من  -1   ثالثة أنواع وهي :ة     

كم  إ وتقل كثافتهلا كلملا اقتربنلا ملن سلطح  50صر ثقيلة من الكربون واألوكسجين وتتواجد عل  ارتفاع % من عنا1

 االرض .

األشعة الكونية الثانية : وهي نتاج تفاعلل األشلعة الكونيلة األولل  ملع الغلالف الجلوي للألرض وتتلألف ملن   -2     

داد كثافتهلا كلملا اقتربنلا ملن سلطح األرض وهلي تتواجلد إشعاع كهرومغناطيسي والكترونات وبروتونات ونيترونات وتز 

 كم فأقل . 20عل  ارتفاع 

األشللعة الشمسللية : عبللارة عللن بروتونللات تتللدفق خارجللة عللن الشللمس عقللب انبعللاث توهجللات نيرانيللة تظهللر  -3     

علل  سلطح عل  هيئة لسان كبير من سطحها إ جزء من هذط األشعة تكون طاقة كبيرة بحيث تكفي ألحداث تغيلرات 

الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط اإللكترونللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي:  إ  األرض يمكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن كشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفها

https://www.google.iqurlsa=t&source=web&rct=j&ei  إ السلللللللللللللللللاعة  24/12/2014إ متلللللللللللللللللاح

الجلوي  اإلشلعاعات إلل  الغلالفوتحتوي عل  أنواع مختلفة من اإلشلعاعات المؤينلة إ وعنلد وصلول هلذط   م.12:42

( كيلو متر في العروض 5إ1فاألحياء عند ارتفاع ) تتفاعل مع المواد المكونة لهذا الغالف مكونة جسيمات أقل طاقة

إ وتبلللن نسللبة التعللرض لهللا  العليللا تتلقلل  ضللعف مللا تتلقلل  األحيللاء عنللد مسللتوى سللطح البحللر فللي المنطقللة االسللتوائية

 . 207د. علي حسن موس  إ مصدر سابق ص  إ  كل عام  لي ريمم 200بالنسبة للفرد حوالي 

يوجللد حللوالي سللبعون نظيللرًا مشللعًا ينتشللر فللي عناصللر الطبيعللة الموجللودة  فللي ثانيااا : العنا اار ال شااعة بالطبيعااة : 

ل .وتحتوي القشرة الخارجية األرضية عل  كميات ضئيلة ملن العناصلر المشلعة مثل القشرة األرضية أو التربة أو الماء

اليورانيللوم والثوريللوم إ وتختلللف تركيللز العناصللر المشللعة بالتربللة بللاختالف أنواعهللا إ وكللذلك تحتللوي التربللة عللل  نسللبة 

( المشلع وتتكلون اإلشلعاعات الصلادرة ملن التربلة أساسلا ملن إشلعاعات جاملا إ إذ تملتص  48ضئيلة ملن الكالسليوم )

لتعللرض لإلشلعاع مللن منطقلة إلل  أخللرى فهلو يزيللد فلي البرازيللل ويختللف ا .  الفلا و بيتلا داخللل القشلرة الخارجيللة للتربلة

ملي ريم في السنة إ وقلد تزيلد الجرعلة التلي تعطيهلا هلذط  2000نتيجة توافر خام الثوريوم ويتعرض الشخص لحوالي 
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وملن أهلم العناصلر المشلعة وأخطرهلا  . 63د. علي حسن موسل  إ مصلدر سلابق إ ص إ  العناصر واألشعة الكونية

 =   إ إذ تتسرب هذط العناصر إل  البيئة بفعل األمطار وكذلك 226و الراديوم  320ئة واإلنسان هو الثوريوم عل  البي

قامللة  (1)الصللناعي     بللالمواد المشللعة نتيجللة أنشللطة اقتصللادية وعسللكرية عللدّة كللالتفجيرات النوويللة وام

 المفاعالت أو استخدام المواد المشعة في أغراض مختلفة كالطب مثال .

والمصادر الصناعية هي تلك المصلادر التلي تعلّد ملن صلنع االنسلان فهلي ملا يترتلب عليهلا ملن     

 مناط المسؤولية الجنائية من التلوث باإلشعاع النووي .

 وهي : النشاط اإلشعاعيمصادر لذا البد من اإلشارة ال  أهم   

 أواًل : التفجيرات النووية :       

 إ إذ تجللللري هللللذط (2)مصللللدرا مهمللللًا مللللن مصللللادر اإلشللللعاع النللللوويتشللللكل التفجيللللرات النوويللللة       

 التفجيرات في الجو أو تحت األرض وعندما تجري في الجو قريبا من سطح األرض ف ن قوة 

_______________________________________ 

الميلللاط لتبريلللد خاملللات اليورانيلللوم إذ يسلللتدعي حفلللر كميلللات كبيلللرة ملللن األراضلللي للحصلللول عليهلللا إ وأن اسلللتخدام إ  

د. حسلين عللي السلعدي إ عللم البيئلة إ دار إ  المفاعالت النووية ويعّد من أكبر مصلادر التللوث فلي الوقلت الحاضلر

ورغم وجود هذا اإلشعاع فلي عناصلر الطبيعلة فلال تثلور أي  . 362إ ص  2006اليازوري إ عمان إ األردن إ سنة 

 خل إلرادة اإلنسان في تواجدط . مشكلة قانونية من حيث مدى التلوث به ألنه ال د

هي عبارة عن نظائر مشعة داخل الجسم بحكم المواد الداخلة في   ثالثا : العا ر ال شعة في جسم اإلنسان :     

وتختلف كمية اإلشعاع الذي يتعلرض لهلا   تركيبه ومنها الرادون وهو أحد عناصر سلسلة التحلل اإلشعاعي لليورانيوم

اللل  آخللر إ فمللثال تللزداد كميللة اإلشللعاعات فللي الرئللة عنهللا فللي نخللاع العظللم وتعللّد أسللباب جسللم اإلنسللان مللن عضللو 

واإلنسللان البللالن يحتللوي عللل   . ارتفللاع نسللبة المللواد المشللعة فللي رئللة المللدخن مللن أهللم اسللباب اإلصللابة بسللرطان الرئللة

نسلان ملن العناصلر المشلعة ميكلو غلرام ملن البوتاسليوم المشلع ويتلقل  اإل 40ميكو غرام من اليورانيلوم وحلوالي  100

 .  20د. هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص إ  ميلي ريم في السنه 25في جسمه حوالي 
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 . 163إ ص  2008( فريد مجيد عبد و د. أحمد شهاب . تلوث البيئة إ دار اليازوري إ عمان إ االردن إ سنة 1)

 .  64( د. علي حسن موس  إ مصدر سابق إ ص 2)

واالرتفاع المروع في درجة الحرارة الذي يصلاحبها تصلاعد دقيقلات ملن تلراب األرض  التفجير       

العالق في الهواء إذ تنصهر تندمج مع العناصر المشعة التي يختلف عمر نصفها ملن ثلوانص والغبار 

 .( 1)عّدة إل  ايف السنين

لللة مللن منتجللات وجميللع تلللك التجللارب باسللتثناء مللا يجللري تحللت سللطح األرض تنللتج كميللات هائ     

( إ  وتشلتت الملادة النشلطة  137إ السليزيوم  131إ اليلود  14االنشطار النووي كما في ) الكربون 

 . (2)إشعاعيا في الجو حسب حجم االنفجار النووي الحاصل

فلللي صلللحراء نيفلللادا بالواليلللات  1945يونيلللو سلللنه  16وقلللد جلللرى اول تفجيلللر قنبللللة نوويلللة فلللي       

 (3)عد االنفجار الذي جرى تكونت سحابة من الغبار المشع فوق منطقة التجاربالمتحدة االمريكية وب

 . 

وقللد تبللين أن هللذا الغبللار الللدقيق يمكللن أن يبقلل  فتللرة طويلللة فللي الجللو وينتقللل إللل  منللاطق بعيللدة     

إ فأنه يلدور ملرات علّدة قبلل  (4)جدا وفي حاالت األنفجارات الهائلة التي تزيد عل  خمسين ميكا طن

  نزل ال  األرض وهذا هو السبب الرئيسي الذي دعا الدول الكبرى لتوقيع معاهدة تحريمأن ي

__________________________ 

 .  166( فريد مجيد عبد و د. فاضل أحمد شهاب إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 208( د. علي حسن موس  إ  مصدر سابق إ ص 2)

إ  1و د. علي عبلد الكلريم عللي إ  تللوث البيئلة الطبيعيلة إ ط  ( د. الصديق محمد العاقل و د. أحمد عياد مقيلي3)

 .166إ ص  1990منشورات الجامعة المفتوحة إ طرابلس سنة 

إ فريد مجيد عبلد و د. فاضلل أحملد  T . N . T( أي أن قوة انفجارها تعادل تفجير خمسين مليون طن من مادة 4)

 .  166شهاب إ مصدر سابق إ ص 
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 . (1)إال أنهلللا ال تمنلللع التفجيلللرات فلللي بلللاطن األرض 1963وويلللة فلللي الجلللو علللام التفجيلللرات الن     

ويكمللن الخطللر الحقيقللي لهللذط المتفجللرات النوويللة عنللدما تترسللب هللذط المللواد المشللعة عللل  التربللة أو 

دخولهللا إللل  المللاء إذ تنتقللل اللل  أجسللام النباتللات ومنهللا اللل  الحيوانللات واإلنسللان إذ مللن الممكللن أن 

لملواد المشلعة فللي أجسلام الكائنلات العضلوية سلنه بعللد أخلرى حتل  تشلكل بملرور الللزمن تتجملع هلذط ا

 .( 2)خطرا حقيقيًا عل  حياة هذط الكائنات

ويعلّد هلذا الغبللار ملن أهللم مصلادر تلللوث البيئلة بلالمواد المشللعة إ ويفلوق كثيللرًا مصلادر التلللوث       

 سللام الكائنللات بللل إضللافة اللل  ذلللك مللنوال يقتصللر هللذا المصللدر عللل  االنتقللال اللل  أج إ( 3)األخللرى

بعللد التفجيللر النللووي فللي نيفللادا  1976الممكللن أن تتسللبب تلللك التفجيللرات حللدوث زلللزال إ ففللي عللام 

 1985بللدقائق وقللع زلللزال مللدمر فللي غواتيمللاال بلللن عللدد ضللحاياها عشللرات االالف وكللذلك فللي سللنة 

للزال فلي المكسليك تبعله سلسللة ملن وفور إجراء تجربة نووية في جزيلرة ملورو الفرنسلية وقلع أضلخم ز 

الهزات في غواتيماال وكوستاريكا وبورتوريكو وحسلب رأي بعلض المختصلين فل ن التجربلة النوويلة قلد 

أدت الللل  زحزحلللة طبقلللة كلللوكس الضلللخمة الواقعلللة قلللرب الشلللواطح  والتلللي بلللدورها أدت الللل  حلللدوث 

 . (4)الزلزال

 ميلي ريم  8ال   6فجيرات النووية ما يزيد عن ويتلق  االنسان من هذط األشعة نتيجة هذط الت      

______________________________ 

 167إ ص  ( فريد مجيد عبد و د. فاضل أحمد شهاب إ مصدر سابق1)

 .  166( د. الصديق محمد العاقل و آخرون إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 166( فريد مجيد عبد و د. فاضل أحمد شهاب إ مصدر سابق إ ص 3)
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 .  167الصديق محمد العاقل و آخرون إ مصدر سابق إ ص  ( د.4)

 

 .( 1)في السنه وذلك ما لم تحدث تفجيرات أخرى في الوقت الحاضر     

 ثانيا : ال حطات وال فاعالت النووية :       

بسللبب الحاجللة المتزايللدة إللل  الطاقللة إ وبمللا أن مصللدر الوقللود محللدد وسللوف ينفللذ فللي يللوم مللا        

إلنسان ال  إيجاد مصادر بديلة للطاقة وكان طبيعيًا أن يعطي االهتمام الكبير الستغالل فقد سع  ا

 .( 2) الطاقة الهائلة التي يمكن تحريرها من الذرة

وبسلبب ازديللاد اسلتهالك الطاقللة هلذط األيللام عللل  مسلتوى العللالم إ وتبلدو الحاجللة فلي كثيللر مللن       

دول النامية إل  إقامة محطات لتوليد الطاقلة إ هلذا ويسلتقر الدول إ سواء منها الدول الصناعية أو ال

 الكثير من الدول عل  إقامة هلذط المحطلات لتوليلد الطاقلة أن تعملل بالطاقلة النوويلة بلداًل ملن الطاقلة

وكانلللت فلللي االتحلللاد  1954. وقلللد تلللم إنشلللاء أول محطلللة توليلللد نوويلللة فلللي العلللالم سلللنه  (3)الحراريلللة

فللي هللان فللورد بأمريكللا إلنتللاج مللواد األسلللحة  1944فاعللل نللووي عللام السللوفيتي وكللذلك أقلليم أول م

 . (4) النووية

 والخطر الحقيقي الذي تمثله هذط المحطات والمفاعالت النووية هو عند حدوث كوارث فجائية       

____________________________ 

 . 21( د. هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 166فاضل أحمد شهاب إ مصدر سابق إ ص  ( فريد مجيد عبد و د.2)

إ الكويللت إ سللنه  المجلللس الللوطني للثقافللة والفنللون وايداب ( د . احمللد مللدحت أسللالم إ التلللوث مشللكلة العصللر إ 3)

 . 167إ ص  1990

( اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط االلكترونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي :    4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D9%
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88%D9%88%D9%8A%D8%A9  م . 4:07إ الساعة  20/12/2014المتاح في 

      

ال يمكلللن السللليطرة عليهلللا بسلللهولة إ وملللن ثلللم سللليؤدي الللل  تسلللرب الملللواد المشلللعة الللل  الطبيعلللة      

حدث في أي وقت وعنلدها سلوف تطللق الملواد المشلعة الل  الجلو والملاء والتربلة فالكوارث يمكن أن ت

 . (1)ويصبح التخلص منها صعباً 

وطالما أن هذا المجال لم يتطور بالشكل المطلوب نظرًا لبطلح تطلور التكنولوجيلا لللتخلص ملن      

فللي توليللد القللوة الفضللالت المشللعة وكللذلك مجابهللة أخطللار انفجللارات المفللاعالت النوويللة المسللتعملة 

الكهربائية كما حدث مرات عديدة في العلالم وكلان آخرهلا فلي مفاعلل جرنوبيلل فلي اإلتحلاد السلوفيتي 

 . (2)1986سابقا عام 

 جملللة مللن  بحجللةلللذلك نجللد الكثيللر مللن المعارضللين إلقامللة تلللك المحطللات والمفللاعالت النوويللة      

  -وهي :  األمور

يللة إ ومللن ثللم  تسللرب فللي المللواد المشللعة اللل  المنللاطق وقللوع الحللوادث فللي المفللاعالت النوو  -1

 القريبة بها .

الخطلللر النلللاتج ملللن النفايلللات النوويلللة التلللي تنلللتج ملللن هلللذط المفلللاعالت والمحطلللات وصلللعوبة  -2

 التخلص منها .

 .  (3)حدوث تلوث حراري في المناطق القريبة من المفاعل أو المحطة النووية -3     

التللي لللم يوجللد لهللا حللّل إللل  االن هللو كيفيللة الللتخلص مللن النفايللات  ولعللل مللن أهللم المشللاكل        

 النفايات  الناتجة عن استخدام الوقود النووي في توليد الطاقة إ ففي الواليات المتحدة األمريكية تدفن

_____________________________       

 . 168إ مصدر سابق إ ص  وآخرون( د. الصديق محمد العاقل 1)
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 . 167يد مجيد عيد و د. فاضل شهاب أحمد إ مصدر سابق إ ص ( د. فر 2)

 . 167( د. احمد مدحت أسالم إ مصدر سابق إ ص 3)

المشعة في قلاع المحليط االطلسلي إ وفلي فرنسلا تلدفن فلي األنفلاق الجبليلة القديملة لخطلوط سلكك    

 رها الكثير إ وعل الحديد إ وفي االتحاد السوفيتي تدفن في الطبقات األرضية العميقة  .... وغي

الرغم من احتياط االتحاد السوفيتي فقلد وجلد بعلض الصلناديق التلي تجمعلت داخلل ميلاط البحلر بعلد  

 . ( 1) أن بدأت بالتآكل قبل انتهاء المدة الالزمة لتحلل الفضالت النووية

الت وال شللك أن التقلللدم العلمللي التكنوللللوجي سلليزيد قلللدرة االنسللان علللل  الللتحكم فلللي هللذط الفضللل      

والسلليطرة عليهللا وصللواًل اللل  حللد األمللان ولكللن سلليبق  الخطللر قائمللًا إ لللذا تللرى الكثيللر مللن الللدول أن 

 .( 2) موضوع إقامة محطات نووية ومفاعالت يجب أن يؤخذ بحذر شديد وعناية كافية

 ثالثًا :   ادر إشعاعية ألغراض طبية : 

المختلفللة لتشللخيص المللرض وعالجلله كمللا ( فللي المجللاالت الطبيللة Xتسللتخدم األشللعة السللينية )      

 .( 3)تستخدم في طب األسنان ويمكن لألشعة السينية النفاذ ال  جسم اإلنسان كأشعة جاما

ميلللي ريللم للمللرة الواحللدة وعللل  المللدى الطويللل  20ويتلقلل  الفللرد عنللد العللالج باألشللعة حللوالي        

طللورة تلوثلله باإلشللعاع النللووي وهنللا وتكللرار عللدد اإلشللعاعات التللي يتعللرض لهللا االنسللان تزيللد مللن خ

 .( 4)تتحقق المسؤولية حول جريمة اإلشعاع المعطاة إذا ما تجاوزت الجرعة الالزمة

 :النفايات الخطرة :  رابعاً    

اسللتهالك الطبيعللة بواسللطة اإلنسللان وبقيللة الكائنللات مللن النفايللات بشللكل عللام هللو كللل مللا ينللتج      

_______________________________ 

 . 168( د. الصديق محمد العاقل وآخرون إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 170( د. احمد مدحت أسالم إ مصدر سابق إ ص 2)
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 . 67مصدر سابق إ ص  د. علي حسن موس  إ ( 3)

 .  21د. هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص ( 4)

 ومن ثم يلزم التخلص الحية إ أو المواد التي تنتج من استخدام الصناعات ولم يعد لها قيمة إ    

 . (1)منها 

 . (2)بأنها أي مواد يجب التخلص منها إ سواء أكانت خطرة أم الوعرفت أيضًا    

فلورًا إ أو األخلرى والنفايات إما أن تكون سامة بحيلث تسلبب فلي القضلاء علل  اإلنسلان واألحيلاء    

مباشللرة إ بللل يسللتغرق ي اللل  الهللالك مللن يتعللرض لهللا دؤ تللأن تكللون ذات خطللورة صللحية وبيئيللة ال 

حللللداث المللللرض وحللللاالت العجللللز واإلعاقللللة  األمللللر بعللللض الوقللللت حتلللل  تبللللدأ فللللي التللللدمير والقتللللل وام

 . (3)والتسمم

 الثانيالفرع 

 ينتج عنُه ضرر أو احت ال بحدوث ضررحدوث تغيير في البيئة 

 عسلكرية راضألغل البيئلة فلي التغييلر تقنيلات اسلتخدام حظلر اتفاقيلة ملن الثانيلة الملادة حددت       

 سللنة فللي ديسللمبر/  االول كللانون 10 فللي العامللة الجمعيللة واعتمللدتها أخللرى عدائيللة أغللراض ألّيلله او

 أو تركيبهلا أو االرضلية دينامكيلة فلي تغييلر أي هلو البيئة في يطرأ الذي التغيير ماهية بأن  1976

  المائي وغالفها الصخري وغالفها((  البيوت)) المحلية أحيائها مجموعات ذلك في بما تشكيلها

____________________________ 

 . 116( د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 1)

( محمد عبد القادر الفقي إ أدارة النفايات الخطرة في الصناعات البترولية إ مجلة أخبلار اللنفط والصلناعة إ العلدد 2)

 . 42إ ص  2002إ أبو ظبي إ سنه  33إ سنه  384

رتيب محمد عبد الحلافظ  إ القلانون اللدولي للبيئلة ومظلاهرة التللوث إ دار النهضلة العربيلة . القلاهرة إ ( د . معمر 3)
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 . 15إ ص  2007سنه 

 

  .( 1)تشكيله او تركيبته او الخارجي الفضاء دينامكية في أو الجوي وغالفها     

 حالللة فللي كمللا البيئللة فللي جوهريللة تغيللرات إللل  يللؤدي سللوف الحللال بطبيعللة السلللوك فلل ّن هللذا لللذا    

     شللك فللال النمللو فلي األخللذة الللدول أقللاليم ملن أجللزاء بعللض فللي المشلعة الخطللرة النفايللات مللن اللتخلص

 قانون أن ونجدإ  (2)الزرع وتدمر االنسان صحة عل  وتؤثر المناطق تلك تربة إفساد ال  تؤدي أنها

 التللي الملوثللات مللن اإلشللعاعات دّ وعلل البيئللة تلللوث إللل  أشللار قللد 2007لسللنة  37رقللم  العراقللي البيئلة

 . (3)البيئة في تغير

 مللن اإلشللعاعات وعللدّ  البيئللة تلللوث إللل  ايخللر هللو البيئللة وحمايللة تحسللين قللانون أشللار وكللذلك      

 . (4)البيئة عناصر في جوهرية تغيرات تحدث التي الملوثات

 الل  أشلار قلد المعلدل 1994 لسلنه 4 رقلم البيئلة قلانون أن فنجلد المصلري للقلانون بالنسبة أما      

 . (5)البيئة تغيير ال  تؤدي والتي الخطرة الملوثات من اإلشعاعية المواد وعدّ  الخطرة المواد

 هللذط وعللدّ  اإلشللعاعات إللل  المقارنللة القللوانين ببقيللة أسللوة األمللاراتي وتنميتهللا البيئللة قللانون أشللار وقللد

 . (6)البيئة عل  وتؤثر جوهرياً  تغييراً  تحدث التي الخطرة المواد من المؤينة اإلشعاعات

____________________________ 

 . 22متولي محمد إ مصدر سابق إ ص د. خالد السيد ال( 1)

( د.صالح محملد محملود بلدر اللدين إ االلتلزام اللدولي لحمايلة البيئلة ملن التللوث إ دار النهضلة العربيلة إ القلاهرة إ 2)

 . 26إ ص  2006

 . 2007لسنه  37البيئة العراقي رقم  ( من قانون1( المادة )3)

 . 2009لسنه  27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 7( فقرة )2( المادة )4)

 المعدل . 1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم  18( فقرة )1( المادة )5)



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 33

 

 المعدل . 1999 لسنه 24 رقم االماراتي وتنميتها البيئة قانون من( 1) المادة( 6)

 

 ألهميتله الملوثلات ملن وعّدتله النلووي باإلشلعاع اهتملت القلوانين هذط ان نرى السابقة القوانين في    

 .  وخطورتها المؤينة اإلشعاعات ألهمية البيئة قانون في ايجابية نقطة هذط وتعد

 ؟ جوهرياً  تغييراً  بحيث يمكن وصفه التغيير هذا مقدار حول السؤال ويثار   

 يعلد ضلئيالً  كلان ولو البيئة في يحدث تغيير أي أن إل  الفقهاء غالبية من الراجح الرأي يذهب     

 . الدولي القانون لقواعد وفقا تلوثا

 تحلت الميلاط التللوث بمصلادر يتعللق فيملا العالميلة الصحة منظمة نشرت ما المعن  لهذا وتأكيداً     

 كالكيماويلات معينلة سلامة عوامللب التللوث هلو إليله أشلارت ملا ضلمن وملن الميلاط تلوث ضبط عنوان

 .( 1)المشعة المواد و.....  والحرارة االصطناعية

نو         تترتلب آثلار هناللك تكلن لم ان االهتمام انتباط يسترعي ال قد  مصدرط كان أيا البيئة تغيير ام

 أو ضلاراً  التغييلر يكلون أن وهلي لتغييلرا هلذال نتيجلة المتكونلة بالنتيجة بل بالتغيير ليس فالعبرة عليه

 .( 2)الضرر محتمل

 ضرر حدوث ال  اإلنسان أو إدخالها بواسطة البيئة في طاقة أو مواد إحداث تؤدي أن يشترطو     

 الضرر الذي يمس أي عام بشكل الضرر هو به المقصود والضرر ضرر إ حدوث احتمال او

  

_______________________ 

 . بعدها وما 23 صإ  سابق مصدرإ  محمد المتول  السيد خالد. د( 1)

 الفكلللر دارإ  1 طإ  مقارنللله دراسلللةإ  التللللوث ملللن البيئللة لحمايلللة القانونيلللة الجلللوانبيإ  فهملللي مصلللطف  خالللد.  د( 2)

 . 49 صإ  2011إ  االسكندريةإ  الجامعي
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 الخسللائر هللو بلله المقصللود النللووي والضللررإ  (1)للمضللرور أدبيللة أو معنويللة أو ماديللة مصلللحة      

 اإلشللعاعية الخلواص عللن الناتجلة الممتلكلات فللي تحلدث التلي إ واإلضللرار اإلصلابات أو حاألروا فلي

 . (2)المشعه الفضالت أو النووي الوقود عن ينتج ما كل أو واالنفجارية والسامة

 بّعد تكتفل  لم إنها إذباإلشعاع النووي  التلوث خطر ال  البيئة مجموعة من قوانين أشارت وقد      

 عللل  وتللؤثر وتضللر االنسللان صللحة عللل  خطللرة مللواد ايضللا عللّدتها بللل فقللط ملوثلله دمللوا االشللعاعات

 للمللواد بالنسللبة الخطللورة بللين سللاوى العراقللي قللد المشللرع أن ونجللد  . (3)عناصللرها أحللد عللل  أو البيئللة

 اإلشللعاعات ذات المللواد وبللين جانللب مللن االشللتعال أو لالنفجللار والقابلللة والسللامة المعديللة المللواد بللين

 اإلشلللعاعات ذات المللواد عللل  يركلللز أن المشللرع عللل  األولللل  مللن إ وكللان آخلللر جانللب مللن المؤينللة

 الجسللم فللي بيولوجيللة تغييللرات مللن تحدثلله لمللا نظللرا االخللرى المللواد مللن خطللورة أكثللر لكونهللا المؤينللة

 السلليح أثرهللا اللل  إ باإلضللافة اإلصللابة قبللل عليلله كللان مللا إللل  الحللال إعللادة إ أو عالجهللا يسللتحيل

 . ( 4)السنين عشرات ال  وامتدادط

___________________________ 

 . 28 صإ  سابق مصدرإ  محمد متول  السيد خالد( 1)

 . 29 صإ  سابق مصدرإ  الدين بدر محمود محمد صالح.  د( 2)

 فقللرة( 1) رقللم المللادة وكللذلكإ  2008 لسللنه 17 رقللم العراقللي البيئللة قللانون مللن( 21) المللادة عللل  سللبيل المثللال( 3)

 األملاراتي وتنميتها البيئة قانون من( 1) المادة وأيضاإ  المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة قانون من(  18)

 . المعدل 1999 بسنه 24 رقم

 . 25 ص  إ مصدر سابق إ  قشقو, حامد هدى.د( 4)
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 الثالثالفرع 

 التغيير البيئيو النشاط اإلشعاعي وجود عالقة سببية بين 

 تلدخل بلدون التللوث يلأتي بلأن القلول يمكلن فملثالً  التللوث لمصلدر بلالنظر التلوث واعان تختلف      

 .(1)البيئة تلوث إل  يؤدي عليها يترتب وما طبيعية ظاهرة بسبب يكون بل اإلنسان

 يكللون إذ مظاهرهللا أحللد فللي أو البيئللة فللي تغييللر حللدوث البيئللي التلللوث ظللاهرة لنشللوء ويشللترط       

 لعللّدط يكفللي ال وحللدط األصللل أن هللذا أن إال مكوناتهللا عللن خارجللة طاقللة أوإ  دمللوا إدخللال عللن ناتجللاً 

 ويحلدث مباشلرة غيلر أم مباشلرة بطريقلة كلان سلواء اإلنسلان بواسلطة ذللك يتم أن من البد إذ تلوثًا إ 

  .(2)باإلشعاع النووي  والنشاط البيئي التغيير بين عالقة بتوافر

 البلد قانونيلة ظلاهرة واعتبارهلاباإلشلعاع النلووي  التللوث هرةظلا لنشلوء يشلترط :  األ ر خال ة      

 طاقلة او ملواد إلدخلال نتيجلة البيئلة فلي يحلدث الذي والتغيير اإلنساني السلوك بين عالقة وجود من

 . عنها خارجة

 السامة النفايات من والتخلص ونقل الطاقة ب نتاج يقوم فاإلنسان قانونا المعتبر هو التلوث هذاو      

 تقللدم إللل  تللؤدي التللي التكنولوجيللا اختللرع مللن هللو إ وكللذلك البيئللة تلويللث فعللل اللل  ويللؤدي نوويللةوال

 اسلللتخدام مثلللل بأسلللرها اإلنسلللانية للحيلللاة حلللد وضلللع إلللل  تلللؤدي قلللد بلللل ولللليس هلللذا فحسلللب االنسلللانية

 . (3)وغيرها النووية األسلحة التكنولوجيا  النووية إ  إنتاج

_______________________ 

 .  بعدها وما 28 صإ  سابق مصدرإ  الدين بدر محمود محمد صالح. د(  1)

 . بعدها وما 24 صإ  سابق مصدرإ  محمد المتول  السيد خالد. د( 2)

 وما بعدها .  28(  د. صالح محمد محمود بدر الدين إ مصدر سابق إ ص 3)
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 إليله أشلارت ملا ومنهلا نتيجلة لترتيلب عالقلة وجلود ضلرورة الل  االتفاقيات من العديد أشارت وقد    

 بالتشللغيل القللائم يكللون إذ المعدلللة 1960 لسللنه النوويللة الطاقللة ميللدان فللي المدنيللة المسللؤولية اتفاقيللة

 . (1)استثنائي طابع ذات خطيرة طبيعة ذات كارثة أو....  الحادث السبب كان إذا مسؤول غير

 . (2) منها الرابعة المادة في الناجم الضرر تحديد عن افين اتفاقية إليه أشارت ما وكذلك     

 

 

 

 المبحث الثاني

 أساس الحماية الجنائية من التلوث باإلشعاع النووي

 

ال نتاجًا فكريًا يعكس أوضاع اجتماعية مختلفة ولليس إمن المقرر أن القانون بشكل عام ليس       

مشللرع ضللرورة األمللر الللذي يللؤدي بال إ وحللدط ذات كيللان مسللتقل منعللزل عمللا حوللله مللن ظللواهر بعللّدط

  . (3)ينهض عليها المجتمع ةهميتها وضرورة إشباع حاجات معينأ حماية دعائم المجتمع مقدرا 

____________________________ 

 المعدلة . 1960( من اتفاقية المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية لسنه 9( المادة )1)

المعدللة  الل  ان الضلرر النلاجم  1963تعلقلة بالمسلؤولية المدنيلة لسلنه ( أشارت المادة الرابعة ملن اتفاقيلة فينلا الم2)

 عن الطاقة النووية ال........عل  أي حال نتيجة مباشرة ....أو كارثة طبيعية ذات طابع خارق للعادة

كليلة  نوار دهام مطر الزبيدي إ الحمايلة الجنائيلة للبيئلة ضلد أخطلار التللوث إ رسلالة ماجسلتير إ جامعله بغلداد إ( 3)

 . 71إ ص  1997القانون إ سنه 
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 ي بشلللكل خلللاص وتطلللور التقلللدم الصلللناعيوبسلللبب ازديلللاد التللللوث بشلللكل علللام والتللللوث اإلشلللعاع    

صدار قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث إضرورة  ةل  كل دولإوغيرها من األسباب عهدت 

يقاع جزاءات عل  من يخالفها إلجبار النلاس علل  احترامهلا  بللوللم تكلن اللدول تكتفلي بلالقوانين إ  وام

راضلي أحتلرام اخلرى علل  ضلرورة ل  وضع اتفاقيات ومعاهدات فيما بينها إلجبار اللدول األإعمدت 

 (1) الدول األخرى

مطالللب  نتنللاول فللي المطلللب  ةوألهميللة هللذا الموضللوع فسللوف نتنللاول هللذا المبحللث ضللمن ثالثلل     

 أسلاسالثلاني  المطلبي التشريعات الوطنية والدولية ويتضمن الحماية الجنائية للمياط ف أساساالول 

الحمايللة الجنائيللة لللألرض فللي التشللريعات الوطنيللة والدوليللة امللا المطلللب االخيللر فسللوف نتنللاول فيلله 

 الحماية الجنائية للهواء في التشريعات الوطنية والدولية . أساس

 

 المطلب األول
في التشريعات الوطنية  التلوث باإلشعاع النووي    منلبيئة المائية  لالحماية الجنائية    أساس

 والدولية
 
 
نظللرًا لتفللاقم مشللاكل التلللوث بللرزت و  إ الحديثللة ةتعللد قللوانين حمايللة البيئللة مللن القللوانين الوضللعي      

 و نظللام يسلللاعد اإلنسللان عللل  التعامللل مللع البيئللة بعناصلللرهاأللل  ضللرورة وجللود تشللريعات إالحاجللة 

  اهتمام المجتمع الدولي ودعوته لضرورة التدخل لحماية البيئة من ل إالمختلفة األمر الذي أدى 

_______________________ 

علي عدنان الفيل إ دراسة مقارنه للتشريعات العربية الجزائية في مكافحه جرائم التلوث البيئي إ بحث منشلور فلي (1)
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 . 109إ ص  2009إ العدد الثاني إ سنه  إ المجلد التاسع إ  بدون مكان نشر مجلة الزرقاء للبحوث اإلنسانية

 . (1) بشكل خاص باإلشعاع النوويخطر التلوث بشكل عام والتلوث    

إذ ن فاعلية الحماية تتوقف عل  مدى ما تتضمنه التشريعات من جلزاءات جنائيلة أفمن المعلوم     

 شعاع النووي .الوسيلة المثل  إلجبار المواطن عل  حماية البيئة من التلوث باإل ترَعد  

التللي تناولللت حمايللة  (2)وأصللدر العديللد مللن القللوانينإ أهللتم المشللرع العراقللي بهللذا الموضللوع  لقللد      

أن يلقلي أي  شلخصص  وطبقلا لهلذط القلوانين ال يجلوز أليّ  باإلشلعاع النلوويالجنائية للمياط ملن التللوث 

لميلاط بلالمواد المشلعة بتطلور السلفن فقد ارتبطت فكرط تللوث اأو يرميها إ  المياطفي ه ضارة مواد مشعّ 

من  هذا إالنووية  ألن أغلبها يعتمد أما عل  الوقود أو الطاقةإ في النقل أو الصيد  ةسواء المستخدم

 . (3)أو تفريغها من جانب أخر في المياط ةجانب أو طرح المواد المشع

اقة بطريقة مباشلرة أو غيلر وقد عرف تلوث البيئة البحرية بشكل عام بأنه إدخال أي مواد أو ط     

مباشرة إل  المياط مما يؤدي ال  إضرار بالكائنات الحيلة وغيرهلا ويلؤدي إلل  إعاقلة األنشلطة الماديلة 

إ ورغلللم أن هلللذا التعريلللف للللم يشلللر صلللراحة إلللل  التللللوث  (4)والتلللأثير علللل  حركلللة التنقلللل بلللين البللللدان

 طاقة وترتب الضرر .  باإلشعاع النووي إال أنه يمكن أن نستخلصه ضمنًا من كلمة

____________________________ 

 وما بعدها . 109علي عدنان الفيل إ مصدر سابق إ ص ( 1)

( لسلنة 80406إ والتعليملات رقلم ) 2001( لسلنة 2( عل  سبيل المثال : نظام الحفاظ عل  الموارد المائية رقلم )2)

 من التلوث وغيرها .     صادرة بموجب نظام صيانة األنهار والمياط العمومية 1980

 ةإ سلن القلاهرة إ إ دار الكتلب االلكترونيلة عبد الستار يلونس الحملدوني إ الحمايلة الجنائيلة للبيئلة إ دراسلة مقارنله (3)

 . 235إ ص  2013

إ      2003 سلنهإ  اإلسلكندريةإ  المعلارف منشلأةإ  2 طإ  التللوث ملن البحريلة البيئلة حمايلةإ  الجمل محمود ( احمد4)

 .  155 ص
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ونجد أن القوانين المختلفة قد اهتمت بهذا الجانب من البيئة إذ نجلد أن قلانون تحسلين وحمايلة       

قلد أورد مجموعلة مللن الملواد المتعلقلة بحمايلة البيئلة المائيلة مللن  2009لسلنه  27البيئلة العراقلي رقلم 

إلل  الميلاط الداخليلة إال بعللد التللوث بشلكل علام سلائلة كانلت أو صللناعية إ أو زراعيلة إ أو ..........

 . (1) إجراء المعالجات الالزمة للحفاظ عل  البيئة المائية

وكذلك أشار قانون العقوبات العراقي ال  الحماية الجنائية للمياط وعّدها ملن جلرائم المخالفلات        

لمائيلللة وعلللّد هلللذط إ إال أنللله علللدل عنهلللا الحقلللًا ألهميلللة هلللذط الجريملللة وزيلللادة الحمايلللة الجنائيلللة للبيئلللة ا

( ملللن قللللانون  496إ إذ نصلللت الملللادة )  علللل  الميلللاط مللللن جلللرائم الجلللنحالجلللرائم أو التللللوث الضلللار 

ملن ألقل  فلي نهلر أو ترعلة أو ……ثانيلار : …الل  أنلهر )   1969لسلنة  111العقوبات العراقي رقم 

 أو تركهللللامبلللزل أو أي مجلللرى مللللن مجلللاري الميلللاط إ جثلللله حيلللوان أو ملللواد قللللذرة أو ضلللارة بالصلللحة 

 .مكشوفة دون أن يتخذ اإلجراءات الوقائية لطمرها أو حرقها ( 

ورغم أن التلوث باإلشعاع  النووي من أخطر أنواع التلوث وأشدها خطورة عل  البيئلة المائيلة إ      

إال أن قانون نظلام الحفلاظ علل  الملوارد المائيلة للم يشلر صلراحة أو ضلمنًا للتللوث باإلشلعاع النلووي 

ط ملن أخطلر أنلواع التللوث وهلذا يعلّد قصلورًا تشلريعيًا فكلان علل  المشلرع أن يتالفلاط إ فهلو قلد ولم يعدّ 

 . (2) أشار إل  الملوثات دون إيراد أي شيء عن المواد المشعة

أمللا بالنسللبة للقللوانين العربيللة المقارنللة إ فنجللد أن القللانون المصللري للبيئللة قللد أشللار إللل  التلللوث      

 نًا في الفقرة الثانية عشرة من المادة األول  منهر إ ولكن كما هو الحال معباإلشعاع النووي ضم

_____________________________ 

 المذكور . القانون من( 1) فقرة( 14) ( المادة1)

 . 2001 لسنه 2 رقم العراقي المائية  الموارد حماية نظام ( قانون2)
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ايخللللر للللم يللللورد أو لللللم يشللللر صللللراحة  إللللل  التلللللوث القلللوانين العراقيللللة إ فالقللللانون المصللللري هللللو     

نما ضمناً   . (1) باإلشعاع النووي وام

وكذلك خصص قانون البيئة المصري فلي البلاب الثاللث منله لحمايلة البيئلة المائيلة ملن التللوث       

وقللد حللددت المللادة الثامنللة واألربعللون منلله بللأن الغايللة مللن تلللك الحمايللة هللي تحقيللق أغللراض عللدّة إ  

حمايللللة الشللللواطح مللللن مخللللاطر التلللللوث وحمايللللة البحللللر اإلقليمللللي والمللللوارد الطبيعيللللة منلللله ثللللم  أهمهللللا

 . (3) التعويض عن األضرار التي تلحق بأي فحص طبيعي أو معنوي  جراء هذا التلوث

 ( منلله  يحظللر إلقللاء النللاقالت البحريللة والسللفن أي مللواد ضللارة أو 60وكللذلك أشللارت المللادة )       

. ورغللم كللل هللذط المللواد إال أن القللانون المصللري لللم يللولل التلللوث اإلشللعاعي عنايللة ( 2)نفايللات بللالبحر

خاصة ولم يورد أي قانون او أي مواد تحدد خطورته ضمن التعريف والقواعد االخرى إ ف ن المشلرع 

المصري لم يفرق بين المواد الملوثة والطاقة إ وقد اشترط أن تكلون تللك الملواد ضلارة بلالموارد الحيلة 

 غير الحية او تهدد حياة االنسان أو تعوق نشاطه المائي .و 

أما القوانين اإلماراتية فقد أشار قانون حماية البيئة وتنميتها إل  أساس الحماية للبيئة المائية في     

المادة السابعة عشرة منهر إل  أن تهدف حماية البيئة المائية من التللوث الل  تحقيلق حمايلة السلواحل 

  ولة وموانئها ومواردها الحية وغير الحية وحماية مياط الشرب والمياط الجوفية والعملوشواطح الد

 ________________________________ 

 غيللر أو مباشللرة إراديللة غيللر أو إراديللة وبطريقللة المائيللة البيئللة فللي طاقللة أو مللواد أي إدخللال هللو المللائي ( التلللوث1)

  ورد عبارة ) أي ( فهذا يعني أنه شمل التلوث باإلشعاع النووي أيضاً إ فالمشرع المصري هنا أ.......  مباشرة

 . المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة قانون من( 60) ( المادة2)
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 . (1) عل  تنمية مصادر موارد المياط   

لرقابة وا باإلشعاع النوويورغم صدور العديد من القوانين الخاصة في األمارات والمتعلقة بالتلوث    

إال انلله لللم يللورد أي نللص خللاص يشللير اللل  ضللرورة حمايللة إ   عللل  المللواد اإلشللعاعية وحمايللة البيئللة

 البيئة من التلوث باإلشعاع النووي  .

أمللللا عللللل  المسللللتوى الللللدولي فنجللللد أن هنالللللك بعللللض المعاهللللدات التللللي أشللللارت إللللل  التلللللوث       

اع الملوثلات الضلارة بالبيئلة إ فملثاًل نجلد قلرار اإلشعاعي النووي سواء ضلمنًا أو عنلد إشلارتها الل  أنلو 

مجلس األمن حول انتشار األسلحة النووية فقد أشار إل  أنه البد من شروط معينة من أجل سلالمة 

النقل والحفلاظ علل  البيئلة فل ن علل  اللدول عنلد نقلل الملواد المشلعة ضلرورة اتبلاع القلوانين واألنظملة 

وكلللذلك علللل  اللللدول صلللاحبة اإلقلللليم أن تقلللوم بالرقابلللة الالزملللة  والتعليملللات التلللي تللللزم بكيفيلللة النقلللل

 . (2) والمعاقبة عل  انتهاك قوانينها

تللوث الميلاط بأنله إدخلال اإلنسلان  1982وقد عرفت اتفاقيلة االملم المتحلدة لقلانون البحلار لسلنة      

واد أو طاقة تنجم في البيئة البحرية بما في ذلك من مصاب األنهار بصورة مباشرة أو غير مباشرة م

عادة األنشطة البحرية ......   . (3)عنها او يحتمل أن ينجم عنها آثار االخطار وام

وكذلك أشار إعالن ستوكلهم بتعريف مشابه بأنه إدخلال اإلنسلان بطريلق مباشلر أو غيلر مباشلر     

 المادة التي إذا إ وكذلك تعرفه معاهدة منع التلوث بأنه تلك  (4) لمواد أو طاقة في البيئة البحرية

_____________________________________ 

 . المعدل 1999 لسنه 24 رقم االماراتي وتنميتها البيئة حماية قاون من(  17) ( المادة1)

 .  2004 لسنه 1540 المرقم األمن مجلس قرار من( 3) المادة من( د) ( الفقرة2)

 . 1982 لسنه البحار نونقا اتفاقية من( 1) المادة من االول  ( الفقرة3)
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 . 1972 لسنه ستوكلهم ( إعالن4)

 .( 1) اختلطت بمياط البحر ف نها تسبب مخاطر لصحة اإلنسان واألضرار بمصادر المياط    

وأيضا أشارت اتفاقية حماية البحر المتوسط ال  تعريف التلوث أنه قيام اإلنسلان بطريلق مباشلر     

 .( 2) أصناف من الطاقة ال  البيئة البحرية .....أو غير مباشر ب دخال أي مواد أو 

واستنادًا عل  ما سبق يشترط  ضرورة توافر عناصر التلوث لكي يلتم علّد تللوث البيئلة المائيلة       

باإلشعاع النلووي تلوثلًا يترتلب عليله مسلؤولية إذ نجلد أن القلوانين واالتفاقيلات السلابقة قلد أشلارت الل  

ان يكلون التغييللر  -2حللدوث تغييلر فللي البيئلة البحريللة  -1اللثالث :  ضلرورة تللوافر عناصلر التلللوث

 . (3)حدوث ضرر أو احتمال بحدوث ضرر  -3حاصل بفعل اإلنسان 

ونجللد أن هللذط االتفاقيللات والسلليما اتفاقيللة األمللم المتحللدة لقللانون البحللار قللد حللددت االختصللاص     

البحريلللللة وتبلللللين كيفيلللللة التوفيلللللق بلللللين القضلللللائي بنظلللللر المخالفلللللات المتعلقلللللة بأحكلللللام تللللللوث البيئلللللة 

 اختصاصللات دول العللالم ودولللة المينللاء والللدول السللاحلية ليللتم تحديللد المسللؤولية الناتجللة عللن تلللوث

 .   (4) البيئة باإلشعاع النووي

وتعللّد هللذط المسللألة ال تهللم الللدول التللي تللرخص بتسلليير السللفن النوويللة تحللت علمهللم فقللط بللل تهللم     

 خرى التي قد ترسو هذط السفن بموانئها أو شواطئها أو تمر بمياهها الداخلية . أيضا جميع الدول األ

للميللاط بسللبب السللفن التللي تحمللل  باإلشللعاع النللوويورغبللة فللي ضللمان الوقايللة مللن أخطللار التلللوث    

    المواد اإلشعاعية عل  ظهرها فقد تقدمت اللجنة البحرية الدولية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

_____________________________ 

 . 1973 لسنه التلوث منع ( اتفاقيه1)

 .  1979 لسنه المتوسط البحر حماية اتفاقية من( 2) ( المادة2)

 .  14( كما مر تفصيل ذلك في المبحث األول من هذا الفصل إ ص 3)



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 43

 

 . 147 صإ  سابق مصدرإ  الزبيدي مطر دهام ( نوار4)

في بروكسل مشروع معاهدة دوليلة خاصلة لمسلؤولية مسلتغلي السلفن  1962مايو لسنه   25       

إ عللل  أثللر انعقللاد مللؤتمر الدبلوماسللي للقللانون  1962/مللايو / 25الذريللة وقللد تللم التوقيللع عليهللا فللي 

 .  (1) 1962/ مايو /  14البحري في بروكسل في دورط انعقادط في 

ذا المجلال والتلي تطبلق علل  كلل ضلرر نلووي أو وتعد هذط االتفاقية احد أهم االتفاقيلات فلي هل      

ذري ينشللأ عللن حللادث لسللفينة نوويللة أيللا كللان وقللع الضللرر بللدءًا مللن تللأريخ إنزالهللا فللي البحللر تجاريللة 

  . (2)كانت أم حربية ودون تمييز بسبب الجنسية أو الموطن أو اإلقامة

ة الذريلللة بأنهلللا ملللن قبيلللل وكلللذلك أشلللارت الملللادة الثانيلللة منهلللا إلللل  أن مسلللؤولية مسلللتغل السلللفين     

المسلؤولية التلي تبررهلا ضلرورات تحملل المسلتغل لتبعله مللا اسلتحدثه  ملن أخطلار فل ذا وقلع خطلأ ولللو 

بغير ضرر تحققت المسؤولية إ وال يكلف ب ثبات خطأ المستغل ولكنه يكلف ب ثبلات العالقلة السلببية 

 . (3) ثورة ادث نتيجة حروب اوبين الخطأ والضرر العمدي أو غير العمدي ما لم تتحقق تلك الحو 

وتجللب اإلشللارة اللل  ان هللذط المعاهللدة لللم تحللرم الللدول المتعاقللدة مللن الحللق فللي أن تللرفض دخللول    

السللفن النوويللة المللرخص لهللا باالسللتغالل مللن دول متعاقللدة أخللرى فللي موانئهللا ومياهللا اإلقليميللة تلللك 

 الدول قد اوفت بكل التزاماتها .

راقلي موقفله ملن هلذط السلفن النوويلة وملا تحملله وملا يلنجم عنهلا ملن تلويلث ولم يبين المشلرع الع     

للمياط اإلقليمية او الموانح او الشواطح العراقية عل  الرغم من أن المشرع قد أكد خطورة هذا التلوث 

 المعدل . 1980لسنه  99بشكل عام في قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤينه رقم 

________________________________ 

 . 152 صإ  سابق مصدرإ  الزبيدي مطر دهام ( نوار1)

 . 1962 لسنه الذرية السفن لمستغلي المسؤولية معاهدة من( 10) ( المادة2)
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 . نفسها المعاهدة من( 8) المادة و( 4) ( المادة3)

 

 ثانيالمطلب ال

التشريعات الوطنية  في  من التلوث باإلشعاع النووي   رييةلبيئة األلالحماية الجنائية    أساس

 والدولية

 

ضلرورة  تتلوث البيئة األرضية بالعديد من الملوثات وأهمها هو التلوث باإلشعاع النووي ويرتبط     

إضفاء الحماية القانونية للبيئة األرضية بوصفها عنصرًا بيئيًا مهمًا توسع نطلاق الحاميلة لتشلمل كلل 

 عي, عليها من كائنات حية .ما ينبت فوقها من نباتات وأشجار وغابات وما ي

وتلللوث البيئللة األرضللية يقصللد بلله إفسللاد الصللفات التضللاريس األرضللية أو تغييرهللا نتيجللة مللا يطللرح 

 . (1) عليها من مخلفات أو مواد ملوثه أخرى تؤثر عل  جمالها الطبيعي

وكلذلك للم يحصلرها  ويعّد هذا تعريفًا شاماًل نوعًا ما لكل أنواع الملوثات فهو لم يحدد نوعًا واحلداً     

من الملوثات بل أشار ال  كلمة أخلرى بمعنل  إدراج أي ملواد ملوثله للألرض الل  تللوث   بعدد معين

 البيئة األرضية والتي من ضمنها المواد والنفايات المشعة .

ويعرف أيضًا بأنهر يقصد بتلوث التربة هو إدخال مواد غريبة فيها وتسبب هذط المواد تغييرًا فلي      

 . (2) واص الفيزيائية او الكيماوية أو البيولوجيةالخ

 وأيضًا يقصد بتلوث البيئة األرضية من الناحية العلمية بأنهر التأثير االشعاعي للمواد الغريبة      

________________________ 

 . 169( نوار دهام مطر الزبيدي إ مصدر سابق إ ص 1)

 .  111( د. خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 2)
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 . (1) عل  مكونات البيئة األرضية والتي تؤثر سلبًا عل  البيئة واإلنسان    

وقد قامت دواًل عديدة ب صدار قوانين لحمايلة البيئلة األرضلية ملن التللوث إ فقلد أصلدرت المشلرع     

ها المتعلقللة بخللزن وتللداول المللواد الكيماويللة والتللي مللن ضللمن 1989لسللنة  4العراقللي التعليمللات رقللم 

المللواد المشللعة بضللرورة تصللفيتها وتسللجيلها فللي سللجالت خاصللة وتثبيللت عالمللات السللالمه واألمللان 

 .  (2)المعتمدط دوليا و .... 

ولخطللورة الملوثللات المشللعة عللل  البيئللة األرضللية نجللد أن هنالللك العديللد مللن القللوانين والتعليمللات     

رورة احترامه وتوقيع الجلزاء عنلد المخالفلة المختلفة التي أشارت ال  هذا التلوث وألزمت االخرين بض

بأنلله أوجللب ضللرورة  1968لسللنة  74وهللذا مللا أشللار اليلله نظللام الرقابللة الصللحية عللل  المعامللل رقللم 

حصلللول المنشلللأة التلللي تباشلللر العملللل او النشلللاط تلللوافر شلللروط معينلللة وملللن ضلللمنها الحصلللول علللل  

 . (3)الترخيص من الجهات المختصة 

اقللي قللد أشللار فللي قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة اللل  نطللاق الحمايللة للبيئللة ونجللد أن المشللرع العر     

األرضية إ فقد أشار إل  أنه يمنع نقلل أو تلداول أو إدخلال أو دفلن أو إغلراق أو تخلزين أو اللتخلص 

 (4)من النفايات الخطرة اإلشعاعية إال باستخدام الطرق السليمة بيئيًا و استحصال الموافقات الرسمية

 

_________________________ 

  47إ ص  2007( د. ماهر جورجي نسيم إ تلوث األرض والماء والهواء إ منشأة المعارف إ اإلسكندرية إ سنه 1)

 الوقللائعإ   الرسللمية الجريللدة فللي المنشللورةإ  1989 لسللنه 4 رقللم العراقيللة التعليمللات مللن(  1إ3إ18إ22) ( المللواد2)

 . 5/6/1989 في 3258 رقمإ  العراقية
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 . 147 صإ  سابق مصدرإ  الزبيدي مطر دهام ( نوار3)

 .  2009 لسنه 27 رقم البيئة وتحسين حماية قانون من( 20) المادة( 4)

ونجللد أن قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة قللد أشللار إللل  المللواد المشللعة وأورد لهللا مللادة أشللار اللل      

يلة التلي للم يشلر فيهلا الل  الملواد أو خطورتهلا علل  البيئلة األرضلية عكلس نطلاق الحمايلة للبيئلة المائ

 النفايات المشعة .

ويبللين مركللز حمايللة البيئللة الشللروط الالزمللة لتحديللد مواقللع الطمللر خشللية وقللوع تلللوث فللي بللاطن      

األرض وما قد يصاحبها من أضرار بيئية أو صحية من ضمنها ضلرورة دفلن تللك النفايلات المشلعة 

أصدر المركز تعليمات تبين النفايات المشعة وخطورتها عل  وتقليل خطرها عل  البيئة األرضية إذ 

 . (1) البيئة األرضية وكيفية التداول والنقل والطمر وعدم تسرب اإلشعاعات منها

وقللد أشللار أيضللا قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة اللل  أهميللة األرض ورغللم أنلله لللم يللورد أي دالللله       

عبارة )أي نشاط ( بمعن  انه شمل كل نشاط يكون ضارًا  إال أنه أورد باإلشعاع النوويعل  التلوث 

أي أن المشلرع قلد وسلع ملن نطلاق  إ  (2) بالبيئة األرضية وهذا يعني أن الملواد المشلعة تلدخل ضلمناً 

 التجريم بقولهل ) أي نشاط ( تحسبار ال  تطور النشاطات وتنوعها .

يلة نتلائج الدراسلة العلميلة الميدانيلة التلي قلام وقد اكدت الفرق البحثية لوزارتي الصحة والبيئة العراق   

وقللد شللملت المحافظللات كافللة مللن وسللط وجنللوب  UMRC (1)بهللا المركللز الطبللي ألبحللاث اليورانيللوم 

 في ارجاء العراق ونسب خطيرة ومن  العراق إ وأثبتت الدراسات انتشار التلوث باإلشعاع النووي

_______________________________ 

 . ذاته القانون من(  9إ10إ11إ12) ( المواد1)

 غيللر أو مباشللر بطريللق يللؤدي نشللاط أي يمنللع انلله اللل  منلله األوللل  الفقللرة فللي القللانون مللن(  17) المللادة ( أشللارت2)

 ...... االنتاجية قدراتها في يؤثر نحو عل  تدهورها أو بالتربة األضرار ال  مباشر
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 دوراكلوفيت,    المتخصلص – أسلتاف كرواتلي اصلل ملن يكلياألمر  العلالم يرأسله مسلتقل دولي أبحاث مركز ( هو1)

 . االمريكي الجي, في عقيداً  وكان النووي والطب بالذرة

 االمثلة عل  هذا ما يلي :   

تللم العثللور عللل  حاويللات ذات عالمللات تشللير إللل  النشللاط اإلشللعاعي وعللدد مللن المصللادر  -1     

داد مثلللل الورديلللة إ المنسلللية إ الغراويلللة إ المشلللعة إ فلللي ملللزارع وقلللرى وأحيلللاء ومنلللاطق فلللي جنلللوب بغللل

الريللاض إ وقللد تبللين اسللتخدام الحاويللات الملوثللة لألغللراض اليوميللة مللن قبللل السللكان إ وأعلنللت ذلللك 

وزيلللرة البيئلللة وثلللم اسلللتطالع الموقلللع بشلللكل كاملللل وبمرافقللله فريلللق ملللن منظملللة الطاقلللة الذريلللة العراقيلللة 

حاوية وعلدد ملن المصلادر  100ثم جمع أكثر من السابقة وفريق علمي أمريكي لجمع الحاويات إ و 

 المشعة إ والحاويات الخاصة باليورانيوم .

عاليلة  موقعلا تعرضلت لنسلب 30كم جنوب العاصمة ( وجدت  300في محافظة المثن  )  -2    

من اإلشعاع وخاصة موقع )المجزرة ( إذ تتواجد كميات كبيرة من االسلحة الملدمرة ومعظمهلا مللوث 

النللووي إ وقلد أكللد فريللق بيئلي متخصللص بالوقايللة ملن اإلشللعاع قللام بكشلف ميللداني مجللزرة باإلشلعاع 

 المثن  القديمة باليورانيوم المستنفذ .

مواقللع ملوثللة  8توجلد فللي محافظلة البصللرة منلاطق ملوثللة باإلشلعاع كليللًا تلم العثللور علل   -3       

الدبابات والناقالت الملوثة إ وقد قامت دائرة باليورانيوم المستنفذ متواجدة في منطقة زراعية إ إذ بقايا 

الوقاية من اإلشعاع بأجراء مسح إشعاعي في المحافظة .  وتم قياس اإلشعاع في جذع أحد النخيل 

وأثبت القياس تلوثها باليورانيوم المستنفذ وفي اإلطار نفسه ثم فحص قطع من المخلفلات ) السلكراب 

ملوثلله بللاليورانيوم إ وقللام القسللم بأعللداد مجموعللة توصلليات ( المقطللع إذ تللم العثللور عللل  ثللالث قطللع 

 لتقليل تعرض السكان الموجودين بالمنطقة الملوثه باإلشعاع.

فلللي محافظلللة ذي قلللار بلغلللت القلللراءات الجديلللدة التلللي حصلللل عليهلللا فريلللق مركلللز الوقايلللة ملللن  -4   
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تنتج بللأن هللذط النسللبه قللد مللرة عللن القللراءة السللابقة التللي تللم تسللجيلها إ واسلل 60اإلشللعاع إ رقمللا يزيللد 

تللؤدي اللل  مشلللاكل خطيللرة نتيجللة لكونهلللا تسللبب امراضلللًا سللرطانية _ بحسللب كلللالم المهندسللة أنعلللام 

مديرة بيئة ذي قلار إ وقلد أكلدت بلأن الفريلق الملذكور أخلذ عينلات ملن التربلة ألكثلر  –محمد حساني 

صلللبن المعللللدات  ملللن منطقلللة سللللكنية فلللي المحافظلللة لغللللرض فحصلللها مختبريلللًا فللللي بغلللداد . وقلللد تللللم

العسكرية المتروكة في الشوارع ووضع العديلد ملن العالملات التحذيريلة لمنلع الملواطنين ملن االقتلراب 

 من هذط المعدات . 

فللي مدينلله السللماوة حللذرت وزارة البيئللة الملللواطنين مللن عللدم اسللتخدام المجللزرة القديمللة فلللي   -5    

وي بقلذائف اليورانيلوم المسلتنفذ . وقلال فريلق المدينة إ وذلك لوجود مدافع تم تلدميرها بفعلل قصلف جل

العمللل المكلللف مللن قبللل دائللرة الوقايللة مللن اإلشللعاع أن الللوزارة اتخللذت اإلجللراءات الالزمللة للمنللاطق 

ق ومنللع االقتللراب منهللا .  ثللم سللحب نمللاذج ترابيللة إلجللراء و الملوثلله إذ تللم تحديللدها وتسللويرها بالطللاب

بعاد المواد المسببة   للتلوث إل  منطقة الطمر الصحي خارج المدينة .الفحوصات عليها وام

أثبتللت نتللائج القياسللات العالميللة التللي تمللت خللالل  -شللمال العللراق  –فللي محافظللة نينللوى   -6     

ي العدايللة ومصللنع الرمللاح إ تللالكشللف المللوقعي الللذي أجرتلله وزارتللا البيئللة والعلللوم والتكنولوجيللا لمنطق

 . (1) ائي لموقع ردم النفايات المشعةوجود تلوث إشعاعي ناجم عن الحفر العشو 

وتم إعداد تقرير عملل مفصلل شلامل يتضلمن القياسلات الميدانيلة والفحوصلات المختبريلة لنملاذج     

التربلللة فلللي مختبلللرات مركلللز الوقايلللة ملللن اإلشلللعاع التلللابع إ واإليعلللاز الللل  مديريلللة بيئلللة نينلللوى التخلللاذ 

المعنيلللة فلللي المحافظلللة إليقلللاف العملللل بلللالمواقع  اإلجلللراءات الالزملللة بالتعلللاون والتنسللليق ملللع الجهلللات

بصورة تامة إ وتحديد المنطقة بأسالك شائكة وعالمات تحذيرية تمنع دخول األشخاص اليها تمهيدًا 

 لتنفيذ خطة العمل الكفيلة بمعالجة الحالة .
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__________________________________ 

 . بعدها وما 303 صإ  2008 سنهإ   األردنإ  أسامه اردإ  1 طإ  البيئي التلوثإ  الرفاعي سلطان.  ( د1)

 

وكانت هذط المواقع قد تعرضت لعمليات السلب والنهلب إ مملا يتطللب تنفيلذ برنلامج بشلكل علملي    

 . من خالل فرق فنية مشتركة بين وزارتي البيئة والعلوم

ي إل  حماية البيئة األرضية فلي أما النسبة للقوانين العربية المقارنة فقد أشار قانون البيئة المصر    

البلللاب األول إذ نلللص علللل  البيئلللة فلللي الفصلللل األول منللله وأشلللار إلللل  التلللأثير البيئلللة للمنشلللاة وكيفيلللة 

الترخيص للمنشآت بما ال يضر بالبيئة إ في حين تناول في الفصل الثاني المواد والنفايات الخطرة إ 

نلله قللد أوردهللا ضللمن تعريللف المللواد الخطللرة كمللا ورغللم عللدم اإلشللارة صللراحة إللل  المللواد المشللعة أال أ

 . (1) أشرنا سابقاً 

ولخطللورة المللواد والنفايللات المشللعة نجللد أن قللانون البيئللة المصللري قللد أورد عللددًا مللن المللواد ضللمن   

الباب األول ليؤكد عل  أهمية حماية البيئة األرضية إذ أشار إل  ضلرورة التلزام كلل شلخص طبيعلي 

و خاصللًا بضلرورة تقللديم دراسللة لتقللويم التلأثير البيئللي للمنشللأة أو المشللروع إللل  أو معنلوي عامللًا كللان أ

 .   (2) الجهة اإلدارية المختصة

وقد أشار المشرع المصري أيضًا ال  تأثير النفايات الخطرة عل  البيئة األرضية وحدد المقصود     

 النفايات الملوثة باإلشعاع .بالنفايات الخطرة في المادة األول  منه إ وكان من ضمنها المواد و 

وألهميلللة حمايلللة البيئلللة األرضلللية ملللن اإلشلللعاعات نجلللد أن مصلللر وضلللعت العديلللد ملللن القلللوانين     

 المعدل بشأن تنظيم العمل 1960لسنه  59للحفاظ عل  البيئة األرضية ومكوناتها ومنها قانون رقم 

__________________________________ 

 .  20ص   رسالتنا من االول الفصل نم األول المبحث ( راجع1)
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 . المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة قانون من( 1) فقرة(  19) ( المادة2)

 

 

 . (1) باإلشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها     

المعلدل إلل  منلع تلداول الملواد والنفايلات الخطلرة بغيلر  1994لسلنه  4وأيضا أشار قانون رقم       

ن اإلدارة المختصللة إ وقللد نللص القللانون عللل  ضللرورة أخللذ رأي جهللاز شللؤون البيئللة فللي تللرخيص ملل

إ وكلللذلك أشلللار الللل  منلللع إقاملللة أي  (2) األملللور كافلللة التلللي تتعللللق بلللالترخيص فلللي تلللداول تللللك الملللواد

األرضية من التللوث  إ وكل هذا من أجل حماية البيئة (3) منشآت دون ترخيص من الجهة المختصة

ووي ورغللم أن المشللرع المصللري هللو االخللر لللم يشللر صللراحة اللل  المللواد المشللعة إال أنلله باإلشللعاع النلل

 يمكن استخالصها ضمنًا من كلمة النفايات الضارة .

 أمللا بالنسللبة للقللوانين االماراتيللة فنجللد أن قللانون البيئللة األمللاراتي قللد اورد بابللًا كللاماًل أسللماط حمايللة    

أنه قد أشار إل   المواد والنفايات المشعة وتلوث التربة بها إال التربة ورغم أنه لم يشر هو ايخر إل 

بالبيئلة أو تلويثهلا أو التلأثير  أنه يحظر القيام بأي نشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في األضلرار

 .(4)عل  القدرة اإلنتاجية ....

 إ  (2) لنفايات المشعةإال ان االمارات قد أصدرت قانونًا أسمته بالقواعد التنظيمية إلدارة ا    

 ____________________________ 

 وبنلاء المختلفلة االالت ملن أو إشلعاعي نشلاط ذات ملواد ملن القلانون هذا أحكام في المؤينه باإلشعاعات  ( يقصد1)

 مللن والوقايللة المؤينلله باإلشللعاعات العمللل لتنظلليم مركزيللة هيئللة الصللحة وزيللر مللن بقللرار تشللكيل تللم القللانون هللذا عللل 

 خطارها .أ

 . المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة قانون من منها( 20) فقرة االول  ( المادة2)
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 . ذاته القانون من(  27) و(  26) ( المادة3)

 . المعدل 1999 لسنه 24 رقم االماراتي وتنميتها البيئة حماية قانون من( 43) ( المادة4)

إ  34 سللنهإ  418 العللددإ  األمللارات للدولللة الرسللمية الجريللدة فللي نشللر و 2004 سللنه فللي القللانون هللذا ( صللدر2)

 . 2004 اغسطس

حيلللث تضلللمن هلللذا القلللانون علللل  عشلللرين ملللادة تناوللللت جوانلللب مختلفلللة ملللن الحمايلللة للبيئلللة ملللن     

التللللوث باإلشلللعاع النلللووي الصلللادر ملللن النفايلللات المشلللعة فقلللد تضلللمن كيفيلللة المعامللللة تللللك النفايلللات 

علللادة اسلللتخدامها وكيفيلللة والشلللروط الواجلللب توافر  هلللا والجهلللة المختصلللة بهلللذا العملللل وشلللروط نقلهلللا وام

الللتخلص منهللا والمسللؤولية عللل  مللن ال يلتللزم بهللذط التعليمللات إ وكيفيللة فللرز وجمللع النفايللات المشللعة 

وهذا القانون قلد احتلوى علل  العديلد ملن القواعلد التلي تسلاعد علل  إ وكيفية تهيئتها وتخزينها وغيرها 

ة بمختلللف عناصللرها والسلليما البيئللة األرضللية لمللا تضللمنه مللن قواعللد والتزامللات وجللزاءات حمايللة البيئلل

 عل  من يخالفها .

أما عل  المستوى الدولي فقد ظهر االهتمام أيضًا بحماية البيئة األرضية من التلوث باإلشلعاع      

أو حلق االفلراد إذ تكلون  النووي فقد وضع القانون الدولي بصورة تقليدية قيودًا قليللة علل  حلق الدوللة

فعلاًل بالبيئلة إ ولللدول  الدولة مسؤولة عنهم من ناحية االشتراك في أنشطة تهلدد بالضلرر أو الضلرر

مصلللحة مشللتركة فللي االحتفللاظ بللأكبر قللدر ممكللن مللن التعقللل عنللد اسللتخدام المللوارد الموجللودة داخللل 

  . (1) أراضيها

لحماية للبيئة األرضلية هلي اتفاقيلة بلازل بسويسلرا بشلأن ومن أهم االتفاقيات الدولية التي تناولت ا    

 التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود إذ يتطلب مراعاة خاصة وقائمة 

___________________________ 

 . 285 صإ  سابق مصدرإ  الحمدوني يونس الستار ( عبد1)
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 .  (1)1989آذار عام  22الموقعة في اص الخطرة وعمليات التخلص منها بالخو      

وقلد أشللار إعلالن سللتوكهولم فلي المبللدأ الثللاني والعشلرين منلله الل  حقيقللة أضلرار المللواد والنفايللات     

 . (2) الخطرة وضررها عل  البيئة

إ إلل  أنهلا تحملي  1949وكذلك أشارت اتفاقيات جنيف األربع المعقودة في الثاني من أب لسلنه    

ر البيئة أثناء النزاعات المسلحة وتحديد ملن خلالل األحكلام المتعلقلة بحظلر التلدمير بشكل غير مباش

 باستخدام وسائل ممنوعة إ 

بأنلله يحظللر اسللتخدام وسللائل وأسللاليب القتللال  وكللذلك مللا أشللار إليلله البروتوكللول األول اإلضللافي    

 . (3) المدى وطويلة ايجل ويقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة

ورغم عدم أشارة البروتوكول ال  التلوث باإلشعاع النووي إال أنه أشار إل  كل وسلائل ملن شلأنها    

والمللواد  أن تضللر بالبيئللة وكللذلك تكللون طويلللة األجللل لللذا يمكللن اإلشللارة اللل  أنلله قصللد اإلشللعاعات

 المشعة المضرة بالبيئة .

________________________________ 

 الناميلة البللدان فلي السليما  مشلروع بشلكل غيلر بهلا االتجلار او ودفنها الخطرة النفايات نقل عمليات باتت ( حيث1)

 والصلحة األرضلية بالبيئلة تلحلق التي األضرار من التقلقل تحاول التي الدولية والمنظمات الدول من الكثير يقلق أمر

 اللدول بعلض قيلام األخيلرة الفتلرة فلي للوحظ حيلث لهلا المصلدرة الدول ل ع اللوم واللقاء النفايات هذط جراء من العامة

 واعتبارهلللا أراضللليها إليجلللار األفريقيلللة  اللللدول ملللن عقلللود علللل  بالحصلللول الصلللناعية واللللدول االوروبيلللة اللللدول السللليما

نملا فقلط التربللة علل  تعلود ال التللي لخطلرة للنفايلات كملدافن  دهللام نلوار نظلر يإ  الللدمار أو بالفنلاء ككلل البيئللة تملس وام

  . 176 صإ  سابق مصدرإ  الزبيدي مطر
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 . ستوكهولم إعالن من( 22) ( المبدأ3)

 .  1977 لعام جنيف باتفاقيات والملحق األول البروتوكول من منها( 3) فقرة( 35) ( المادة4)

 

أسلوب وكذلك أشار في المادة الخامسة والخمسين منه ال  ضرورة حماية البيئة الطبيعية من أي    

إ فتضمنت هذط المادة التزاملًا علام باالهتملام وحمايلة البيئلة األرضلية أثنلاء  (1) من شانه األضرار بها

النزاعات المسلحة العدائية بمواجهلة األضلرار التلي تترتلب عليهلا إخلالل خطيلر فلي التلوازن الطبيعلي 

 . (2) والذي يسمح لإلنسان وكل الكائنات األخرى في البقاء والتطور

 

 ثالثمطلب الال

في التشريعات الوطنية  هوائية من التلوث باإلشعاع النووي  لبيئة اللالحماية الجنائية    أساس

 والدولية

 

للذا اهتملت التشلريعات  .( 3) يعّد التلوث الهوائي ملن أوسلع مشلكالت البيئلة انتشلارًا وأخطرهلا أثلراً      

 ناصر البيئة وفرط وأكثرها وجودًا وانتشارًا الوطنية والدولية بحماية الهواء من التلوث لوصفه أكثر ع

___________________________ 

 البيئللةحمايللة  القتللال أثنللاء تراعلل  انلله اللل  جنيللف باتفاقيللات الملحللق األول البروتوكللول مللن( 55) المللادة نصللت ( 1)

 القتال وسائل أو أساليب استخدام حظر الحماية هذط وتتضمنإ  االجل طويلة االنتشار البالغة األضرار من الطبيعية

 السلكان ببقلاء أو بالصلحة تضلر ثم ومن الطبيعية بالبيئة األضرار هذط فعل تسبب ال  منها يتوقع او بها يقصد التي

. 

         إ  الكيماويلللة واألسللللحة للمبيلللدات المفلللرط االسلللتخدام علللن الناجملللة القانونيلللة المسلللؤوليةإ  الراشلللدي بلللدر وليلللد. د ( 2)
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 . 93 صإ  2009 سنهإ الموصل  جامعة إ الحقوق كلية

 . 2 صإ  سابق مصدرإ  القوي عبد حسين محمد. ( د3)

 . (1) وكان أيضا لزامًا عل  المشرع الجنائي التدخل لحمايتهر جنائياً    

وهللذا وقللد أثبتللت العديللد مللن الدراسللات أن درجللة تركيللز الملوثللات الهوائيللة فللي الغللالف الجللوي قللد    

 . (2) ارت تمنع وصول أشعة الشمس بكامل قوتها ال  سطح األرضتزايد لدرجة أنها ص

وقللد عللرف التلللوث الهللوائي بشللكل عللام بأنلله كللل مللا مللن شللأنهر إحللداث تغييللر ضللار فللي مكونللات    

إ أمللا  (3) الهللواء كمللًا أو كيفللًا بمللا مللن شللأنه األضللرار بالكائنللات الحيللة أو غيرهللا مللن عناصللر البيئللة

علرف بأنله اخللتالط مكونلات الهلواء الطبيعلة بملوثلات مشلعة تزيلد عللل   التللوث باإلشلعاع النلووي فقلد

. وبللالنظر التسلاع اسللتخدام المللواد المشلعة فللي المجللاالت  (4) الحلد األقصلل  اللذي يجللب عللدم تجلاوزط

المدنيللة والعسللكرية فقللد أصللبحت كميللة مللا يطللرح فللي المجللال الجللوي محللل عنايللة المهتمللين بشللؤون 

 .  (5) لوث باإلشعاع المؤين وآثارط عل  الصحة العامةالبيئة وذلك بدراسة مدى الت

وقد تكونت جمعيات علمية ومؤسسات معنيلة بشلؤون التللوث اإلشلعاعي إ ثلم تعاونلت العديلد ملن    

الللدول فيمللا بينهللا وكونللت لجلللان دوليللة تتكفللل بمهمللة الرقابللة والوقايلللة مللن اإلشللعاع كاللجنللة الدوليلللة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األغذية والزراعلة إذ أصلدرت  للوقاية من األشعة المؤينة ولجنة

 هذط المنظمات من خالل لجانها العديد من التوصيات المختلفة المتعلقة بالمواد المشعة ذات النشاط 

____________________________ 

 سللنهإ  القللاهرةإ  العربيللة النهضللة رداإ 1 طإ  البيئللي التلللوث عللن الجنائيللة المسللؤوليةإ  الكنللدري حسللن محمللد. ( د1)

 . 128 صإ  2006

 . 92 صإ  2002 سنهإ  القاهرةإ  للنشر الفجر دارإ  البيئة وحماية التلوثإ  حجاب منير محمد. د ( 2)

 . 56 صإ  سابق مصدرإ  فهمي  مصطف  خالد.  د ( 3)
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 . 110 صإ  سابق مصدرإ  قشقو, حامد هدى.د ( 4)

 . 120 صإ  سابق مصدرإ  ديالزبي مطر دهام ( نوار5)

وبللالنظر لخطللورة هللذا التللوث وأهميتلله إ والسلليما بعللد التوسلع الصللناعي فللي مجللال  اإلشلعاعي .     

بنللاء المفللاعالت ذات القللدرة النوويللة ومنشللات الطاقللة الكهرونوويللة وعمليللات تعللدين اليورانيللوم المشللع 

لجنللائي الللذي يفللرض بحللق مرتكبللي األفعللال والللذي ويقتللرن عللادة بللالجزاء ا (1) ووقلوع الحللوادث النوويللة

 التي تقع بالمخالفة ألحكامها واألنظمة والتعليمات الصادرة استنادًا اليها .

وقد أشار قانون حماية وتحسين البيئة إل  حماية البيئة الهوائية إال أنه لم يورد أي ملادة أو فقلرة     

شعاع النووي إال أنه أشار في قلانون الوقايلة ملن يشير فيها ال  حماية البيئة الهوائية من التلوث باإل

حكام السيطرة عل  المصادر المشعة وتكوين هيئات  اإلشعاعات المؤينة ال  ضرورة تنظيم الرقابة وام

ذات صالحيه واسعة وتراقب وبصورة مستمرة كيفية استخدام هذط المصلادر لضلمان صلحة الملواطن 

صللت المللادة الثالثللة مللن القللانون ذاتلله إال أنلله ال يجللوز .  وقللد ن( 2) مللن التعللرض لإلشللعاعات المؤينلله

استخدام أو صناعة أو خزن أو نقل أو شراء أو استيراد أو تصدير أو ..... إال بعلد الحصلول علل  

 إجازة بذلك إ وتنفيذًا لما ورد أصدر مكتب هيئة الوقاية بشأن منح االجازة لمصادر اإلشعاع وهي 

لمللواد المشللعة إذ ال يجللوز ذلللك إال بعللد الحصللول عللل  أذن مللن السلللطة أواًل : إجللازة االسللتيراد ا    

_______________________________ 

 فللي بريطانيللا فللي ليفربللول فللي اولهللا كللان نوويللاً  حادثللاً ( 33) حللوالي األرض بقللاع مختلللف فللي الحللوادث عللدد ( بلللن1)

 المفاعللل فللي العللاملين لللبعض تخريبللي عمللل مللن نشللأ قللد الحللادث ان التحقيقللات أجللراء عنللد تبللين وقللد 7/10/1957

 كلفلللة وقلللدرت الحيلللاة ملللدى بالسلللجن باالنفجلللار المتسلللبب بعقلللاب قلللرار البريطلللاني القضلللاء أصلللدر ان أثرهلللا ملللن وكللان

  فللللي تشللللرنوبل فللللي النللللووي المفاعللللل انفجللللار فهللللو الحللللوادث اخللللر أمللللا.  دوالر مليللللون 100 بمبلللللن الماديللللة الخسللللائر

 وتعلرض شلخص 31 ملن اكثلر األشلخاص وفلاة حيلث ملن الخسلائر بلغت حيث 26/4/1986 في اوكرانيا جمهورية

 بالمفاعل المحيطة بالمناطق تلوث وحصول عالية إشعاعية جرع ال  األشخاص االالف
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 . 1980 لسنه 99 رقم المؤينه االشعاعات من الوقاية لقانون الموجبة ( االسباب2)

 

كافلللة حسلللب االسلللتمارة المعلللدط لهلللذا الغلللرض المختصلللة وتقلللديم المعلوملللات والشلللروط والتعهلللدات     

 لحماية البيئة وبعناصرها كافة من أخطار التلوث بهذط المواد المشعة . 

ثانيللًا : أجللازة التملللك او اسللتعمال المصللادر المشللعة إذ ال يجللوز اسللتعمال أو حيللازة أو تملللك أي     

قلد أشلار قلانون الوقايلة مللن .  و  (1) ملن الملواد المشلعة بلدون اجلازة رسلمية صلادرة مللن جهلة مختصلة

اإلشللعاعات المؤينللة إللل  أنلله تصللدر الهيئللة بيانللات مرقمللة تتعلللق بمصللادر اإلشللعاع ووسللائل الوقايللة 

منها ووحدات قياس اإلشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض لإلشلعاع أو التللوث بله وكلذلك 

لهللواء والتربللة ويراعلل  فللي وضللعها الحللدود القصللوى المسللموح بهللا لتركيللز المللواد المشللعة فللي المللاء وا

التوصلللليات والتعليمللللات الخاصللللة بالوكالللللة الدوليللللة للطاقللللة الذريللللة والمنظمللللات الدوليللللة االخللللرى ذات 

 . (2) العالقة

ولللم يقللف المشللرع العراقللي لتللوفير الحمايللة للبيئللة الهوائيللة عنللد قللانون الوقايللة مللن اإلشللعاعات       

لطيللران المللدني إذ أشللار إللل  أنلله ال يجللوز بموجبلله أن تنتقللل المؤينلله بللل امتللدت أيضللًا اللل  قللانون ا

الطلللائرات حامللللة الملللواد النوويلللة و النظلللائر المشلللعة وكلللل ملللا يتعللللق بهلللا إال بتصلللريح خلللاص مسلللبق 

 . (3) صادر من الجهات الرسمية المختصة بهذا ووفقًا للشروط المحددة بهذا الشأن

العراقللي  ائرات االجنبيللة المدنيللة والعسلكرية لإلقللليموللذلك أشللار قللانون دخلول ومللرور ومغللادرة الطل    

إذ تضللمن أنلله تفاديللًا ألي تلللوث إشللعاعي لألجللواء العراقيللة فانلله يلللزم ضللرورة  1978لسللنه  11رقللم 

  تضمنتالعراق مت  ما  الحصول عل  ترخيص صادر من الجهة المختصة لنقل البضائع من وال 

______________________________ 

 . اإلشعاع لمصادر االجازة منح بشان 1981 لسنه 57 رقم ماتتعلي ( 1)
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 . 1980 لسنه 99 رقم المؤينه اإلشعاعات من الوقاية قانون من( 8) ( المادة2)

 . 1974 لسنه 48 رقم المدني الطيران قانون من( 21) ( المادة3)

 .( 1)بمواد نووية أو نظائر مشعة    

مقارنللة فقللدت ورد عللدد مللن النصللوص لحمايللة البيئللة الهوائيللة ففللي امللا بالنسللبة للقللوانين العربيللة ال    

التشللريع المصللري ورد عللدد مللن النصللوص المتفرقللة والتعليمللات إذ إن حمايللة القللانون للبيئللة الهوائيللة 

تمثلللل تلللدعيمًا للللدورة حمايلللة القللليم والمصلللالح االجتماعيلللة إذ يتحقلللق التللللوث بزيلللادة مسلللتوى النشلللاط 

د المشلعة بلالهواء علن الحلد المسلموح بهلا والتلي يصلدر بهلا قلرار ملن وزيلر اإلشعاعي أو تركيز الملوا

الكهربلاء والطاقللة المسلؤول عللن األمللان النلووي بعللد الرجلوع إللل  وزارة الصللحة وجهلاز شللؤون البيئللة إ 

وملن ثللم فلل ّن تسللريب المللواد المشللعة عنللد القيلام باألنشللطة اإلشللعاعية مللن قبللل الشللركات والمؤسسللات 

 . (2) لمجال ال  الهواء الجوي سوف يؤدي ال  تلوثهالعامة في هذا ا

وقد أشار قانون البيئة المصري ال  الحماية للبيئة الهوائية إذ أفرد لهلا البلاب الثلاني منله لمعالجلة    

جميع الملوثات المتعلقة بالبيئة الهوائية ومن ضلمنها التللوث باإلشلعاع النلووي الصلادر ملن النفايلات 

شترط أن يكون موقع المنشآت التي يقام عليها مناسبًا لنشاط المنشلأة بملا يضلمن والمواد المشعة إذ أ

 . (3) عدم تجاوز الحدود المسوح بها لملوثات البيئة

( منه إلل  التلزام هلذط المنشلآت فلي ممارسلتها لعملهلا 35كذلك أشار القانون المذكور في المادة )    

الحللد األقصلل  المسللموح بلله . وأكللد القللانون أيضللًا  بعللدم انبعللاث أو تسللرب ملوثللات الهللواء بمللا يجللاوز

 عل  انه عند حرق أي مواد من أجل توليد الطاقة يلزم اتخاذ االحتياطات كافة لتقليل من كمية 

__________________________ 

 لسلنه 11 مرقل العراقلي لإلقليم والعسكرية المدنية االجنبية الطائرات ومغادرة ومرور دخول قانون من(39) ( المادة1)

1978 . 
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 . 409 صإ  سابق مصدرإ  فهمي مصطف  خالد. ( د2)

 . المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة قانون من( 34) ( المادة3)

. وأهللم مللا أشللار إليلله القللانون المصللري وعللل  خللالف القللانون  (1) التلللوث الضللارة بالبيئللة الهوائيللة   

ئلة الهوائيلة ملن أخطلار التللوث باإلشلعاع النلووي حيلث أشلار العراقي ايراد مادة يؤكلد فيهلا حمايلة البي

إل  أنله ال يجلوز أن يزيلد مسلتوى النشلاط اإلشلعاعي أو تركيلزات الملواد المشلعة بلالهواء علن الحلدود 

إ وأشلارت  (2) المسموح بها والتي تحدد من قبل الجهات المختصة طبقًا لالئحة التنفيذية لهذا القلانون

ال يجللوز أن يزيللد مسللتوى النشللاط اإلشللعاعي أو تركيللزات المللواد المشللعة عللن ( إللل  أنلله 49المللادة )

 الحدود المسموح بها .

وقلللد أكلللد تقريلللر صلللادر ملللن مجللللس الشلللورى المصلللري علللل  أهميلللة حمايلللة البيئلللة الهوائيلللة ملللن      

اإلشعاعات إذ جاء به أن اإلشعاعات المؤينة تصيب االنسان دون أن يشعر بها أثناء التعرض إ إذ 

أنهللا ال تحللدث أي صللوت أو ضللوء أو رائحللة أو تللأثير مباشللر لخطللة التعللرض لهللا مثللل الكثيللر مللن 

( 3)ملوثات البيئة األخرى إ وأكد التقرير عل  أهمية حماية البيئة الهوائية من التلوث باإلشعاع النووي

بشللأن تنظلليم العمللل باإلشللعاعات  1960لسللنه  59قللانون رقللم  1970.  هللذا وقللد صللدر فللي عللام 

المؤينللة والوقايللة مللن أخطارهللا وقللد صللدر هللذا القللانون وفللي الوقللت التللي كانللت تجللري مشللاورات فللي 

 منظمة العمل الدولية حول حماية العمال من اإلشعاعات المؤينة وقد أشار هذا 

 ____________________________ 

 الصناعة أغراض في كان سواء اغيره أو الوقود أنواع من نوع أي حرق عند يجب انه عل ( 40) المادة ( نصت1)

 جميلع اتخلاذ النشلاط هلذا علن المسلؤول وعلل  بهلا المسلموح حدود في الضارة األبخرة تكون أن.....  الطاقة توليد أو

 .... التلوث كمية من لتقليل االحتياطات

 . ذاته القانون من(  47) ( المادة2)
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 .  بعدها وما 113 صإ  سابق مصدرإ  قشقو, حامد هدى. ( د3)

 

القللانون إللل  العديللد مللن القواعللد تنللاول فيلله حمايللة البيئللة بعناصللرها الللثالث إ وأشللار إللل  ضللرورة     

 . (1) حماية البيئة الهوائية من أخطار اإلشعاع الصادر من المواد والنفايات المشعة

ي ممارسلتها وقد أشارت الالئحة التنفيذية بأنه تلتزم المنشلات الخاضلعة ألحكلام قلانون البيئلة فل      

ألنشلللطتها بعلللدم انبعلللاث أو تسلللرب ملوثلللات الهلللواء بملللا يجلللاوز الحلللدود القصلللوى المسلللموح بهلللا فلللي 

( لهلذط 6القوانين السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير لها بما هلو مبلين فلي الملحلق رقلم )

 .( 2)….. الالئحة 

لبيئللة وتنميتهللا االمللاراتي إللل  ضللرورة حمايللة أمللا الللدول االخللرى المقارنللة فقللد أشللار قللانون حمايللة ا  

البيئللة الهوائيللة وقللد أورد بابللًا كللاماًل لهللا ليؤكللد عللل  أهميللة حمايللة البيئللة الهوائيللة فقللد أشللار إللل  التللزام 

المنشآت في ممارستها ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسلرب ملوثلات الهلواء بملا يجلاوز الحلدود القصلوى 

. وقلللد أشلللار القلللانون الملللذكور إلللل  ضلللرورة التلللزام  (3) ئحلللة التنفيذيلللةالمسلللموح بهلللا والتلللي تحلللددها الال

المؤسسات والمنشات بضمان التهوية المناسبة واتخاذ االحتياطلات الالزملة والتلدابير الكافيلة لضلمان 

 . (4) عدم تسرب أو انبعاث أي ملوثات للهواء إال في الحدود المسموح بها

ي  الللل  ضلللرورة االلتلللزام  بالشلللروط المعنيلللة ملللن قبلللل السللللطة وكلللذلك أشلللار المشلللرع االملللارات        

المختصة عند نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والتلي تعلد ملن ضلمنها الملواد والنفايلات الملوثلة 

______________________________ 

 وما 81 صإ  2006 سنهإ  رةالقاهإ  العربية النهضة دارإ  1 طإ  للبيئة الدولي القانونإ  أفكيرين محسن. د ( 1)

 . بعدها

 .   المعدل 1994 لسنه 4 رقم المصري البيئة لقانون التنفيذية الالئحة من( 36) المادة( 2)
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 .  المعدل 1999 لسنه 24 رقم االماراتي وتنميتها البيئة حماية قانون من( 48) المادة( 3)

 .     ذاته القانون من(  55)  المادة(  4)

. ألزمللت الدولللة أنلله يمنللع عللل  أي شللخص طبيعللي أو معنللوي لضللمان  (1) النوويللة باإلشللعاعات   

حمايلة البيئللة الجويلة مللن اسلتيراد أو جلللب ملواد او نفايللات نوويلة خطللرة أو اللتخلص منهللا بلأي شللكل 

النفايللات الخطللرة أو  فللي بيئللة الدولللة إ وكللذلك ال يجللوز السللماح بمللرور الوسللائل الجويللة التللي تحمللل

لبيئللة الجويللة بالللدخول اللل  إقللليم الدولللة أو المللرور فوقلله بللدون تصللريح كتللابي يجيللز لهللا النوويللة فللي ا

 . (2) القيام بذلك صادر من سلطة مختصة

أما علل  المسلتوى اللدولي فقلد وضلعت منظملة األملم المتحلدة والمنظملات التابعلة لهلا والمعنيلة       

كاالتفاقيلة الخاصلة باسلتغالل الطاقلة النوويلة سلنة  بالبيئة العديد من االتفاقيات لحماية البيئة الهوائية

واتفاقيلللة جنيلللف الخاصلللة  1977واتفاقيلللة جنيلللف الخاصلللة بحمايلللة الهلللواء ملللن التللللوث سلللنه  1960

إ واتفاقيللة فينللا الخاصللة بحمايللة طبقللة االوزون  1979بتلللوث الهللواء بعيللد المللدى عبللر الحللدود سللنه 

في حالة وقلوع حلادث نلووي أو طلارع إشلعاعي سلنة  إ واتفاقية فينا الخاصة بالمساعدة 1985لسنه 

1986 . 

بلللأن علللل  اللللدول وضلللع تشلللريعات  UNEPوقلللد وضلللع برنلللامج االملللم المتحلللدة للبيئلللة ) اليونيلللب (   

التلللللوث واألضللللرار األخللللرى التللللي تلحللللق المسللللألة والتعللللويض فيمللللا يتعلللللق بالضللللحايا وطنيللللة بشللللأن 

 .(3)بالبيئة

 األسلحة  ي هذا الموضوع هي االتفاقية الخاصة بحظر استخدامومن االتفاقيات االخرى المهمة ف  

__________________________ 

نقل النفايلات الخطلرة واللتخلص منهلا عبلر الحلدود   ( من القانون ذاته ال  انه تتم الرقابة عل60( أشارت المادة )1)

       فيذية .                                                                                                                      والمجال الجوي للدولة طبقا للضوابط المنصوص عليها في الالئحة التن….. 
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 . ( من القانون ذاته 62( المادة )2)

 . 275 صإ  سابق مصدرإ  فهمي مصطف  خالد. ( د3)

رة االمتنلللاع علللن تطلللوير وتخلللزين الملللواد الضلللارة إذ أشلللارت هلللذط االتفاقيلللة إلللل  ضلللرو  الكيماويلللة    

والخطرة عل  البيئة إ ومن ضمنها البيئة الهوائية وقد ألزمت هذط االتفاقية منلع وتخلزين وتطلوير أي 

مللن هللذط المللواد إ والتللي تعللّد ضللارة عللل  البيئللة الهوائيللة إ وكللذلك أشللارت اتفاقيللة التبليللن المبكللر عللن 

حدوث حادث نووي يللزم صلاحب الحلادث بتقلديم معلوملات شلاملة  وقوع الحادث النووي إل  أنه عند

عن الحادث واألسباب وموقعة ووقلت نشلوء الحلادث وطبيعتله وكلذلك معلوملات علن األجلواء الجويلة 

 .  (1) السائدة والمتوقعة الالزمة للتنبؤ بانطالق المواد المشعة عبر الحدود

التلللللوث  –بللللأن هللللذا التلللللوث  1967يللللة لسللللنه وقللللد أشللللارت اتفاقيللللة منللللع انتشللللار األسلللللحة النوو     

يعللد خطللرًا كبيللرًا علللل  البيئللة بعناصللرها الللثالث المائيللة والجويللة واألرضلللية إذ  –باإلشللعاع النللووي  

أكدت هذط االتفاقية عل  االمتناع عن نقل أي سالح نووي أو أجهزة للتفجير النلووي بطريقلة مباشلرة 

دة اللدول علل  تصلنيع األسللحة النوويلة أو تشلجيعها أو أو بطريقة غير مباشلرة واالمتنلاع علن مسلاع

. وكذلك ما أشارت إليه اتفاقيلة جنيلف للحمايلة ملن اإلشلعاعات  (2) تحريضها وكذلك األشراف عليها

إذ أكلللدت هلللذط االتفاقيلللة علللل  اللللدول اتخلللاذ اإلجلللراءات لتلللأمين حمايلللة العملللال  1960المؤينللله علللام 

نله إ وأن تبلذل اللدول جهلودًا لحمايلة بيئلة العملل وتأمينهلا وصحتهم وسلالمتهم ضلد اإلشلعاعات المؤي

 من مخاطر هذط اإلشعاعات .

كذلك أشارت اتفاقية حماية بيئلة الفضلاء الخلارجي الل  علدد ملن االلتزاملات فلي حمايلة الفضلاء      

 الخارجي كأن تتعهد األطراف بعدم وضع أجسام تحمل أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل عل  

____________________________ 

 . 1986 لسنه نووي حادث وقوع عن المبكر التبلين اتفاقية من( 5) المادة ( 3)
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 . 1967 لسنه النووية األسلحة انتشار منع ( اتفاقية4)

 

  . (1) مدار األرض    

  إلل  األسللحة النوويلة والتجلارب النوويلة وأثرهلا الكبيلر علل 1963وأشارت اتفاقيلة موسلكو لسلنه     

الفضاء والجو وتحت الماء وتعد التجارب النووية أحد األسباب التي تلؤدي الل  تأكلل طبقلة األوزون 

ولهذا السبب فالجهود تبلذل للحلد ملن التجلارب النوويلة وتكفلل فلي الوقلت نفسله حمايلة البيئلة الهوائيلة 

يلللات المتحلللدة وقلللد أبرملللت هلللذط المعاهلللدة فلللي البدايلللة بلللين ثلللالث دول وهلللي اإلتحلللاد السلللوفيتي والوال

والمملكللة المتحللدة وتللوالي انضللمام الللدول اليهللا فيمللا بعللد والتللي توصللف بأنهللا خطللوة كبيللرة فللي ميللدان 

 .( 2) الحد من التجارب النووية

وجدير بالذكر أن هلذط االتفاقيلة ال تهلدف الل  حمايلة البيئلة بالدرجلة األسلاس بلل إلل  الحلد ملن      

ية إال أنها في الوقت نفسه كانت توفر الحماية للبيئة الهوائيلة التسلح والحد من تطوير األسلحة النوو 

وقللد حللددت هللذط االتفاقيللة هللدفين رئيسللين إلبرامهللا وهمللا أوال : حمايللة البيئللة مللن التلللوث النللاجم عللن 

 أجراء التجارب النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء إ إذ نصت الديباجة عل  ان : 

 ضع حد لتلوث األجواء والمحيط الذي يعي, فيه االنسان () األطراف راغبون في و 

 __________________________ 

 قللانونإ  سللالمه الكللريم عبللد أحمللد.  د أنظللر وكللذلك.  1967 لسللنه الخللارجي الفضللاء بيئللة حمايللة اتفاقيللة ينظللر( 1)

 . 193 صإ  1997 سنهإ  الرياضإ  للمطابع العلمي النشرإ  1 طإ  تأصيليه دراسةإ  البيئة حماية

 بالنشللاط الجللو تلللوث أخطللار مللن يقلللل رائللع عمللل انهللا)بللل المتحللدة المملكللة خارجيللة وزيللر هيللوم اللللورد وصللفها ( 2)

 إنسلان لكلل عظليم نجلاح يعلد اتمامها ان)  السوفيتي لالتحاد السابق الرئيس(  خرشوف)  وصفها وكما( إ اإلشعاعي

ملن  لمزيلد(  اللدول بلين والصلداقة السلالم أجلل ملن السلالح ونلزع النوويلة التجلارب وقلف أجلل ملن يناضل النية حسن
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 1971التفصيالت أنظر محمود خيري بنونه إ القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية إ دار الشعب إ القاهرة إ سنه 

 . 117إ ص 

 

المجلاالت  لحظر تلك التجارب في كللثانيا : وضع حد للتجارب النووية تمهيدًا إلبرام اتفاقية        

 .  (1) ووضع اتفاقيات أخرى لنزع السالح نزعًا شاماًل وعامًا وتحت رقابة دولية صادقة

وكللذلك حظللرت هللذط االتفاقيللة إجللراء التجللارب النوويللة فللي الجللو ) أي الغللالف الجللوي ( إذ كللان      

النلللوع  هلللذا النلللوع ملللن التجلللارب شلللائعًا خلللالل حقبلللة الخمسلللينات والسلللتينات ملللن القلللرن العشلللرين وهلللو

  االكثر تلويثًا لبيئة الغالف الجوي .

وقد وفرت هذط االتفاقية الحماية للبيئة الهوائية إال أنها لم تكن كافية والسلبب فلي ذللك يعلود إلل      

رفض العديد من الدول االنضمام إليها عنلد إبرامهلا لكلون تللك اللدول تمتللك بلرامج خاصلة بالتجلارب 

 هذط الدول فرنسا والصين .  النووية تنوي تنفيذها ومن أهم

( منلله إللل  أنلله يجللب أن 26فللي المبللدأ ) 1972وقللد أشللار إعللالن اسللتوكهلم للبيئللة البشللرية لعللام    

يكفي االنسان وبيئته وايثار المترتبة عل  األسلحة النووية وأسلحة اللدمار الشلامل ويجلب أن تسلع  

يلللق اتفلللاق فلللي أقلللرب ايجلللال بشلللأن        اللللدول جاهلللدة فلللي إطلللار الهيئلللات الدوليلللة المتخصصلللة إلللل  تحق

 إزالة هذط األسلحة وتدميرها بالكامل . 

التلللوث ونجللد أن هنالللك منظمللات بعضللها غيللر حكللومي أكللدت عللل  أهميللة البيئللة الهوائيللة مللن      

فلي ) فللانكوفر ( فللي  1971أهمهللا منظملة السللالم األخضلر إ إذ نشللأت هللذط المنظملة عللام النلووي إ 

ذط المنظملة العديلد ملن الحملالت واالحتجاجلات ضلد التجلارب النوويلة التلي أجرتهلا كندا وقلد قلادت هل

الواليات المتحدة في المحيط الهادي ) جزر مارشال ( وأدى ذلك إل  انتشار الغبار النووي في الجو 

 وتلويث الهواء عل  مساحات شائعة في العالم وكذلك قادت حمالت أخرى ضد التجارب النووية 
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________________________________ 

 ةلسلن الملاء وتحلت والفضاء الجو في النووية التجارب أجراء لحظر موسكو اتفاقية ديباجة من( 3) و( 2) ( الفقرة1)

1963 . 

 . (2) التي أجرتها فرنسا وأدت إل  تلوث إقليم أستراليا ونيوزلندا     
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_________________________________ 

إ  الجزاء مطبعةإ  1 طإ  المعاصر الدولي القانون ضوء في الدولية المسؤولية أساسإ  المؤنسي عامر بن. (   د2)

 . بعدها وما 130 صإ  1995إ  الجزائر

 

 

 

 

 

 التلوث باإلشعاع النووي نماذج قانونية للحماية من
 

 لجر ئم  لمتعلق   لمبحث  ألول: 

  لنووي بع م  لترخيص بالنشاط

 جرمية تداول النفايات االشعاعية بدون ترخيصاملطلب األول :       
 ثاين : جرمية استرياد املواد والنفايات املشعة بدون ترخيص املطلب ال      
 جرمية أقامة املنشآت النووية والتخلص من النفايات بدون ترخيص : الثالثاملطلب       

 
 لجر ئم  لو قع    لمبحث  لثاني: 

 س    لنشاط  لنووي أثناء  ممار

 املطلب األول :  جرمية تسرب املواد اإلشعاعية     
 املطلب الثاين :  جرمية عدم أتباع قواعد األمان والوقاية من املخاطر النووية      

 
جريم   ستعمال   لمبحث  لثالث

  ألسلح   لنووي 

 املقصود باألسلحة النووية وأنواعها  املطلب األول :        

 ثاين : موقف القانون الدويل من جرمية استعمال األسلحة النوويةملطلب الا    
 ثالث : نطاق الضرر الناتج عن األسلحة النووية املطلب ال    
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 الفصل الثاني

لوث             من الت ية  ية للحما ماذج قانون ن

 باإلشعاع النووي

 

حور الحماية المقررة بموجب قوانين حماية البيئة من التلوث إ والذي يؤكد هذا يعد اإلنسان م     

حرص النصوص القانونية عل  حماية بعض المجاالت التي لها عالقة مباشرة وأساسلية باإلنسلان 

اللخ إ وملن ثلّم  كانلت هلذط …كالصحة والسالمة العامه والغلذاء وحمايلة الثلروة النباتيلة والحيوانيلة  

 . (1)بط بين التلوث وصحة اإلنسانالنصوص تر 

لقد نص المشرع عل  عدد من نماذج الجرائم وعّدها من الجرائم الخطيلرة وأفلرد لهلا عقوبلات       

خاصللة إ وقللد أدت ممارسللة األنشللطة النوويللة واإلشللعاعية فللي إطللار االسللتخدامات السلللمية وغيللر 

تكن هذط الجرائم معروفة من قبل والذي  السلمية للطاقة النووية ال  ظهور أنماط من الجرائم إ ولم

 كان موضوعها الطاقة النووية .

استخدمت هذط الطاقلة فلي ارتكلاب الجلرائم إ وللذلك بلات لزاملًا علل  المشلرع التلدخل ليشلمل        

األفعللال اإلجراميللة التللي تعللد الطاقللة النوويللة فيهللا وسلليلة الرتكابهللا بللالتجريم والعقللاب بمللا يتفللق مللع 

 اصة لتلك الجرائم .الطبيعة الخ
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تتنوع نماذج الجرائم التي ترتكلب باسلتخدام الطاقلة النوويلة بحسلب الحلق أو المصللحة التلي        

يطالها االعتداء النووي والتي يرى المشرع ضرورة حمايتها منلهر إ إذ قلد تسلتهدف حيلاة اإلنسلان أو 

 جسمه أو غذائه وكذلك تستهدف الممتلكات العامة أو الخاصة .

__________________________ 

 . 111( د. محمد حسين عبد القوي إ مصدر سابق إ ص 1)

وتزايد في الفترة األخيرة االهتملام بالبيئلة ومشلاكلها وايثلار المترتبلة علل  األضلرار بهلا جلراء       

تلوثهلللا بالمصلللادر المشلللعة المختلفلللة إ وقلللد صلللارت قضلللايا تللللوث البيئلللة باإلشلللعاع النلللووي وكيفيلللة 

تهلا والحفلاظ عليهلا ملن القضلايا التلي تلأتي علل  رأس قائملة االولويلات السياسلية واالقتصللادية حماي

لمعظم دول العالم ة وأصبح هناك قناعة بأن كل المستقبل يرتبط ارتباطًا وثيقار بكيفية الحفاظ عل  

 .( 1)البيئة في كل دولة عل  حدط وعل  مستوى العالم أجمع

د مللن اإلشلللارة إللل  تلللك نمللاذج الجريمللة المتعلقللة بللالتلوث باإلشلللعاع وبنللاء عللل  مللا تقللدم البلل     

النووي وتحديد عناصرها المادية والمعنوية الالزمة لوجود الجريمة من أجل توفير الحماية القانونية 

في أطار ثالثة مباحث يتضمن المبحث األول أهم الجرائم المتعلقة بعدم الترخيص بالنشاط النووي  

الثلللاني فانللله سلللوف يتضلللمن الجلللرائم الواقعلللة أثنلللاء ممارسلللة النشلللاط إ املللا المبحلللث  إ أملللا المبحلللث 

 االخير فأنه سيتناول الجريمة الناشئة عن األسلحة النووية .

 

 المبحث األول

 الجرائم المتعلقة بعدم الترخيص بالنشاط النووي
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ر البيئللة أو بعضللها إ التللي إن القيللام بالفعللل او االمتنللاع يعللّد تهديللدًا خطيللرًا ألحللد عناصلل          

تملللي عللل  المشللرع الللنص عللل  تجريملله وتحديللد الجللزاء المناسللب للله إ ولللن يكللون القللانون المطبللق 

 قادرًا عل  التوصل ال  إقرار المسؤولية ما لم تثبت عناصر الجريمة .

_________________________ 

ت الطاقلة النوويلة السللمية إ مطلابع الشلرطة للنشلر الحماية الجنائية في مجاال( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ 1)

 . 403إ ص  2006والتوزيع إ سنه 

نشاء المفاعل من جلرائم التلي ترتكلب بعلدم التلرخيص        وقد صنفنا جريمة االستيراد والتداول وام

 بالنشاط النووي إ ومن ثمو ال يمكن تصور حدوث هذط الجريمة إذا ما منح الترخيص بها .

البد من اإلشارة إل  عناصلر هلذط الجلرائم لمعرفلة مرتكبيهلا والعقوبلات التلي توقلع عليهلا إ لذا      

فطبقللًا للللرأي الغالللب فللي الفقلله فلل ن العناصللر الرئيسللية ألي جريمللة هللي عناصللر ماديللة وعناصللر 

معنويللة إ وكللذا الحللال بالنسللبة لجللرائم التلللوث باإلشللعاع النللووي فهللي األخللرى تتكللون مللن عناصللر 

عنويللللة إ وبنللللاء عللللل  هللللذا سللللوف يتضللللمن هللللذا المبحللللث أهللللم الجللللرائم المتعلقللللة بللللالتلوث ماديللللة وم

باإلشلللعاع النلللووي بلللدون تلللرخيص إ والتلللي سلللتكون ضلللمن ثلللالث مطاللللب يتضلللمن المطللللب األول 

جريمة تداول المواد اإلشعاعية بدون ترخيص إ أما المطلب الثاني فيتضلمن جريملة اسلتيراد الملواد 

تلللرخيص أملللا المطللللب الثاللللث ستضلللمن لجريملللة إقاملللة المنشلللآت النوويلللة  المشلللعة بلللدون توالنفايلللا

 والتخلص من النفايات بدون ترخيص .  

 المطلب األول                                   

 بدون ترخيص اإلشعاعية  النف اياتجريمة تداول                 

نه ) يمنع نقل أو تلداول أو إدخلال أشار المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة إل  أ    

أو دفللن أو إغللراق أو تخللزين أو الللتخلص مللن النفايللات الخطللرة أو اإلشللعاعية إال باسللتخدام الطللرق 
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السللللللمية و استحصلللللال الموافقلللللة الرسلللللمية وفلللللق تعليملللللات يصلللللدرها اللللللوزير بالتنسللللليق ملللللع الجهلللللة 

 . (1)المعنية(

 الرقابة عل  استخدام مصادر النشاط  وتبدو أهمية هذط الجريمة أيضا بما ورد في قانون

__________________________ 

 . 2009لسنه  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 20( المادة )1)

 

ملن ضلرورة تطبيلق اإلجلراءات المنصلوص عليهلا   2006لسلنه  1اإلشعاعي فلي العلراق رقلم     

( 3إذ نصلت الملادة ) اإلشلعاعية المتعلقلة بالتلداولفي النظام الداخلي في حالة ممارسلة النشلاطات 

مللن القللانون أنلله ) تطبيللق اإلجللراءات المنصللوص عليهللا فللي هللذا النظللام الللداخلي وفللي المجللاالت 

ايتيلللة : أوال / الممارسلللات اإلشلللعاعية المتعلقلللة بحيلللازة واسلللتخدام وتلللداول المصلللادر المشلللعة فلللي 

 ……. ( .العراق من دوائر الدولة 

لسلنه  4ر القانون المصري هو األخر ال  هذط الجريمة في قانون البيئة المصلري رقلم وقد أشا    

( منلله عللل  أنلله ) يحظللر تللداول الملللواد 29المعللدل فللي مللادتين منلله إذ أشللار فللي الملللادة ) 1994

وكللذلك أشللار فللي المللادة …. والمللواد الخطللرة بغيللر تللرخيص صللادر مللن الجهللة اإلداريللة المختصللة 

مين عللل  انتللاج أو تللداول المللواد الخطللرة سللواء كانللت فللي حالتهللا الغازيللة أم ( منلله عللل  القللائ33)

 السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي ضرر للبيئة ( . 

ولم يكتفل المشرع المصري بهذا القانون فقط باإلشارة إل  جريمة تداول المواد المشعة ولكن       

 ( منه إل  أنه 25في المادة ) 1994لسنه  4الئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم أشار اليها في ال

إ وأيضللًا  (1) ) يحظللر تللداول المللواد والنفايللات الضللارة بغيللر تللرخيص يصللدر مللن الجهللة المختصللة(

  (2)أشارت الالئحة لضرورة تواجد كوادر مدربة مسؤولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة
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 للمشرع األماراتي فقد أورد عدد من النصوص المتعلقة بجريمة تداول المواد أما بالنسبة    

_______________________ 

( من الالئحة التنفيذية لقانون البيئلة المصلري الل  كلل الملواد والنفايلات الخطلرة وقلد اوردت 25( أشارت المادة )1)

 عات مؤينه .من ضمنها أيضا المواد والنفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعا

 . 1994لسنه  4( من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم 26( المادة )2)

 

والنفايات المشعة ومت  تصبح جريمة في أكثر من قانون إ فقد أشار في قانون حمايلة البيئلة      

ماط بتلداول الملواد وتنميتها إلل  التلداول وأكلد علل  أهميلة االلتلزام بلاإلجراءات أذ أورد بابلًا كلاماًل أسل

بغيلر تلرخيص ….. والنفايات الخطرة مؤكد عل  إنله ) يحظلر التلداول أو التعاملل بلالمواد الخطلرة 

( منه ال  أنله ) علل  61وكذلك أشار القانون المذكور في المادة )  إ ( 1)( من السلطات المختصة

ياطات الالزمة لضمان عدم أن يتخذوا جميع األحت… القائمين عل  إنتاج أو تداول المواد الخطرة 

 حدوث أي أضرار بالبيئة ( .

المشرع األماراتي هو األخر لم يكتفل بقانون واحد ليؤكد عل  أهمية أتباع اإلجراءات الالزمة      

( 5الصللادرة مللن الجهللة المختصللة عنللد القيللام بتللداول المللواد والنفايللات المشللعة أذ أورد فللي المللادة )

أنه  2009( لسنة 1خدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها رقم )من قانون تنظيم ورقابة است

تلداول …. ) يحظر عل  أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي استيراد أو تصلدير أو نقلل أو 

مصللادر األشللعة المؤينللة دون الحصللول عللل  موافقللة مسللبقة مللن السلللطة المختصللة وتللرخيص مللن 

نون إدارة الرقابلة والوقايلة اإلشلعاعية فصلاًل كلاماًل علن كيفيلة اإلدارة المختصة إ وأيضًا أورد في قلا

 .  (2)( تداول المواد والنفايات المشعة
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أما القوانين األجنبية المقارنة فنجد ان قانون القضاء عل  النفايات واستعادة الملواد الفرنسلي قلد    

 إ (3)تداول المواد والنفاياتأورد التداول وأشار ال  ضرورة احترام اإلجراءات وعدم مخالفتها عند 

_____________________________ 

 المعدل . 1999لسنه  24( من قانون حماية البيئة وتنميتها األماراتي رقم 58( المادة )1)

 57( من قانون القواعد التنظيمية إلدارة النفايات المشعة في دولة االمارات رقلم 16-15-14-13-12( المواد )2)

  . 2004لسنه 

 بشأن القضاء عل  النفايات واستعادة المواد الفرنسي . 1975لسنه  633-75( من قانون رقم 8( المادة )3)

ورغم أنه لم يشر صراحة ال  النفايات المشعة إال أنه قد أورد إشارة فلي البلاب األول منله إلل        

 .( 1)ويالنفايات بشكل عام والتي كان من ضمنها النفايات الملوثة باإلشعاع النو 

لللذا سللوف نقسللم هللذا المطلللب اللل  فللرعين يتضللمن الفللرع األول العناصللر الماديللة أمللا الفللرع الثللاني    

 فالعناصر المعنوية .

 الفرع األول                                        

 العنا ر ال ادية لجري ة التداول النفايات اإلشعاعية بدون ترخيص             

الفعللل الجرمللي للجريمللة فللي المللادة  1969لسللنة  111انون العقوبللات العراقللي رقللم عللرف قلل         

( منهر بأنه ) سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو االمتناع علن فعلل أملر بله القلانون ( 28)

.  فهللو بمثابللة النشللاط الللذي يصللدر عللن الجللاني بهللدف تحقيللق النتيجللة الجرميللة التللي يعاقللب عليهللا 

 القانون .

وبنللاء عللل  هللذا سلليكون السلللوك االجرامللي فللي جميللع جللرائم تلللوث البيئللة باإلشللعاع النللووي هللو     

السلوك االجرامي الذي يقوم به المتهم بالقيام بفعلل يترتلب عليله حصلول ضلرر أو احتملال بحصلول 

 ضرر للبيئة أو أحد عناصرها .
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ملة فلي قلانون حمايلة و تحسلين البيئلة وقد أشار المشرع العراقي إل  العناصر الماديلة لهلذط الجري    

( بأنللهر ) يمنللع نقللل أو تللداول أو إدخلال أو دفللن أو إغللراق أو تخللزين أو الللتخلص مللن 20فلي المللادة )

النفايلللات الخطلللرة أو اإلشلللعاعية إال باسلللتخدام الطلللرق السللللمية و استحصلللال الموافقلللة الرسلللمية وفلللق 

 (تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية 

________________________ 

 بشأن القضاء عل  النفايات واستعادة المواد الفرنسي . 1975لسنه  633-75( من قانون رقم 1( المادة )1)

 

ومن خالل هذا النص يمكن القول أن المشرع قلد أشلار إلل  عناصلر الماديلة لجريملة التلداول        

 وهي : 

ك هنللا وبحسللب مللا أشللار اليلله المشللرع العراقللي فللي المللادة ويتمثللل السلللو أواًل : الساالوا األجرا ااي : 

 بعدد من الصور وهي :  2007لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 20)

يقصد به لغةص تداول الشيء أي داولهر بين الناس إ وداول الشيء أي مررط من التداول :  -1       

لمشللرع العراقللي إللل  أي تعريللف للتللداول فللي إ لللم يشللر ا( 1)شللخص إللل  أخللر أو مللن مكللان اللل  آخللر

قانون حماية وتحسين البيئة وكذلك في قانون الرقابلة علل  اسلتخدام مصلادر النشلاط اإلشلعاعي الل  

التللداول فلللم يبللين المقصللود بتللداول المللواد والنفايللات الخطللرة عللل  خللالف المشللرع المصللري أذ حللدد 

( عللرف 20الخطللرة إ وذلللك فللي المللادة االوللل  فقللرة )قللانون البيئللة المقصللود بتللداول المللواد والنفايللات 

التلللداول بأنللله   ) كلللل ملللا يلللؤدي إلللل  تحركيهلللا بهلللدف جمعهلللا أو نقلهلللا أو تخزينهلللا او معالجتهلللا او 

 استخدامها (
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وكللذلك قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة االمللاراتي أشللار اللل  التللداول بأنلله ) جميللع العمليللات التللي      

ة اللل  حللين الللتخلص ايمللن منهللا وتشللمل جميللع النفايللات وتخزينهللا ونقلهللا تبللدأ مللن وقللت تولللد النفايلل

 .  (2)ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها(

 2004لسلنة  57وكذلك عرفهر قانون القواعد األساسلية لتنظليم أداة الرقابلة والوقايلة اإلشلعاعية رقلم   

د النفاية إلل  حلين اللتخلص ايملن ( منه بأنه ) جميع العمليات التي تبدأ من تولي1في الملحق رقم )

 منها تشمل جميع النفايات وتخزينها ونقلها وتدويرها والتخلص منها ( . 

_________________________ 

 . 382( د . عبد الفتاح مراد إ معجم مراد القانوني واالقتصادي والتجاري إ اإلسكندرية إ مصر إ ص 1)

 . 1999لسنه  24تنميتها األماراتي رقم ( من قانون تحسين البيئة و 1( المادة )2)

فالتلللداول فلللي هلللذط التعلللاريف السلللابقة يقصلللد بللله أي عمليلللة ملللن شلللأنها تحريلللك الملللواد والنفايلللات      

المشعة بهدف جمعها ونقلها من مكلان إلل  آخلر لغلرض تخزينهلا أو معالجتهلا أو اسلتخدامها إ وملن 

ا كلان بنللاًء علل  تللرخيص مسلبق صللادر ملن جهللة ثلمو يكلون المشللرع قلد جللرم تلداول هللذط الملواد إال إذ

 مختصة بذلك وقد حددها القانون .

وفللي األصللل التللداول بحللد ذاتلله ال يعللّد جريمللة وال يعاقللب عليهللا القللانون  إ إذ يسللتطيع أي          

شللخص ان يقللوم بالتللداول بللالمواد الخطللرة والنفايللات المشللعة طالمللا حصللل عللل  تللرخيص أو رخصللة 

جهة مختصلة إ ويعلد التلرخيص أحلد أهلم ضلمانات الوقائيلة  لحمايلة البيئلة إ ألنلهر مسبقة صادرة من 

إ ومتل   (1)ليس للهيئات المختصة لحماية البيئة منح التراخيص إال بعد تحققها ملن الشلروط الالزملة

إ فالتداول هنا  (2)ما توافرت هذط الشروط يصدر األذن بممارسة النشاط وفقًا لمقتضيات حماية البيئة

 يمثل سوى السللوك األجراملي للذلك البلد ملن بيلان العناصلر الماديلة األخلرى لتحقلق الجريملة  ملن ال
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نتيجة جرميه وعالقة سببية إ ومن ثم و يتم فرض العقوبة المحددة بالقانون من قبلل الجهلة المختصلة 

. 

نقلل ملن ويقصلد بله لغلةص نقلل نقللة أي حلرك الشليء ملن مكلان الل  آخلر إ وهلو ملا ي النقل : -2    

 إ ويعرف بأنهر تحريك أو نقل المواد من مكان ال  آخر باستعمال الوسيلة ( 3)قرية إل  أخرى

________________________ 

 وما بعدها   . 119( سيتم اإلشارة اليه الحقًا في الفصل الثالث من رسالتنا ص 1)

إ الللدار الجماهيريللة للنشللر إ  1سللة مقارنلله إ ط ( عبللد السللالم أرحوملله  الجيالنللي إ حمايللة البيئللة فللي القللانون إ درا2)

 . 292إ ص  2005ليبيا إ 

 . 386, ص  1959, مطبعة الرسالة , سنه  4( طاهر أحمد الزاوي , ترتيب القاموس المحيط , ج 3)

 

المخصصة لذلك إ يعّد نقل المواد النووية والمصادر المشعة من أوليات الحمايلة للملواد النوويلة إ    

قد اهتمت فيه العديد من االتفاقيات الدولية وحثت الدول علل  ضلرورة نقلل الملواد المشلعة  هذا األمر

 . (1)بأتباع التعليمات الدولية

ولللم يرعللرف المشللرع العراقللي النقللل ألنلله عللّدط جللزءًا مللن التللداول إ وكللذلك الحللال بالنسللبة للمشللرع     

قللل ألنلله عللّدط هلللو المسللؤول عللن هلللذط المصللري فهللو األخللر للللم يعللرف النقللل ولكنللهر أورد تعريلللف للنا

( ملللن مشلللروع القلللانون النلللووي واإلشلللعاعي المصلللري ) الناقلللل هلللو أي 1الجريملللة إذ نصلللت الملللادة )

 شخص أو منظمة أو حكومة يتعهد بنقل مواد مشعة بأي وسيلة للنقل( .

بحركلللة   وقللد عرفلللهر المشلللرع األمللاراتي بأنلللهر جميلللع العمليلللات والظللروف المترابطلللة أو المسلللاهمة     

 .   (2)المواد المشعة

وكذلك المشرع الفرنسي فحاله المشرع العراقي عّد النقل جزءًا من التداول لذا لم يورد أي تعريلف     

 له من خالل التشريعات الفرنسية المتعلقة بهذا الجانب .
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فايلات الخطلرة او أما االتفاقيات الدولية فنجد أن اتفاقيلة بلازل وقلد عرفلت النقلل بأنلهر ) نقلل الن       

النفايات األخرى من منطقة خاضعة للوالية القضائية الوطنيلة لدوللة أو عبلر منطقلة خاضلعة للواليلة 

الوطنية لدوللة أخلرى أو عبلر منطقلة ال تخضلع للواليلة القضلائية ألي دوللة إ شلريطة أن تشلترك فلي 

 . (3)النقل دولتان عل  األقل(

__________________________ 

 . 1980ية الحماية المادية للمواد النووية لسنه ( اتفاق1)

إ وأيضلللًا الملحلللق  2004لسلللنه  57( الملحلللق ملللن القواعلللد التنظيميلللة إلدارة النفايلللات المشلللعة فلللي االملللارات رقلللم 2)

 . 2004لسنه  55بالقواعد التنظيمية األساسية للوقاية من اإلشعاعات المؤينه في االمارات رقم 

 قية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .( من اتفا2( المادة )3)

إ وعرفهر المشرع المصري بأنهر  (1)غرق في الماء فهو غرق أو أغرقه في الماء اإلغراق :  -3        

) كلل إلقلاء متعمللد فلي البحللر اإلقليملي أو المنطقلة االقتصللادية الخالصلة أو البحللر للملواد الملوثللة أو 

فضلللالت ملللن السلللفن أو الطلللائرات أو األرصلللفة أو غيلللر ذللللك ملللن المنشلللآت الصلللناعية والمصلللادر ال

 . ( 2)األرضية(

وكلذلك قللام المشلرع األمللاراتي بتعريلف اإلغللراق بأنللهر ) كلل إلقللاء متعملد فللي البيئلة البحريللة للمللواد          

 .  (3)الملوثة أو الفضالت من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غيرها (

ونجد أن هنالك عددًا من االتفاقيات قد أشارت ال  اإلغلراق إ إذ عرفلت اتفاقيلة قلانون أعلالي البحلار 

اإلغللراق بأنلللهر ) تصللريف متعمللد فلللي البحللر للفضللالت والملللواد األخللرى مللن السلللفن أو  1982لسللنه 

فاقيللة منللع إ وكللذلك عرفتللهر ات  (4)الطللائرات  أو األرصللفة أو غيللر ذلللك مللن التركيبللات االصللطناعية(

التلوث البحري عند إغراق النفايات والمواد األخلرى فلي الملادة الثالثلة منهلا ) أي تصلريف متعملد فلي 

البحر من النفايات أو المواد األخرى من السفن أو الطائرات أو األرصفة أو غيرها من الهياكل التي 
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لملواد التلي تلدفن فلي البحلر من صنع اإلنسان في البحر( إ لذلك يجب مراعاة أن هنالك الكثير ملن ا

 . (5)أو المحيط والتي تكون شديدة السمية والخطورة عل  األحياء إ ألن تأثيرها يبق  لمدة طويلة

 عل  حماية البيئة المائية للدول األفريقية من التلوث  1991ولقد حرصت اتفاقية باماكو لعام    

_______________________ 

 . 233مصدر سابق ة ص  ة  الرازيادر محمد بن ابي بكر عبد الق( 1)

 . 1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم 1( من المادة )27( الفقرة )2)

 المعدل .  1999لسنه  24( من قانون حماية وتحسين البيئة األماراتي رقم 1( المادة )3)

 . 1982( من اتفاقية قانون اعالي البحار رقم 1(  المادة )4)

 . 86رتيب محمد عبد الحافظ إ مصدر سابق إ ص ( د . معمر 5)

( منهلللا علللل  التلللزام االطلللراف بحظلللر 2النلللاجم علللن إغلللراق النفايلللات الخطلللرة إ إذ نصلللت الملللادة )    

 إغراق النفايات الخطرة في البحر والمياط اإلقليمية .

ع أدفلان أي ملا يقصد بهل لغةص دفن يدفنه : أي سلترط إ ووارط واللدفين كالملدفون جملالدفن :   -4     

إ ويعللرف بأنللهر طمللر النفايللات والمللواد الضللارة اللل  أقصلل  عمللق يمكللن الوصللول إليلله بللالحفر  (1)يلدفن

إ ويلرى بعضلهم  (2)العميق الذي يمكن أن يصل إلل  ايالف ملن االمتلار ويلدع  باللدفن الجيوللوجي

 أنلللللهر ورغلللللم أن هلللللذط الطريقلللللة هلللللي األفضلللللل لللللللتخلص ملللللن النفايلللللات والملللللواد الخطلللللرة الضلللللارة إ إال

األحتياطات التي أخلذت للدفن النفايلات الخطلرة إ فل ن منلاطق اللدفن باتلت تهلدد بحلدوث كارثلة بيئيلة 

أن  1990بليغللة رغللم تكلفهللا العاليللة إ إذ أشللارت دراسللة مللن قبللل وكالللة حمايللة البيئللة األمريكيللة سللنه 

موقلع  1200طة ومنهلا ألف موقع في الواليات المتحدة يشكل خطورة عل  البيئة المحي 132هنالك 

 . (3)موقع 3200موقع وفي الدنمارك  4000تحتاج إجراءات عالجية عاجلة إ وفي هولندا 
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هذا ولم يرد أي  تعريف قانوني لمقصود الدفن كذلك للم تتضلمن االتفاقيلات الدوليلة أي تعريلف      

 لمياط .للمقصود بالدفن إ إذ أشارات النصوص فقط إل  حظر دفن النفايات الخطرة في ا

إ ويعللرف بأنللهر االحتفللاظ  (4)يعللرف لغللةص بأنللهر خللزن المللال وأختزنللهر أي أحللرزطالتخاانين :  -5       

بالنفايلللات الخطلللرة لفتلللرة معينللله ألي سلللبب إ وعلللرف أيضلللًا بأنلللهر وسللليلة لتجملللع وحجلللز النفايلللات قبلللل 

 ت المشعة أو طرحها وقد يكون في منخفضات سطحية أو مستودعات جيولوجية للنفايا معالجتها أو

__________________________ 

 . 213إ ص  1964. مطبعة عيس  الحلبي إ سنه  1( الطاهر أحمد الزاوي إ مختار القاموس إ ط 1)

 . 84( د . معمر رتيب محمد عبد الحافظ إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 80إ ص  2001 ( د . زين الدين عبد المقصود غنيمي إ قضايا بيئية معاصرة إ اإلسكندرية إ سنه3)

 . 179( الطاهر أحمد الزاوي إ مصدر سابق إ ص 4)

 .   (1)النفايات الخطرة إ وهي عبارة عن كهوف محفورة عل  عمق األرض التي تخلط مع

وعرف المشرع العراقي الخزن بأنهر ) االحتفاظ بمصادر اإلشعاع المؤين بما يكفل احتلواء بقصلد     

ع األماراتي بأنهر ) االحتفاظ بالنفايات المشعة في منشأة مالئملة تكفلل .  وعرفهر المشر  (2)استخدامها(

إ ( 3)عزلها وحماية البيئة من خطر التعرض والتلوث اإلشلعاعي ملع نيلة اسلترجاعها لعمليلات الحقلة(

 وسيتم الحقًا التطرق لهذا الموضوع بالتفصيل .

بشلأن  2014لسلنه  1العراقيلة عرف المشلرع العراقلي اللتخلص فلي التعليملات التخلص :   - 6    

تصلللفية المنشلللآت النوويلللة العراقيلللة بأنلللهر ) الخلللزن النهلللائي للنفايلللات المشلللعة ( إ وقلللد عرفلللهر المشلللرع 

المعلدل  1994لسلنه  4( منلهر فلي قلانون البيئلة المصلري رقلم 22المصري فلي الملادة االولل  الفقلرة )

إعلادة اسلتخدامها مثلل الطملر فلي األرض بأنهر ) العلميات التلي ال تلؤدي إلل  اسلتخالص  الملواد أو 

 أو التخزين الدائم ( .….أو الدفن العميق أو التصريف للمياط السطحية
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وقللد عرفلللهر المشلللرع األمللاراتي بأنلللهر )العمليلللات التللي ال تلللؤدي إلللل  اسللتخالص  الملللواد أو إعلللادة      

 . (4)…….(ة استخدامها مثل الطمر في األرض أو الدفن العميق أو المعالجة البيولوجي

 هذا وقد يثور التساؤل حول سبب تسمية هذط الجريمة بجريمة التداول وخصوصًا أن المشرع     

_________________________ 

 صباحاً  7:50إ الساعة  2015-3-13( التعريف منشور عل  الرابط االلكتروني في 1)

http://goo.gl/Hv76P2 

إ  4332بشأن تصفية المنشآت النووية العراقية إ الوقائع العراقية إ العدد  2014لسنه  1للتعليمات العراقية رقم  (2)

 . 2014سنه 

 . 2004لسنه  57( الملحق لقانون القواعد التنظيمية إلدارة القواعد المشعة في االمارات رقم 3)

 . 1999لسنه  24اتي رقم ( من قانون حماية وتحسين البيئة األمار 1( المادة )4)

العراقلللي للللم يوضلللح سلللوى مجموعلللة ملللن الصلللور ؟ أي هلللل يعنلللي ان التلللداول يطغللل  علللل  بقيلللة    

 الصور أم أنه يعّد عنصرًا أساسيًا لوجود بقية الصور ؟

حسب نص المشرع العراقي ف ن من الصلعب معرفلة ذللك ولكلن السلبب اللذي دعانلا الل  تسلمية      

هلللو ملللا أشلللار إليللله المشلللرع المصلللري إذ كملللا أشلللرنا سلللابقًا علللرف المشلللرع  الجريملللة بجريملللة التلللداول

المصري التداول بأنهر ) كل ما يؤدي ال  تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو 

استخدامها ( إ أي أن كل الصور ال تتحقق إال بتحقق التداول إ في حين أن التلداول يتحقلق وللو للم 

صور إ أي أن التداول ال يحتاج لبقية الصور وهذا يعني أن التداول يكون أوسع نطاقًا تتحقق بقية ال

من بقية الصور التي أشار إليهلا المشلرع العراقلي إ للذا كلان األنسلب أن يحلذو المشلرع العراقلي حلذو 

 المشرع المصري في تعريف التداول وعّدط األساس بالنسبة لبقية الصور  .

 : ي ة ) النفايات الخطرة أو اإلشعاعية ( ثانيًا :  حل الجر     
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النفايلللات المشلللعة أو النوويلللة هلللي بالتأكيلللد ملللن النفايلللات الخطلللرة والسلللامة والتلللي تعلللد أحلللد أهلللم       

مصلللادر التللللوث إ وقلللد أجمعلللت أغللللب اللللدول علللل  إجلللراءات أمنيلللة خاصلللة بهلللذط النفايلللات وكيفيلللة 

 التخلص منها . 

عة بأنها تلك المواد المشلعة التلي تعملل اللدول الناميلة علل  نقلهلا وهناك من يعرف النفايات المش    

بعللد أن تللرى عللدم إمكانيللة اسللتخدامها فللي أي نشللاط سللواء عسللكري أم سلللمي إ وهللو مللا يطلللق عليلله 

 . (1)باليورانيوم المنضب

__________________________ 

يللات النوويللة اللل  الللدول الناميللة إ كليللة العدالللة ( د . مسللعد عبللد الللرحمن زيللدان إ المسللؤولية الدوليللة عللن نقللل النفا1)

 . 70إ ص  2014الجنائية إ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية إ سنه 

 

أملا موقلف التشللريعات العراقيلة والعربيللة واألجنبيلة المقارنلة إ فنجللد أن المشلرع العراقللي للم يللورد       

إ ولكنلله أورد تعريفللًا  2009لسللنه  27ئللة رقللم تعريفللًا للنفايللات المشللعة فللي قللانون حمايللة وتحسللين البي

إذ  2006لسللنه  1لهللا فللي قللانون الرقابللة عللل  اسللتخدام مصللادر النشللاط اإلشللعاعي فللي العللراق رقللم 

عللرف النفايللات المشللعة بأنهللا ) أي مللادة تحتللوي عللل  نظللائر مشللعة أو ملوثللة بهللا تراكيللز لمسللتويات 

فايللات المشللعة فللي التعليمللات الصللادرة بشللأن تصللفية إ وكللذلك أورد تعريفللًا للن (1)النشللاط اإلشللعاعي (

بأنها ) مواد ذات نشاط إشعاعي ناتجلة علن ممارسلات  2014لسنه  1المنشآت النووية العراقية رقم 

سللابقة وال يمكللن اسللتخدامها مللرة أخللرى أو مللواد ملوثللة بتراكيللز ذات نشللاط إشللعاعي أعللل  مللن الحللد    

 . (2)المسموح بها (

نملا أورد تعريفلًا للملواد الخطلرة أما التشريع ا     لمصري فلم يورد تعريفًا للمقصود بالنفايات المشعة وام

 وعّد المواد المشعة من ضمنها .
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ونجد أن المشرع االماراتي قد أورد تعريف للنفايات المشعة في أكثر ملن قلانون إ إذ عرفهلا فلي      

صلادر المشلعة والوقايلة ملن أخطارهلا في شلأن تنظليم ورقابلة واسلتخدام الم 2002لسنه  1قانون رقم 

بأنهللا ) مللواد تحتللوي عللل  نويللدات مشللعة بتركيللزات أو نشللاطات إشللعاعية بغللض النظللر عللن حالتهللا 

الفيزيائيلللة وال يتوقلللع أن يكلللون لهلللا أي اسلللتخدام وتحتجلللز بغلللرض الحلللد ملللن معلللدالت انطالقهلللا الللل  

 . (3)المحيط الحيوي(

_____________________________ 

 حق بالقانون المذكور .( المل1)

إ فلللي  4332( ملللن الملللادة األولللل  ملللن التعليملللات الملللذكورة والمنشلللورة فلللي الوقلللائع العراقيلللة إ العلللدد 11( الفقلللرة )2)

18/8/2014 . 

 ( المادة األول   من القانون المذكور .3)

االمللارات رقللم وكللذلك أورد فللي الملحللق بقللانون القواعللد التنظيميللة إلدارة النفايللات المشللعة فللي        

تعريفللًا للنفايللات المشللعة بأنهللا ) مللواد ناتجللة عللن ممارسللات أو عمليللات تللدخل وال  2004لسللنه  57

محتويلة علل  ملواد مشلعة أو ملوثلة بهلا تراكيلز  يتوقع أن يكون لها أي استخدام إ وهلي إملا أن تكلون

ملن هلذط القواعلد (  أو نشاطات تتجاوز مستويات رفع الرقابة أو أن يكون التعرض لها غيلر مسلتثني

. 

وأورد نفللس التعريللف للنفايللات المشللعة  بللالملحق الخللاص بقللانون القواعللد التنظيميللة األساسللية        

  ( .1)2004لسنه  55للوقاية من اإلشعاعات المؤينه في دولة األمارات رقم 

ت المشللعة إ أمللا التشللريع الفرنسللي لللم يللورد هللو األخللر مثللل التشللريع المصللري أي تعريللف للنفايللا     

وكلذلك قلانون القضلاء  2006لسنه  686حيث لم يشر أي من قانون السالمة والشفافية النووية رقم 

 أي تعريف للنفايات المشعة . 1975لسنه  633من النفايات رقم 
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أمللا عللل  المسللتوى الللدولي فقللد عرفتهللا الوكالللة الدوليللة للطاقللة الذريللة بأنهللا ) أي مللادة ال يوجللد       

دام من المتوقع أن تحتوي عل  مواد مشعة تتجاوز القدر الذي يمكلن لإلنسلان تحمللهر أو ال لها استخ

 . (2)يمكن استخدامها في أغراض أخرى مفيدة (

وللنفايللات النوويللة خطللورة كبيللرة عللل  اإلنسللان والبيئللة وتكللون لهللا عللدد مللن الصللور فهللي إمللا أن     

  -تكون : 

______________________________ 

إ سللنة   55الملحللق مللن قللانون القواعللد التنظيميللة األساسللية للوقايللة مللن اإلشللعاعات المؤينللة فللي األمللارات إ رقللم  (1)

2004 . 

إ السلاعة  20/12/2014إ المتلاح فلي    http://dimanawawi.blogspot.com( اللرابط االلكترونلي :  2)

 .صباحًا  10:30

 تلك التي يتم نقلها بواسطة الحاويات  -1     

 بسبب حوادث المفاعالت النووية  -2     

 تلك التي تستخدم في صناعة القذائف والذخائر من خالل طالئها باليورانيوم المنضب إ -3     

  إذ مجللرد اسلللتخدام تلللك القلللذائف ف نهللا سلللوف تللؤدي إلللل  انتشللار األشلللعة النوويللة فلللي الموقللع ويظلللل   

 . ( 1)أثرها ممتدًا لمئات السنين

تصلللللدير بعلللللض الملللللواد المسلللللتخدمة فلللللي المفلللللاعالت النوويلللللة المنتهيلللللة الصلللللالحية بقصلللللد        -4    

 .( 2)استخدامها في الدول النامية

العنصللر الثاللللث  :ثالثااًا : عااادم اسااتخدام الطااارق السااال ية و استح ااال ال وافقاااات الرسااا ية     

ي يعتبر هلذا العنصلر هلو األسلاس فلي تجلريم الفعلل أو السللوك اللذي يقلوم واألهم بين العناصر والذ

به الفاعل سواء كان ذلك الفاعل شخص طبيعي أو معنوي إ حيث أشار المشلرع العراقلي فلي الملادة 
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اللل  هلذا العنصللر وأكللد عللل  أهميتلله  2009لسللنة  27( ملن قللانون حمايللة وتحسللين البيئلة رقللم  20)

شلللترط المشلللرع العراقلللي لكلللي ينتفلللي عنصلللر الجريملللة واعتبلللار الفعلللل أو لتحقلللق هلللذط الجريملللة إ إذ أ

السللللوك إ فعلللاًل صلللحيح وغيلللر مخلللالف للقلللانون وبالتلللالي ال يلللتم إيقلللاع العقوبلللة عليللله إ هلللو ضلللرورة 

استخدام الطرق والتي أشار لها المشرع بالسلمية بمعنل  هناللك إجلراءات معينلة أللزم المشلرع ضلرورة 

 . (3)جرام من هذط الجريمة إ ومت  ما تحققت تلك الطرق أنتفت الجريمةأتباعها لينتفي عنصر األ

_________________________ 

(  لنلدة معمللر بشللوي إ المحكمللة الجنائيللة الدوليللة الدائملة واختصاصللها إ دار الثقافللة للنشللر والتوزيللع إ بللدون مكللان 1)

 وما بعدها . 308إ ص  2010نشر إ سنه 

 . 1989تفاقية بازل لسنه ( المادة الرابعة من ا2)

 .  2009لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  20( المادة )3)

إ اللل  أنلله  2011( لسللنة 1هللذا وقللد أشللار النظللام الللداخلي لتشللكيالت وزارة البيئللة ومهامهللا رقللم )    

مللن اإلشللعاع للتأكللد مللن  يللتم مراقبللة كيفيلله القيللام بفعللل التللداول بطريللق سلللمية مللن قبللل مركللز الوقايللة

 .  (1)ضمان عدم تلوث البيئة باإلشعاع النووي عن القيام بفعل التداول

 

 الفرع الثاني                                        

 العنا ر ال عنوية لجري ة التداول بالنفايات اإلشعاعية بدون ترخيص              

لتللداول بالفعللل االيجللابي الصلللادر مللن الجهللة المعنويلللة أو يتمثللل السلللوك اإلجرامللي لجريملللة ا       

األفراد إ فهو فعل إرادي ينصب عل  العناصر المادية إ ومن ثمو سوف يتلوافر القصلد الجرملي العلام 

بعنصريه العلم واإلرادة وال يشترط توافر نية خاصة  وذللك ألن المشلرع أراد ان يوسلع نطلاق التجلريم  

 م يكفي لوجودط لتحقق العناصر المعنوية للجريمة .ومن ثمو فأن القصد العا
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ويشللترط لقيللام القصللد الجنللائي أن يعلللم الجللاني بموضللوع المصلللحة محللل االعتللداء إ ولكللن ال      

 . (2) يشترط أن يعلم بشروط العقاب إ ألن هذا ليس من عناصر الجريمة

ن فكلرة عاملة أو قلدرة علل  تصلور األف     علال التلي ارتكبهلا إ وان يعللم ويجلب علل  الجلاني أن يكلور

أن فعلهر أو سلوكهر األجرامي يرشكل جريمة يعاقب عليها القانون إ ففي جريمة التداول يجب أن يكون 

للجاني َعلم بالعناصر المادية للجريمة إ وذلك ألن تخلف العلم يحول دون قيام المسؤولية الجنائية إ 

 بالتداول من حيث خطورة المادة النووية وايثار فيلزم أن يكون عالمًا بالوقائع أثناء قيامة 

__________________________ 

 ( من القانون المذكور .14( المادة )1)

إ ص  1989( د. محمللد نجيللب حسللني إ شللرح قللانون العقوبللات إ القسللم العللام إ دار النهضللة العربيللة إ القللاهرة إ 2)

569 . 

أن يكللللون عالمللللًا أن تصللللرفه سلللليؤدي إللللل  المسللللاس المترتبللللة عليهللللا لللللو أسلللليء اسللللتخدامها و        

بمصلحة أو حق يحميه القانون إ وأن يعلم أن هذط المادة هي مشلعة أو نوويلة تسلبب الضلرر إن للم 

فل ذا  -الملادة المشلعة  -يتم مراعاة اإلجلراءات الالزملة إ ويرللزم أن يكلون عالملًا بالوسليلة المسلتخدمة 

 التداول بالمواد المشعة . علم بكل هذا تحقق عنصر العلم لجريمة

أمللا اإلرادة ف نهللا تللأتي الحقللًا بعللد مللا تحقللق العلللم إ ألن القصللد الجرمللي ال يتحقللق بتحقللق العلللم      

نمللا أن تتجلله إرادة الجللاني نحللو تحقيللق السلللوك أو العناصللر الماديللة للجريمللة إ أي أن تتجلله  وحللدط وام

در من السللطة المختصلة وسلواء كلان السللوك أرادتهر ال  تداول تلك المواد المشعة دون ترخيص صا

 ايجابيًا أو سلبيًا إ لذا تعّد اإلرادة شرطًا أساسيًا لتحقق المسؤولية الجنائية للجرائم النووية  كافة . 
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ومللللن المالحللللظ أن القصللللد الجرمللللي بشللللكل عللللام فللللي جللللرائم التلللللوث يرثيللللر بعللللض الصللللعوبات      

خاصلة لهللذط الجللرائم إ وأيضلا لطبيعللة العناصللر المكونللة خصوصلًا عنللد تلللوث الهلواء نظللرًا للطبيعللة ال

 . (1)لها

وبناًء عل  ملا أشلارت إليله التشلريعات أنله يكفلي وجلود قصلد جرملي علام لتحقلق الجريملة إ إذ أن    

التشريعات لم تشترط توافر نية خاصة من أجل تحقق هذط الجريملة بلل اكتفلت فقلط بالقصلد الجرملي 

 العام . 

 

 

______________________ 

(  د. ميرفت محمد البلارودي إ المسلؤولية الجنائيلة علن االلتزاملات السللمية للطاقلة النوويلة إ رسلالة دكتلوراط إ كليله 1)

 . 341إ ص  1993الحقوق إ جامعة القاهرة إ 

 

 المطلب الثاني                               

 خيصبدون تر  المشعة  توالنف اياجريمة استيراد المواد           

إللل  أنلله   2009لسللنه  27( مللن قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة رقللم 20لقللد أشللارت المللادة )        

 يمنع استيراد المواد الخطرة إال بعد الحصول عل  أذن صادر من السلطة المختصة .

مة وهذا يعني أن المشرع عّد هذط السلوكيات جريمة عندما تتم مخالفة القوانين واللوائح واألنظ       

 وممارسه هذا العمل بدون أجازة صادرة من سلطة مختصة .

وقللللد وأشللللار قللللانون الرقابللللة عللللل  اسللللتخدام مصللللادر النشللللاط اإلشللللعاعي فللللي العللللراق اللللل            

 . (2)االستيراد وعّدط أجراء صحيحًا طالما تم طبقًا لإلجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي
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لل  أهميللة إتبلاع القللوانين والحصلول عللل  إجلازة وموافقللة ملن السلللطة وليؤكلد المشلرع العراقللي ع      

بخصلللوص ملللنح االجلللازة الخاصلللة بالتصلللرفات  1958لسلللنه  2المختصلللة إ أشلللارت التعليملللات رقلللم 

بمصادر اإلشعاع ال  انه  ) ال يجوز استيراد المواد المشعة أو موللدات اإلشلعاع الخاضلعة لألجلازة 

ز الوقايلة ملن اإلشلعاع إ ويلتم ذللك بتقلديم طللب ملن قبلل صلاحب إال بعد الحصول عل  موافقلة مركل

 العالقة إل  إدارة المركز يبين فيه جميع المعلومات ( .

 وقد أشار المشرع المصري هو األخر إل  هذط الجريمة عل  أنه يحظر استيراد النفايات       

______________________ 

 . 74( د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق ة ص 1)

( اللل  أنلله تطبيللق اإلجللراءات المنصللوص عليهللا فللي هللذا النظللام واسللتخدام وتللداول المصللادر 3( أشللارت المللادة )2)

 المصادر اإلشعاعية .…. وتجميع واستيراد ….اإلشعاعية في العراق 

 

 

 .( 1)الخطرة او السماح بدخولها أو تدوريها في أراضي جمهورية مصر العربية      

( 62شرع األماراتي فقد أورد أكثر ملن نلص علل  هلذط الجريملة إذ أشلار فلي الملادة )بالنسبة للم     

بأنله ) يحظلر علل  أي جهلة عاملة كانلت ام  1999لسلنه  24من قانون حمايلة البيئلة وتنميتهلا رقلم 

خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو جلب المواد والنفايات النووية ودفنهلا او اغراقهلا( 

القللانون أول قللانون أشللار اللل  كلملله نللووي إ رغللم أن المشللرع العراقللي قللد أورد العديللد مللن  إ ويعللد هللذا

النصللوص الخاصللة إال انلله لللم يللورد نصللًا خاصللًا بالنفايللات النوويللة وتميزهللا عللن غيرهللا مللن النفايللات 

الخطللرة األخللرى وكللذلك القللانون المصللري وهللذا عللل  عكللس القللانون االمللاراتي الللذي أكللد عللل  أهميللة 

 ورة جريمة االستيراد للمواد النووية دون أذن من السلطة المختصة .وخط
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وكللذلك أورد المشللرع األمللاراتي نصلللًا آخللر فللي القللانون االتحلللادي فللي شللأن تنظلليم ورقابلللة           

استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها إل  أنه ) يمنع عل  أي شخص استيراد أو تصلدير 

 . (2)ؤينه(مصادر األشعة  الم…. 

وأشللار المشللرع األمللاراتي فللي قللانون إدارة الرقابللة والوقايللة اإلشللعاعية إللل  أنلله ) ال يجللوز           

أي مصللدر يقللع ضللمن أي ممارسللة إال وفقللًا لمتطلبللات القواعللد إ وبعللد … اسللتيراد أو تصللدير …. 

 . (3)الحصول عل  موافقة السلطة المختصة وترخيص من اإلدارة

_____________________________ 

 المعدل . 1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم 32( المادة )1)

فلللي شلللأن تنظللليم ورقابلللة اسلللتخدام المصلللادر المشلللعة   2002( لسلللنه 1( ملللن القلللانون االتحلللادي رقلللم )5( الملللادة )2)

 والوقاية من اخطارها .       

 55للوقايللة مللن اإلشللعاعات المؤينلله فللي دولللة األمللارات رقللم  ( مللن قللانون القواعللد التنظيميللة األساسللية4( المللادة )3)

 .   2004لسنه 

بشأن القضاء علل  النفايلات الفرنسلي  1975لسنه  633-75( من قانون رقم 8وأشارت المادة )   

ال  أنه يلزم الشركات التي تقوم باالستيراد والتصدير ضرورة الحصول عل  مرسلوم صلادر ملن قبلل 

 ارسة عملها .الدولة يجوز لها مم

كل هذط النصوص السابقة تؤكد عل  أهمية هلذط العمليلة وضلرورة االلتلزام بلاإلجراءات حتل          

ال تتحول ال  جريمة يعاقب عليها القانون األمر الذي يقتضي منا البحث حول عناصر هذط العملية 

لثلللاني فللعناصلللر عنلللدما تصلللبح جريملللة ضلللمن فلللرعين األول للعناصلللر الماديلللة لهلللذط الجريملللة أملللا ا

 المعنوية لها .

 الفرع األول                                         
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 العنا ر ال ادية لجري ة استيراد ال واد والنفايات ال شعة بدون ترخيص        

وهلو سللوك اسلتيراد  أوال : السالوا األجرا ايالعناصر الماديلة فلي هلذط الجريملة تتمثلل بلل :          

 . (1) المشعة إ ويتمثل ذلك بالحصول عل  ترخيص صادر من الجهة اإلدارية المختصة النفايات

إ وهللو  (2)ويللراد بمصللطلح االسللتيراد هللو القيللام بجلللب السلللع والخللدمات مللن أحللد البلللدان اللل  أخللر   

يحمللل فللي ذلللك خطللورة السللماح ألي كللان اسللتيراد المللواد والنفايللات المشللعة مللع وجللود خطللر مترتللب 

 اد المواد وقد تتعلق بأسباب معينه قد تؤثر عل  صحة اإلنسان . عل  استير 

واالسللتيراد عمومللا هللو اصللطالح اقتصللادي لعمليللة قانونيللة مشللروعة ينظمهللا القللانون ويتمثللل فللي     

 . (3) إدخال السلعة إل  نطاق اإلقليم سواء بصحبة شخص أم عن طريق شحنها من الخارج

__________________________ 

 .         1958لسنه  2ركز الوقاية من اإلشعاع إ التعليمات رقم ( م1)

 . 1021( د . عبد الفتاح مراد إ مصدر سابق إ 2)

 . 45إ نقاًل عن د. هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص  1963ابريل إ  30(نقض 3)

لقانون استيرادها إ وهذا هو المعن  العام لالستيراد إذ ينطبق عل  السلع والمواد التي يجوز ا        

أملا اسلتيراد الملواد الممنوعللة فهلو محظلور وفقلًا للقللانون وملن ثلمو فلأن إدخللال الملواد والنفايلات المشللعة 

إل  حدود اإلقليم بأي شكل من األشكال سلواء بصلحبة شلخص أم علن طريلق شلخص أم شلركة ملن 

تحسللين البيئللة العراقللي إ ( مللن قللانون حمايللة و 20الخللارج هللو محظللور وفقللًا لمللا أشللارت اليلله المللادة )

ن للم يكلن  وكذلك فان السماح بمرور أي شحنة من النفايات المشعة في إقليم الدولة محظور حت  وام

يقصلللد إدخالهلللا إلللل  حلللدود اإلقلللليم فيكفلللي الملللرور فقلللط . ويشلللكل اللللنص المتعللللق بحظلللر االسلللتيراد 

 للنفايات المشعة أهمية كبيرة في الدول التي تعّد دواًل .
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أشللار مجلللس شللورى المصللري أهميللة ذلللك فجللاء فللي توصلليات التقللارير ) أنلله يجللب التركيللز        وقللد     

عل  ضرورة امتداد قوانين االمن النووي إل  جميع المجاالت النووية وليس عل  المفاعالت فقط بل 

 . (1)تشمل السفن النووية عند مرورها في المياط اإلقليمية (

بصللور مختلفللة أخللرى غيللر االسللتيراد فيأخللذ صللورة تتمثللل بالسللماح ويتخللذ السلللوك األجرامللي        

للسللفن المحملللة بالنفايللات بللالمرور فللي البحللر اإلقليمللي أو بالمنطقللة البحريللة الخالصللة بللدون تصللريح 

 . يصدر من الجهة اإلدارية

ة إل  هذط الصلور  2009لسنه  27وأشار المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم       

( الفقرة الرابعة منها إل  أنه ) يمنلع إدخلال وملرور النفايلات الخطلرة واإلشلعاعية ملن  20في المادة )

اللللدول األخلللرى إلللل  األراضلللي أو األجلللواء أو المجلللاالت البحريلللة العراقيلللة إال بعلللد إشلللعار مسلللبق و 

 استحصال الموافقات الرسمية ( .  

__________________________ 

 . 46قشقو, إ مصدر سابق إ ص ( د. هدى حامد 1)

 

وكلللذلك اسلللتيراد الملللواد النوويلللة أو المشلللعة أو مكونلللات أو منتجلللات لهلللا طبيعلللة إشلللعاعية بلللدون     

 موافقة الهيئة الرقابية إ وعدم تحقيق شروط األمن واألمان النووي التي يتم تحديدها عند االستيراد .

شلعر العراقلي فلي قلانون حمايلة وتحسلين البيئلة : هلو بحسلب ملا أشلار اليله الم ثانيًا :  حل الجري ة

( منهر بأنه الملواد الخطلرة إ وهلذا يعنلي أنلهر قلد شلمل كلل ملن النفايلات المشلعة وكلذلك 20في المادة )

المواد اإلشعاعية طالما أنلهر تلم اسلتيرادها بطريقلة مخالفلة للقلانون إ وقلد سلبق اإلشلارة علل  المقصلود 

 . (2)واد اإلشعاعيةإ وكذلك الم (1)بالنفايات الخطرة
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وهلللذط الجريملللة هلللي األخلللرى تعلللد ملللن الجلللرائم الشلللكلية التلللي ال تتطللللب تحقلللق النتيجلللة إ ألن       

 المشرع عدها جريمة من الجرائم الشكلية التي ال تتطلب فيها تحقق النتيجة . 

المشلعة لكلي تتحقلق جريملة اسلتيراد الملواد والنفايلات ثالثًا : عادم الح اول علاذ إأن أو تارخيص : 

حيلث أعتبلر  –مركلز الوقايلة ملن اإلشلعاع  –البد أن يتم ذلك من دون موافقة الجهة المختصة بهذا 

المشرع هذط الجريمة متحقق ويعاقب عليهلا مجلرد القيلام بفعلل االسلتيراد تتحقلق الجريملة متل  ملا قلام 

الك شروط لكيفية إ  وهن (3)به الشخص بدون أذن من السلطة المختصة ومن ثمو تحقق أضرار البيئة

 الحصول عل  الترخيص سيتم اإلشارة اليها الحقًا . 

 الفرع الثاني                                                

 المشعة بدون ترخيص  تالعناصر المعنوية لجريمة استيراد المواد والنفايا        

 المواد المشعة وضررها عل  صحة ان استيراد النفايات المشعة مع العلم بحقيقة وطبيعة      

__________________________ 

 من رسالتنا . 77( ينظر ص 1)

 من رسالتنا . 23( ينظر ص 2)

 . 104( محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 3)

رادة الفعلللل يكونلللان معلللًا العناصلللر المعنويلللة للجريملللة التلللي يشلللترط فيهلللا تلللوافر      اإلنسلللان والبيئلللة وام

 د الجرمي العام فقط .القص

فمجللرد االسللتيراد أو المللرور عبللر الحللدود بللدون أذن أو موافقللة صللادرة مللن سلللطة مختصللة أو       

مكلفللة بمللنح االذن تعللد وحللدها أمللرًا كافيللًا إلثبللات الجريمللة دون الحاجللة إللل  ضللرورة تللوافر أي قصللد 

 جرمي خاص .

بتللوافر خطللأ أو جهللل بالوقللائع المكونللة فلل ذا مللا ارتكبللت الجريمللة فللي أي ظللرف مللن الظللروف        

ألي عنصر من عناصر الجريمة أو ظرف من ظروفها المشلددة فأنله يسلأل اسلتنادا إلل  هلذط الحاللة 
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إ حتلل  وأن كانللت كللذلك فهللذا ال ينفللي عنلله الجريمللة إ وذلللك ألنلله مقتللرن بللالعلم بالقللانون سللواء كللان      

 . (1)مفترض في الناس كافة قانون العقوبات أم أي قانون عقابي أخر فهو أمر

وعل  الرغم ملن إشلارة التشلريعات إلل  هلذط الجريملة فللم تؤكلد تماملًا علل  قصلد الشلخص اللذي      

يقللوم باالسللتيراد إال أن سللكوت المشللرع عللن بيللان صللورة العناصللر المعنويللة معنللاط أنلله ال يتطلللب فللي 

خلاص إ فيشلترط فلي هلذط  هذط الجريمة سوى قصد جرمي عام دون  ضلرورة تلوافر أي قصلد جرملي

الجريمللة أن يكللون مللن قللام بالفعللل عالمللًا بالللدالئل كافللة عللل  أن فعلللهل يرشللكل جريمللة يرعاقللب عليهلللا 

القانون إ إ ويلزم أثناء قياملهر بالنشلاط أو السللوك األجراملي أن يكلون عالملًا بكلل واقعلة يترتلب عليهلا 

ي ضللوء الطبيعللة الخاصللة للمللواد النوويللة وكللذلك علملله بتطللورات فعللله فلل ,   (2)قيللام الجريمللة تللوافر

 والمشعة إ ف ن علمهل بكل هذط يفترض عندها أن ينصرف علمه إل  كون االستيراد للمواد المشعة 

________________________ 

 . 1969لسنه  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 37( المادة )1)

إ ص  2005سللم العللام إ دار النهضللة العربيللة إ القللاهرة إ سللنه ( السلليد سللعيد عتيللق ة شللرح قللانون العقوبللات إ الق2)

 وما بعدها . 259

 ودون أذن من السلطة المختصة تعّد جريمة يعاقب عليها القانون .    

نما البلد أن تتجله إرادتله أيضلًا إلل  هلذط الجريملة إ إذ يجلب أن يكلون     ولكن ال يكفي العلم وحدط وام

 لمواد النووية ودون موافقة السلطة المختصة .                        كامل اإلرادة في استيراد تلك ا

لذا فأن هذط الجريمة تأخذ العناصر المعنوية فيها في  صورة عمديلة متل  ملا تلوافر العللم واإلرادة    

إ وال يمكن تصورها بشكل غير عمدي ألنها من الجرائم الشكلية وبالتالي يكفي انصلراف االرادة الل  

 وبدون أذن لتتحقق الجريمة .الفعل 
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وللللم يشلللر المشلللرع العراقلللي الللل  جريملللة التصلللدير للملللواد والنفايلللات المشلللعة مثلملللا أشلللار لجريملللة     

اللل  هللذط الجريمللة وعاقللب عليهللا واعتبللر القيللام بهللا دون  (1)االسللتيراد إ حيللث أشللار المشللرع األمللارتي

 عراقي .ترخيص جريمة يعاقب عليها إ وهذا كان قصور من المشرع ال

 

 الثالثالمطلب  

 إق امة المنشآت النووية والتخلص من النف ايات بدون ترخيصجريمة  

حرص المشرع عل  التخلص من النفايات الخطرة المشعة التي تهلدد حيلاة االنسلان والبيئلة إ للذا     

 فقد نص عل  أنه ) يمنع إقامة أي منشآت بغرض التخلص أو معالجة النفايات المشعة إال 

_____________________________ 

فلللي شلللأن تنظللليم ورقابلللة اسلللتخدام المصلللادر المشلللعة   2002( لسلللنه 1( ملللن القلللانون االتحلللادي رقلللم )5( الملللادة )1)

( ملن قلانون القواعلد التنظيميلة األساسلية للوقايلة ملن اإلشلعاعات المؤينله فلي دوللة 4والوقاية ملن اخطارهلا . والملادة )

   . 2004لسنه  55األمارات رقم 

 

 

بللذلك وبعللد أخللذ رأي الللوزارة ويكللون الللتخلص منهللا  (1)بتللرخيص صللادر مللن الجهللة المختصللة       

طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها التعليمات لهذا الغرض بملا يضلمن علدم حلدوث أضلرار بالبيئلة 

)(2 ) . 

يكتللفل بموافقللة والمشللرع العراقللي فللي هللذا الللنص قللد أشللار اللل  خطللورة إقامللة تلللك المنشللآت فلللم     

السلطة المختصة بل أشار أيضًا ال  ضرورة موافقة الوزارة بكيفية اللتخلص أو معالجلة ملن النفايلات 

 الخطرة ليؤكد عل  خطورة هذط العملية وعّدها جريمة حت  لو وافقت السلطة المختصة وحدها . 
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ن هلذا اللنص كلان كافيلًا ورغم أن المشرع العراقي لم يورد نصوصًا أخلرى فلي قلوانين أخلرى إال أ    

وشللاماًل ليؤكللد أهميللة هللذط العمليللة وضللرورة عللدم قيللام أي شللخص طبيعيللًا كللان أو معنويللًا إ عامللًا أو 

 خاصًا إال بعد موافقة من اإلدارة المختصة والوزارة . 

أما المشرع المصري فقد أشار هلو ايخلر الل  هلذط الجريملة فلي قلانون البيئلة المصلري  رقلم         

إل  أنه ) يمنع إقامة أي منشآت بغرض معالجلة النفايلات الخطلرة إال بتلرخيص ملن  1994ة لسن 4

الجهة اإلدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شؤون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقًا 

ذ رأي للشروط والمعايير التي تحلددها الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون إ ويحلدد وزيلر اإلسلكان بعلد أخل

 .  (3)وزارتي الصحة و الصناعة وجهاز شؤون بيئة اماكن وشروط الترخيص من النفايات الخطرة(

___________________________ 

المتعلقلة بتشلكيالت  1998( لسلنه 1( من التعليمات العراقية رقلم )4( مركز الوقاية من اإلشعاع  إ ينظر المادة )1)

 ي  .دائرة حماية وتحسين البيئة العراق

 . 2009لسنه  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم  20( المادة )2)

 . 1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم 31( المادة )3)

 

ّن المشلللرع العراقلللي والمصلللري للللم يكتفيلللا بتلللرخيص السللللطة المختصلللة فقلللط بلللل أيضلللًا ضلللرورة      وام

لجريملللة علللل  عكلللس المشلللرع األملللاراتي إذ اكتفللل  فقلللط صلللدور قلللرار ملللن اللللوزارة يؤكلللد أهميلللة هلللذط ا

( من قانون حماية البيئة وتنميتها األماراتي 59إ إذ أشارت المادة ) بالترخيص من السلطة المختصة

المعلللدل بأنللله)يحظر أقاملللة أي منشلللآت بغلللرض معالجلللة النفايلللات الخطلللرة إال  1999لسلللنه  24رقلللم 

 بترخيص صادر من السلطات المختصة ( . 
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أي أن المشللرع االمللاراتي ال يعللّدها جريمللة متلل  مللا حصللل عللل  التللرخيص الصللادر مللن السلللطة     

المختصلة إ ونجلد أن المشلرع األملاراتي فلي قللانون تنظليم ورقابلة اسلتخدام المصلادر المشلعة والوقايللة 

الللل  أنللله ال يجلللوز أو يحظلللر معالجلللة أو التلللرخيص النفايلللات  2002( لسلللنة 1ملللن اخطارهلللا رقلللم )

الناجملللة عللن األعملللال واألنشللطة مصلللادر األشلللعة المؤينللة دون موافقلللة مسللبقة ملللن السللللطة المشللعة 

 . (1)المختصة

وكللذلك أشلللار المشللرع األملللاراتي فللي قلللانون القواعلللد التنظيميللة األساسلللية للوقايللة ملللن اإلشلللعاعات    

اسلتخدام  ( منله الل  انله  ) ال يحلق معالجلة أو حيلازة أو4فلي الملادة ) 2004لسلنه  55المؤينة رقم 

أو تخللزين أي مصللدر يقللع ضللمن أي ممارسللة إال بعللد الحصللول عللل  موافقللة السلللطة المختصللة ( إ  

وكذلك أشار المشرع األماراتي في قانون القواعد التنظيمية األساسية للوقايلة ملن اإلشلعاعات المؤينلة 

ستخدام أو تخزين ( منه ال  انه  ) ال يحق معالجة أو حيازة أو ا4في المادة ) 2004لسنه  55رقم 

 أي مصدر يقع ضمن أي ممارسة إال بعد الحصول عل  موافقة السلطة المختصة ( .

 بشأن القضاء عل  1975لسنه  633ونجد أن المشرع الفرنسي قد أشار في قانون رقم     

____________________________ 

لسلللنه  1لوقايللة ملللن اخطارهلللا األمللاراتي رقلللم ( ملللن قللانون تنظللليم ورقابلللة اسللتخدام المصلللادر المشلللعة وا5( المللادة )1)

2002 . 

النفايللات واسللتعادة المللواد بأنلله ) ال يجللوز أقامللة منشللأة ألي شللخص إال بعللد تقللديم الطلللب للحصللول 

 . (1)عل  إذن من قبل مالك األرض ومع موافقة سابقة من السلطة المختصة (

النوويلة إلل  أنله يجلب الحصلول علل   وكذلك أشار المشرع الفرنسي فلي قلانون الشلفافية والسلالمة   

مرسلللوم ملللن مجلللللس الدوللللة للسلللماح ب قامللللة أو معالجلللة الوقلللود النللللووي أو تخلللزين أو اللللتخلص مللللن 

 . (2)النفايات المشعة
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وكل هذط النصوص تؤكد لنا أهمية هذط الجريمة وضرورة تحديلد عقوبلة لهلا ولكلن ال يمكلن          

 هي الجريمة وما هي عناصرها .أن يتم تحديد العقوبة ما لم يحدد ما 

 

 الفرع األول

 دون ترخيصبالنووية والتخلص  ن النفايات  نشآت القا ة إلجري ة  العنا ر ال ادية

تتمثل العناصر المادية في هذط الجريمة إ ب قامة منشآت دون ترخيص ملن السللطة المختصلة       

 لغرض التخلص ومعالجة النفايات الخطرة .

  ة ال نشآت :أوال : أقا     

عرف المشرع العراقي المنشاة بأنها أي مرفق يتم فيه اسلتعمال أو خلزن أو طملر أو تصلنيع أو      

 (3)انتاج أو تشعيع المواد المشلعة ومعجلالت اإلشلعاع أو أي ممارسلة ذات عالقلة بمصلادر اإلشلعاع

 . 

_______________________ 

 بشأن القضاء ال  النفايات واستعادة الفرنسي . 1975لسنه  633( من قانون رقم 2-7( المادة )1)

 .2006لسنه  686( من قانون الشفافية والسالمة النووية الفرنسي رقم 28( المادة )2)

 المتعلقة بتصفية المنشآت النووية العراقية . 2014لسنة  1( من التعليمات رقم 1( المادة )3)

نما حدد أنواع ملن المنشلآت إ فلي حلين اما المشرع المصري فنجد أنهر لم يورد تعري      ف للمنشأة وام

نلرى المشللرع األمللاراتي قللد عللرف المنشللأة بأنهلا ) تلللك المنشللآت الصللناعية والسللياحية ومنشللآت أنتللاج 

وتوليد الكهرباء العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميلع مشلروعات 

 . (1)البنية األساسية وأية منشأة أخرى (
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ولم يشر المشرع األماراتي في هذا التعريف ال  المنشلآت النوويلة صلراحة ولكنله تضلمنها بعبلارة     

 ) أي منشأة اخرى ( 

وحسللب مللا أشللار اليلله المشللعر العراقللي بخصللوص أنشللاء المنشللآت النوويللة لغللرض الللتخلص مللن    

ملواد اليورانيلوم والبلوتونيلوم  النفايات ومعالجتها إ فيشير المشرع ال  أن  والمعالجة تهدف ال  فصل

التي يمكن إعادة استخدامها كوقود نلووي  إ كملا تهلدف الل  خفلض كميلة النفايلات عاليلة اإلشلعاع إ 

وكلذلك فصللل النلواتج الخاصللة باالنشلطار النللووي النلافع فللي مجلال االسللتخدامات الطبيلة والصللناعية 

 .( 2)والزراعية

نملا هناللك مجموعلة ملن القواعلد واإلجلراءات وال تعني المعالجة القيام فقط بالف      صل بين المواد وام

العامة المتعلقة بمعالجة النفايات الخطرة إ ولكي تتم عمليلة المعالجلة إ يلتم أواًل تخلزين تللك النفايلات 

وبحسلب الطريقللة التللي أشللار اليهللا المشللرع العراقللي فللي قللانون الرقابللة عللل  اسللتخدام مصللادر النشللاط 

إ حيث أشار هذا القلانون الل  مجموعلة ملن االجلراءات التلي يجلب  2006لسنة ( 1اإلشعاعي رقم )

 . (3)االلتزام بها من قبل الجهة المعينة بهذا

_____________________________ 

 . 1999لسنة  24( من قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 1( المادة )1)

 . 48( د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 2)

 ( من القانون المذكور  . 55 – 54واد ) ( الم3)

فمن الشروط المهمة إلقامة منشآت لغرض معالجة النفايات الخطرة واإلشعاعية هو أنله يجلب       

يلللتم تحديلللد أملللاكن معينلللة لتجميلللع وتخلللزين النفايلللات المشلللعة تتلللوافر فيهلللا الشلللروط ملللن دون إحلللداث 

 أضرار عامة لمن يتعرض لها من الناس . 

  دون ترخيص  ادر  ن الجهة ال خت ة : ثانيًا : ب
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 . (1)ال يختلف هذا العنصر عن العنصر الموجود في جريمة االستيراد والتي سبق ان تم شرحها

إذن ملللن خلللالل تللللك العناصلللر يمكلللن ان نبلللين أن هلللذط الجريملللة بسللللوكها يتمثلللل بمعالجلللة للوقلللود    

باإلنسلللان والعلللاملين والبيئلللة لعلللدم  النلللووي بلللدون تلللرخيص إ إذ ان السللللوك ينبلللح علللن أخطلللار محدقلللة

 . (2)التأكد من توافر ما اشترطه القانون من متطلبات لتحقيق األمن واألمان النووي

وتعللّد هللذط الجريمللة مللن الجللرائم الشللكلية التللي تحقللق بمجللرد إقامللة الجللاني للمنشللأة ودون انتظللار     

 حصول النتيجة  .

 الفرع الثاني

 دون ترخيصبالنووية والتخلص  ن النفايات  نشآت الا ة قإلجري ة  العنا ر ال عنوية

 

ال تتمثل العناصر المعنوية هنا فقط في القصد الجرمي العام الذي يكفي توافرط وجلود عنصلريه      

نما أيضًا توافر قصد جرمي خاص المتمثل هنا بالتخلص أو معالجة النفايات  .  (3)العلم واإلرادة إ وام

_________________________ 

 من رسالتنا . 87( صفحة 1)

 . 441( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ المصدر السابق إ ص  2)

 . 2009لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 20( المادة )3)

 

بالنسبة للقصد العام هنا يلزم أن يكون فاعل سلوك األجرامي عالمًا بالعناصلر الماديلة للجريملة      

بأن المنشأة التي تلم إنشلاؤها تقلوم معالجلة النفايلات الخطلرة والمشلعة وأن تتجله إرادة الجلاني إلل   أي

إقاملللة تللللك المنشلللآت دون موافقلللة ملللن قبلللل السللللطة المختصلللة أو الحصلللول فقلللط علللل  الموافقلللة ملللن 

 السلطة المختصة من دون الحصول عل  أذن من الوزارة  للتخلص من النفايات . 
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د الجرملي الخللاص هنلا فهللو المعالجلة أو الللتخلص ملن النفايللات اإلشلعاعية والمعالجللة أملا القصلل     

تلللزم أن تكللون بعيللدًا عللن التجمعللات السللكنية وأن يللزود الموقللع بمسللتلزمات األمللان والوقايللة ويمكللن 

إعادة استخدام الوقود لتوليد الطاقة للتخلص من النفايات الخطرة في حفر خاصة معزولة عن سطح 

إ ومت  ما تحققت عناصر هذط الجريمة هنا يأتي دور المشرع في تحديد العقوبة المناسلبة  األرض إ

 عل  مرتكب هذط الجريمة . 

وال يمكلللن أن تقلللع هلللذط الجريملللة بالخطلللأ ألنهلللا جريملللة شلللكلية تتكلللون ملللن القيلللام بفعلللل ملللن دون    

 عل لتحققها . ترخيص وبالتالي تتحقق الجريمة إ أي االكتفاء بانصراف اإلرادة ال  الف

 

 المبحث الثاني

 الجرائم الواقعة أثناء ممارسة النشاط النووي

تعلد النفايللات المشللعة مللن أهللم واخطللر مصللادر تللوث البيئللة فللي العصللر الحللديث وهللي ناتجللة        

علللن التقلللدم الصلللناعي وخصوصلللًا فلللي اللللدول األوروبيلللة والواليلللات المتحلللدة األمريكيلللة وسلللائر اللللدول 

 إ إذ ينتج عن الصناعات كميات كبيرة من تلك النفايات الخطرة والمشعة إ ومن المتقدمه صناعياً 

    

 

 

ثمو التدهور السريع للبيئة إ وذلك إذا لم يتم اللتخلص ملن تللك السلموم بطريقلة قانونيلة وملن ثلمو تعلّد   

 . (1)جريمة يعاقب عليها القانون

أو العملللل األملللر اللللذي يلللدفعنا الللل  ضلللرورة  للللذا فللل ن هناللللك جلللرائم تلللتم أثنلللاء ممارسلللة النشلللاط      

يللراد أهللم النصللوص التللي أشللارت إليهللا ضللمن مطلبللين يتضللمن المطلللب  اإلشللارة إللل  هللذط الجللرائم وام
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علدم جريملة األول من هذا الفصل جريمة تسرب المواد اإلشعاعية  أما المطلب الثاني فانله يتضلمن 

 ة .النوويوالوقاية من المخاطر األمان اتباع قواعد 

 

 األولالمطلب  

 اإلشعاعيةجريمة تسرب المواد  

اهتمت قوانين البيئة عل  خطلورة تسلرب اإلشلعاع النلووي ومحاوللة منعله إذ أشلارت الملادة           

إال …. ( من قانون حماية وتحسين البيئلة العراقلي الل  أنله  ) يمنلع إنتلاج أو نقلل أو تلداول أو 20)

وعل  صاحب أي منشأة أو …. في القوانين والتعليمات و  بعد اتخاذ األحتياطات المنصوص عليها

نشلللاط إخطلللار اللللوزارة علللن أي تصلللريف يحلللدث بسلللبب قلللاهر الللل  البيئلللة لملللواد أو منتجلللات خطلللرة      

واتخللاذ التللدابير الالزمللة لتفللادي مللا ينللتج عللن ذلللك مللن أضللرار(  إ إذ أكللد القللانون عللل  هللذا التللدهور 

أي مللواد ملوثلله أخللرى للبيئللة يشللمل جميللع عناصللر البيئللة مللن  النللاتج عللن تسللرب اإلشللعاع النللووي أو

أرض وملللاء وهلللواء إ وأكلللد المشلللرع العراقلللي علللل  أهميلللة هلللذط الجريملللة أذ أشلللار الللل  ضلللرورة إتبلللاع 

 إجراءات تتعلق بمصادر اإلشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس اإلشعاع والحدود القصوى 

_____________________________ 

 . 182. صالح محمد محمود بدر الدين إ مصدر سابق إ ص ( د1)

 

 . (1)المسموح بها للتعرض وغيرها لتؤكد أهمية ذلك للوقاية من التسرب       

إل  حالة  1994لسنة  4وكذلك أشار المشرع المصري إل  هذط الجريمة في قانون البيئة رقم       

تلزام المنشلآت الخاضلعة ألحكلام هلذا القلانون فلي ( منه الل  ضلرورة ال 35التسرب إذ أشارت المادة )
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ممارسللتها ألنشلللطتها بعللدم انبعلللاث أو تسللرب ملوثلللات للهلللواء بمللا يجلللاوز الحللدود القصلللوى المسلللموح 

 .  (2)بها

وأشار المشرع اإلماراتي إل  التسرب أيضًا فلي قلانون القواعلد التنظيميلة إلدارة النفايلات المشلعة      

إللل  أنلله ) يجللب عللل  المللرخص للله إبللال   ( منلله11المللادة ) فللي 2004( لسللنة 57األمللاراتي رقللم )

 اإلدارة فورًا إذا حصل تصريف مواد مشعة ذات نشاط يزيد عن الحدود المرخص له بتصريفها ( .

ونجللد أن المشللرع األمللاراتي لللم يكتللفل بهللذا الللنص فقللط ليؤكللد أهميللة التسللرب لإلشللعاع النللووي      

دة كاملة يؤكد فيهلا الل  التسلرب وضلرورة معالجتله واإلجلراءات الالزملة وضرورة الحد منه إذ أورد ما

المؤينلة رقلم  إذ أشار في قانون القواعد التنظيمية األساسية للوقاية ملن االشلعاعات التي يلزم بأتباعها

يمنللع تصللريف المللواد المشللعة الناجمللة عللن الممارسللات ومصللادر  - 1اللل  إنلله ) 2004( لسلنة 55)

لبيئة إال إذا كان اإلطالق ضلمن الحلدود المسلموح بهلا فلي الرخصلة إ وعلل  أن مشعة مرخصة في ا

 يتم بأسلوب متحكم به إ وباستخدام أساليب مرخصة من السلطة المختصة واإلدارة ( .

 وأكد أيضا في قانون القواعد التنظيمية إلدارة النفايات المشعة في األمارات إل  أنه عند      

____________________________ 

 المعدل . 1980لسنه  99( من قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤينه العراقي رقم 8( المادة )1)

واتخللاذ األحتياطللات والتللدابير الالزمللة لعللدم تسللرب أو انبعللاث …. ( تلتللزم المؤسسللات والمنشللآت بضللمان التهويللة 2)

 …. .ملوثات الهواء إال في الحدود المسوح بها 

 

مواد مشعة ذات نشاط إشعاعي يزيلد علن الحلدود الملرخص لله بتصلرفيها يجلب  حدوث تسرب      

 .   (1)عل  المرخص لهر إبال  اإلدارة فوراً 
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لذا ال بد ملن بيلان العناصلر الماديلة والمعنويلة لهلذط الجريملة ضلمن فلرعين يتضلمن الفلرع األول     

عناصر المعنوية لجريمة التسرب العناصر المادية لجريمة التسرب أما الفرع الثاني فسوف يتضمن ال

. 

 الفرع األول

 لجري ة تسرب ال واد اإلشعاعية العنا ر ال ادية

 يتمثل العناصر المادية في هذط الجريمة بل :     

المتمثل هنا بعدم اتخاذ األحتياطات المنصوص عليهلا فلي القلوانين أو  أواًل : السلوا األجرا ي :   

شريعات المتعلقة بحماية البيئة من التلوث باإلشعاع النلووي علل  التعليمات إ حيث حرصت كافة الت

 ضرورة اتخاذ االحتياطات المتعلقة بضمان عدم التسرب للمواد اإلشعاعية وبالتالي تلوث البيئة .

وتضلللمنت النصلللوص مجموعلللة ملللن اإلجلللراءات والتلللدابير التلللي يللللزم بهلللا المقصلللود بهلللا بأتباعهلللا    

لمين مللن حللدوث تسللرب وبالتللالي تحقللق الضللرر إ ويتحقللق هللذا السلللوك لحمايللة كللل مللن البيئللة والعللا

بفعللل ايجللابي وهللو القيللام بأفعللال مللن شللانها ان تحللدث التسللرب أو بفعللل سلللبي يتمثللل باالمتنللاع عللن 

تنفيلللذ ملللا أملللر بللله سلللواء كلللان ذللللك بقلللانون او تعليملللات ملللن اتخلللاذ التلللدابير الالزملللة لحمايلللة البيئلللة 

 .  (2)والعاملين

____________________________ 

 . 2004لسنه  57( من قانون القواعد التنظيمية إلدارة النفايات المشعة األماراتي رقم 11( المادة )1)

 . 476( د . عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 2)

 

ة تعد هذط الجريمة من الجرائم التلي تللزم بتحقلق نتيجلة جرميله والنتيجلثانيا : النتيجة الجر ية :     

المقصلللود بهلللا هنلللا هلللو التسلللرب إ فالتسلللرب هلللو تصلللريف أو انبعلللاث أو تفريلللن لإلشلللعاع أو الملللواد 
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المشلعة فللي أي عناصللر البيئللة مملا يللؤدي إللل  تلوثهللا أو تللدهور عناصلر الطبيعللة ومللن ثللمو األضللرار 

 . (1)باإلنسان

تلللدهورها واإلخلللالل يلللؤدي السللللوك األجراملللي الللل  وقلللوع النتلللائج اإلجراميلللة التلللي تمثلللل البيئلللة و       

بتوازنها إ ومع توافر الرابطة السببية بين السلوك األجرامي والنتيجة الجرمية إ و تعّد جريمة التسلرب 

من الجرائم التي يلزم فيها تحقق نتيجة التسرب التي تتمثل ب فسلاد البيئلة وتلدهورها أو اإلخلالل بأحلد 

ي تحقلللق الضلللرر إ وتقلللع باإلتيلللان بالسللللوك وبالتلللال  -التربلللة  -الملللاء  -الهلللواء  -عناصلللر البيئلللة 

األجرامي إ فيقع السلوك هنا بما يأتيه الجاني من فعل ايجابي أو سلبي يؤدي ال  إلقاء أو تفرين أو 

 . (2)تسرب أو تصريف للمواد المشعة أو النفايات الخطرة في أي من عنصر من عناصر البيئة

ذا التسرب في المفاعل النووي نتيجلة خطلأ فلي وتعددت أسباب التسرب اإلشعاعي فقد يحدث ه     

التشللغيل إ وقللد يحللدث التسللرب نتيجللة سللوء التخللزين للنفايللات أو نقلهللا إ وقللد يحللدث تفاعللل متسلسللل 

غير محكوم داخل المواد القابلة لالنشلطار وهلو ملا يمكلن منعلهر باسلتخدام تشلكيالت هندسلية لللدوران 

تركيللز المحاليللل التللي تحتللوي عللل  تلللك المللواد القابلللة  والللتحكم فللي المللواد المتسللربة مللع تحديللد نسللبة

 .( 3)لالنشطار

__________________________ 

 . 56( د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 410( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 2)

ة المحطلللات النوويلللة لتوليلللد الكهربلللاء ( الطاقلللة النوويلللة أملللان ومسلللتقبل  إ مقلللال يصلللدر علللن وزارة الكهربلللاء إ هيئللل3)

 وما بعدها . 46المصرية إ ص 

وتختللللف أسلللباب حلللوادث التسلللرب اإلشلللعاعي ملللن حلللادث الللل  آخلللر وملللن األمثللللة علللل  حلللوادث     

 التسرب في العالم هي :
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 أواًل : حادثة تسرب اإلشعاع النووي  ن  فاعل دي ونة اإلسرائيلي : 

أن هناك تسرب في مفاعلل ديمونلة  1996لمعهد اإلسرائيلي عام أكدت التقارير الصادرة من ا      

 النووي يضر بالدول المجاورة مثل مصر وشرق األردن ويؤثر عل  الحياة في المنطقة.        

وقد حلدد التقريلر أسلباب التسلرب اإلشلعاعي فلي المفاعلل إذ أنله للم يجلدد منلذ السلبعينات حلوائط     

% ملن البخلار النلاتج ملن 40المفاعل إال فتح هوائيات التصفية بنسلبة  تبريد الماء إ لذا لم يكن أمام

 . (1)عمليات التبريد

ومن أهم اسباب هذا الحادث هو اإلهمال الذي أدى في هذا الحادث إلل  التسلرب اإلشلعاعي وهلو   

ائط مخالفة القواعد واألصول الفنية المتعارف عليها في أمان المفاعالت النووية وضرورة تجديد الحلو 

 واألبنية التي تحتوي عل  األجزاء المهمة للمفاعل  .

 ثانيًا : حادث التسرب اإلشعاعي في  فاعل تشرنوبيل :

حلللدث انفجلللار بالمفاعلللل أدى الللل  حلللدوث سلللحابة هائللللة ملللن الغلللاز والغبلللار          1986فلللي علللام      

كثيلرين وتللوث البيئلة وقلد المشع انتشرت فوق مكان الحادث منه وال  دول أوروبا أدت ال  أصابه ال

شخص وأدت إل  تلوث المحاصيل  13500شخص في الحال وترحيل  32أدى االنفجار ال  وفاة 

الزراعية في أوروبا وتعرض العديد من األشخاص إل  اإلصلابة باإلشلعاع النلووي اللذي سلبب أوراملًا 

 يولدون مشوهين في  سرطانية ويتحمل ظهور المزيد في األعوام القادمة إ وكذلك معظم األطفال

____________________________ 

 . 19إ السنه  1/12/1996إ الصادرة في  6578( جريدة الشرق األوسط إ العدد 1)

 

 . (1)منطقة تشرنوبيل وضواحيها     
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أنللله وصلللل اإلشلللعاع النلللووي المتسلللرب ملللن المفاعلللل إلللل   (2)وتفيلللد دراسلللة قلللدمت لألملللم المتحلللدة    

يطانيللا وتسللبب بتلللوث الحيوانللات الداجنلله إ وبلللن ايطاليللا أيضللًا تلللوث الخضللار مقاطعللة وليللز فللي بر 

 ومنتجات األلبان وانتشار السموم في السماء وحدوث تشوهات مختلفة ال تزال مستمرة إل  اليوم .

وتعللد أهللم أسللباب هللذا الحللادث وفقللًا لتقريللر صللادر مللن هيئللة الطاقللة الذريللة هللو وجللود خطللأ فللي    

عنللد إجللراء تجربللة عللل  المولللد التللوربيني تطلللب فصللل البخللار عللن التللوربين وتللرك تشللغيل المفاعللل 

الموللللد دائللللرًا بالقصلللور الللللذاتي باإلضلللافة إللللل  سلسللللة مللللن االخطلللاء التابعللللة والتلللي تخللللالف القواعللللد 

المتعللارف عليهللا فللي مجللال التشللغيل منهللا زيللادة معللدل سللريان ميللاط التبريللد إللل  معللدالت أعللل  مللن 

نظلام تبريلد الطلوارع باإلضلافة إلل  علزل إشلارة حمايلة المفاعلل التلي تمثلل اإليقلاف  العادية مع عزل

 . (3)النووي إ وقد تم تشغيل المفاعل عند قدرة أقل بكثير مما هو مسموح له

 الياباني : فوكوشي ا ثالثا : حادث التسرب اإلشعاعي في  فاعل

نبلتين النووتين عل  هيروشيما ونجازاك  إبان ف  أسوأ كارثة نووية تشهدها اليابان منذ إلقاء الق     

كبيللر أمنللاء مجلللس الللوزراء اليابللان  وقللوع انفجللار وتسللرب  أكللد  1945الحللرب العالميللة الثانيللة عللام 

  -شعاع  ف  محطة فوكوشيما دايتش  للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو الكتريك باورتيبكو إ

__________________________ 

إ المؤسسللة الجامعيللة للدراسللات والنشللر والتوزيللع إ  1ر طللراف إ التلللوث البيئللي والعالقللات الدوليللة إ ط ( د . عللام1)

 وما بعدها . 121إ ص  2008بيروت إ 

إ مكتلللب األعلللالم إ  1995( تقريلللر األملللم المتحلللدة للبيئلللة والتنميلللة إ ملللؤتمر بنهلللاغن إ الواليلللات المتحلللدة إ آذار إ 2)

 بيروت .

 .  256ناؤوط إ اإلنسان وتلوث البيئة إ التلوث النووي إ الدار المصرية اللبنانية إ ص ( محمد السيد أر 3)
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 8.9الت  تقع ب قليم "فوكوشيما" اليابان  وذالك جراء الزلزال الذى ضرب اليابان وبلغت قوتله        

لمحطتلين علن هيئلة السلالمة النوويلة اليابانيلة إن مسلتويات االشلعاع بلالقرب ملن ا كملا نقلل.  درجات

بللللر مللللدير فوكوشلللليما. وفلللل  هللللذا الصللللدد عّ  تراجعللللت بعللللد ارتفاعهللللا فلللل  أعقللللاب انفجللللار فلللل  محطللللة

عللن اعتقللادط لهلا إ ة وهلل  هيئلة صللناعية تتخللذ ملن لنللدن مقللرا  االتصلاالت بالجمعيللة النوويلة العالميللة

شللتعال غللاز سللببه ا باليابللان  الكهربائيللةالطاقللة  إلنتللاجبللأن االنفجللار الللذى وقللع فلل  المحطللة النوويللة 

ذاإ ن يقتللرن هللذا االنفجللار بتسللرب نللوويأنلله للليس بالضللرورة أللل  إ الهيللدروجين مشلليراً  اشللتعل غللاز  وام

وقلللد أصللليب أربعلللة أشلللخاص عقلللب  الهيلللدروجين عندئلللذ يكلللون قلللد اسلللتنفد وال يمثلللل أى خطلللر آخلللر

 (1)ل المحطةشركة القائمة عل  تشغيال االنفجار الذى وقع بمحطة الطاقة النووية استنادا إل  بيانات

 . 

ن فنيللين يعملللون بسللرعة لخفللض مسللتوى الضللغط فلل  أذكللرت وكالللة السللالمة النوويللة اليابانيللة و      

صليبت محطلة الطاقلة النوويلة ألل  خارجهلا بعلدما إالمفاعالت لمنع تسرب المزيلد ملن الملواد المشلعة 

ى مملا يثيلر أيضللا تسلبب فل  انهيللار سلقف مفاعل"فوكوشليما" النلوو  االنفجلارن حيلث إ بأضلرار بالغلة

أعللن مركللز المسلح الجيوللوج  األمريكل  أن اليابللان و   .مخلاوف ملن انصلهار عنلد المحطللة النوويلة

عقللب الزلللزال العنيللف الللذى ضللرب السللاحل الشللمال  ة تابعللا زلزاليللا حتلل  اين  180تعرضللت إللل  

درجللة عللل  مقيللاس  7.9درجللة و 4.9ن قللوة هللذط التوابللع الزلزاليللة تتللراوح بللين أالشللرق  للللبالد مؤكللدا 

عنللدما إلضللرار وقللد حللذرت اليابللان مللن حللدوث انهيللار فلل  المفاعللل النللووى الللذى تعللرض إ  ريختللر

 تهديد بتسرب اشعاع   أي ن أكد خبراء وأ إ مد ساحلها الشمال  الشرقي وأمواجضرب الزلزال 

_______________________ 

  2015-2-4ظهللللللللللرًا يللللللللللوم  12:57فللللللللللي السللللللللللاعة ( التقريللللللللللر منشللللللللللور عللللللللللل  الللللللللللرابط التللللللللللالي : 1)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=447190&eid=776 
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 . (1)ن الغالف الخارج  للمفاعل سليمأواسع النطاق يمكن احتواؤط طالما     

من جرائم الضرر إ ألّنه يلزم اإلشارة إلل  ضلرورة التمييلز بلين الضلرر الواقلع وتعد هذط الجريمة     

عل  اإلنسلان والضلرر الواقلع علل  البيئلة إ إذ يعلد الضلرر الواقلع علل  البيئلة ملن الظلروف المشلددة 

للعقوبة إ ومع ذلك فهذط الجريمة هلي األخلرى قلد تتلأخر فيهلا ظهلور النتيجلة التلي تنشلأ علن السللوك 

 . (2)أو السلبياألجرامي 

 الفرع الثاني

 لجري ة تسرب ال واد اإلشعاعيةالعنا ر ال عنوية 

جريمللة التسلللرب أو التصلللريف للمللواد المشلللعة هلللي مللن الجلللرائم العمديلللة يتحقللق ركنهلللا المعنلللوي      

بتوافر القصد الجرملي العلام المكلون ملن العللم واإلرادة فيللزم أن يتحقلق للدى الجلاني العللم بعناصلرها 

ية وبلأن القلانون يحظلر ذللك السللوك إ الل  جانلب التوجيله الجلاني إلرادتله عنلد ارتكلاب الفعلل إ الماد

 . (3)وال يشترط توافر نية خاصة فال لزوم للقصد الجرمي الخاص

فيلزم أن يكون عالمًا بأنه عند العبث بالمفاعلل النلووي سلوف يحلدث تسلرب إشلعاعات نوويلة        

جريمللة يعاقللب عليهللا القللانون وأن يكللون عالمللًا بللأن هللذا التسللرب مللن      مللن هللذا الفعللل إ وأن هللذط تعللدّ 

شللأنه أن يللؤدي إللل  إضللرار بالبيئللة ومسللاوع عللل  صللحة اإلنسللان إذا يشللمل العلللم معرفللة عناصللر 

 الفعل األجرامي و الحق أو المصلحة المحمية التي يوجه عدوانه إليها فضاًل عن ضرورة معرفة أن 

_______________________ 
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 وما بعدها . 82ر سابق إ ص ( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصد2)

 . 411( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 3)
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القانون يجرم هذا الفعل . وقد تحدث هذط الجريملة بشلكل غيلر عملدي فلي حاللة اإلهملال وعلدم      

مراعللاة اللللوائح بشللان تنظلليم وأخللذ األحتياطللات عنللد حللدوث تسللرب وانبعاثللهر للخللارج أو داخللل مكللان 

إال فلي الحلدود المسلموح بهلا إذ أللزم المشلرع بضلرورة اتخلاذ التلدابير التقنيلة الالزملة بملا يكفلل  العمل

التخزين والتخلص من النفايات المشعة والوقود النووي المسلتهلك وغيرهلا ملن أعملال التكيلف الالزملة 

 لمنع حدوث تسرب .

       

 الثانيالمطلب  

 ةالنووين المخاطر  والوق اية ماألمان  عدم اتباع قواعد  جريمة  

 

إن االستخدام السلمي للطاقة النووية مرهون بتحقق شرط مهم هو درء المخاطر النوويلة التلي        

تلحللق باإلنسللان والعللاملين فللي مجللاالت األنشللطة النوويللة والبيئللة والتللي تنللتج عللن عللدم اتبللاع قواعللد 

د المشللعة إ وهللذا األمللر قللد دفللع األمللان والوقايللة مللن احتمللاالت التعللرض لإلشللعاعات المؤينلله والمللوا

التشلللريعات النوويلللة الللل  االهتملللام بتجديلللد اشلللتراطات الوقايلللة اإلشلللعاعية وعلللل  أساسلللها تقلللوم الجهلللة 

الرقابية المختصة ب صدار التراخيص لمزاولة األنشطة النووية بعد التأكد من تلوافر هلذط االشلتراطات 

الفرنسي عل  تحديلد مفهلوم الوقايلة اإلشلعاعية إ ولقد حرص المشرع العراقي وكذلك المشرع العربي و 

. 

فعرفلللله المشللللرع العراقللللي بأنلللله ) جميللللع الطللللرق واألسللللاليب العلميللللة والفنيللللة المسللللتخدمة لحمايللللة      

 .  (1)اإلنسان والبيئة من مخاطر اإلشعاع (

________________________________ 

 المعدل . 1980لسنه  99ه العراقي رقم ( من قانون الوقاية من اإلشعاعات المؤين1( المادة )1)
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وعرفلللله المشللللرع المصللللري بأنلللله ) اإلجللللراءات والوسللللائل التللللي تكفللللل تحقيللللق أمللللان المصللللادر       

اإلشللعاعية وذلللك باسللتخدام األجهللزة والمعللدات المختلفللة لتقليللل الجرعللات واألخطللار اإلشللعاعية اللل  

ذ الوسللائل الالزمللة لمنللع وقللوع الحللوادث أدنلل  حللد معقللول ودون قيللود الجرعللة المقللررة إ وكللذلك اتخللا

اإلشعاعية و النووية وتخفيف عواقب هذط الحلوادث فلي حاللة وقوعهلا  إ وكلذلك حلددت الملادة أيضلًا 

مللللة كافللللة لسللللالمة تشللللغيل األجهللللزة المقصللللود بللللاألمن النللللووي بأنلللله اإلجللللراءات و االحتياطللللات الالز 

والمعللدات والمنشللآت اإلشللعاعية والحمايللة مللن التعللرض اإلشللعاعي غيللر المقللنن النللاتج عللن األنشللطة 

 .  (1)( اإلشعاعية التي ينظمها القانون

أمللا المشللرع األمللاراتي فقللد عللرف الوقايللة واألمللان بأنهللا ) وقايللة النللاس مللن التعللرض إلشللعاعات      

 شعة إ وأمان المصادر المشعة مؤينه أو مواد م

ويتضللمن ذلللك الوسللائل التللي تللؤدي إللل  الوقايللة واألمللان مثللل اإلجللراءات واألجهللزة التللي تهللدف      

اللل  تقليللل الجرعللات واإلخطللار التللي يتعللرض لهللا النللاس اللل  أدنلل   حللد يمكللن بلوغلله بشللكل معقللول 

وتخفيللللف عواقبهللللا فللللي حللللال تحللللت حللللدود الجرعللللة إ وأيضللللًا الوسللللائل الهادفللللة لمنللللع وقللللوع الحللللادث 

 .  (2)وقوعها(

أما المشرع الفرنسي فنجد أنه قد أصدر قانونًا أسماط بقانون السالمة والشفافية النووية إ  تضمن     

 العديد من النصوص حول السالمة والوقاية وضرورة اتباع احتياطات األمان النووي إ وقد عرف 

__________________________ 

( من مشروع القانون النووي اإلشعاعي المصري إ نقاًل عن  د . محمد عبد اللرحيم النلاغي إ مصلدر 1( المادة )1) 

 . 449سابق إ ص 

 2004لسلنه   55( بقانون القواعد التنظيمية األساسلية للوقايلة ملن اإلشلعاعات المؤينله األملاراتي رقلم 1( الملحق)2)

. 
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م الفنية والتلدابير التنظيميلة لتصلميم وبنلاء وتشلغيل السالمة النووية بأنها ) مجموعة من األحكا     

وامغالق ووقف تشغيل المنشآت النووية فضاًل عن نقل المواد المشعة إ من أجلل منلع وقلوع الحلوادث 

أو الحد من ايثار للحماية من اإلشعاع والحماية من اإلشعاعات المؤينة إ وهذا يعني جميع القواعد 

لوقاية والمراقبة لمنع تقليل ايثار الضارة لإلشلعاع الملؤين علل  النلاس المتعلقة باإلجراءات ووسائل ا

بشللكل مباشللر أو غيللر مباشللر إ بمللا فللي ذلللك االنتهاكللات التللي جلبللت للبيئللة والترتيبللات لضللمان حللق 

 .  (1)الجمهور في المعلومات موثقه وميسرة حول السالمة النووية(

 إلشعاعية في الجرائم ايتية :وتتمثل حاالت مخالفة اشتراطات الوقاية ا     

 

 الفرع األول

 جري ة نيادة  عدل النشاط اإلشعاعي عن الحد ال سوح به

أدرك واضللعو القللانون أهميللة التركيللز علللل  حظللر هللذط الزيللادة علللن الحللدود المسللموح بهللا فقلللد       

مالللللك (  مللللن قلللانون الوقايللللة ملللن اإلشللللعاعات المؤينلللة العراقللللي إلللل  أنلللله علللل  12أشلللارت الملللادة  )

المصدر االلتزام بالتقييد بالحلد االعلل  للجرعلة اإلشلعاعية وتركيلز الملواد المشلعة المسلموح بهلا طبقلًا 

 للتعليمات.

وكللللذلك أشللللار المشللللرع المصللللري إللللل  هللللذط الجريمللللة فللللي أنلللله ال يجللللوز أن يزيللللد مسللللتوى النشللللاط    

ملللا تحلللددط الالئحلللة  اإلشلللعاعي أو تركيلللزات الملللواد المشلللعة بلللالهواء علللن الحلللد المسلللموح بهلللا وحسلللب

 . (2)التنفيذية

__________________________ 

 . 2006لسنه  686( من قانون الشفافية والسالمة النووية الفرنسي رقم 1( المادة )1)

 .       1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم 47( المادة )2)
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انون القواعلد التنظيميلة األساسلية للوقايلة أما المشرع األماراتي فقد أشار ال  هلذط الجريملة فلي قل     

( منه إلل  أنله ) علل  الملرخص أن 30في المادة )  2004( لسنة 55من اإلشعاعات المؤينة رقم )

يراعلل  فللي العمللل أبقللاء النشللاط اإلشللعاعي ومقللدار أي نفايللات مشللعة تللنجم عللن المصللادر الخاضللعة 

 لمسؤوليتهم إلدارة النفايات المشعة (.

لفرنسي لم يشلر صلراحة إلل  هلذط الجريملة كملا هلو الحلال فلي حاللة جريملة التسلرب بلل والمشرع ا   

إ وهذا يعني أنه لكي يمنع التسرب ومن  (1)من حيث ضرورة تحقق شروط التخزين أشار إليها ضمناً 

 ثمو زيادة معدل النشاط اإلشعاعي عن الحد المسموح به ألزم ب تباع شروط التخزين .

 

 ل ادية  لجري ة نيادة  عدل النشاط اإلشعاعي عن الحد ال س وح به :أواًل : العنا ر ا

يقصد بمستوى النشاط اإلشعاعي هلو كميلة اإلشلعاع الملؤين اللذي إذا تعلرض لله جسلم ملا خلالل    

 فتلللرة زمنيلللة غيلللر محلللدودة إ فأنللله ال يلللؤدي إلللل  إضلللرار محسوسلللة إ أملللا الحلللدود المسلللموح بهلللا ملللن

تعنللللي نسللللب تركيللللزات المللللواد المشللللعة بللللالهواء أي مسللللتوى النشللللاط تركيللللزات المللللواد المشللللعة فأنهللللا 

 . (2)اإلشعاعي المسموح به

وتتحقق العناصر المادية لهلذط الجريملة بالسللوك اإلجراملي اللذي يأتيله الجلاني سلواء كلان سللوكًا     

الحللد إجراميللًا إيجابيللًا أو سلللبيًا يكللون مللن شللأنه أن يللؤدي إللل  زيللادة معللدالت النشللاط اإلشللعاعي عللن 

 . (3)المسموح به بالهواء سواء الخارجي أو األماكن العامة المغلقة أو شبه المغلقة

______________________ 

 . 1975لسنه  633( من قانون القضاء عل  النفايات واستعادة المواد الفرنسي رقم 7( المادة )1)

 . 35( د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 2)

  2005إ دار النهضة العربية إ سنه  1ائم البيئة بين النظرية والتطبيق إ ط إ جر ( أشرف هالل 3)
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ومللن المتصللور وقللوع الجريمللة بسلللوك إيجللابي بللأي فعللل قللد نهلل  عنلله المشللرع ينللتج عنللهر نتيجللة      

إجراميللة محللددة وهللي الزيللادة فللي معللدل النشللاط اإلشللعاعي الضللار باإلنسللان والعللاملين والبيئللة إ كمللا 

بسلوك سللبي يتمثلل فلي امتنلاع الجلاني علن تنفيلذ ملا أملر بله المشلرع ملن اتخلاذ تلدابير  تقع الجريمة

معينللة فتكللون النتيجللة حللدوث هللذط الزيللادة فللي معللدل النشللاط اإلشللعاعي عللن الحللدود المسللموح بهللا إ  

وتكون الرابطة السببية متحققة في الحالتين بين السلوك االجرامي االيجلابي أو السللبي وبلين النتيجلة 

الجرمية التي ترتبت عليه . وتعد هذط الجريمة من جرائم الضلرر سلواء كلان الضلرر قلد لحلق بالبيئلة 

 . (1)أو لحق باإلنسان

 

 ثانيًا : العنا ر ال عنوية لجري ة نيادة  عدل النشاط اإلشعاعي عن الحد ال س وح به :

اللذي يتحقلق بعللم الجلاني تتخذ العناصر المعنويلة لهلذط الجريملة فلي صلورة القصلد الجرملي العلام    

بزيلادة مسلتوى نشلاط اإلشلعاعي أو تركيلزات الملواد المشللعة بلالهواء علن الحلدود المسلموح بهلا واتجللاط 

 . (2)وأن زيادة التركيز جريمة يترتب عليها عقوبة إرادته إل  ذلك

شلللعة وقلللد يتلللذرع الجلللاني بجهلللله بالنسلللب المسلللموح بهلللا للنشلللاط اإلشلللعاعي أو تركيلللزات الملللواد الم   

بالهواء إ إال أن ذلك ال ينفي عنه القصد الجرمي . وكما تقع الجريمة بشلكل عملدي ملن الممكلن أن 

 تقع بشكل غير عمدي وتتحقق عناصرها المعنوية في هذط الحالة بتوافر الخطأ بتوقع النتيجلة ولكنله

   جانب العالقة لم يقبلها ويبدو الخطأ هنا بصورة اإلهمال أو االخالل بواجبات الحيطة والحذر ال

_____________________ 

 . 459( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 51( محمد علي سكيكر إ الوجيز في جرائم البيئة إ بدون مكان نشر إ بدون سنة نشر إ  ص 2)
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 .  (1)النفسية بين إرادة الجاني والنتيجة اإلجرامية      

 

 الفرع الثاني

 لفة احتياطات األ ان واشتراطات الوقايةجري ة  خا

يثيللر موضللوع األمللان النللووي والوقايللة مللن اإلشللعاع مسللائل عديللدة أهمهللا تحديللد المقصللود          

 باألمان النووي ومت  تصبح جريمة وما هي عناصرها  .

 

 أواًل : ال ق ود باأل ان النووي لجري ة  خالفة احتياطات األ ان واشتراطات الوقاية :

بهللا  يقصللد بلله وضللع عللدد مللن الحللواجز بللين المللواد ذات النشللاط اإلشللعاعي والمنطقللة المحيطللة    

بحيث يكون الناتج من المواد المشعة فلي المنطقلة المحيطلة بالمنشلأة أقلل ملن الكميلة التلي يمكلن أن 

فة إللل  تسللبب ضللررًا للعللالمين بهللا أو للسللكان المقيمللين قريبللًا منهللا أو للبيئللة المحيطللة بهللا إ باإلضللا

وضع نظم أمان للتحكم عند حدوث أي طارع يتكون من خطلوط دفلاع علدة متتاليلة ومسلتقلة بحيلث 

يلتم تشلغيل الخلط الثلاني تجنبلًا لحلدوث الكارثلة إ وأخيلرًا  –خطلوط اللدفاع  –لو حلدث عطلل بأحلدها 

صللرف تحديلد المسللؤولية بالنسللبة للعلاملين فللي هللذا المجلال ووضللعها فللي أيلدي مللن لهللم قلدرة عللل  الت

 .   (2)السريع والمحكوم والمتخصص

وقلللد أشلللارت القلللوانين الللل  هلللذط الحاللللة إ فقلللد نلللص المشلللرع العراقلللي إليهلللا فلللي قلللانون الوقايلللة ملللن    

 اإلشعاعات المؤينة ال  أنه تصدر الهيئة بيانات مرقمة تتعلق بمصادر اإلشعاع ووسائل الوقاية 

______________________ 

 . 459م الناغي إ مصدر سابق إ ص ( د . محمد عبد الرحي1)

 . 77( د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 2)
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 . (1) ….منها ووحدات قياس اإلشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض       

أمللا المشللرع المصللري فقللد أشللار إللل  مجموعللة مللن القواعللد واإلجللراءات المتعلقللة بتللوفر الحمايللة      

 .  (2)رورة أتباع اإلجراءات المنصوص عليهاوالوقاية النووية وض

بالنسبة للمشرع األماراتي فقد وسع من احتياطات األمان النووي والوقاية النووية من اإلشعاعات     

المؤينلللة ليؤكلللد علللل  أهميتهلللا فقلللد أورد فصللللين تضلللمن الفصلللل األول مجموعلللة ملللن الملللواد المتعلقلللة 

ض المهنللي إ أمللا الفصللل الثللاني فقللد تضللمن مللواد تعلقللت بقواعللد الوقايللة واألمللان فللي مجللاالت التعللر 

 . (3)بقواعد الوقاية واألمان في تعرض الجمهور

لسللنة  686وقللد أورد المشللرع الفرنسللي قانونللًا كللاماًل أسللماط بقللانون الشللفافية والسللالمة النوويللة رقللم    

قلللة باألملللان واللللذي تضلللمن أكثلللر ملللن ملللادة يؤكلللد فيهلللا علللل  ضلللرورة أخلللذ االحتياطلللات المتعل 2006

 النووي واشتراطات الوقاية .     

ومن خالل تلك القوانين السلابقة يمكلن القلول أن الوقايلة النوويلة تتركلز علل  علدد ملن األسلس       

والتللي تمثللل قيللودًا موضللوعية أي تللراخيص بممارسللة نشللاط يتضللمن تعرضللًا إشللعاعيًا وهللذط األسللس  

 هي : 

قلة علل  التلراخيص بأنله ممارسلة أو نشلاط يسلبب أو يمكلن أن مبدأ التبرير : ويعني عدم المواف - 1

 يسبب تعرضًا لإلشعاع إال إذا كان النفع المتحقق منه لألفراد أو المعرضين لإلشعاع أو المجتمع 

________________________ 

 .  1980لسنه  99( من قانون الحماية اإلشعاعات المؤينه العراقي رقم 8( المادة )1)

 . 1994لسنه  4( من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم 32)( المادة 2)

( مللن قللانون القواعللد األساسللية التنظيميللة للوقايللة مللن 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21( المللواد )3)

 . 2004لسنه  55اإلشعاعات المؤينه األماراتي رقم 
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يمكلن أن تسلببه إ أي أنله يجلب أن المعرض لإلشعاع يفوق الضرر اإلشعاعي اللذي تسلببه أو      

 يكون للممارسة ما يبررها .

مبللللدأ األمثلللللة : ويعنللللي أن ال يزيللللد الجرعللللات الفرديللللة الناجمللللة عللللن جميللللع الممارسللللات ذات        - 2 

الصلللة لحللدود معينللة إ وينبغللي أن تكللون جميللع المصللادر والمنشللآت اإلشللعاعية مللزودة بأفضللل مللا 

ن فلي الظلروف السلائدة إ بحيلث يكلون حجلم واحتملال التعلرض وعلدد يمكن من تدابير الوقايلة واألملا

 األشخاص الذين يتعرضون لإلشعاعات عند أدن  حد معقول .

مبللدأ حللدود الجرعللة : ويعنللي أنلله يجللب االلتللزام بحللدود الجرعللة الصللادرة مللن السلللطة المختصللة  – 3

تمللال تجللاوز هللذط الحللدود فأنلله وذلللك بعللد اسللتيفاء المبللدئيين األول والثللاني أو فللي حالللة تجللاوز أو اح

 . (1)يجب عدم تصريح بمزاولة النشاط

 

 ثانيًا : العنا ر ال ادية لجري ة  خالفة احتياطات األ ان واشتراطات الوقاية :

تتللللوافر العناصللللر الماديللللة لهللللذط الجريمللللة بالسلللللوك االيجللللابي أو السلللللبي الللللذي يأتيلللله الجللللاني       

القللانون إ وتقللع الجريمللة بالسلللوك االيجللابي عنللدما يللأتي الجللاني بالمخالفللة كمللا أمللر بلله أو نهلل  عنلله 

فعللاًل يحظللرط القللانون لمخالفتلله القواعللد المقللررة للوقايللة مللن اإلشللعاعات المؤينلله إ ويقللع بسلللوك سلللبي 

عندما يمتنع الجاني علن آيتلان ملا أملر بله القلانون لتجنلب المخلاطر اإلشلعاعية إ وتعلد الجريملة ملن 

قللع بمجللرد مخالفللة احتياطللات األمللان أو شللروط الوقايللة اإلشللعاعية ودون انتظللار الجللرائم الشللكلية فت

 لحين حدوث النتائج اإلجرامية الضارة . أي أن النتيجة هنا هي نتيجة خطرة وليست ضارة  .

___________________________ 

إ دار النهضة العربية إ القاهرة إ  ( د . أيمن محمد سليمان مرعي إ النظام القانوني للتراخيص النووية واإلشعاعية1)

 . 222إ ص  2003سنه 
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ومللن الواضللح أن هللذط الجريمللة تمثللل اعتللداء عللل  صللحة اإلنسللان بالدرجللة األوللل  عنللد تعرضلله     

لتلوث إشعاعي وأيضا احتمال تعرض البيئة للتللوث اإلشلعاعي نتيجلة تللف أي مصلدر مشلع يترتلب 

 . (1)ر البيئةعليه تسرب باإلشعاع النووي ال  أحد عناص

 

 ثالثًا : العنا ر ال عنوية لجري ة  خالفة احتياطات األ ان واشتراطات الوقاية :

الوقايلة  االلتزام الواقع عل  المؤسسات التي تستعمل اإلشعاعات المؤينله مقتضلاط تنفيلذ اشلتراطات   

م بهلا وقعلت الجريملة فأن لم تقم بتنفيذ هذط االشتراطات المؤينة وقعت الجريمة وأن امتعنت عن القيا

أيضللًا لللذلك فللأن تللوافر القصللد الجرمللي يللؤدي اللل  تللوافر العناصللر المعنويللة لهللذط  الجريمللة  إ  وقللد 

تتوافر العناصر المعنوية في صورة أخرى وهي الخطأ غير العمدي من جانب القائم عل  تنفيلذ هلذط 

 لخطأ .االشتراطات ومن ثمو فأن هذط الجريمة قد تحقق في حالة العمد أو ا

فللأن كانللت العناصللر المعنويللة متمثلللة فللي القصللد الجرمللي كللان القصللد هنللا هللو القصللد الجرمللي     

العلللام إذ ال يشلللترط المشلللرع نيلللة خاصلللة إ فيكلللون القصلللد الجرملللي هنلللا متحققلللًا بتلللوافر عللللم الجلللاني 

واللتخلص ملن  بمخالفته للقواعد المقررة بالقانون . والتي تحدد سبل التخلزين للوقلود النلووي المسلتهلك

النفايات المشعة عل  وجه يحقق األمن واألمان للعالمين والجمهور والبيئلة إ بلأن ذللك يقتلرن بعقوبلة 

إ وفضاًل عن ذلك تتجه إرادته نحو ذللك إ وال يشلترط تلوافر قصلد جرملي خلاص إ وال يجلوز للجلاني 

 التمسك بعذر الجهل بقواعد القانون المنظمة بهذا الشأن .

الجريمللة  بشللكل غيللر عمللدي فللي هللذط الحالللة يتحقللق هللذا العنصللر بصللورتي الخطللأ  وقللد تقللع      

 اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر وعدم مراعاة القوانين واللوائح ال  جانب العالقة بين إرادة الجاني 

__________________________ 

 . 87(  د . هدى حامد قشقو, إ مصدر سابق إ ص 1)
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لهذط الجريمة إ إذ إنه يدرك خطورة ما يقلوم بله وايثلار الضلارة التلي تلنجم عنله والنتيجة الجرمية     

ومللع ذلللك سيسللتمر بالقيللام بلله غيللر متخللذ العللدة الالزمللة عللل  نحللو يكفللل تللوافر متطلبللات التخللزين 

جللراء المعالجللات  والللتخلص مللن النفايللات المشللعة والوقللود النللووي للمسللتهلك وفصللل المللواد المشللعة وام

 . (1)يف الالزمةوأعمال التكي

 المبحث الثالث

 جريمة استعمال األسلحة النووية

تعللللّد األسلللللحة النوويللللة أحللللدث أنللللواع أسلللللحة الللللدمار الشللللامل مقارنللللة باألسلللللحة البيولوجيللللة          

والكيمائية إ وهي األشد فتكًا ملن بيلنهم بالكائنلات الحيلة وبالبيئلة ككلل إ فأثارهلا تتعلدى الفتلرة الزمنيلة 

 . (2)تخدامها فيها لتتجاوزها بعشرات السنينالتي تم اس

إذ أضافت األسلحة النووية أبعادًا جديدة ملن قلوة التلدمير للدى اإلنسلان إ وهلذا يعنلي أنهلا سلوف     

َتعرض الكثيرين ممن نجوا من الهالك المباشر إل  إشعاعات نووية والتلي سلوف تسلبب لهلم أضلرارًا 

 .( 3)عاجلة  وآجلة يمتد بعضها إل  ذريتهم

 وألهمية الموضوع سوف نتناول هذا المبحث ضمن ثالث مطالب إ يتضمن المطلب األول      

____________________________ 

 . 248( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 1)

  3ة نشر إ ص ( نسرين ياسر بنات إ األسلحة النووية أسلحة عمياء ال تدوم إ كليه الحقوق إ األردن إ بدون سن2)

إ مؤسسللله دار الشلللعب إ القلللاهرة إ  2( د. محملللود خيلللري بنوتللله إ القلللانون اللللدولي واسلللتخدام الطاقلللة النوويلللة إ ط 3)

 .    11إ ص  1971
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باألسلحة النووية وما هي أنواعها إ أما المطلب الثاني فأنه سيتضمن موقف القلانون  المقصود       

 الضلللرر إ وأملللا المطللللب األخيللر سلللنتناول فيللله نطلللاق النوويلللةاسلللتعمال األسلللحة جريملللة  الللدولي ملللن

  . الناتج عن األسلحة النووية

 

 المطلب األول

 المقصود باألسلحة النووية وأنواعها

تللم اسللتعمال الطاقللة النوويللة فللي صللناعة األسلللحة النوويللة إ فقللد جللاء أنلله نتيجللة اكتشللاف        

اهر مختلفللة جللذبت اهتمللام العللالم إ وسللرعان مللا ومللا يصللاحبهر مللن ظللو (1)ظللاهرة االنشللطار النوويللة

. لذا البد من بيان المقصود باألسلحة  (2)اتجهت األفكار إل  االستفادة منها في األغراض الحربية

 النووية وما هي أنواعها .

 الفرع األول

 ال ق ود باألسلحة النووية

 يجة لهذا تكون القوة هو سالح تدميري فتاك يعتمد في قوته عل  االنشطار النووي ونت    

_____________________________ 

( االنشطار النووي : عملية انشطار نلواة عنصلر ملا إلل  قسلمين أو أكثلر وهلذط العمليلة تحولهلا الل  ملادة اخلرى 1)

 وينتج عن هذط العملية نيترونات عالية الطاقة .

 . 9( د . محمود خيري بنوته إ مصدر سابق إ ص 2)
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. وعرف أيضلار بأنله كلل سلالح يسلتخدم أي وقلود نلووي أو نظلائر  (1)يريه لديه كبيرة جداالتدم     

.  (2)مشللعة أو يحتللوي عليهللا أو وضللع تصللميمه ليحتللوي عليهللا او اسللتخدم وقللودًا نوويللًا أو مشللعاً 

وعرفللة اخللرون بأنلله كللل سللالح نللووي أو يحتللوي عللل  نظللائر مشللعة لهللا تللأثير ضللار عللل  الزمللان 

 . (3)والمكان

ولللللم تللللورد أي اتفاقيللللة أي تعريللللف للمقصللللود باألسلللللحة النوويللللة إذ أوردت معظللللم االتفاقيللللات       

المقصلللود بلللالوقود النلللووي واألضلللرار النوويلللة والمنشلللآت النوويلللة ولكنهلللا للللم تلللورد تعريلللف للمقصلللود 

 باألسلحة النووية .

 الفرع الثاني

 أنواع األسلحة النووية

الثانية  تطورت األبحلاث والتجلارب فلي مجلال صلناعة األسللحة  بعد انتهاء الحرب العالمية       

النووية إ وأدت هذط األبحاث ال  صناعة قنابل نووية متفاوتة بالحجم والقوة التدميريه كما صلنعت 

 أسلحة نووية باستخدام الطاقة اإلشعاعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التدمير والهالك . 

___________________________ 

 ( الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط االلكترونللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي : 1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88

%D9%88%D9%8A    1/2015/ 13صباحًا يوم  10:17إ المتاح في  . 

إ منشللورات الحلبللي الحقوقيللة إ 1 بللن سللعيد البلوشللي إ مشللروعية أسلللحة الللدمار الشللامل إ ط ( عمللر بللن عبللد ه2)

 . 18إ ص  2007بيروت إ سنه 

إ  2003إ بغللداد إ سللنه  1996( د . قاسللم محمللد عبللد الللدليمي إ معاهللدة الحظللر الشللامل للتجللارب النوويللة لعللام 3)

 . 70ص 
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  -ل أنواع عّدة وهي :واألسلحة النووية ليس نوعًا واحدًا ب     

 أواًل : القنبلة النووية 

الللل  اكتشلللاف عمليلللة االنشلللطار النلللووي وانطلللالق الطاقلللة  1938عنلللدما توصلللل العلملللاء علللام      

 .    (1)وبدأت محاوالت في ألمانيا وأمريكا وبريطانيا بصناعة ما يسم  بالقنبلة النووية

رلين إلجللراء أبحللاث الللذرة واسللتخراج الطاقللة ففللي المانيللا خصللص هتلللر معهللد القيصللر ويلهللام ببلل    

منها إ وفي بريطانيا شكلت هيئة من العلماء لتكثيف الجهود من أجل انتاج القنبلة النووية إ وأما في 

 . (2)ببدء العمل في مشروع انتاج قنبلة نووية 1940أمريكا فقد أصدر روزفلت قرارًا عام 

يوليو  16إ وتم تفجيرها في  (3)ت )مانهاتن األمريكي(وقد تمت صناعة أول قنبلة نووية وسمي      

إ وقد أنطلق ملن االنفجلار ضلوء خافلت وهلاج بللن ملن شلدته أنله شلوهد ملن مكلان يبعلد  1945عام 

ثانيلللة بعلللد االنفجلللار إ حتللل  هبلللت موجلللة هلللواء ضلللغطت بقلللوة وأحلللدث  30أميلللااًل وملللا أن أنقضلللت 

 . (4)كم 12لفضاء إل  أكثر من االنفجار حفرة ضخمة إ وارتفعت سحابة كثيفة ال  ا

وبعلللد نجلللاح هلللذط التجربلللة بلللدأت الواليلللات المتحلللدة األمريكيلللة باسلللتعمال االسلللم الحقيقلللي للقنبللللة      

إ إذ أكملللت  1945النوويللة إ وكللان هللذا حللافزًا لهللا لصللناعة المزيللد فللي الخللامس مللن أغسللطس لسللنه 

 واألخرى فوق مدينة ناجازاكي عمل قنبلتين جديدتين وأسقطت األول  فوق مدينة هيروشيما 

_________________________ 

 . 13( د . محمود خيري بنوته إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 19( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصدر سابق إ ص 2)

 ( هو االسم الرمزي لمشروع صناعة القنبلة النووية في الواليات المتحدة األمريكية .3)

إ ص  2003عبد ه جمل الليل إ أسلحة الدمار الشامل إ مؤسسة فؤاد للتجليد إ لبنلان إ سلنه ( السيد يوسف بن 4)

92 . 
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 . (1)الف مصاب 200الف قتيل وأكثر و  160إ مخلفًا االنفجار بين ما يقرب من  (2)اليابانيتين   

أنلواع  ملن أبسلط وعل  الرغم من أن القنبلة النوويلة التلي ألقيلت علل  هيروشليما وناجلازاكي تعلّدان   

القنابل النووية . وتستخدم القنابل النووية أساسلًا كأسللحة اسلتراتيجية للهجلوم علل  أهلداف كبيلرة مثلل 

الللل   1000الملللدن إ ويمكلللن اين تصلللنيع قنابلللل نوويلللة صلللغيرة تكلللون قلللدرتها التدميريللله فلللي حلللدود 

ت القاذفله أو الصلورايخ إ وتستخدم كأسلحة تكتيكيه يتم قلذفها بالمقلاتال  TNTطن من مادة  5000

للهجللوم عللل  أهللداف صللغيرة مثللل الطللائرات ومصللانع األسلللحة ومواقللع الصللواريخ وغيرهللا ممللا يحسللم 

 . (3)نتائج المعركة

 ثانيا : القنبلة الهيدروجينية : 

سالح نووي آخر أشد خطورة وقوة تدمير من القنبلة النووية وتنتج هذط القنبلة طاقة مدمرة نتيجة     

ذرات خفيفللة لتكللون بعللد اتحادهللا ذرات أكثللر ثقللاًل وتصللبح كتلللة النللواة الجديللدة أقللل مللن كتللله  النللدماج

المكونات األصلية إ إذ تكون القنبلة مصنوعة من مادة اليورانيلوم أو البلوتونيلوم وتغلفهلا كميلات ملن 

 الندماج النووي يكون .  وتسم  هذط القنبلة أيضًا بالقنبلة الحرارية ألن ا (3)مادة الديتريوم و الترنيوم

______________________ 

 . 14( د . محمود خيري بنوته إ مصدر سابق إ ص 1) 

( رانللدل فورسللبرج ووللليم دريسللكول إ متللع انتشللار األسلللحة النوويللة والكيميائيللة و البيولوجيلله إ الجمعيللة المصللرية 2) 

 30إ ص  1998للنشر إ 

إ  2005ام األسللحة النوويلة فلي ضلوء أحكلام القلانون اللدولي إ سلنه ( د . محمود حجازي محمود إ حيازة واسلتخد3)

 . 9ص 

 . 15( د . محمود خيري بنوته ة مصدر سابق إ ص 3)
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ناتجللًا عللن تفللاعالت نوويللة حراريللة ال تبللدأ إال إذا ارتفعللت درجللة الحللرارة إللل  درجللة عاليللة جللدًا      

 .( 1)ت من التفاعلوالذي يجعل هذا التفاعل يستمر حت  تنتهي المكونا

وتقللدر الطاقلللة الناتجلللة ملللن انفجلللار القنبللللة الهيدروجينيللة بماليلللين األطنلللان وتزايلللد بازديلللاد الملللواد     

الداخلللة فللي تكوينهملللا ممللا يمكلللن مللن الحصلللول عللل  طاقلللة  ال حللد لهلللا مللن هلللذا االنفجللار إ وذللللك 

ستخدمة إ مما يزيد من قوة انفجار بخالف القنبلة النووية التي تحددطر الكتلة الحرجة من العناصر الم

 هذط القنبلة .

وقلد أجلرت الواليللات المتحلدة األمريكيلة سلسلللة ملن التجللارب علل  القنبللة الهيدروجينيللة فلي عللام      

إ وقلللد أجريلللت التجربلللة األولللل  فلللي جزيلللرة          1953وقاملللت بنشلللر بعلللض نتائجهلللا فلللي العلللام  1952

ماليللين طللن إ أدى إللل  زوال تلللك  5قللدرت قوتهللا بمللا يعللادل ) ايلللوجيالب ( فللي المحلليط الهللادع إ و 

أميلال تلدميرًا  10أميلال تلدميرًا كلاماًل و  7الجزيرة من الوجود وقلد امتلدت آثلار القنبللة التدميريلة الل  

مللياًل فللي اتجللاط  200أقللل نسللبيًا إ وأصللبحت المنطقللة المشللعة وأنتشللر اإلشللعاع النللووي فيهللا لمسللافة 

 . (2)مساحة كبيرة حركة الرياح وقد لوث

بتجربتللهر الهيدروجينيللة األوللل  وقللدرت قوتهللا بمللا يعللادل  1953وقللد قللام االتحللاد السللوفيتي عللام      

اللف ميلل  50مليون طن إ وقدرت المساحة التلي شلملها التلدمير الكللي ملا يعلادل  20 – 10مابين 

ميجا طن فلي          60قوته  أكبر تفجير نووي في التأريخ إذ بلغت 1961مربع إ وكذلك أجري في عام 

إ وقللد ظهللر بوضللوح أنلله يسللتحيل كتمللان أمللر االنفجللارات  ( 3)منطقللة تجاربلله النوويللة )نوفللا رميليللا (

__________________________ 

 . 13( د إ محمود حجازي محمود إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 22( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 14إ ص  1995لحميد طاهر إ أسلحة القرن العشرين إ  بدون مكان نشر إ سنه ( عبد ا3)



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 121

 

النووية أو إخفاء تجاربهلا لملا تسلببه ملن نشلاط إشلعاعي ينتقلل فلي الجلو إلل  مسلافات طويللة إ      

 ولما ينشأ عنها من تأثير .

 

 المطلب الثاني

 النوويةاستعمال األسلحة  جريمة    موقف الق انون الدولي من

إن عدم مشروعية استخدام األسلحة النوويلة فيملا بلين اللدول المتحاربلة أصلبح أملرًا يكلاد يكلون       

مجمعًا عليه نظرًا ألن هذط األسلحة ال تفرق بين المدنين والمحاربين إ لذا أصبح البد من تحريمها إ 

إ  1961دورتها سنه  ( في 1653ووفقًا لما أكدتهر الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها المرقم ) 

بعلدم مشلروعية اسللتخدام األسللحة النوويللة لتعارضلها مللع ميثلاق األمللم المتحلدة نصللًا وروحلًا إ وكللذلك 

القللانون الللدولي العللام ومبللادع اإلنسللانية ممللا يجعللل مللن هللذا االسللتخدام جريمللة  تعارضلله مللع أحكللام 

لحة النووية جريمة يعاقب عليها موجهة ضد البشرية . وأساس فكرة قيام الدول باعتبار استخدام األس

إ وهلذا المبلدأ قلد  (1)قادمة من مبدأ حظلر التهديلد باسلتخدام القلوة أو اسلتخدامها فلي العالقلات الدوليلة

إ فقللد شللدد الميثللاق عللل  امتنللاع أعضللاء األمللم المتحللدة جميعللًا فللي  (2)ورد فللي ميثللاق األمللم المتحللدة

و استخدامها ضد األراضي أو االستقالل السياسلي ألي عالقتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أ

 دولة أو عل  أي درجة ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدة .

 وعل  الرغم من أنهر لم يحدد أن كانت جريمة استخدام األسلحة النووية من جرائم الحرب أو      

___________________________ 

نائيلة الدوليلة ومنلع اسلتخدام أسللحة اللدمار الشلامل إ مركلز دراسلات الوحلدة ( إبراهيم محمد العتلاني إ المحكملة الج1)

 . 108إ ص  2001العربية إ بيروت إ سنه 

 ( الفقرة الرابعة منها من ميثاق األمم المتحدة  .2( المادة )2)
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جرائم ضد اإلنسانية إال أنهر من الممكن أن تنطبق عليها كال الوصفين وذلك بحسب ما أشلار       

 . (1)ليه نظام روما األساسيإ

ومللن المعلللوم أن بمجللرد إعللالن دولللة مللا عللن امتالكهللا أسلللحة نوويللة سللوف يثيللر حالللة مللن عللدم   

االستقرار وتفاقم األوضاع السياسية والعسكرية إ فمثاًل حصول الهند عل  سلالح نلووي وتطلويرط ملن 

لل  اللحلاق بهلا وتسلخير الخبلرات ملن خالل األبحاث والتجارب النووية لم يلزد باكسلتان إال إصلرارًا ع

أجللل تحقيللق هللذا التللوازن إ وذلللك ألن مللن المسللتحيل عمليللًا أن تقتصللر آثللار األنفجللارات النوويللة وال 

ن اسللتخدام األسلللحة  (2)سلليما انتشللار األشللعة النوويللة إ ومللن ثللمو تحقللق التلللوث باإلشللعاع النللووي إ وام

بللة إللل  الللدول المحايللدة يعللّد مخالفللًا لقواعللد الحيللاد النوويللة وسللريان أضللرارها مللن حللدود الللدول المتحار 

وهللو انتهللاك لسلليادة الدولللة المحايللدة واالعتللداء عليهللا وعللل  حقهللا فللي حمايللة األشللخاص ورعايللاهم 

 وأموالهم .

لللذا فلل ن جمهللور فقهللاء القللانون الللدولي اتفقللوا عللل  أن اسللتخدام السللالح النللووي فللي المنازعللات       

 .  (3)صريحة ألحكام وقواعد القانون الدوليالمسلحة يشكل مخالفة 

وقد أشارت محكمة العدل الدولية ال  أن المدافعين عن علدم مشلروعية األسللحة النوويلة يقوللون     

إن هللذط األسلللحة تنتهللك الحللق فللي الحيللاة والللذي تضللمنته المللادة السادسللة مللن العهللد الللدولي الخللاص 

 حكمة أن قانون حقوق اإلنسان يظل واجب التطبيق حت  بالحقوق المدنية والسياسية إ وقد أكدت الم

_____________________________ 

 . 1998لسنه  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( من نظام روما األساسي  8 – 7( المواد ) 1)

 . 47( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 97إ ص  2000إ دار وائل للنشر إ عمان إ سنه 1لألسلحة النووية إ ط  ( غسان الجندي إ الوضع القانوني3)
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في وقت الحرب إ ولكن يذهب بعضلهم الل  جلواز اسلتخدام األسللحة النوويلة وذللك فلي الحلاالت     

  -: ايتية

 دفاعًا عن النفس وضد أي معتد يستخدم نفس األسلحة . -1

 م الدوليين طبقًا لميثاق األمم المتحدة .منعًا للعدوان والمحافظة عل  األمن والسل -2

 . (1)ضد أي معتد يستخدم هذط األسلحة -3

وبمراجعللة الوثللائق الدوليلللة ذات العالقللة تجللريم األسللللحة النوويللة نجللد أنهلللا جميعهللا تتجلله إلللل        

حظللر اسللتخدامها وفللرض قيللود عللل  اإلنتللاج والتخللزين إ ومللن أبللرز هللذط الوثللائق هللي معاهللدة عللدم 

إ وقلد فرضلت علل  اللدول النوويلة تعهلدًا  1968األسلحة النووية التي تلم التوقيلع عليهلا علام  انتشار

بعللد نقللل األسلللحة النوويللة إللل  دولللة أخللرى إ وعللدم تقللديم أي شللكل مللن أشللكال المسللاعدة اللل  الللدول 

رنسلا ف –روسليا  –بريطانيا  –. وأبق  فقط للدول الخمس ) أمريكا ( 2)غير الحائزط عل  هذط األسلحة

الصللين ( لهللا الحللق بحيللازة األسلللحة النوويللة وتطويرهللا إ وقللد أجمعللت أحكللام القضللاء الللدولي فللي  –

محاكملللة مجرملللي الحلللرب العالميلللة الثانيلللة علللل  أن الرغبلللة بالنصلللر وكسلللب الحلللرب ال يبلللرر مطلقلللًا 

اسلتخدام  مخالفة قانون الحرب والقول بغير هذا يؤدي إل  القضاء عل  مبادع اإلنسانية إ هذا ويعلدّ 

 األسلحة النووية في الحرب مخالفًا للعديد من المعاهدات الدولية منها :

 إ إذ أشارت في  1/12/1959: وقعت في تأريخ (  4)معاهدة أنتاركيتك )القطب الجنوبي ( أواًل :

____________________________ 

 . 251( د . محمود خيري بنوته ة مصدر سابق إ ص 1)

 . 109د العناني إ مصدر سابق إ ص ( إبراهيم محمو 2)

( يطلق هذا االسم عل  قسم من المحيط األطلسي والهلادي والهنلدي الموجلود ضلمن دائلرة القطلب الجنلوبي والقلارة 4)

 القطبية .
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مادتهللا األوللل  إللل  أن منطقللة القطللب الجنللوبي تسللتعمل حصللرًا ألغللراض سلللمية إ وتحظللر أي     

 ب ألي نوع من األسلحة أو تفجيرات نووية أو أي مواد مشعة .عملية عسكريه أو إجراءات أو تجار 

: وتحظللر هللذط المعاهللدة إجللراء  1967معاهللدة الحظللر الجزئللي للتجللارب النوويللة لعللام  ثانيااا :      

أي تجللارب قانونيللة فللي الفضللاء أو تحللت األرض أو سللطح المللاء إ وكللذلك تحظللر أي تفجيللرات فللي 

 لحدود اإلقليمية للدولة .البيئة يتولد عنها إشعاع نووي في ا

معاهدة المبادع المنظمة لنشاطات الدول في استكشاف واسلتخدام الفضلاء الخلارجي لسلنة  ثالثًا :   

:  وقد نصت في المادة الثالثة منها أنه يجب أن تتم نشاطات الدول األعضاء في المعاهدة  1967

لقمللر واألجللرام السللماوية األخللرى إ والمتعلقللة باستكشللاف واسللتخدام الفضللاء الخللارجي بمللا فللي ذلللك ا

ووفقًا للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة إ ومن أجل الحفاظ عل  األملن والسللم اللدوليين إ وكلذلك 

نصت في المادة الرابعة منهلا إلل  أنله تتعهلد اللدول األطلراف فلي المعاهلدة بلأن ال تضلع حلول ملدار 

أسللحة الللدمار الشلامل إ وأضلافت الملادة إللل   األرض أي جهلاز يحملل أسللحة نوويللة أو أي نلوع ملن

ضرورة استخدام القمر واألجلرام السلماوية ألغلراض سللمية إ وكلذلك تحظلر الملادة ملن إقاملة منشلآت 

وقواعللد عسللكرية فللوق القمللر او األجللرام السللماوية أو أجللراء تجربللة األسلللحة مللن جميللع األنللواع فضللاًل 

 عن المناورات العسكرية .

: وتعلّد أوسلع اتفلاق دوللي  1968( لسلنة  NPTهلدة منلع انتشلار األسللحة النوويلة )معا  رابعاًا :   

للحلللد ملللن األسللللحة النوويلللة إ وفقلللًا لنصلللوص المعاهلللدة فللل ن اللللدول المالكلللة لألسللللحة النوويلللة ملزملللة 

بالتفاوض حول اإلجراءات الفعالة للكف عن سباق التسلح . وتنص الملادة الرابعلة منهلا ملن إمكانيلة 

 الكامل والتعاون في مجال البرامج السلمية إ أما المادة الخامسة منها فأنها تطالب الدولالتبادل 
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غيللللر النوويللللة بتوقيللللع اتفاقيللللات مللللع الوكالللللة الدوليللللة للطاقللللة النوويللللة حتلللل  تخضللللع كللللل أنشللللطتها   

 إلجراءات األمان الدولي .

تللدمير الشللامل فللي قللاع معاهللدة حظللر وصللنع األسلللحة النوويللة وغيرهللا مللن أسلللحة ال خا سااًا :    

: وتحضللر هللذط المعاهللدة صللنع أي نللوع مللن  1971البحللار والمحيطللات وفللي بللاطن األرض لسللنة 

أنواع أسلحة الدمار الشامل ومن ضمنها األسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات وباطن األرض 

يللة تسللهيالت مللياًل مللن منطقللة قللاع المحلليط  إ وتحظللر كللذلك إقامللة أيلله منشللآت أو أ 12عللل  بعللد 

 . (1)أخرى للتخزين بقصد التجربة بهذط األسلحة

بطللللب رأي إفتلللائي ملللن  1995لسلللنه  49وقلللد تقلللدمت الجمعيلللة العاملللة بمقتضللل  قرارهلللا الملللرقم    

محكمة العدل الدولية بشأن مدى مشروعية األسللحة النوويلة وتكتسلب هلذط الفتلوى أهميلة خاصلة ملن 

المحكملللة باإلجملللاع أن التهديلللد أو اسلللتخدام القلللوة أو  حيلللث أنهلللا تتضلللمن نتلللائج مهملللة إ وقلللد قضلللت

اللجللوء اللل  اسللتخدام األسلللحة النوويللة يخللالف المللادة الثانيللة مللن ميثللاق األمللم المتحللدة لللذا يعللّد غيللر 

 قانوني .

بعللدم وجللود أي قللانون عرفللي أو تعاهللدي يمنللع  11 – 3وكللذلك قضللت المحكمللة أيضللًا بأغلبيللة     

ل فالدولللة لهللا الحللق باسللتخدامها فللي الللدفاع الشللرعي وفقللًا للمللادة الواحللدة األسلللحة النوويللة بشللكل كاملل

والخمسين من الميثلاق إ إال أن اسلتخدام األسللحة النوويلة يتعلارض ملع مبلادع وقواعلد القلانون تحلت 

 . (2)أي ظرف

_____________________________ 

 بعدها . وما 50( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصدر سابق و ص 1)

( محملللود شلللريف بسللليوني إ ملللدخل فلللي القلللانون اإلنسلللاني اللللدولي والرقابلللة الدوليلللة علللل  اسلللتخدام األسللللحة إ دار 2)

 وما بعدها . 883إ ص  1999المستقبل العربي إ بدون مكان نشر إ سنه 
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 ولللم تسللتطع المحكملللة أن تحكللم بشللكل قلللاطع فيمللا إن كللان اسلللتخدام األسلللحة النوويللة خلللارج       

حاالت الدفاع الشرعي تعّد مشروعًا أواًل إ وقلد ذهبلت المحكملة فلي مواجهلة ملع اللدول النوويلة بشلأن 

عدم وجود التزام تعاهدي صريح في مواجهتها بعدم استخدام األسلحة النووية إ فقد ذهبت العديد من 

لدولي اإلنساني الدول إل  االدعاء بأن مثل تلك األطروحة سوف تصدم مع المبادع ايمرة للقانون ا

وبخاصة ما يستتبع استخدام مثل تلك األسلحة ملن انتهلاك صلارح لحقلوق اإلنسلان وبالضلرورة أثنلاء 

 . ( 1)النزاعات المسلحة

وقد اعترفت المحكمة بأن حيازة األسللحة النوويلة قلد يلملح الل  االسلتعداد السلتخدامها إ فالدوللة      

سلللحة نوويللة وأنهللا لللن تتللوان  فللي اسللتخدامها فللي سللبيل هنللا ترسللل تحللذيرًا تعلللن فيلله عللن امتالكهللا أل

الدفاع عن نفسها إ وقد أشارت المحكمة إل  قاعدة حظر استعمال األسلحة العشلوائية األثلر إ وذللك 

عللل  النحللو التللالي )) يجللب عللل  الللدول أال تجعللل المللدنين هللدفًا للهجللوم مطلقللًا ومللن ثللمو أال تسللتخدم 

 .  (2)ييز بين االهداف المدنية والعسكرية ((األسلحة التي ال تستطيع التم

ورغللم ذلللك لللم تسللتطع المحكمللة أن تبللين عللل  شللكل قللاطع الوضللع القللانوني السللتخدام األسلللحة    

 النووية .

 المطلب الثالث

 الناتج عن األسلحة النووية  الضرر نطاق

 حينما أطلقت 1945لقد عان  العالم من أضرار كثيرة بسبب األسلحة النووية بدأت من سنه      

__________________________ 
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( حازم عتلم إ مشروعية األسلحة النووية في ضوء الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إ دراسات 1)

 .  354إ ص  2000إ دار المستقبل العربي إ سنه  1في القانون اإلنساني إ ط 

 وما بعدها .         55ر سابق إ ص ( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصد2)

الواليللللات المتحللللدة األمريكيللللة قنبلتللللين نللللوويتين إحللللداهما عللللل  هيروشلللليما واألخللللرى عللللل  ناجللللازاكي 

  TNTاللف طلن ) كيللو طلن ( ملن ملادة   20الل   13اليابانيتين تعادل قوة القنبلتين التفجيرية من 

يلة ال تقتصلر فقلط علل  المنلاطق المسلتهدفة إ شديدة االنفجار إ وهذا يعني أن أضرار األسلحة النوو 

بل تتعدى ذلك الكرة األرضية جميعها من جراء استخدام األسلحة النووية إ إضلافة إلل  النتلائج غيلر 

 المباشرة عل  المدى الطويل تمتد لتشمل مناطق واسعة خارج مدى اإلشعاع المحلي .

السلالح النلووي توصللت إلل  أن حجلم وان هنالك نتائج بحلوث تناوللت موضلوع أضلرار اسلتعمال    

التأثيرات المباشرة والبعيدة المدى عل  الجنس البشري والبيئة ضلخمة جلدا بحيلث يتوقلف عليهلا بقلاء 

السكان من عدمه إ وذلك بسبب أن االنفجلار اللذي يحلدث ال يتعللق بانبعلاث أشلعه فقلط أنملا هناللك 

ب العمل  إ والحلرارة قلد تصلل إلل  أكثلر الوميض الذي يكون أقوى من ضوء الشمس بمائة مرة ويسلب

صلللابة األحيلللاء بحلللروق  10ملللن  ماليلللين درجلللة مئويلللة مملللا يسلللبب اشلللتعال ملللا يقابلهلللا ملللن أشلللياء وام

وانبعللاث أشللعه حراريللة دون الحمللراء إللل  فللوق البنفسللجية لهللا تللأثيرات قويللة تسللبب إصللابة أي جسللم 

تلدمير كللي أو جزئلي وذللك بحسلب بالحروق إ إضافة إل  ذلك فالضغط الناتج عن االنفجار يسلبب 

بعلللد أو قلللرب المكلللان ملللن مكلللان االنفجلللار وكلللذلك ممكلللن أن يسلللبب إتلللالف األنسلللجة العضلللوية إذا 

تعرض اإلنسان لها بشكل مباشر إ وأكيد ف ن األكثر خطورة هي تلك األشعة النووية التلي لهلا تلأثير 

بمللا يعللادل خمسللة أضللعاف النسللبة عللل  األنسللجة التناسلللية التللي تنللتج الحقللًا والدة أطفللال مشللوهين 

 . (1)العادية
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أي أن النلللاجين وعلللددهم قليلللل سلللوف تكلللون غلللايتهم مجلللرد البقلللاء علللل  قيلللد الحيلللاة بعلللد فقلللدانهم     

 المتطلبات األساسية كالطاقة والعناية والصحية والنقل وغيرها من الضرورات إولكن األمر ال

___________________________ 

 وما بعدها . 16بنوته ة مصدر سابق إ ص  ( د . محمد خيري1)

إذ أن تللك  يقتصر عل  اإلنسان فقط فالبيئة هي األخرى كان لألسلحة النووية تأثيرًا ضارَا عليها إ  

األسلحة تقلل كثيرًا من قدرة البيئة عل  تحمل اإلنسان وغيرط من األحياء إ ففي الوقت الذي يضطر 

لمتزايلد علل  اللنظم الطبيعيلة ليكلون األسلس اإلنتاجيلة واالسلتقرار فيه المجتمع الفلاخر الل  االعتملاد ا

في هذط النظم فقد دمرت في هذط الحالة سيكون مصير اإلنسان كليًا رهن الظروف البيئية والمناخية 

المتقلبللة إ إذ إن التللأثيرات الفوريللة للسللالح النللووي تنللتج عللن اإلشللعاع الحللراري واإلشللعاعات األوليللة 

االنفجارات إ وتحدث هذط الظاهرة خالل الساعات األول  للهجوم النووي إ إذ تنتشر والحرائق بسبب 

الحرائللق فللي أرجلللاء األرض ومللوت األحيللاء نتيجلللة العواصللف الناريللة وتالشللل  الوظللائف المجتمعيلللة 

المنظمللة بشللكل شللبه كامللل فللي المنللاطق المسللتهدفة مللع فقللدان وسللائل االتصللال والمواصللالت ونظللم 

وانتشار الغبار النووي في الفضاء ويبدأ بالترسب في مساحات هائلة ومستويات من  الطاقة وغيرها إ

اإلشللعاعات النوويللة القاتلللة التللي تللؤدي اللل  وفللاة الماليللين وتغطلل  السللماء بغيللوم كثيفللة مللن الللدخان 

ن اإلشلللعاع النلللووي سلللوف يلللؤثر أيضللللًا علللل  الصلللحة والزراعلللة والملللوارد الطبيعيلللة فللللي  والغبلللار إ وام

نملا سلوف يسلتمر لألجيلال القادملة مساحات و  اسلعة وأيضلًا ال يتعللق األملر بالوقلت  الحاضلر فقلط وام

 . (1)من حيث تلوث البيئة والغذاء وأحداث عيوب وراثية وأمراض

ويللذهب أغلللب البللاحثين اللل  القللول أن كثللرة حللاالت الحللروق وتّعللددها فللي هيروشلليما وناجللازاكي      

المالبللس الخفيفللة التللي كانللت يرتللديها اليابللانيون بسللبب الجللو       إللل  أنلله بسللبب اإلشللعاع الحللراري واللل 

 الصيفي الدافح الذي كان سائدًا وقت الهجوم النووي .
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________________________ 

 11/2014/ 14( القلللانون اللللدولي اإلنسلللاني وفتلللوى محكملللة العلللدل الدوليلللة إ مقلللال منشلللور علللل  االنترنيلللت فلللي 1)

 ظهراً  1:00الساعة 

www.icrc.org/web/ara/siteara 

يمكللن القللول أن األضللرار التللي تحللدث بسللبب األسلللحة النوويللة أضللرارًا ال خال ااة األ اار :         

تتقيللد بمنطقللة واحللدط وال بللزمن معللين إ أثارهللا تنتقللل مللن جيللل إللل  آخللر خاصللةص المعديللة منهللا والتللي 

تشلوهات تنتقلل ملن اإلبلاء إلل  األبنلاء  إ وهلذط ال تقتصلر علل  اسلتخدام األسللحة النوويلة تؤدي إل  

نما أيضًا في وقت السلم فقد ينجم التخلص من النفايات النووية تلوث البحار  في وقت الحرب فقط وام

 والمحيطللات التللي تلقلل  فيهللا والللذي يصللل إللل  اإلنسللان عبللر تناوللله األسللماك الملوثللة إ  مللا يصللاحبه

تدمير عندما تصل األجزاء في شدتها ويؤدي إل  األضرار التلي تحلدثها األسللحة النوويلة إ وبلالنظر 

إل  طبيعة الضرر المتحقق بفعل هذط األسلحة ف ن المسؤولية تحققت إذ ال يشترط وقلوع عملل غيلر 

البيئلة  مشروع إ ألن األضرار تتشكل في نفس الوقت مخالفات اللتزامات دولية أو معاهدة في مجال

 وحقوق اإلنسان . 
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واآلثار  عن التلوث باإلشعاع النووي القانونيةالمسؤولية 

  المترتبة عليها
 

تح ي   لمسؤول جنائيًا  لمبحث  ألول: 

  عن   لتلوث باإلشعاع  لنووي

 املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي عن التلوث باإلشعاع النووياملطلب األول : 
 املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن التلوث باإلشعاع النوويطلب الثاين : امل

 املطلب الثالث : املسؤولية اجلنائية للدولة عن التلوث باإلشعاع النووي
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 الثار  لمترتب     لمبحث  لثاني:     

على  لمسؤولي   لقانوني  عن  لتلوث 

 باإلشعاع  لنووي 

 وبات اجلنائية املطلب األول  : العق       
 املطلب الثاين : الظروف املشددة للعقوبة       

 املطلب الثالث : العقوبات اإلدارية        
 

 

 

 

 الفصل الثالث

المسؤولية القانونية عن التلوث باإلشعاع 

 النووي واآلثار المترتبة عليها

      

جراءات تكفل منع التلوث  فرضإن عل  الدولة       . (1)أو عل  األقل تخفيفهر قواعد وقوانين وام

وقد شهد العالم خالل القرون الماضية الكثير من الحروب التي خلفت وراءها الكثير ملن ايالم    

والمعانللاة والتللي ال تللزال موجللودة فللي أذهللان البشللرية إ إذ أرتكبللت العديللد مللن الجللرائم ومللع التطللور 

علرف باألسللحة النوويلة التلي خلفلت تطورت األسلحة وأساليب الحرب فظهرت أنلواع ملن األسللحة ت

 العديد من الملوثات ذات تأثير ضار عل  البيئة واإلنسان .

لللذا كللان البللد للللدول أن تتحمللل نتيجللة أعمالهللا واألضللرار المترتبللة عليهللا سللواء كانللت األضللرار     

هلللي وطنيلللة أم دوليلللة إ وهلللي ملللا تسلللم  بالمسلللؤولية القانونيلللة إ فالمسلللؤولية القانونيلللة بشلللكل علللام 

 .  (2)ما صالحية الجاني ألن يتحمل العقوبة المقررة بالقانون نتيجة ارتكابه جريمة
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أما في مجال تلويث البيئة ف نها تعني خضوع مرتكب أي جريمة تسبب ضررًا للبيئة وتوافرت      

كل أركانها للعقوبة التي يحددها القانون إ ولكي يسأل الشخص قانونيًا عن جرائم التللوث البيئلة بشل

 عام فيجب تحقق ما يأتي :

 أوال : إسنادها إليه : بمعن  اسناد الجريمة له إ أي تحديد المسؤول عن أفعال التلوث سواء       

__________________________ 

 . 302( د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 1)

وما  6إ ص  1997المطبوعات الجامعية إ سنه ( د . عبد القادر القهوجي إ قانون العقوبات إ القسم العام إ دار 2)

 بعدها .

 

 كان الشخص طبيعي أم معنوي إ أي بمعن  اإلسناد المعنوي     

ثانيلللا :  علللدم تلللوافر ملللانع ملللن موانلللع المسلللؤولية : إذ بمجلللرد  تلللوافر المسلللؤولية الجنائيلللة يعنلللي    

ك عنللد تللوافر أسللباب تحققهللا إ ولكللن قللد تمنللع فللي بعللض األحيللان رغللم تحقللق شللروطها كاملللة وذللل

 . (1)موضوعية وشخصية إ تؤدي ال  عدم مساءلة الفاعل رغم التلوث البيئي وعدم عقابه عنها

لذا ينبغي خضوع الجلاني للمسلاءلة بتلوافر الشلروط إ وبتلوافر تللك الشلروط تتحقلق المسلؤولية      

 الجنائية ويتولد عنها التزام الجاني بالخضوع للعقاب .

المرسللم بهلا أنله باألصلل ال يسلأل علن الجريملة إال الشلخص اللذي ارتكبهلا ومن المبادع     
إ   (2)

ألنه الشخص الوحيد الذي توافرت فيه اإلرادة ومن ثمو فهو ال يسأل إال عن فعله وال يمكن معاقبته 

 إال عن الجريمة التي أرتكبها .
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ل مبلررات المسلؤولية ولذا سوف نتناول هلذا الفصلل ضلمن ثالثلة مباحلث يتضلمن المبحلث األو    

الجنائية للتلوث باإلشعاع النووي إ اما المبحث الثاني ف نه سوف يتضمن بيان ايثار الناتجلة علن 

 المسؤولية الجنائية للتلوث باإلشعاع النووي .

 

 

_________________________ 

إ  1998نيللة للطباعللة إ سللنه إ المؤسسللة الف 1( فللرج صللالح الهللري, إ جللرائم تلويللث البيئللة إ دراسللة مقارنللة إ ط 1)

 . 326ص 

إ ص  1990( مللأمون محمللد سللالمة إ قللانون العقوبللات إ القسللم الخللاص إ دار الفكللر العربللي إ القللاهرة إ سللنه 2)

286 . 

 المبحث األول

 تحديد المسؤول جنائياً عن التلوث باإلشعاع النووي

ثمو ال يسلأل إال ملن أرتكلب فعلل  أشرنا سابقا أن الجريمة ال تتحقق إال بتوافر عناصرها ومن      

من األفعال المكونة للجريمة إ ولكن بتزايد األشخاص المعنوية في العصر الحديث إ وأتساع دائرة 

نشللاطها اتجهللت التشللريعات فيمللا يتعلللق بالمسللؤولية الجنائيللة إللل  أن بعللض الحللاالت يللتم إخضللاع 

أطللار نشللاط عملهللا التللي تمارسلله إ هللذا المؤسسللات إللل  العقللاب رغللم أنلله للليس شخصللًا طبيعيللًا فللي 

وألهمية هذا الموضوع البد من بيان المسؤولية الجنائية لكل من الشخص الطبيعلي والمعنلوي وفلي 

 مطلبين أما المطلب الثالث سوف يتضمن المسؤولية الدولية عن التلوث باإلشعاع النووي .

 المطلب األول

 شعاع النوويالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن التلوث باإل
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إن تطور النظام وظهلور حلاالت جديلدة ملن المسلؤولية والرغبلة فلي تلوفير الحمايلة للمصلالح       

المشروعة ضد الجلرائم إ دعلت الحاجلة إلل  الخلروج فلي بعلض الحلاالت علن مبلدأ الشخصلية لكلل 

ك ملللن المسلللؤولية والعقوبلللة إلللل  مسلللؤولية وعقلللاب أشلللخاص للللم يرتكبلللوا السللللوك األجراملللي وملللع ذلللل

. وهللذا يعنللي أن مسللؤولية الشللخص الطبيعللي أمللا أن تكللون مسللؤولية  (1)يحاسللبون عللن فعللل الغيللر

 عن فعلهر الشخصي أو تكون مسؤولية عن فعل الغير .

_____________________________ 

 . 246( د . محمد حسين عبد القوى إ مصدر سابق إ  ص 1)

 

 

خالل مطلبين  يتضمن المطلب األول المسؤولية لذا ف ن هذا المبحث سوف نتناول فيه من       

الجنائية للشخص الطبيعي عن فعله الشخصي عن التلوث باإلشعاع النلووي إ أملا المطللب الثلاني 

ف نللله سلللوف يتضلللمن المسلللؤولية الجنائيلللة للشلللخص الطبيعلللي علللن فعلللل الغيلللر فلللي جلللرائم التللللوث 

 باإلشعاع النووي .

 الفرع األول

 ص الطبيعي عن التلوث باإلشعاع النووي الناتج عن فعله الشخ يال سؤولية الجنائية للشخ

ال جدال حول مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي كأصل عام إ إذ إّن المسؤولية        

الجنائيللة شخصللية ال تقللع إال عللل  ملللن ارتكبهللا إذا اشللترك فيهللا أي مملللن تتللوافر فللي حقلله عناصلللر 

يللر أن تطبيلق هللذا المبللدأ إ غالبللًا ملا يواجلله الصللعوبات مللن الناحيللة الجريملة ) الماديللة والمعنويللة ( غ

العملية إ نظرًا ألن تحديلد الفعلل الشخصلي اللذي يقلود إلل  تعيلين األشلخاص الطبيعيلين  المسلؤولين 

عن الجريمة ليس أمرًا سهاًل في كثيلر ملن الحلاالت خصوصلًا بالنسلبة لجلرائم تللوث البيئلة باإلشلعاع 
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يللز بطبيعللة خاصللة مللن حيللث أسللباب قيللام الجريمللة ومصللادرها أذ يصللعب تحديللد النللووي إ والتللي تتم

ع علل  ر يأخلذ المشل . (1)سبب معين أو مصدر معين للجريمة ومن ثمو تحميل فاعللهر المسلؤولية عنهلا

ويسللم  فللي هللذط  إالتلللوث باإلشللعاع النللووي ن الشللخص الطبيعللي المسللؤول عللن جريمللة يعاتقلله تعيلل

فللي  ةيعتمللد عللل  األسللاليب المطبقلل اً سللناد ماديللوفللي حللاالت أخللرى يكللون اإل سللناد القللانونيالحالللة اإل

 ولتحديد الشخص الطبيعي المسؤول عن جريمة التلوث  . (2)ل الجريمةالقانون العام لتحديد فاع

__________________________ 

الم وحمايللة البيئللة إ القللاهرة إ (  نللور الللدين هنللداوي إ االعتللداء عللل  البيئللة جريمللة مجهولللة إ المللؤتمر العلمللي للسلل1)

 . 86إ ص  1992سنه 

 . 150( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 2)

باإلشللعاع النللووي فللال بللد مللن بيللان اإلسللناد القللانوني والمللادي والمعنللوي وكللذلك إشللارة إللل  نظريللة   

 اإلنابة لتحديد الشخص المسؤول .

 أواًل : اإلسناد القانوني :

يتول  فيها القانون أو الالئحة تحديد صفة الفاعل أو تعيين شخص أو أشخاص  هي طريقة      

علللّدة كفلللاعلين أصلللليين إ أي بمعنللل  أن اللللنص القلللانوني هلللو اللللذي يجلللرم فعلللل التللللوث باإلشلللعاع 

ن كلللان فاعلللل للجريملللة وبلللذلك يكلللون  النلللووي هلللو ملللن يبلللين هلللذا الشلللخص إن كلللان مجرملللَا أم ال وام

لنظر عن الصلة بينهر وبلين التلويلث إ أي بصلرف النظلر علن كونله مسؤول عنها او ال إ وبغض ا

مرتكبللًا لألفعللال الماديللة المكونللة للجريمللة أو ال إ لللذا فللأن مللن يحللددطر الللنص هللو مللن يكللون مسللؤواًل 

.  واإلسلللناد القلللانوني قلللد يلللتم بطريقلللة صلللريحة أو ضلللمنية إ   (1)علللن الجريملللة فلللي جميلللع اأّلحلللوال

دما يحلدد القلانون ذللك صلراحة ملن هلو الشلخص المسلؤول باالسلم ويكون طريقة صريحة وذلك عن

والوظيفلة إ أمللا اإلسلناد القللانوني الضلمني فيكللون عنلدما ال يفصللح القلانون صللراحة علن إرادتلله فللي 
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تحديللللد الشللللخص المسللللؤول إ ولكللللن يمكللللن معرفللللة إرادة المشللللرع ومللللن قصللللد ومللللن هللللو الشللللخص 

ن مسللؤواًل عللن األضللرار التللي تصلليب البيئللة مللن إ فمللثاًل صللاحب المنشللأة النوويللة يكللو  (2)المسللؤول

األعمال أو النفايات المشعة الصادرة ملن المنشلأة النوويلة وكلذلك بالنسلبة لملن يقلوم باالسلتيراد ملن 

دون ترخيص من السلطة المختصة فهو األخر يكلون مسلؤواًل علن أي أضلرار سلواء كانلت أضلرارًا 

 بالبيئة أم اإلنسان .

 ( من قانون حماية وتحسين  20ما أشار اليه المشرع العراقي في المادة )ومثال هذا اإلسناد     

______________________ 

 . 341( د . فرج صالح الهري, إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 249( د . محمد حسين عبد القوى إ مصدر سابق إ ص 2)

يللللات الخطللللرة النفا…. بأنلللله ) يمنللللع نقللللل أو تللللداول أو إدخللللال  2009لسللللنة  27البيئللللة رقللللم     

واإلشعاعية إال باستخدام الطرق السلمية ( وكذلك ) يمنع أقامة أي نشاط لغرض معالجلة النفايلات 

الخطللرة إال بتللرخيص صللادر مللن الجهللات المختصللة (  إ إذ إن القللانون هنللا يحللدد الشللخص الللذي 

ن كلل شلخص سيكون مسؤواًل عن هذط الجرائم أو االمتناع عن القيام باألعمال المكلف بها إذ يكلو 

زالة ايثار المترتبة  طبيعي أو اعتباري مسؤواًل بضمان عن جميع األضرار وتحمل مسؤولية فعلهر وام

.   وفللي األصللل فلل ن المشللرع نللادر مللا يحللدد فللي نصللوص التجللريم الخاصللة بحمايللة  (1)عللل  فعللله

فللاظ البيئللة مللن التلللوث باإلشللعاع النللووي شخصللية فاعللل الجريمللة إ فمعظللم النصللوص تجللرم باألل

العاملة وتنطبلق عللل  أي شلخص يتسللبب فلي أحلداث النتيجللة الجرميلة لمقتضلل  اللنص إ إذ يتللوافر 

فللي الحللاالت التللي يفللرض  فيهللا القللانون عللل  جهللة أو منشللأة القيللام  –غالبللًا  –اإلسللناد القللانوني 

رقلم ( من قانون البيئة المصلري 43كما هو الحال في نص المادة ) (2)ببعض التدابير للوقاية مثالً 



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 137

 

) يللللزم صللللاحب المنشلللأة باتخللللاذ األحتياطلللات والتلللدابير الالزمللللة لعلللدم تسللللرب أو  1994لسلللنه  4

 …. ( . انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إال بالحدود المسموح بها 

وكللذلك الحللال بالنسللبة للقللانون األمللاراتي والفرنسللي أيضللًا إ فللالقوانين واللللوائح هللي التللي تحللدد     

 عي وتحدد مسؤوليته الجنائية عن جرائم التلوث باإلشعاع النووي .الشخص الطبي

 ثانيًا : اإلسناد ال ادي : 

 . (3)هو تلك الرابطة بين نشاط الجاني والواقعة المعاقب عليها    

____________________________ 

 .  151( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 1)

 .  342در سابق إ ص ( د . فرج صالح الهري, إ مص2)

 . 354( د . فؤاد أمين سيد محمد إ مصدر سابق إ ص 3)

 إذ يقوم اإلسناد عل  محاولة توضيح الصلة المادية بين الفعل المجرم والفاعل وب دراك هذط        

الصلللة يعللّد الشللخص فللاعاًل للجريمللة إذا كللان هللو المنفللذ للعناصللر الماديللة المكونللة للجريمللة كمللا  

انون إ لذا فل ن المسلؤولية الجنائيلة تكلون  للدى الشلخص عنلدما ينسلب إليله فعلل ايجلابي حددها الق

 أو سلبي بحسب النص التشريعي .

والمشرع ال يعتد بشكل السلوك األجرامي أو الوسيلة وال بكيفية ارتكابله طالملا أدى إلل  تحقيلق     

المسؤولية الجنائية  إ حيث يعّد  النتيجة الجرمية التي جرمها القانون ورتب عل  من ارتكبها تحقق

مسؤواًل عن جرائم التلوث باإلشعاع النلووي كلل ملن أرتكلب النشلاط الملادي المكلون للجريملة بنفسله 

لتللوفير  (1)أو مللع غيللرط أو امتناعلله عللن اتخللاذ التللدابير الالزمللة التللي أشللارت إليهللا القللوانين واللللوائح

 النووي . أقص  درجات الحماية للبيئة من التلوث باإلشعاع
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وقللد أشللارت التشللريعات المتعلقللة بهللذا المجللال اللل  اإلسللناد إ إذ أشللار المشللرع العراقللي فللي قللانون 

( منلله إللل  أنلله يمنللع تللداول المللواد  20فللي المللادة ) 2009لسللنه  27حمايللة وتحسللين البيئللة رقللم 

تللداول دون الخطللرة واإلشللعاعية إ ويؤكللد عللل  اإلسللناد المللادي المتمثللل بالسلللوك األجرامللي وهللو ال

ضلافة  ترخيص صادر من الجهة المختصة وكذلك الحال ببقية النصوص في القوانين األخلرى إ وام

إل  هلذا أيضلًا النصلوص المتعلقلة بضلرورة اتخلاذ جميلع األحتياطلات بملا يضلمن علدم حلدوث أي 

 أضرار .

 إذ صللدر حكللم ضللد رئلليس 1993وقللد أشللار القضللاء الفرنسللي اللل  اإلسللناد فللي قضللية سللنة       

ملن المرسلوم الصلادر  4شركة تستخدم جهازًا إلصدار اإلشعاع عل  أساس عدم االستجابة للمادة 

 والمتعلق بحماية العمال من أخطار اإلشعاع المؤين إ إذ أصدرت  1986في أكتوبر لسنة 

_________________________ 

 . 106إ ص  1985ية إ القاهرة إ ( نور الدين هنداوي إ الحماية الجنائية للبيئة إ دار النهضة العرب1) 

المحكمة عل  رئيس الشلركة الحكلم إ ألنله الشلخص الوحيلد اللذي للهر حلق الرقابلة والتوجيله فلي     

 . (1)الشركة وقد أخذ بمفردط قرار بدء اإلنتاج

وكذلك أشارت محكمة النقض المصرية أن استعمال المواد الخطرة وتداولها بدون ترخيص تجب     

ن عللدم اسللتيفاء الشللروط الالزمللة إ إذ قضللت ) إذا فللرض القللانون التزامللات معينلله عللل  المسللؤولية علل

من يرخص لهر استعمال وتداول المواد الخطرة فأنه ملن يتلداول هلذط الملواد ويسلتعملها بغيلر تلرخيص 

يكلللون فلللي حلللل ملللن االلتلللزام بملللا يفرضللله القلللانون علللل  ملللن يلللرخص للللهر باعتبلللار أن المسلللؤولية علللن 

 (2)ولها بغير ترخيص بعّدها مسؤولية أشد تجب مسؤولية عن مخالفة هذط االلتزامات (استعمال وتدا

 : اإلسناد ال عنويثالثاً     
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ة هللو نسللبة الجريمللة إللل  شللخص متمتللع باألهليللة المطلوبللة لتحمللل المسللؤولية  اإلسللناد المعنللوي    

فلل  أيهمللا أنتفلل  إمكللان مسللاءلته ة فلل ذا أنتاالختيللار ة أي متمتللع بتللوافر اإلدراك لديلله وحريللة  الجنائيللة

 . (3)جنائياً 

 فال يمكن تصور المسؤولية من دون تحقق العناصر المعنوية إ وذلك ألنها األساس في تحديد 

__________________________ 

 . 354( د . فواد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص 1)

ث عللن المبللادع الصللادرة مللن الللدوائر الجنائيللة إ المتحللد 19/3/2006ق جلسللة  73لسللنه  56615( الطعللن رقللم 2)

وما بعدها إ نقاًل عن  79إ المكتب الفني إ ص  2006أخر الشهر التاسع لسنه  1/10/2005بمحكمة النقض يوم 

 . 355د . فؤاد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص 

ة جامعلة  ة كليلة القلانون والسياسلةر ية رسلالة ماجسلت العالقلة السلببية فلي القلانون الجنلائي إ  رزكار محمد قادر( 3)

 . 61إ ص  1996 ة  صالح الدين

مسللؤولية الشللخص عللن جللرائم التلللوث باإلشللعاع النللووي إ وبالتللالي يمكللن إيقللاع العقوبللة المقللررة      

 من قبل المشرع .

إلللل  خطلللأ ) التللللوث باإلشلللعاع النلللووي ( المعنلللوي هلللو ثبلللوت نسلللبة الواقعلللة اإلجراميلللة  واإلسلللناد    

ة فهنلللا يتطللللب خطلللأ الجلللاني وأن تلللرتبط الواقعلللة اإلجراميلللة بهلللذا  لجللاني ولللليس إلللل  نشلللاطه فحسلللبا

إدراك الفاعللل   -1إ حيللث يشللترط لتحقللق هللذا اإلسللناد تللوافر شللرطين وهمللا  الخطللأ برابطللة السللببية

 الفاعل ب تيانه فعله اختيارحرية   -2إ  لماهية فعله

ة  طبيللق وتنفيللذ عقوبللة عللل  شللخص أرتكللب جريمللة مللاة حتلل  نللتمكن مللن ت وبنللاء عللل  ذلللك ف نلله   

ة بحيلث يكلون الشلخص ملدركًا وواعيلًا العناصلر يجب أن نتأكد من ان هذا الشخص تتوفر فيله هلذط 



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 140

 

ة ويكون أيضًا مختارًا للفعل الذي اتاط عن إرادة خاليلة ملن  لما يفعله وما يترتب عل  فعله من نتائج

 العيوب.

 

 خت اص :رابعًا : اإلنابة في اال    

يقصللد باإلنابللة هللو أن يقللوم صللاحب العمللل أو مللدير المؤسسللة باختيللار شللخص مسللؤول علللن    

المخالفللات كافلللة التلللي تمارسللها المنشلللأة أو الهيئلللة إ وذلللك ملللن بلللين األشللخاص العلللاملين وتحميلللله 

 .  (2)المسؤولية الجنائية عن هذط المخالفات

___________________________ 

  إ سلنة  ة جامعلة بغلداد ة كليلة القلانون ة شلرح قلانون العقوبلات القسلم العلام لرزاق صلبي الحديثي د. فخري عبدا( 1)

 . 324 صإ   1992

(2 )J.M.Pirect et C. H. Hublit , les , crimes contre L'environnement Rev , Dr , pen 

Crimin , 1993 , P. 268 . 

جلللال التللللوث باإلشلللعاع النلللووي إ إذ يللللزم صلللاحب ولهلللذط الطريقلللة العديلللد ملللن التطبيقلللات فلللي م   

المنشأة أو المرخص له بتعيين شخص يكون مسؤواًل عن تنفيذ اشتراطات الحماية من اإلشلعاعات 

إ كما تجلد لهلا تأييلدًا فقهيلًا إذ تحقلق اللردع للشلخص المعنلوي فلي الوقلت اللذي يصلعب فيله معرفلة 

ي آخلللر ضلللرورة موافقلللة الشلللخص المحلللدد الشلللخص الطبيعلللي المسلللؤول علللن الجريملللة إ ويشلللترط رأ

 .  (1)كمسؤول عل  تعينه

إ  إال أن المبللدأ المسلللم بلله فللي الوقللت  (2)وقلد انقسللم الفقلله بللين مؤيللد لفكللرة اإلنابللة ورافلض لهللا       

الحاضلر أن رئلليس المنشلأة للليس وحلدط المسللؤول علن الجللرائم المرتكبله فللي منشلأتهر إ بللل يسللتطيع أن 

 المؤهلين في بعض مهمات األشراف عل  مراعاة أحكام القوانين واللوائح .ينيب عنه بعض تابعيه 
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 الفرع الثاني

 ال سؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن التلوث باإلشعاع النووي الناتجة عن فعل الغير

األصللل أن لكللل مسللؤولية مصللدرًا وسللببًا إ فالمسللؤولية الجنائيللة مصللدرها وسللببها الجريمللة فلللال      

جنائيللة دون جريمللة إ ممللا يعنللي ارتبللاط مبللدأ شخصللية العقوبللة بمبللدأ شخصللية المسللؤولية مسللؤولية 

 الجنائية إ فالعقوبة هي أثر المسؤولية ومن ثم ال  تقع إال عل  من يعد مسؤواًل عنها . 

وجللللرائم تلللللوث البيئللللة باإلشللللعاع النللللووي هللللي إحللللدى تلللللك الجللللرائم التللللي تلتللللزم بضللللرورة األخللللذ      

 . (3)جنائية عن فعل الغيربالمسؤولية ال

_______________________________ 

 وما بعدها . 353( د . فرج صالح الهري, إ مصدر سابق إ ص 1)

 وما بعدها . 254( لمزيد من التفاصيل ينظر د . محمد عبد الحسين القوى إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 155( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 3)

 

اتفللاق الفقلله والقضللاء عللل  أن المسللؤولية عللن فعللل الغيللر أو المسللؤولية عللن فعللل التللابع ورغللم      

ولكلن  يمثل خروجار عل  القاعدة الشخصية للمسؤولية إال أنه يعّد اسلتثناء ملن أجلل المصللحة العاملة

ى ايراء قد اختلفت في تحديد األسلاس القلانوني اللذي يبلرر هلذا وذللك وفقلًا التجلاهين رئيسليين إذ يلر 

 . (1)أحدهما مسؤولية مباشرة أما الثاني فيراها غير مباشرط

______________________________ 

( يلللذهب االتجلللاط االول إلللل  القلللول بأنهلللا مسلللؤولية مباشلللرة وقيلللل بنظريلللة الخضلللوع اإلرادي إ وذللللك أن ملللن يلللدير 1)

قلللة بالنشلللاط ويقبلللل تبعلللًا للللذلك نتلللائج مشلللروعًا أو يباشلللر مهنلللة يقبلللل الخضلللوع لملللا يفرضللله القلللانون ملللن التزاملللات متعل

االخللالل بهللذط االلتزامللات إ ومللن هللذط النتللائج المسللؤولية الجنائيللة التللي تنشللأ بهللذا اإلخللالل وال يعللّد الللرأي مقبللواًل ألن 
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المسؤولية الجنائية ليست ثمرة االتجاط اإلرادي لتحملها بل هي أثر قانوني الزم الجتماع أركان الجريملة إ وهلذا األثلر 

 قررط قواعد القانون مباشرة دون أن يكون إلرادة الجاني دخل فيها . ت

وأيضللا قيللل بنظريللة قبللول المخللاطر ويعنللي تأسلليس المسللؤولية الجنائيللة عللل  أسللاس المخللاطر التللي تنللتج عللن        

النظريللة  النشلاط إ وهللذط النظريللة هلي االخللرى تعرضللت للنقلد ألن مجللال تطبيقهللا القلانون المللدني وللليس الجنلائي إ أمللا

األخيللرة لفقهللاء المسللؤولية الجنائيللة مسللؤولية مباشللرة هللي نظريللة الللربح أي أن مللدير المنشللاة يسللتفيد مللن األربللاح عنللد 

ارتكابه لتللك الجلرائم إ وهلذط النظريلة تعرضلت للنقلد هلي االخلرى ألنهلا تفتلرض تلقائيلة الخطلأ وملن ثلمو تلقائيلة العقلاب 

 ات إ وأيضا تعجز عن تفسير المسؤولية إذا لم تحقق المنشأة الربح .وهذا ال يتفق مع أحكام قانون العقوب

أما أنصار االتجاط ايخر والذين قالوا بأن المسؤولية هنا مسؤولية غير مباشرة فقد بنوا أساسهم عل  نظلريتين االولل  

أي المسلؤولية نظرية الفاعل المعنوي وتعني أن من يرتكب الجريمة هلو فاعلل ملادي وملن يحاسلب هلو فاعلل معنلوي 

تكللون عللل  الفاعللل المعنللوي ولللم تسلللم هللذط النظريللة مللن النقللد وذلللك ألنهللا تفللرض شخصللًا اخللر قللد سللخر فللي ارتكللاب 

 الفعل االجرامي .

اما النظرية االخرى لهذا االتجاط فهي ما تسم  بنظرية التمثيل القانوني وهي نظرية أخذت بها محكملة اللنقض       

فكرة النيابة ومعن  هذا أن منفذ الجريمة هو لمن يترتب عليه المسؤولية بمعنل  أن ارتكلب الفرنسية إ وهي ما تسم  ب

 العامل في المنشأة أي فعل من شأنه األضرار بالبيئة تحققت المسؤولية في المدير إ ألنه هو المسئول هنا =  

طاقللللة أو للللذا فرضللللت الحاجللللة فللللي نطللللاق اسللللتخدامات الطاقلللة النوويللللة داخللللل المنشللللات هللللذط ال     

المصللادر المشللعة اللل  أن يتولللد عللل  عللاتق المشللغل أو الحاصللل عللل  التللرخيص بمزاولللة األنشللطة 

النووية المختلفة واجبًا والتزامًا بالرقابة واألشراف عل  أعمال تابعيه إ وبذلك يعكس ارتباط العمل في 

مشللغل عللن المخالفللات المجللال النللووي بالمسللؤولية عللن اإلخللالل بواجللب الرقابللة إ فتقللرر مسللؤولية ال

التي أرتكبها تابعيه بما في ذلك من تقصير في واجب الرقابة واألشراف عليهم إ إذ إنهم وعل  الرغم 

وتنشلأ المسلؤولية علن   من حكم طبيعة وظائفهم اإلشلرافية يقلع علليهم مراقبلة العلاملين التلابعين لهلم إ

عللل ليكلون الخطللأ قلد أدى اللل  تحريللك االخلالل بهللذا الواجلب مللن عالقلة غيللر مباشلرة بللين الخطلأ والف
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نشاط شخص آخر قامت به الجريمة إ ولذا ف ن المسؤولية الجنائية عن االخالل بواجب الرقابة تقوم 

في االصل عل  أساس الخطأ إ فالقانون يلزم بعض األفراد بمراقبة نشلاط االخلرين واألشلراف علليهم 

انوني اللذي يقللع علل  عاتقله والمتمثلل فلي أشللرافه إ فل ذا أمتنلع أو قصلر أحلدهم عللن تنفيلذ االلتلزام القل

 عل  تابعيه في تنفيذ اللوائح قامت بهذا االمتناع جريمة ما يستوجب عقابه .

لذا ف ن المسؤولية الجنائية هنا تتمثل باإلخالل بواجب الرقابة واألشراف إ إذ إنه تقلاعس رؤسلاء     

وتحمليلهم المسلؤولية الجنائيلة فلي  من التزام هؤالء المنشات مثاًل يعرض البيئة للتلوث إ لذا كان البد

 . (1)حالة إخاللهم بهذط االلتزامات المفروضة عليهم

ولكون المسؤولية الجنائية عن الفعل الصادر من الغير والتلي تعلّد اسلتثناء نجلد أن التشلريعات ال    

 تعتد بها إال بتوافر مجموعة من الشروط وهي :

________________________   ____________ 

إ  وقد انتقدت هذط النظرية إ ألن فكرة النيابة محض مجاز وتنلاف  ملع المنطلق القلانوني واللواقعي لقلانون العقوبلات إ 

وملللا بعللدها . و د . محملللد عيلللد الغريللب إ شلللرح قلللانون  278د . محمللد عبلللد الللرحيم النلللاغي إ مصلللدر سللابق إ ص 

 . 720إ ص  2000باعة إ العقوبات إ القسم العام إ دار األيمان للط

 أواًل : ارتكاب جري ة  ن الجرائم ال تعلقة باإلشعاع النووي :     

ال يكفللي ان يقللع تقصللير أو إهمللال مللن المتبللوع فللي رقابللة التللابع بللل يجللب أيضللًا أن يقللع سلللوك     

أهللم شللرط يجرملله القللانون مللن قبللل التللابع إ سللواء أكللان السلللوك إيجابيللًا أم سلللبيًا إ ويعللّد هللذا الشللرط 

لتطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم التلوث باإلشعاع النووي إ ولكن هلذط المسلؤولية 

 تختلف بحسب فيما إن كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية .

ف ذا كانلت الجريملة عمديله إذا اسلتلزم القلانون ضلرورة تلوافر القصلد الجرملي للدى مرتكبهلا إ وملن    

ر القصللد الجرمللي لهللذا التللابع ال يحللول دون إقامللة المسللؤولية الجنائيللة عللل  المتبللوع إ ثللم و فللأن تللواف
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والمتمثلل بلاإلخالل بواجباتلهر فلي الرقابلة واألشلراف  (2)والذي لم يتوافر في حقه سوى الخطأ التنظيملي

يلله إ أمللا إذا كللان المتبللوع هللو األخللر تللوافر لديلله القصللد الجرمللي هنللا يكللون مسللؤواًل عللن أفعللال تابع .

تحقلق  وذلك عل  أساس أن القانون حينما يشترط القصد الجرمي فلي جريملة معينلة يجلب التأكلد ملن

 . (3)القصد الجنائي لدى المتبوع وعدم االكتفاء ب هماله في الرقابة عل  تابعيه

أملا بالنسلبة للجلرائم غيللر العمديلة فلأن فللي األصلل المسلؤولية ال تقللوم إال علل  القصلد الجرمللي إ     

 المتمثل هنا (4)كن هنالك حاالت استثنائية نص عليها القانون تكفي بمجرد الخطأ غير العمديول

 بالتقصير األشرافي إ إذ يوجد التزام قانوني عل  عاتق المتبوع بالعمل عل  مراعاة نصوص القانون 

______________________________ 

إ ص  2007لتلللوث إ منشللاة المعللارف  إ اإلسللكندرية إ سللنة (  محمللود أحمللد طلله إ الحمايللة الجنائيللة للبيئللة مللن ا1)

143 . 

 وما بعدها . 366( د . فرج صالح الهري, إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 280إ ص  2005( د . محمد أحمد منشاوي إ الحماية الجنائية للبيئة البحرية إ دار النهضة العربية إ سنه 3)

 . 266ص ( د . محمد حسين عبد القوى إ مصدر سابق إ 4)

ورقابللة تابعيلله لمنللع وقللوع مخالفللات إ فلل ذا ترتللب عللل  االخللالل بواجللب الرقابللة واإلشللراف نتيجللة     

إجرامية مترتبة عل  فعل الغير إ ف ن مسؤولية المتبوع عن هذط النتيجة تقلوم دون الحاجلة إلل  نلص 

رادة المشرع ضمن ال  .( 1)نص القانونيصريح يقرر هذط المسؤولية وال يتطلب األمر سوى إدراك وام

ذ يصللبح صلللاحب المنشلللأة أو المتبللوع عموملللًا مسلللؤواًل عللن الخطلللأ غيلللر العمللدي الصلللادر ملللن      وام

التابع إ إذ تتحقق المسؤولية الجنائية بمخالفة القواعلد المنظملة للعملل فلي مجلال اإلشلعاعات إ إذ أن 

ص االشلللرافي إ وملللن ثلللمو فهلللو إ وتقلللع المسلللؤولية علللل  أسلللاس اللللنق (2)المتبلللوع مللللزم قانونلللًا بمراعاتهلللا
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مسؤول كلما حدث أخالل من التابع وأدى إل  تحقق واحدة من جرائم التلوث باإلشعاع النووي مبنية 

 . (3)عل  أساس عدم احتياط المتبوع وعدم اتخاذ اإلجراءات الواجبة لتفادي وقوع مثل هذا الجرائم

 ثانيًا : وقوع سلوا خاطئ  ن ال تبوع :   

وطللرق  مسللؤولية الجنائيللة إللل  المتبللوع إ ألن القللانون يفللرض عليلله شخصلليًا مراعللاة شللروطتمتللد ال    

اسلللتغالل هلللذط المنشلللآت إ فللل ذا وقعلللت جريملللة ملللن الجلللرائم النوويلللة نتيجلللة مخالفلللة األحكلللام والقلللوانين 

رجلع المفروضة والمتعلقة سواء بالبيئة أم المتعلقة باإلشعاع النووي عندها وجبت مسلألته جنائيلًا وال ت

 . (4)هذط المسؤولية إل  جريمة التابع بل تستند ال  مدير المنشأة أو المؤسسة أو المالك

 إذ أن المتبوع عليه واجب الحرص المكلف به طبقًا للقوانين والقواعد واللوائح والعادات المهنية إ     

__________________________ 

(1 )PLANQUE (J.C.) . La détermination de la Pénalement raisonnables , paris , L 

Harmattan  , 2003 , P . 212 .  

 . 368( د . فرج صالح الهري, إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 283( د . محمد أحمد منشاوي إ مصدر سابق إ ص 3)

 . 283( د . محمد أحمد منشاوي إ مصدر سابق إ ص 4)

يتضللمن التللزام المللدير بحسللن اختيللار  بمعنلل  واجللب الحللرص المكلللف بلله مللدير المشللروع والللذي     

 عماله ولديهم الخبرة الفنية التي تشترطها الوظيفة .

ثالثًا : وجود عالقة سببية بين خطأ ال تبوع وسلوا التابع أو بين سلوا التابع والنتيجاة الجر ياة 

  ن ناحية أخرى :

يللزم أيضلًا وجلود عالقلة ال يكفي وقوع تقصير من قبل سلوك المتبوع ووقوع جريملة ملن التلابع بلل   

نهللا كانللت مللن  سللببية بينهمللا فيلللزم أن تكللون جريمللة المتبللوع نتيجللة جرميلله يعاقللب عليهللا القللانون إ وام
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سلوك التابع الخاطح والمتمثل في االمتناع والرقابة إ عل  أن يكون سلوك التابع سببًا كافيًا ألحداث 

ل واللذي يلؤدي الل  انتهلاك أو علدم احتلرام النتيجة الجرميلة والمبنلي علل  الخطلأ الصلادر ملن اإلهملا

إ ويجدر اإلشارة إل  أن هذا الخطأ هو مفترض إ وال يللزم بتحميلل  القواعد القانونية من جانب التابع

أحدهم عبء اإلثبات إ بمعن  أن كل مخالفة للوائح والتي يرتكبها التلابع تفلرض علدم اتخلاذ الحيطلة 

ه  يتعارض مع التزام قانوني يفرض عليه منلع تللك الجريملة الالزمة من قبل المتبوع ووجود خطأ لدي

 . (1)إ والتي أدت إل  تلوث البيئة باإلشعاعات النووية

 رابعًا : عدم تفويض ال تبوع الخت ا ه :

ال تنعقد المسؤولية الجنائية بالنسبة للغيلر إذا ملا فلوض اختصاصله لشلخص آخلر للقيلام بواجلب     

تابعيللة وقللد أخللذ القضلاء الفرنسللي بهللذط النظريلة كعللذر إلعفللاء المتبللوع  الرقابلة واإلشللراف عللل  أعملال

 إ إ نظرًا ألن المتبوع غالبًا ال يمكنهم القيام بكل األعمال من رقابة (2)بالنسبة لجرائم تلويث البيئة

  

___________________________ 

 . 161( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 286منشاوي إ مصدر سابق إ ص  ( د . محمد أحمد2)

شلللراف الخاصلللة بالمنشلللأة إ فللل ذا ملللا أثبلللت أنللله فلللوض اختصاصللله إلللل  شلللخص مخلللتص بهلللذا      وام

المجللال ومللزود بكللل السللللطات الالزمللة للقيللام بعملللله ففللي هللذط الحالللة يعفللل  المتبللوع مللن المسلللؤولية 

ئم بالتشللغيل لضللابط الوقايللة الجنائيللة عللن جللرائم التلويللث باإلشللعاع النللووي إ مثللال ذلللك تفللويض القللا

اإلشللعاعية بمراقبللة وتنفيللذ اشللتراطات الوقايللة إ عللل  أن يتحقللق القضللاء ذلللك ويوضللح غيللاب الخطللأ 

الشخصي للمتبوع إ وقد قض  القضاء المصري بالمسؤولية عل  صاحب شركة تقوم بأعمال اللحلام 

علللن أعملللالهم فقلللد مصلللدر وتسلللتخدم فلللي ذللللك ملللواد مشلللعة إ وقلللد أدانلللت معللله العلللاملين لديللله إذ نلللتج 



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 147

 

إشللعاعي إ وأدى ذلللك اللل  زيللادة النشللاط اإلشللعاعي وزيللادة تركيللز اإلشللعاع فللي الهللواء وعثللر عللل  

إذ أصللدرت المحكمللة  إ (1)مللواطن قللد لقللي حتفلله مللع ابنلله وباإلضللافة إللل  إصللابات للعديللد مللن النللاس

مصللرية إ وقالللت بللأن حكمللًا أدانللت فيلله التللابعين والمتبللوع وقللد عللرض القللرار عللل  محكمللة الللنقض ال

مسلللؤولية صللللاحب العملللل عللللن الحصلللول عللللل  تللللرخيص باسلللتخدام المللللواد المشلللعة تجللللب مسللللؤولية 

( من قانون حماية البيئلة 47العاملين لديه إ فالمسؤولية هنا هي زيادة مستوى اإلشعاع طبقًا للمادة )

 . (2)إ لذا يتعين مساءلة صاحب العمل وحدط 1994لسنة   4المصري رقم 

يمكللن القللول بمسللؤولية المتبللوع عللل  أعمللال تابعيللة بجللرائم التلللوث باإلشللعاع  :  ااة  ااا تقاادمخال    

النووي والمعاقب عليها جنائيًا أن يتوافر في حقه الخطأ والذي يمثل تقصيرط في أداء واجبه اإلشرافي 

 والرقللابي عللل  أعمللال تابعيلله ووجللود سلللوك خللاطح لللدى رئلليس المنشللأة يتعللارض مللع المسلللك الللذي

 ينتظرط منه المشرع القيام به للحيلولة دون وقوع النتيجة اإلجرامية ووجود عالقة سببيه بينهما إ 

__________________________ 

 . 368إ نقاًل عن د . فؤاد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص  17818( قرار رقم 1)

ؤاد أملين السليد محملد إ مصلدر سلابق إ إ نقلاًل علن . فل 19/3/2006ق . جلسة  73لسنه  56615( طعن رقم 2)

 .   368ص 

 والتي تحققت بفعل الغير وعدم التفويض المتبوع في األشراف والرقابة عل  الغير.

 

 المطلب الثاني

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم التلوث باإلشعاع النووي
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خلللاطر إ وكثيلللرًا ملللا يبتعلللد علللن النشلللاط النلللووي واإلشلللعاعي هلللو نشلللاط محفلللوف بالعديلللد ملللن الم    

ممارسللته الشللخص الطبيعللي إ فمللن ناحيللة هللو نشللاط يحتللاج للكثيللر مللن اإلمكانيللات وضللرورة تللوافر 

الخبللرات الكافيللة والمميللزة والمتخصصللة والتللي ال تتللوفر بسللهولة إ وباإلضللافة اللل  أنلله نشللاط مكلللف 

يتحملهللا إ ورغللم أن  ويحتللاج إللل  اسللتثمارات ضللخمة وقللد يصللعب عللل  الشللخص الطبيعللي وحللدط أن

هذا العمل ولخطورته ال يمارس إال من قبل الدولة إ إال أن الدولة فلي بعلض االحيلان تسلمح للبعض 

األشخاص المعنوية بالقيلام بممارسلة األنشلطة النوويلة إ للذا فل ن قيامهلا بهلذا األملر يسلترعي ضلرورة 

تلللوث باإلشللعاع النللووي نتيجللة بيللان أن كانللت الدولللة سللوف تتحمللل المسللؤولية الجنائيللة عللن جللرائم ال

تصلللرف أو سللللوك الشخصللليات المعنويلللة وتسلللبب باألضلللرار أو أن المسلللؤولية الجنائيلللة تكلللون فقلللط 

للشخصللليات المعنويلللة . فالشلللخص المعنلللوي بشلللكل علللام هلللو مجموعلللة ملللن األشلللخاص أو األملللوال 

بهلللا علللن  ويرملللي إلللل  تحقلللق غلللرض معلللين وللللهر أسلللم وعنلللوان وملللوطن وذملللةل ماليلللة وأهليلللة إ ويتميلللز

األشلللخاص المكلللونين للللهر إ وهلللو قلللادر علللل  التعبيلللر علللن مصلللالحهر وللللهر أرادط وكيلللان مسلللتقل وأهليلللة 

 . (1)قانونية

__________________________ 

 1974( د . محمود محمود مصطف  إ شرح قانون العقوبات إ القسم العام إ دار النهضة العربية إ القاهرة إ سنه 1)

 . 486إ ص 

إ بحيلث  (1)جدل حول معرفة إذا كان الشخص المعنوي شخصًا قانونيًا منفصلاًل علن ممثللهوأثير ال  

يسأل عن فعله وتقع عليه العقوبة إ أي ينسب إليه الفعل عل  أساس أن صدروط علن ممثلله بصلفته 

 . (2)مفوضًا إ وقد اختلفت ايراء بشأن المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية بين مؤيد ومعارض
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لما كان القانون باألصل يرتب مسؤولية عل  أساس كل شخص عن مخالفته إ لذا ف ن االهتمام و    

زاد بهلللذا الجانلللب بالنسلللبة للشلللخص المعنلللوي األملللر اللللذي يلللدعونا الللل  ضلللرورة بيلللان أهميلللة األخلللذ 

 بالمسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية مع بيان أساس هذط المسؤولية عن األضرار الناشئة منها .

 لفرع االولا

 عن التلوث باإلشعاع النووي أه ية األخأ بال سؤولية الجنائية لألشخاص ال عنوية

 

المسللؤولية     بصللرف النظللر عللن مسللؤولية ممثللل الشللخص المعنللوي أو مللدير المنشللاة فللان أهميللة     

 للشخص الطبيعي أو المعنوي مسألة ضرورية وذلك لألسباب التالية :

صللناعي واالقتصللادي أدى إللل  تعللاظم دور األشللخاص المعنويللة إذ أصللبحت إن التطللور الأواًل :    

الحياة االقتصادية تتركز في العصر الحلديث علل  المشلروعات الضلخمة والمنشلآت العمالقلة وسليما 

 تلك التي تعتمد عل  المواد المشعة والوقود النووي إ وهذا يؤدي إل  تلويث البيئة بالمخالفات النووية 

__________________________ 

(1 )GARRAUD® : Déplantation de responsabilité morale et Pénale , Bulletin dé 

Lunioninternational de droit Pénal , T.VI , 1997 , P . 190 . 

                . 114( د . نور الدين هندواي إ مصدر سابق إ ص 2)

 

 . (1)والمشعة    

داريلة متعلددة وهلذا يصلعب تحديلد المسلاهمين إن الشركات ب ثانيًا :    شكل عام تضم كلوادر فنيلة وام

في جرائم تلوث البيئة إ وذلك ألن العناصر المادية قلد يرتكبهلا بعلض العلاملين دون االخلرين إال أن 

مصللدر الفعللل االجرامللي فللي العللادة يتمثللل فللي قللرارات المسللؤول والممثلللين عللن الشللخص المعنللوي إ 
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ة إسلناد لجريملة التللوث باإلشلعاع النلووي الل  فلرد أو أفلراد محلددين إ بمعنلل  وهلذا يلؤدي إلل  صلعوب

عللدم القللدرة عللل  تحديللد الشللخص المسللؤول والللذي أرتكللب هللذط الجريمللة مللن العللاملين لللدى الشللخص 

المعنوي إ وهلذا األملر يلؤدي إلل  إفلالت الكثيلرين ملن الفلاعلين األصلليين للجريملة الخاصلة بلالتلوث 

 . (2)باإلشعاع النووي

وهنلللا تظهلللر أهميلللة المسلللؤولية الجنائيلللة للشلللخص المعنلللوي فلللي مجلللال حمايلللة البيئلللة ملللن التللللوث     

باإلشعاع النووي إ وذلك في حاالت التلي يصلعب عليهلا تحديلد الشلخص الطبيعلي مرتكلب الفعلل أو 

ل إقاملللة اللللدليل علللل  مسلللؤوليته إ وعلللل  اللللرغم ملللن أن مثلللل هلللذا المبلللدأ قلللد يثيلللر للعديلللد ملللن المشلللاك

 . (3)القانونية في ظل قانون العقوبات وخصوصًا عند تطبيق القوانين الخاصة بالبيئة

إن تقريللللر المسللللؤولية الجنائيللللة للشللللخص المعنللللوي تعللللّد وسلللليلة ضللللغط عللللل  المنشللللآت  ثالثااااًا :     

والشلللركات إ ألنهلللم سلللوف يطبقلللون القلللوانين واسلللتخدام الملللواد المشلللعة والنوويلللة بحلللذر وطبقلللًا لقواعلللد 

ن والوقاية منعًا الرتكابهم سلوك أجرامي ايجابي أو سلبي ومن ثلم ع خضلوعهم للعقوبلة المناسلبة األما

 والتي يشير اليها القانون .

___________________________ 

 . 274إ ص  1990( د . محمد مؤنس محب الدين إ البيئة في القانون الجنائي إ المكتبة المصرية إ سنه 1)

 . 262محب الدين إ مصدر  سابق إ ص ( د . محمد مؤنس 2)

 . 381( د . فرج صالح الهري, إ مصدر سابق إ ص 3)

إن علللدم األخلللذ بالمسلللؤولية الجنائيلللة لألشلللخاص المعنويلللة فلللي مجلللال جلللرائم تللللوث البيئلللة  رابعاااًا :   

بشكل عام والتللوث باإلشلعاع النلووي بشلكل خلاص يلؤدي إلل  إيقلاع العقلاب علل  أشلخاص ال ذنلب 

عف  اء من ارتكبها .لهم وام
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إذن ف ن تحقيق هذط الشروط تبين أهمية المسؤولية الجنائية بجرائم التلوث باإلشعاع النووي وهو     

أن الفعل أو السلوك يقع من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يكون للهر حلق التعبيلر علن 

 ي في حدود السلطة المخولة لهر .إرادة الشخص المعنوي وتحديد أفعاله بمثابة أفعال الشخص المعنو 

 

 الفرع الثاني

 وأساسه القانوني التعويض عن األضرار الناتجة عن التلوث باإلشعاع النووي

 

أثللارت المسللؤولية الجنائيللة جللدالر بللين مللن يريللد  إنكارهللا ومللن يؤيللدها  إ ويللذهب الللرأي االول       

ل النللووي يللؤدي إللل  تغييللر قواعللد المعللارض عللل  أسللاس أن تللدخل الدولللة فللي التعللويض فللي المجللا

المسؤولية التقليدية من حيث تغيير عبء تحمل الضرر من عاتق المشغل ال  الدولة باإلضافة إل  

أن القول بتحمل الدولة المسؤولية في المجال النووي يعد تشجيعًا لهذا المجال باهظ التكاليف ومبررًا 

وع الحادث النووي وليس بعدط إ والقول بلأن سلبب غير كاف بسبب أن تشجيع الدولة يكون سابقًا لوق

تللدخل الدوللللة يرجلللع الللل  خطلللورة هلللذا النشلللاط ف نلله ملللردود عليللله بلللأن هناللللك مجلللاالت أخلللرى ال تقلللل 

 أن الدولة خطورة عنهر ومع ذلك ال تتدخل الدولة ويترك المتضررين للقواعد العامة في التعويض إ

نشلللطة النوويلللة إ للللذلك ال يجلللوز للدوللللة أن تقلللوم هلللي قاملللت بملللنح التلللراخيص للقيلللام بممارسلللة اال   

بتعللويض المتضللررين بعللد وقلللوع الحللادث النللووي فلللي حللين يللذهب الللرأي االخلللر إللل  ضللرورة تلللوافر 

 المسؤولية لدى الدولة  في التعويض عن األضرار الناتجة من االنشطة النووية إ ويذهب أنصار 

إذ إن القللول بوجللود أنشللطة مماثللله للنشللاط النللووي هللذا الللرأي إللل  ضللرورة تنشلليط االسللتثمارات إ     

تشترك   معه في الخطلورة وال تتلدخل بشلأنها الدوللة إ فأنلهر سلوف يعلود عليله وبلأن األنشلطة النوويلة 
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تختلف عن بقية األنشطة األخرى إذ إن األضرار التي تسببها ال تتعلق بمكلان واحلد أو زملان معلين 

 . (1)من قبل الدولةإ وبذلك يجب أن تخضع لمعاملة خاصة 

للللذا فللل ن أسلللاس هلللذط المسلللؤولية فلللي التعلللويض علللن األضلللرار الناتجلللة علللن األنشلللطة النوويلللة       

المختلفللة هللو فكللرة الدولللة ذاتهللا إ فهللذط المسللؤولية تؤسللس عللل  وظيفللة أساسللية وهللي األمللن فالحللادث 

عملااًل لمسلؤوليتها الذاتيلة النووي بم أنهر يسبب ضررًا للبيئة بشكل عام يقتضي تلدخل الدوللة إ وذللك إ 

الناشللئة عللن التزاماتهلللا الرئيسللية بمقتضلل  هلللذط الوظيفللة إ وهللو أسلللاس ال يصللطدم بفكللرة التلللراخيص 

والتللي سللبقت لتبريللر تللدخل الدولللة إ إذ إن هنالللك كثيللرًا مللن المجللاالت واألنشللطة التللي تنظمهللا الدولللة 

الناجملة عنهلا إ وقلد اسلتقر هلذا  بموجب تراخيص لممارسلتها وال تتلدخل فلي التعلويض علن األضلرار

المبدأ في االتفاقيات و القوانين إذ أشارت اتفاقية فينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة 

بأنه ) تضمن الدولة القائمة بها المنشآت دفع التعويضات التلي يحكلم بهلا ضلد  1963النووية لسنه 

رورية فللي حاللللة مللا إذا كانلللت اسللتثمارات التلللأمين أو القللائم بالتشلللغيل وذلللك بتقلللديم االعتمللادات الضللل

 .( 2)الضمان المالي غير كافص لدفع تلك التعويضات(

 هذا وتقرر االتفاقيات الدولية حاالت تتدخل الدولة فيها للتعويض عن األضرار النووية : 

 الناقل في حالة تجاوز قيمة التعويضات الحد األقص  المحدد قانونًا لمسؤولية المشغل أو  -1

______________________________ 

 وما بعدها . 317( د . أيمن محمد مرعي إ مصدر سابق  إ ص 1)

 . 1963( من اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار الطاقة النووية لسنه  7( المادة )2)

 

علن األضلرار الناتجلة تجاوز الحد األقص  للحد من التعلويض المحلدد وفلق القلانون للتعلويض   -2

 عن االنشطة النووية 
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 حالة إعفاء المشغل النووي من المسؤولية عن التعويض عن األضرار النووية . -3

حالللللللة عجللللللز أو إفللللللالس المشللللللغل النللللللووي أو الضللللللامن النللللللووي أو المللللللؤمن بالوفللللللاء بللللللااللتزام  -4

 . (1)بالتعويض

 

 لثالمطلب الثا

 باإلشعاع النووي  عن التلوث  الجنائية للدولةالمسؤولية  

 

يعللّد القللانون البيئللي هللو الوسلليلة المثللل  لمواجهللة ظللاهرة التلللوث البيئللي فللي المجللال الللوطني إ        

وتعللد االتفاقيللات والمعاهللدات الدوليللة الوسلليلة المثللل  لحمايللة البيئللة مللن التلللوث فللي المجللال الللدولي إ 

ي وتشلللريعات وطنيلللة لتقلللف أملللام وملللن هنلللا كلللان ملللن الطبيعلللي أن تتعلللاون اللللدول لوضلللع تنظللليم دولللل

اإلخالل بالبيئة إ وقد أتفق المجتمع الدولي عل  ضرورة إيجلاد حللول لمواجهلة ظلاهرة التللوث بشلكل 

عام إ إذ من الضرورة وضع حد للتلوث إ والتللوث بالمجلال النلووي ال يعنلي فيله فقلط الملوثلات التلي 

طر وأعمق إ كالمصانع التلي تقلوم باإلنتلاج تحدث في البيئة الوطنية إ ولكن الملوثات التي تكون أخ

 .  (2)النووي والمفاعالت النووية وغيرها من األنشطة الخطرة

____________________________ 

 . 266( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 245( د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 2)
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بح ملللن المبلللادع المسللللم فيهلللا فلللي القلللانون اللللدولي العلللام تنظمللله ومبلللدأ المسلللؤولية الدوليلللة أصللل     

مجموعللة مللن القواعللد العرفيللة إ ويعللّد أحللد األركللان الرئيسللية للنظللام القللانوني الللدولي بوصللفه ضللمانَا 

 . (1)لتنفيذ القواعد الالزمة وأحكامه

مشللروع (  CIL ( )Commission international lawوقللد تبنللت لجنلله القللانون الللدولي )     

قانون حلول المسلؤولية الدوليلة يسلتوجب المسلؤولية الدوليلة لهلذط الدوللة إ كملا أشلار إعلالن اسلتوكهلم 

إل  ضرورة التعاون بين الدول لتحمل مسؤوليتها في حماية البيئة من التلوث إ إذ أشار المبدأ الرابع 

ية البيئة ملن خلالل التعلاون والعشرون من اإلعالن بأنه يجب معالجة المشاكل الدولية المتعلقة بحما

من جانب الدول الكبيرة والصغيرة إ وعل  قدم المساواة إ وأن التعاون عن طريق االتفاقيات المتعلددة 

ال غنلل  عنلله لتحديللد الفاعليللة التللي تمنللع  األطللراف أو الثنائيللة أو أيلله وسلليلة أخللرى مناسللبة يعللد أمللراَ 

طة يتم ممارستها في جميلع المجلاالت إ للذا ال بلد وتقلل من االعتداءات عل  البيئة الناجمة عن أنش

مللن بيللان المقصللود بالمسللؤولية الجنائيللة للدولللة والغايللة مللن وضللعها والمسللؤولية اإلداريللة للدولللة  عللن 

 األضرار ضمن ثالثة فروع .

 الفرع األول

 ال ق ود بال سؤولية الجنائية للدولة عن التلوث باإلشعاع النووي

 

ه عل  تعريف محدد للمسلؤولية الدوليلة إ ففلي الملادة الثالثلة ملن اتفاقيلة الهلاي لم يستقر الفق        

أشللارت أنللهر يقصللد بهللا الدولللة التللي تخللل بأحكللام هللذط   1907الخاصللة بقواعللد الحللرب البريللة لسللنه 

 وتكون مسؤولة عن كل األفعال التي تقع من أي فرد من أفراد …… القضية  تلزم بالتعويض 

____________________________ 

 . 305إ ص  2006( د . محمد البزار إ حماية البيئة البحرية إ منشأة المعارف إ اإلسكندرية إ سنه 1)
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قواتهللا المسلللحة . وعرفللت أيضللًا بأنهللا تخلللف الشللخص المعنللوي عللن القيللام بللالتزام يرتللب بحكللم     

فللت بأنهللا تقللوم المسللؤولية الضللرورة تحمللل تبعللة المسللؤولية الدوليللة المتناعلله عللن الوفللاء إ وكللذلك عر 

الدولية عند وجود فعل يصلح في نظر القلانون اللدولي أساسلًا بشلرط نسلب هلذا الفعلل الل  الدوللة ملا 

 . (1)…….او ال  منظمه دولية 

وعررفت أيضًا بأنها المسؤولية الدولية نظام قانوني بمقتضاط تلزم الدولة نسب إليها تصرف غير      

نون الدولي العام بأن تعوض الدوللة التلي ارتكلب ضلدها هلذا العملل إ وأيضلًا مشروع طبقًا لقواعد القا

 . (2)عرفت بأنها نظام قانوني يسع  إل  تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي

وملللن خلللالل تللللك التعريفلللات السلللابقة للمسلللؤولية الدوليلللة يتضلللح أنهلللا تتفلللق وتعتلللرف بالمسلللؤولية     

 ني يرمي ال  تقليل الضرر الناشح .الدولية بأنها نظام قانو 

 الفرع الثاني

 غاية وضع ال سؤولية الجنائية للدولة عن التلوث باإلشعاع النووي

باتلللت مشلللكلة التللللوث البيئلللي بشلللكل علللام ملللن المشلللكالت الخطيلللرة وملللن ثلللم و ضلللرورة التلللدخل        

 المتمثللللة بتقليلللل األضلللرارالتشلللريعي لحمايلللة البيئلللة إ وتحقيلللق الغايلللة ملللن وضلللع المسلللؤولية الدوليلللة و 

الناتجللللة عللللن التلللللوث بشللللكل عللللام والتلللللوث باإلشللللعاع النللللووي بشللللكل خللللاص إ ووضللللع الللللدول أمللللام 

مسللؤوليتها تجللاط شللعوبها وأمللام العللالم بأسللرط لللذا وضللعت العديللد مللن االتفاقيللات الدوليللة لحمايللة البيئللة 

 الدول . من التلوث ومن ثم و تحقيق الغاية من وضع المسؤولية الدولية عل 

_________________________ 

 .   484إ ص  1997إ سنه  1( محمد سامي عبد المجيد إ أصول القانون الدولي إ ج 1)

 .    175( عمر بن عبد ه بن سعيد البلوشي إ مصدر سابق إ ص 2)
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وقللد أكللد عللل  مسللؤولية الدولللة ضللمان األنشللطة التللي تللدخل تحللت رقابتهللا بحيللث تسللبب ضللررًا      

بلللأن  1963لسلللنة  1962لللللدول األخلللرى إ إذ نلللص المبلللدأ الخلللامس ملللن قلللرار الجمعيلللة العاملللة رقلللم 

تتحمل الدول مسؤولية دولية عن األنشطة القومية والتي تباشر في الفضاء الخارجي سواء قامت بها 

هلذا  هيئات حكومية أو غير حكومية إ وضمان القيام بهذط األنشطة القومية وفقًا لمبادع المقررة فلي

 اإلعالن .

وقد حرصت المنظمات الدولية عل  وضع القواعد الدولية متعلقة بحماية البيئة من التلوث إ         

ووضع مسؤولية الدولة في حماية البيئة والمحافظة عليها خالية ملن التللوث إ إ وملن هنلا جلاء التلزام 

التلللوث وتقلللل أضللرارها إ وكللذلك الللدول مللن جانبهللا بوضللع القواعللد القانونيللة التللي تحمللي البيئللة مللن 

حرصت المنظمات عل  وضلع اتفاقيلات الدوليلة التلي تهلدف الل  حمايلة البيئلة الدوليلة ووضلع نظلام 

 . (1)قانوني يكفل توفير تلك الحماية للحصول عل  بيئة تكون خالية من التلوث

من  قبل عل  خلوض  وبعد انتهاء الحرب العالمية األول  إ أصبح المجتمع الدولي أكثر إصراراً     

التحلدي ووقلف الحللروب ومعاقبلة مجرمللي الحلرب إ وقللد كانلت المحكمللة الجنائيلة الدوليللة قلد وضللعت 

األسللاس القضللائي لمعاقبللة مجرمللي الحللرب وخصوصللًا مللن أسللتخدم األسلللحة النوويللة وسللبب الضللرر 

لل  منلع انتشلار لكل من البشرية والبيئة إ وذللك ملن خلالل تحديلد مسلؤولية اللدول وجهودهلا الهادفلة إ

األسلحة النووية إ والتي سوف تسلبب ضلررًا علل  البيئلة نتيجلة اسلتخدامها إ وحسلب ملا أشلارت إليله 

المادة الخامسة والعشرون من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إ شريطة أن يكون اسلتخدام 

الللللداخلي إ وان يكللللون  األسلللللحة النوويللللة عللللن إرادة وقصللللد حسللللب القواعللللد العامللللة للقللللانون الجنللللائي

 االستخدام في نزاع دولي مسلح إ أما إذا انتفت اإلرادة والقصد عن الفعل إ فسوف تقتصر 

___________________________ 

 . 307( د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 1)
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دون  المسلللؤولية الدوليلللة علللل  الناحيلللة المدنيلللة فقلللط والمتمثللللة هنلللا فلللي التعلللويض علللن الضلللرر     

 المسؤولية الجنائية من أجل تحقيق غاية وضع المسؤولية الدولية للدول .

 الفرع الثالث

 ال سؤولية الدولية للدولة عن أضرار التلوث باإلشعاع النووي في إقلي ها

 أن المسؤولية عن أضرار التلوث يجب أن تبن  عل  ما يأتي : (1)يرى بعضهم       

ث تنتج عن أنشطة متنوعة ومتعددة إ وقد يكون مصدرها الدولة أو أحد أواًل : أن أضرار التلو       

أجهزتهلللا إ وقلللد يكلللون مصلللدرها أشلللخاص معنويلللة خاصلللة إ أو األفلللراد إ للللذا فلللان معالجلللة االضلللرار 

 الناتجة عن التلوث باإلشعاع النووي ينصب عل  الجميع وليس عل  جهة واحدة .

صلللعوبة  –مصلللادر اإلشلللعاعات المؤينلللة  –مصلللادرها  ثانيلللًا : أن طبيعلللة هلللذط األضلللرار وتعلللدد     

اإلثبللات فللي مجالهللا إ وعللدم كفايللة قواعللد المسللؤولية بللاختالف أنواعهللا فللي ظللل القواعللد القائمللة عللل  

الخطلللأ يلللؤدي الللل  تشلللديد المسلللؤولية علللن أضلللرار التللللوث بطريقلللة تتفلللق ملللع الطبيعلللة الخاصلللة بهلللذط 

 . (2)األضرار

عن أضرار البيئة أكدتها قواعد القانون الدولي العلام فأنله يؤكلد علل   وطالما أن مسؤولية الدولة     

مبللدأ مسللؤولية الدولللة عللن أي خللرق لقواعللد القللانون الللدولي إ ومللن ثللم أصللبح التللزام الدولللة بتعللويض 

المتضلللررين علللن األضلللرار الناشلللئة علللن أنشلللطة مسلللموح بهلللا أو غيلللر مسلللموح بهلللا بموجلللب القلللانون 

 في   rail smelter arbitrationفي قضية تحكيم  11/3/1941 الدولي والوطني إ وفي قضية

___________________________ 

( د . مجللدي محللدث النهللري إ مسللؤولية الدولللة عللن أضللرار التلللوث البيئللي إ مكتبللة الجللالء الجديللدة إ المنصللورة إ 1)

                                                  وما بعدها . 267إ ص  2002سنه 

 . 339( د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص 2)
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الواليللات المتحللدة االمريكيللة ودولللة كنللدا إذ أكللدت المحكمللة أنللهر بموجللب مبللادع القللانون الللدولي     

وكلللذلك بموجلللب قلللانون الواليلللات المتحلللدة األمريكيلللة إ بأنلللهر ال يجلللوز وال يحلللق ألي دوللللة أن تسلللمح 

أضلللرارًا بأدخنلللة وأبخلللرة علللل  إقلللليم الدوللللة األخلللرى إ وقلللد قضلللت  باسلللتعمال إقليمهلللا بطريقلللة تسلللبب

المحكمللة بللالتزام حكومللة كنللدا بللأن تعللوض حكومللة الواليللات المتحللدة األمريكيللة عللن األضللرار التللي 

 . (1)نشأت بسبب أنشطة المصنع عل  أراضيها

االسلللتعمال أو وقلللد قلللررت محكملللة العلللدل الدوليلللة فلللي رأيهلللا االستشلللاري حلللول قانونيلللة التهديلللد ب     

االستعمال الفعلي لألسلحة النووية إ عل  أنهر يوجد التزام عام عل  الدول بأن تكفل احتلرام األنشلطة 

الواقعة تحت واليتها ورقابتها لبيئة الدول األخرى أو المجاالت خارجة علن الرقابلة الوطنيلة هلي اين 

هلذا المبلدأ الحلادي والعشلرون ملن إعلالن جزء من مجموعة القانون الدولي المتعلقة بالبيئة إ وقد أيلد 

 . 1972استوكهلم لسنه  

في حكم لها عل  حق المواطنين في بيئلة نظيفلة  (2)وقد أكدت المحكمة االدارية العليا في مصر    

إ  فقضلللت بلللأن مصلللر ال يمكلللن أن تكلللون مقبلللرة للنفايلللات الخطلللرة إ وأنلللهر إذا كانلللت اللللدول المتقدملللة 

يئة بأن تضمن التشريعات الحاكمة لشؤونها ما يحقق ذلك إ ف ن اللدول تحرص عل  الحفاظ عل  الب

الناميلة يجللب أن يكللون حسللها أشللد وحرصللها عللل  تأكيلد ذلللك أكبللر خشللية أن يختللل ميللزان المصللالح 

 المحكمة إل   بعضها عل  بعضها ايخر األقل قدرة عل  الدفاع عل  مصالحة إ هذا وقد أشارت

_________________________ 

( د . معمللر محمللد عبللد الحللافظ إ القللانون الللدولي للبيئللة ومظللاهرة التلللوث إ دار النهضللة العربيللة . القللاهرة إ سللنه 1)

 . 151إ ص  2007

إ نقاًل عن د . خالد مصطف  فهمي إ مصدر سابق إ ص  17/2/2001ق جلسة  44لسنه  8450( طعن رقم 2)

343 . 
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توردة فيجب حظر دخولها إ ولو سمح وزيلر االقتصلاد أنه مت  ما ثبتت خطورة النفايات المس       

باستيرادها إذ تلزم دائما بضلرورة موافقلة جهلاز شلؤون البيئلة الملؤتمن علل  تطبيلق أحكلام التشلريعات 

المتعلقة بحماية البيئة إ وقد جلاء بلذلك ين قلرار علدم السلماح بلدخول البضلائع المسلتوردة الحتوائهلا 

 ووفق الحكم . عل  نفايات خطرة هو قرار صحيح

وبناء عل  ما تقدم صار ممكنًا سؤال الدوللة علن األفعلال التلي تباشلرها داخلل إقليمهلا أو تحلت      

إشلرافها إ متل  كللان ملن شلان ذلللك إلحلاق الضلرر بالبيئللة الخاصلة باللدول االخللرى إ وقلد اسلتقر هللذا 

وليللة المتعلقللة بحمايللة البيئللة إ المبلدأ فللي الكثيللر مللن االتفاقيللات والمعاهللدات والمواثيلق واإلعالنللات الد

وأصللبح االلتللزام مللن المسللائل الجوهريللة فللي تطللوير العالقللات الدوليللة وتجنللب البشللرية لحللرب عالميللة 

 .  (1)ثالثة بين اإلنسان والبيئة المحيطة به

 المبحث الثاني

 اآلثار المترتبة على المسؤولية القانونية عن التلوث باإلشعاع النووي

القانونية بصفة عامة هي قاعدة عامة مجلردة فل ن مخالفتهلا يجلب أن تقتلرن بجلزاء  إن القاعدة      

فبعد أن أستقر الفقه والتشريع عل  ضرورة مرساءلة الشخص الطبيعي والمعنوي عل  أفعاله المختلفة 

والماسة بالبيئة بشكل مباشر أو غير مباشر تشدد الخالف حول مدى صالحية العقوبات التقليديلة إ 

زمت القوانين الخاصة بالبيئة األشخاص والجهات العامة والخاصة واألجنبية ببلذل الجهلود كافلة إذ أل

 .   (2) للحد من التلوث وضرورة اتخاذ كافة األحتياطات الالزمة والضرورية لذلك

___________________________ 

 . 69( نوار دهام مطر الزبيدي إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 290د القوى إ مصدر سابق إ ص ( د . محمد حسين عب2)
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بضلرورة التمييلز فيملا  1992هذا وقد أشار مؤتمر ريودي جانيرو في البرازيل فلي سلبتمبر سلنه     

يتعلللق بجللرائم تلللوث البيئللة بشللكل عللام وتحديللد الجللزاءات المقللررة لهللا مللع مراعللاة القواعللد والنصللوص 

 . (1)الوطنية

علل االجتملاعي إ ويقصلد بله العقلاب اللذي يفرضلهر  المشلرع فالجزاء هلو المظهلر القلانوني للرد الف    

 . (2)عند مخالفة االلتزامات القانونية

وتتنوع الجلزاءات القانونيلة تبعلًا لتنلوع القاعلدة القانونيلة التلي وقعلت مخالفتهلا إ فل ذا كانلت القاعلدة    

اإلللزام إ  لهلا معنل جنائية وجب أن تقترن بجلزاء جنلائي أو عقوبلة جنائيلة لملن يخالفهلا حتل  يتحقلق 

ذا كانت القاعدة اإلدارية اقترنت بجزاء إداري حال االعتداء عل  مصلحة إدارية .  وام

وبالنسبة للمجال النووي ف نه هو ايخلر يضلم العديلد ملن الجلزاءات وذللك بحسلب اللنص اللذي       

فللي مجللال تللم معارضللته مللن قبللل الجللاني إ وتختلللف التشللريعات فللي األخللذ بنللوع معللين مللن الجللزاء 

التلللوث باإلشللعاع النللووي إ فمنهللا مللن يتخللذ الجللزاء الجنللائي إ مثللل قللانون العقوبللات البولنللدي والللذي 

يطبلق العقوبللات الللواردة عللل  جلرائم التلللوث إ مللن سلللب للحريللة وتقيلدها وعقوبللة الغرامللة إ ومنهللا مللن 

قللانون اداري جنللائي يفللرق بللين الجللزاءات كالقللانون األلمللاني إ ومنهللا مللا يعللد مللن وجهللة نظللر فقهيللة 

إ فل ذا كانلت التشلريعات  1983يجمع الجرائم الجنائيلة والجلزاءات االداريلة مثلل القلانون الليبلي لسلنة 

تقرر الجزاء ف نه يكون عل  القاضي عند تحديد العقوبة بصليغة عاملة مراعلاة اعتبلارين هملا جسلامة 

 اإلصالح النفسي للجاني بعّدط أحد  األفعال الضارة بالبيئة واإلنسان ودرجة خطأ الفاعل مع مراعاة

_________________________ 

 . 204( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 266( نوار دهام مطر الزبيدي إ مصدر سابق إ ص 2)
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 . (1)الوظائف الجديدة للعقوبة      

ا هلي الجلزاءات التلي أشلارت وعل  هذا األساس البد من بيان الجزاءات الجنائيلة واإلداريلة ومل      

لهلللا القلللوانين المتعلقلللة باإلشلللعاع النلللووي ضلللمن ثلللالث مطاللللب إ يتضلللمن المطللللب االول العقوبلللات 

الجنائيللة إ أمللا المطلللب الثللاني ف نلله سيتضللمن الظللروف المشللددة إ ألللما المطلللب األخيللر ف ننللا سللوف 

 نتناول فيه العقوبات االدارية .

 

 المطلب االول

 ة      ي         ائ       ن       ج           ال   ق            وب          اتالع             

إ الذي يرتبهر المشرع عل  ارتكاب الجريمة ويتخذ ( 2)الجزاء الجنائي  يعرف بأنه األثر القانوني      

 في جرائم التلوث بشكل عام أما عقوبة أو تدبير احترازي .

كللب أي جريمللة مللن الجللرائم النوويللة ضللد البيئللة إ عللل  اعتبللار أن ويقللرر مسللؤولية كللل مللن ارت     

 وقوع الجريمة يكون تهديدًا لألمن واستقرار ومساس بمصالح مهمة يسع  القانون لحمايتها . 

وبالنسبة للجزاءات الجنائية وحسب التشريعات المقررة لحماية البيئة من التلوث باإلشعاع النووي     

البة للحرية والمتمثلة بالسجن او الحلبس أو تكلون عقوبلات ماليلة والمتمثللة فهي أما تكون عقوبات س

بالغرامة إ وعلل  هلذا األسلاس سنقسلم الجلزاءات الجنائيلة الل  عقوبلات سلالبة للحريلة وعقوبلات ماليلة 

ملع ضلرورة اإلشلارة الل  عقوبلة االعلدام ورغلم أن المشلرع العراقلي للم يعلّد هلذط العقوبلة ملن العقوبللات 

 كجزاء ولو لبعض الجرائم النووية كما فعل المشرع االماراتي . التي تعدّ 

________________________ 

 . 403( د . فؤاد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص 1)

 .        35إ ص  2002(  د . سيمان عبد المنعم إ علم الجزاء الجنائي إبدون مكان نشر إ  سنة 2)
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 الفرع االول

 ااااة اإلعااااااادامعااااااقااااااوباا

اإلعللدام هللو إنهللاء حيللاة المحكللوم عليلله مللن المجتمللع إ وهللي عقوبللة تقللر للجللرائم الخطيللرة التللي       

تتناسب مع خطورتها مع أشد انواع اإليالم التي يتعرض لها المحكوم عليه والتي يلؤدي إلل  حرمانله 

ال للبعض الجنايلات بالغلة الخطلورة من أغل  حقوقه وهو الحق في الحياة إ ولخطورتها فهي ال تقلر إ

.  وبالنظر لخطورة بعض جلرائم البيئلة المتعلقلة باإلشلعاع النلووي فل ن آثارهلا ال تقتصلر علل  مكلان 

أو زمللان معينللين إ ألن بعللض هللذط الجللرائم تسللبب فللي كللوارث بيئيللة أو صللحية خطللرة ممللا يسللتدعي 

اإلنسللان فتسلللب حياتلله يللرى بعضللهم  إ إذ إن هللذط العقوبللة تللرد عللل  (1)ضللرورة معاقبللة الجللاني بقللوة

بضلللرورة إيقاعهلللا علللل  جلللرائم التللللوث باإلشلللعاع النلللووي وملللع ضلللرورة التفريلللق بلللين نلللوعي التللللوث 

باإلشللعاع النللووي إ فلل ذا كللان فللي مجللال التلللوث باإلشللعاع النللووي يعللّد وسلليلة ككللل الوسللائل التقليديللة 

ا تطبق عليه هذط النظرية العامة للعقاب وهلي القاتلة إ كمن يسلط إشعاعًا عل  أخر فيريدط قتياًل فهن

 . (2)إيقاع اإلعدام عل  الجاني إذا كانت من الدول التي تأخذ تطبق هذط  العقوبة

رغللللم أن المشللللرع العراقللللي لللللم يشللللر صللللراحة اللللل  إيقللللاع هللللذط العقوبللللة عللللل  جللللرائم التلللللوث          

 111ملن قلانون العقوبلات العراقلي رقلم (  351باإلشعاع النووي إال أنه أشار لها ضمنا فلي الملادة )

إذ نصت المادة بأنهر ) يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ملن علرض عملدًا حيلاة النلاس  1969لسنة 

 أو سالمتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أي شيء آخر من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو 

_________________________ 

 . 171واني ة مصدر سابق إ ص ( عبد الستار يونس الحمد1)

 . 404( د . فؤاد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص 2)
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وتكللون العقوبللة اإلعللدام إذا نشللان عللن ……. ضللرر جسلليم بالصللحة العامللة أو بئللر او خللزان      

ذلك موت إنسان ( إ حيث من خلالل اللنص يتبلين أن المشلرع العراقلي للم يشلر الل  اإلعلدام كعقوبلة 

نما  ظرف مشدد في حالة العود . أصلية وام

ولم يتضمن أي نص آخر عراقي عل  عقوبلة اإلعلدام إذ أن جميلع جلرائم التللوث باإلشلعاع         

أو عقوبلللة ماليلللة أو عقوبلللات  -حلللبس  –سلللجن  –النلللووي كانلللت عقوبتهلللا املللا عقوبلللة سلللالبة للحريلللة 

 أدارية ) كما سنبين الحقًا ( .

التشللريع المصللري وكللذلك التشللريع الفرنسللي إذ لللم يتضللمن أي واألمللر نفسلله بالنسللبة لكللل مللن       

 قانون عل  أي نص يشير إل  إيقاع عقوبة اإلعدام عل  جرائم التلوث باإلشعاع النووي .

ونجللد المشللرع األمللاراتي قللد أنفللرد بعقوبللة اإلعللدام فللي حللق كللل شللخص يتعامللل مللع المللواد أو      

( مللللن قللللانون حمايللللة البيئللللة وتنميتهللللا 73ت المللللادة )النفايللللات النوويللللة بللللأي صللللورة كانللللت إ إذ أشللللار 

التلي  المعدل بأنلهر ) تكلون عقوبلة اإلعلدام أو السلجن المؤبلد والغراملة 1999لسنة  24األماراتي رقم 

 . (1) / البند الثاني ( من هذا القانون( 62كل من خالف حكم المادة ) …. ال تقل عن مليون درهم 

المصللللرية والفرنسللللية مللللن عقوبللللة اإلعللللدام بحللللق جللللرائم التلللللوث  وعللللل  الللللرغم مللللن خلللللو القللللوانين    

باإلشعاع النووي إ إال أن قانون العقوبات المصري أشلار إلل  هلذط العقوبلة بالنسلبة للجلرائم اإلرهابيلة 

 .( 2)التي تؤدي إل  الحاق الضرر بالبيئة

__________________________ 

يحظلللر علللل  تللللك الجهلللات واألشلللخاص اسلللتيراد أو جللللب الملللواد أو ( بأنلللهر )و 62( نلللص البنلللد الثلللاني ملللن الملللادة )1)

 النفايات أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة (

 . 1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم  86( المادة )2)
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 الفرع الثاني

 احاااارياااااةالعااااقااااوبااااات السااااالااااباااة لااالاا

وهي تلك العقوبات األصلية التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من التمتع بحريتهر إ وهذط           

العقوبة تختللف بحسلب جسلامة الجريملة وتجملع التشلريعات الجنائيلة كافلة علل  هلذط العقوبلة رغلم ملا 

 . (1)تواجه من انتقادات بشأن فعاليتها

لحريلللة علللن العقوبلللة المقيلللدة لهلللا إ إذ أن العقوبلللة السلللالبة للحريلللة هلللي وتختللللف العقوبلللة السلللالبة ل    

عقوبللة أصللللية فلللي حللين تكلللون المقيلللدة هلللو عقوبللة تبعيلللة أو تكميليلللة وال تعللّد عقوبلللة أصللللية إال فلللي 

 حاالت محددة .

وتعّد هذط العقوبات هي الشريعة العامة ألغلب التشريعات الجنائية في مجال حمايلة اإلنسلان        

لبيئلللة ملللن التعلللرض لإلشلللعاع النلللووي إ إذ تلللم اللللنص عليهلللا بصلللورة عاملللة فلللي أغللللب التشلللريعات وا

 . (2)البيئية

 وقد تبن  التشريع العراقي نظام متنوع في العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات ) السجن المؤبد    

____________________ 

السالبة للحرية فأصبحت الجنايات هي السجن المؤبد والمؤقت ( في فرنسا اتجه المشرع مؤخرًا نحو تشديد العقوبة 1)

سنه كحد أقص  إ نقاًل عن محمد عبد اللرحيم النلاغي إ مصلدر  30سنوات كحد أدن  و  10والذي تتراوح مدته من 

 . 515سابق إ ص 

جللة الزرقلاء للبحلوث ( علي عدنان الفيل إ دراسة مقارنه للتشريعات العربية الجزائية في مكافحلة جلرائم التللوث إ م2)

. وكللذلك د . محمللد حسللن الكنللدري إ  13إ ص  2009والدراسللات اإلنسللانية إ المجلللد التاسللع إ العللدد الثللاني إ سللنه 

 205مصدر سابق إ ص 
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 . (1)الحبس البسيط ( -الحبس الشديد  –السجن المؤقت  –   

 أواًل : عقوبتا السجن ال ؤبد والسجن ال ؤقت :       

وبللللة السللللجن مللللن أشللللد العقوبللللات المقللللررة لجللللرائم التلللللوث باإلشللللعاع النللللووي بالنسللللبة تعللللد عق      

أشلد عقوبلة للبعض جلرائم  –كما بيننلا سلابقًا  –للتشريعات عدا التشريع األماراتي الذي جعل اإلعدام 

 التلوث باإلشعاع النووي .

يلللة وقلللوانين البيئلللة هلللذط وقلللد تضلللمنت العديلللد ملللن القلللوانين المتعلقلللة باإلشلللعاعات والطاقلللة النوو       

العقوبات إ وتعّد التنوع لهذط العقوبلات بلاختالف الجريملة النوويلة إذ نلص فلي قلانون حمايلة وتحسلين 

منه بأنهر ) يعاقب المخالف لألحكام البنود ) ثانيًا  35العراقي في المادة  2009لسنه  27البيئة رقم 

إ ويالحظ من خلالل هلذا  (2)…….(انون بالسجن من هذا الق 20( و )ثالثًا ( و )رابعًا ( من المادة 

الللنص أن المشللرع العراقللي قللد أخلللذ بعقوبللة السللجن بصللفة مطلقللة جلللزاءص لجللرائم تلللوث البيئللة بلللالمواد 

والنفايللات الخطللرة فللي مللادة واحللدة دون غيرهللا مللن الجللرائم إ وتجللب اإلشللارة اللل  ان المشللرع العراقللي 

 ن المؤقت .قصد بعبارة السجن بشكل مطلق بقصد به السج

________________________ 

 . 1969لسنه  111( من قانون العقوبات العراقي رقم  90  - 85( المواد ) 1)

 من القانون المذكور بأنهر )يمنع : 20( نصت المادة 2)

إال ثانيلللًا : نقلللل أو تلللداول أو إدخلللال أو دفلللن أو إغلللراق أو تخلللزين أو اللللتخلص ملللن النفايلللات الخطلللرة أو اإلشلللعاعية  

 …….باستخدام الطرق السلمية بيئيًا 

ثالثلًا : أنتلاج أو نقلل أو تلداول أو اسلتيراد أو تخلزين الملواد الخطلرة إال بعلد اتخلاذ االحتياطلات المنصلوص عليهلا فللي 

 ……..القوانين 

ت البحريلة رابعًا : إدخال ومرور النفايات الخطرة واإلشعاعية من الدول األخرى ال  األراضلي أو األجلواء أو المجلاال

 ……. (العراقية 
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في أسللوب  –سنشير لهم الحقًا  –وأختلف عن كل من المشرع المصري واإلماراتي والفرنسي       

تحديللد المللدة المقللررة للعقوبللة تاركللًا للقاضللي سلللطة تقللدير هللذط العقوبللة إ وكللان مللن األفضللل لللو قللام 

من جلرائم التللوث باإلشلعاع النلووي  المشرع العراقي بتوسيع نطاق هذط العقوبة عل  أكثر من جريمة

 بداًل من ايرادها عل  جرائم محددط أو عل  األقل تشديدها عند اقترانها بظرف مشدد .

( مللللن قللللانون البيئللللة  88وبالنسلللبة للتشللللريع المصللللري فقلللد نللللص عللللل  هلللذط العقوبللللة فللللي الملللادة )   

كلل …. علن خملس سلنوات المعدل بأنهر ) يعاقب بالسجن مدة ال تقلل  1994لسنه  4المصري رقم 

 .  (1)…..(( من هذا القانون 47( و )32( و )29من خالف أحكام المواد )

وكذلك شدد المشرع المصري عل  هذط العقوبلة بأنلهر ) يعاقلب بالسلجن ملدة ال تزيلد علن عشلر       

 سللنوات كللل مللن ارتكللب عمللدًا أحللد األفعللال المخالفللة ألحكللام هللذا القللانون إذ نشللأ عنللهر إصللابة أحللد

األشخاص بعاهة  مستديمة يستحيل رؤيتها وتكون العقوبة السجن إذ نشأ عن المخالفة إصابة ثالثة 

 .  (2)…..(أشخاص فأكثر بهذط العاهة 

_________________________ 

( من القانون المذكور بأنهر )يحظر تداول المواد والنفايات الخطلرة بغيلر تلرخيص ملن الجهلة  29( نصت المادة )1) 

دارية المختصلة وتبلين الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون إجلراءات وشلروط ملنح التلرخيص والجهلة المختصلة ب صلدارط اإل

( بأنلللهر )يحظللللر اسلللتيراد النفايللللات الخطللللرة أو السلللماح بللللدخولها أو مرورهلللا فللللي أراضللللي 32ونصلللت المللللادة )……( 

صللة السللماح بمللرور السللفن التللي تحمللل جمهوريللة مصللر العربيللة . ويحظللر بغيللر تصللريح مللن الجهللة اإلداريللة المخت

( بأنلهر ) ال يجلوز أن يزيلد مسلتوى النشلاط اإلشلعاعي أو تركيلزات الملواد 47وأشارت الملادة )……( النفايات الخطرة 

 ……( .  المشعة بالهواء عن الحدود المسوح بها 

 المعدل . 1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم 95( المادة )2)
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( 73تشريع األملاراتي فقلد كلان القلانون الوحيلد اللذي أشلار إلل  السلجن المؤبلد فلي الملادة )أما ال     

. وكلذلك أشلار الل  عقوبلة السلجن ( 1)المعلدل 1999لسلنة  24من قانون حماية البيئلة وتنميتهلا رقلم 

( 31( و )27( و )21( بأنللهر ) يعاقللب بهللذط العقوبللة كللل مللن خللالف أحكللام المللواد )73فللي المللادة )

. وكلللذلك نلللص المشلللرع األملللاراتي علللل   (2)( ملللن هلللذا القلللانون ( 2/ بنلللد  62( و ) 1/ بنلللد  62و)

بشلأن تنظليم ورقابلة اسلتخدام المصلادر المشلعة  2002لسلنة  1عقوبة السجن المؤبد فلي قلانون رقلم 

كلل ملن خلالف أي حكلم …. والوقاية من أخطارها في المادة العاشرة منهر إلل  أنلهر ) يعاقلب بالسلجن 

 .  (3) أحكام المادة الخامسة من هذا القانون (من 

__________________________ 

 104( راجع دراستنا  في ص 1)

( بأنللهر ) يحظللر عللل  الوسللائل البحريللة التللي تنقللل المللواد الخطللرة ألقللاء او تصللريف أيلله مللواد 27( نصللت المللادة )2)

( بأنلهر ) يحظلر علل  31ونصلت الملادة )…. ( إ اشلرة ضارة أو نفايات في البيئة البحريلة بطريقلة مباشلرة أو غيلر مب

ونصلت …..( إ الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطلرة والملواد الملوثله فلي البيئلة البحريلة 

( بأنلهر ) يحظللر علل  أي جهللة عاملة أو خاصللة أو أي شلخص طبيعللي أو اعتبلاري اسللتيراد أو  1/ بنللد   62الملادة )

(  2فايات خطرة أو دفنها أو إغراقهلا أو تحزينهلا أو اللتخلص منهلا بلأي شلكل فلي بيئلة الدوللة ( ونلص ) البنلد جلب ن

( بأنلللهر ) ويحظللر علللل  تللللك الجهللات واألشلللخاص اسلللتيراد أو جلللب الملللواد أو النفايلللات أو دفنهلللا أو  26مللن الملللادة )

 . إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة (

( بأنلللهر ) يحظلللر علللل  أي شلللخص طبيعلللي أو اعتبلللاري القيلللام بلللأي ملللن األعملللال التاليلللة دون 5( نصلللت الملللادة )3)

استيراد أو تصدير أو نقل أو  -1الحصول عل  موافقة مسبقة من السلطة المختصة وترخيص من اإلدارة المختصة 

عالجلللة أو اللللتخلص ملللن النفايلللات المشلللعة م - 2تخلللزين أو تشلللغيل أو تصلللنيع أو تلللداول مصلللادر األشلللعة المؤينللله . 

 تركيب مصادر اإلشعاع أو =    -3( من هذط المادة 1الناجمة عن األعمال واألنشطة المنصوص عليها في البند )
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لسلللنة  686( ملللن قلللانون الشلللفافية والسلللالمة النوويلللة الفرنسلللي رقلللم  48وقلللد أشلللارت الملللادة )       

فقرط منها حيلث أشلارت الفقلرط الثانيلة منهلا إلل  أنله ) يعاقلب إل  عقوبة السجن في أكثر من  2006

وكذلك نصت الفقرة الثالثلة …..( من شغل منشأة نووية دون االمتثال إلشعار السلطة …. بالسجن 

 35ملن نقلل الملواد المشلعة دون أذن أو موافقلة بحسلب ملا أشلارت إليله الملادة … ) يعاقب بالسلجن 

كلل ملن قلام …. ارت الفقرة الرابعلة منهلا إلل  أنلهر ) يعاقلب بالسلجن من القانون المذكور ( وكذلك أش

بتشغيل منشأة نووية دون أن يخطر الجهة اإلدارية حول أي معلومات للسلالمة  النوويلة وفقلًا للملادة 

( وقللد أشللارت  46و  40مللن القللانون المللذكور إ وكللذلك عنللد عرقللله التفتللي, فللي أطللار المللواد  40

ي حاللة تشلغيل منشلأة نوويلة أو نقلل الملواد المشلعة بلدون تصلريح لملا ورد فلي الفقرة الخامسة منهلا فل

منهر يعاقب بالسجن أيضَا إ وأن المشرع الفرنسلي نلص علل  عقوبلة السلجن فلي أكثلر ملن  54المادة 

فقرة للتأكيد عل  أهمية هذط العقوبة وعّدها من العقوبات المهمة التلي تفلرض علل  ملن يقلوم بأعملال 

 ومسببة لتلوث البيئية باإلشعاعات النووية . نمخالفة للقانو 

 ثانيًا : عقوبة الحبس :       

فلللي مجلللال التللللوث النلللووي إ الحلللبس هلللو العقوبلللة السلللالبة للحريلللة للجلللنح كأصلللل علللام إ فقلللد        

اعتمللدت معظللم التشللريعات فللي مجللال التلللوث عللل  عقوبللة الحللبس بصللفة رئيسللية وجعلتهللا العقوبللة 

الجرائم التلي تمثلل الجلنح والمخالفلات وخاصلة فلي مجلاالت اإلشلعاعات المؤينله .  المقررة للعديد من

 بأنهر مع عدم  2009لسنة  27إذ أشار المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 

_________________________________ 

تخزينهلا أو أجلراء تعلديل علل  مواقلع أو إ بناء منشآت أو مختبرات أو مستودعات لتداول مصادر األشعة المؤينه أو 

 مواصفات تلك المنشآت أو إنهاء العمل فيها .
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اإلخللالل بللأي عقوبللة أشللد يللنص عليهللا القللانون يعاقللب المخللالف ألحكللام هللذا القللانون واألنظمللة      

 . (1) والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه إل  الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر

لسلللنه  99ملللادة مشلللابه لهلللذط الملللادة فلللي قلللانون الوقايلللة ملللن اإلشلللعاعات المؤينللله رقلللم وقلللد أورد     

إ ورغم أنلهر يفتلرض أن تكلون هلذط العقوبلة وبشلكل علام هلي العقوبلة الغالبلة لجلرائم البيئلة   (2)1980

إال أن المشللللرع العراقللللي لللللم يشللللر لهللللا إال مللللرتين رغللللم أن المللللادة التللللي ذكرهللللا قللللانون الوقايللللة ملللللن 

ت من المؤينة هي نفسها المادة الي أشار لها قانون حماية وتحسين البيئة إ إذ عندما نص اإلشعاعا

المشرع العراقي عل  عقوبة الحبس وجعلها شاملة لكل الجرائم التي ترتكب ضد البيئلة دون أن يأخلذ 

  في االعتبار جسامة الفعل واألضرار الناتجة عنه إ وكان من األفضل لو نص المشرع العراقي عل

مواد معينه وخصص لها عقوبة تالئم مع جسامتها وطبق لكل جريملة عقوبلة خاصلة بهلا كملا فعللت 

 التشريعات البيئية األخرى .

وبالنسللبة للتشللريع المصللري فقللد أشللار إللل  هللذط العقوبللة فللي المللادة الخامسللة والثمللانين مللن قللانون    

خلالف  كلل ملن…. تقلل علن سلنة المعلدل إلل  أنله يعاقلب بلالحبس ملدة ال 1994لسلنة  4البيئة رقم 

 إ إذ نص المشرع المصري ووضع حدًا أدن  وترك الحد األعل   (3)33إ  31إ  30أحكام المواد 

__________________________ 

 العراقي . 2009لسنه  27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 34( المادة )1)

 من القانون المذكور . 20( المادة 2)

ملللن القلللانون الملللذكور إلللل  أنلللهر ) تخضلللع أدارة النفايلللات الخطلللرة للقواعلللد واإلجلللراءات اللللواردة  30دة ( نصلللت الملللا3)

منللهر إللل  أنللهر )يحظللر إقامللة أي منشللآت بغللرض معالجللة  31ونصللت المللادة ……( إ بالالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون 

ونصلت الملادة …..( إ هلاز شلؤون البيئلة النفايات الخطرة إال بترخيص من الجهة اإلدارية المختصة بعلد أخلذ رأي ج



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 170

 

إل  أنهر ) عل  القائمين عل  أنتاج أو تداول  المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة  33

 أن يتخذوا جميع األحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة ( .

بشلأن  1960لسلنة  59اقتصلرت نصلوص قلانون  وقلد  وفقًا للقواعد العامة وهلو ثلالث سلنوات .    

تنظلليم العمللل باإلشللعاعات المؤينللة عللل  تقريللر عقوبللة واحللدة وهللي الحللبس لكللل مللن يخللالف أحكامللهر 

باسلللتعمال اإلشلللعاعات المؤينللله علللل  وجللله يخلللالف األحكلللام المقلللررة فيللله إ وهلللو يعنلللي أن نصلللوص 

جلنح وعاقبلت عليهلا بلالحبس فقلط إ إذ القانون قد علّدت جميلع جلرائم التللوث باإلشلعاع النلووي ملن ال

لكلللل ملللن يسلللتعمل اإلشلللعاعات …..منلللهر بلللالحبس ملللدة ال تتجلللاوز السلللتين يوملللًا  21أشلللارت الملللادة 

المؤينة عل  وجه يخالف أحكامه التي تتعلق باشلتراطات التلرخيص باسلتعمال اإلشلعاعات المؤينله إ 

لتلي تسلتخدم اإلشلعاعات المؤينلة ملديري المؤسسلات ا….وعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سلتة أشلهر 

 وذلك في حالة مخالفة اشتراطات الوقاية أو عدم استيفائها أو االمتناع عن تنفيذها .

أما المشرع األماراتي فنجد أنهر هو ايخر قد نص عل  عقوبلة الحلبس كجلزاء جنلائي مقلرر          

المصللري إ إذ أشللار فللي قللانون لجللرائم االعتللداء عللل  البيئللة وبأسلللوب مشللابه لمللا نللص عليلله المشللرع 

المعلدل إلل  هلذط العقوبلة فلي أكثلر ملن نلص إ أذ أشلار  1999لسلنة  24حماية البيئلة وتنميتهلا رقلم 

منللهر اللل  أنللهر يعاقللب بللالحبس مللدة ال تقللل عللن سللنتين وال تزيللد عللل  خمللس سللنوات  73فللي المللادة 

ص فقد حدد المشرع األماراتي  إ وفي هذا الن (1)من هذا القانون 58كل من خالف أحكام المادة …..

 كالر من الحد األعل  واألدن  للعقوبة .

( إللل  أنللهر يعاقللب بللالحبس مللدة ال تقللل عللن  87وكللذلك أشللار المشللرع األمللاراتي فللي المللادة )        

 إ وهذط النص لم يحدد  (2)( من هذا القانون61( و )60( و )59سنه كل من خالف أحكام المواد )

_______________________ 
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من القانون المذكور بأنهر ) يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطلرة والنفايلات الخطلرة الطبيلة  58( نصت المادة 1)

 ….. ( .بغير ترخيص من السلطات المختصة 

 ويحظر إقامة أية = …..إل  أنهر ) يتم التخلص من النفايات الخطرة الطبية طبقًا للشروط  59( نصت المادة 3)

وأيضلًا أشلار إلل  هلذط العقوبلة  سوى الحد األدن  وترك الحد األعل  للسلطة التقديريلة للقاضلي .    

فلللي شلللأن تنظللليم ورقابلللة اسلللتخدام المصلللادر المشلللعة والوقايلللة ملللن  2002لسلللنة  1فلللي قلللانون رقلللم 

ملدة ( بأنهر )يعاقب كلل ملن خلالف البنلد الثلاني  ملن الملادة التاسلعة بلالحبس 11أخطارها في المادة )

كللل مللن خللالف أحكللام …..( بأنلهر ) يعاقللب بللالحبس 12ال تقلل عللن سللنة ( إ وكللذلك أشللارت المللادة )

( بللالحبس مللدة ال 11. وقللد أشللار المشللرع األمللاراتي فللي المللادة ) (1)البنللد األول مللن المللادة التاسللعة (

عاقلب ( )ي12تقل عن سنه أي هو حدد الحد األدنل  للعقوبلة علل  عكلس ملا نلص عليله فلي الملادة )

 بالحبس ( أي ترك كاًل من الحد األعل  واألدن  للعقوبة للسلطة التقديرية للقاضي .

وبالنسللبة المشللرع الفرنسللي فغالبللًا مللا يحللدد كللل مللن الحللد األعللل  واألدنلل  للعقوبللة إذ أشللار فللي     

المعلدل بشللأن اللتخلص ملن النفايللات إلل  أنلهر يعاقللب بلالحبس ملن شللهرين  1975لسلنة  633قلانون 

كل من يرفض إمداد الجهات اإلدارية المختصة بالمعلومات المطلوبة بشأن التخلص ….  سنتين إل

 من النفايات أو أعط  معلومات غير صحيحة أو لم يراع التعليمات الخاصة أو شروط اإلجراءات 

________________________ 

بأنللهر ) تللتم  60صللة ( إ ونصللت المللادة إ منشللآت بغللرض معالجللة النفايللات الخطللرة إال بتللرخيص مللن السلللطات المخت

ونصللت ….( إ الرقابللة عللل  نقللل النفايللات الخطللرة عبللر الحللدود البريللة وحللدود البيئللة البحريللة والمجللال الجللوي للدولللة 

منللهر )عللل  القللائمين عللل  اإلنتللاج أو تللداول المللواد الخطللرة سللواء كانللت فللي حالتهللا الغازيللة أو السللائلة أو  61المللادة 

وعل  صلاحب المنشلأة التلي ….ذوا جميع األحتياطات الالزمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة الصلبة أن يتخ

االحتفاظ بسجل لهذط النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد منها ….تنتج عن نشاطها نفايات خطرة 

 ….( .لتسلم هذط النفايات 
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اتخاذ التدابير االحترازية  - 1بأنهر )يجب عل  المرخص لهر ما يلي : ( نصت المادة التاسعة من القانون المذكور 1)

 اإلبال  الفوري عن أي حادث إشعاعي ( . - 2الالزمة بشأن المصادر المشعة .  

 

في حين أشار قلانون الشلفافية والسلالمة النوويلة رقلم   إ (1)والوقاية للتخلص من النفايات الضارة     

( منهر إل  أنهر ) يعاقلب بلالحبس ثلالث سلنوات 48الحبس في المادة )ال  عقوبة  2006لسنه  686

( مللن 29كللل مللن أنشللأ منشللأة نوويللة دون تللرخيص ووفقللَا لمللا هللو منصللوص عليلله فللي المللادة )….

( دون أي إعالن وعدم تحديد 33القانون ذاته إ أو قام بتشغيل منشأة نووية المشار اليها في المادة )

و االسللللتمرار بتشللللغيل المنشللللأة النوويللللة وانتهللللاك ألجللللراء أداري أو قللللرار الموعللللد المحللللدد لتشللللغيلها أ

 المحكمة بوقف أو تعليق تشغيل المنشأة .

 الفرع الثالث

 الاااعااااقاااااوبااااات الااااا ااااااالاااااايااااااة

ملن  العقوبة المالية : هي عقوبة تصيب المحكوم عليه في ذمته المالية بقصد إحداث نوع          

الضرر والخسارة في عناصرها إ وتمثل العقوبات الماليلة فلي جلرائم التللوث باإلشلعاع النلووي بعقوبلة 

الغرامة إ وتعرف بأنها مبلن من المال يلتزم به المحكوم عليه بدفعة إل  الخزينلة العاملة التلي تتملكله 

 . (2)إ وال يجوز أن ينقص من هذا الملن شيئار 

تجاط السائد في التشريعات البيئية الحديثة يميل إل  تغليلب الجلزاء الملالي ومن المالحظ أن اال      

عللل  غيللرط مللن الجللزاءات األخللرى فللي عقللاب مرتكللب الجريمللة البيئيللة إذ يرتللب عللل  إيقاعهللا إنقللاص 

إ إذ تبلرز هلذط  (4)الذمة المالية للمحكوم عليه بها للمصلحة العامة تحلت ملا يسلم  )غراملة التلويلث(

 النصوص البيئية وكذلك الحال بالنسبة لمجال التلوث باإلشعاعات النووية  كثير منالعقوبة في 

______________________ 
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 بشأن التخلص من النفايات واستعادة المواد الفرنسي . 1975لسنه  633من قانون رقم  24( المادة 1)

 . 210( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 2)

 . 269لزبيدي إ مصدر سابق إ ص ( نوار دهام مطر ا3)

وتكللون للغرامللة صللور عللّدة فهللي أمللا أن تكللون محللددة أو تكللون غرامللة نسللبية بمعنلل  يللتم تقللدير      

 أحد الحدين دون األخر .

ويبدو أن التوسع في تطبيق عقوبة الغرامة في مجال تجلريم البيئلة يرجلع إلل  طبيعلة هلذط الجلرائم    

هللا إ فضللاًل عللن الفوائللد التللي يمكللن جنيهللا مللن الناحيللة االقتصللادية إ إذ والنتللائج المترتبللة عللل  ارتكاب

تمثل هذط الغرامات بمثابة ضريبة األمن البيئي الذي أفسدطر مرتكب الجريمة إ وهذط العقوبة قلد تكلون 

عقوبللة أصلللية أو اختياريللة أو بديلللة لعقوبللة الحللبس قصلليرة المللدة إ وقللد يتجلله المشللرع الجنللائي إللل  

األعللل  للغرامللة التللي يحكللم بهللا والحللد األدنلل  فيكللون للقاضللي اختيللار المبلللن المناسللب  تحديللد الحللد

لجسللامة الفعللل إ ويالحللظ أن الكثيللر مللن التشللريعات البيئيللة قللد أخللذت بالغرامللة الوجوبيللة إللل  جانللب 

 . -سنبين هذا الحقًا  –العقوبات السالبة للحرية أو التخيير بينهما في بعض الجرائم 

 111( مللن قللانون العقوبللات رقللم 91المشللرع العراقللي عللل  عقوبللة الغرامللة فللي المللادة )فقللد نللص    

ألللزام المحكلللوم عليلله بللأن يلللدفع اللل  الخزينلللة العامللة المبلللن المعلللين فللي الحكلللم ) …… 1969لسللنة 

وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية واالجتماعية وما أفادط من الجريمة أو 

 …..( .يتوقع إفادتهر منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه كان 

ففي أطار التشريعات البيئية فقد أشار المشرع العراقلي إلل  هلذط العقوبلة علل  نحلو يتناسلب ملع      

جرائم التلوث للبيئة بشكل عام والجرائم النووية بشكل خاص إ إذ إتبع المشرع العراقي بالنسبة لتقدير 

علللل  الحلللد األعلللل  واألدنللل  تاركلللًا للقاضلللي تقلللديرها بلللين كلللال الحلللدين إ  وهلللو ذات  العقوبلللة بلللالنص

األسلللوب التللي أخللذت بلله التشللريعات البيئيللة المقارنلله إ حيللث كللان يللورد عقوبللة الغرامللة إللل  جانللب 
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فلي الملادة  2009لسلنة  27العقوبات السالبة للحرية إ إذ نص في قانون حماية وتحسين البيئلة رقلم 

أنلللللهر ) ملللللع علللللدم اإلخلللللالل بلللللأي عقوبلللللة أشلللللد يلللللنص عليهلللللا القلللللانون يعاقلللللب المخلللللالف ( الللللل  34)

( عشلرة مليلون 10000000بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشلهر أو بالغراملة ال تقلل علن ) …….

( عشللرين مليللون دينللار أو بكلتللا العقللوبتين ( إ وكللذلك ّأشللارت 20000000دينللار وال تزيللد عللل  ) 

) مللع عللدم  1980لسللنة  99لوقايللة مللن اإلشللعاعات المؤينلله العراقللي رقللم ( مللن قللانون ا20المللادة )

بالحبس مدة ال تزيد عل  سنة واحدة أو بغرامة …..اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف 

( ملن قلانون حمايلة وتحسلين 34ال تزيد علل  ألفلي دينلار أو بكلتلا العقلوبتين ( . وفلي ضلوء الملادة )

نجد أن المشرع العراقي لم يكن موفقًا في األخذ بهذا األسللوب إ إذ كلان  2009لسنه  27البيئة رقم 

يتعين عليه األخذ بالغرامة النسبية عل  اعتبار تحديد القدر المناسب لألخطار واألضرار عل  البيئة 

الناتجللة عنللد الجللرائم المختلفللة أمللر يصللعب تحديللدط أغلللب األحيللان إ وال سلليما أن المشللرع العراقللي لللم 

 رد سوى هذط المادة لتشمل جميع جرائم البيئة ومن ضمنها جرائم التلوث باإلشعاع النووي .يو 

لسلنه  4أما التشريع المصري فقد أشار ال  هذط العقوبة في أكثر من نص في قلانون البيئلة رقلم     

( منللهر اللل  هللذط العقوبللة مللع عقوبللة الحللبس ) يعاقللب 85المعللدل إ حيللث أشللار فللي المللادة ) 1994

 لحبس مدة ال تقل عن سنه وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين با

.  (1)( 33و  31و  30اللللف جنيللله أو بأحلللدى هلللاتين العقلللوبتين لكلللل ملللن خلللالف أحكلللام الملللواد    

( ) يعاقب بغرامة ال تقل عن الف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيله 87وكذلك أشار في المادة )

  (2)( 47و  43أحكام المادة كل من يخالف 

______________________________ 

 من دراستنا .  165( سبق اإلشارة لها في ص 1)
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مللن القللانون المللذكور عللل  أنللهر )يلتللزم صللاحب المنشللأة باتخللاذ األحتياطللات والتللدابير الالزمللة  43( نصللت المللادة 2)

 ونصت المادة  =   ……( إ في الحدود المسوح بها  لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إال

 

( بأنهر ) يعاقب بالسجن مدة ال تقل علن خملس سلنوات أو غراملة ال 88إ وكذلك أشارت المادة )    

 32و  29تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد عل  أربعلين أللف جنيله كلل ملن خلالف أحكلام الملواد 

ب علادة تصلدير النفايلات الخطلرة  32لف أحكلام الملادة من هذا القانون إ كما يلزم كلل ملن خلا 47و 

 . (1)محل الجريمة عل  نفقتهر الخاصة  (

والمشللرع المصللري عللل  عكللس المشللرع العراقللي لللم يللورد عقوبللة غرامللة واحللدة لجميللع الجللرائم       

 .  المضرة بالبيئة بل أورد عددًا من العقوبات المالية بما يناسب خطورة كل جريمة وجسامة فعلها

المعلدل إلل   1999لسلنة  24وقد أشار المشرع األملاراتي فلي قلانون حمايلة البيئلة وتنميتهلا رقلم     

عقوبة الغرامة إ ومثلما فعل المشرع المصري فقد أورد هو ايخر أكثر من نص عل  عقوبة الغراملة 

الغراملة التلي ال ( منلهر ) يعاقلب بالسلجن وب72بما يالئم كل جريمة وخطورتها إ إذ أشار فلي الملادة )

( و 27تقلل عللن مائللة وخمسلين ألللف درهللم وال تزيللد علل  مليللون درهللم كللل ملن خللالف أحكللام المللواد )

. وكذلك أشار في الفقرة الثالثة ملن الملادة نفسلها إلل   (2)(2/ بند  62( و )  1/ بند  62( و )31)

ت والغراملة التلي ال تقلل أنهر ) تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سلنتين وال تزيلد علن خملس سلنوا

عللن ألفللي درهللم وال تزيللد عللن خمسللين ألللف درهللم أو بأحللدى هللاتين العقللوبتين كللل مللن خللالف أحكللام 

  (3)( من هذا القانون (58المادة )

______________________________ 

عة بللالهواء عللن عللل  أنللهر )  ال يجللوز أن يزيللد مسللتوى النشللاط اإلشللعاعي فللي المللواد أو تركيللزات المللواد المشلل 47إ 

 …..( .الحدود المسموح بها 
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 من دراستنا .  163( سبق اإلشارة لها في ص 1)

 من دراستنا .  164( سبق اإلشارة لها في ص 2)

 من دراستنا .  164( سبق اإلشارة لها في ص 3) 

( مللن 78إ ولللم يكتللفل المشللرع األمللاراتي بهللذط النصللوص بللل أشللار أيضللًا فللي نللص المللادة )     

ون نفسه إل  أنهر ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف درهلم القان

( و 59وال تزيد عن عشرين ألف درهلم أو بأحلدى هلاتين العقلوبتين لكلل ملن خلالف أحكلام الملواد )

( بأنلهر ) يعاقلب بغراملة ال تقلل 82وأشلار أيضلًا فلي الملادة )إ  (1)( من هلذا القلانون (61( و )60)

( ملن هلذا القلانون 48عن ألفي درهم وال تقل عن عشرين ألف درهم لكل من خالف أحكام الملادة )

بشللأن تنظلليم  2002لسللنه  1إ وكللذلك أورد المشللرع األمللارتي عقوبللات ماليللة فللي قللانون رقللم  (2)(

ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها ليؤكد عل  أهميلة إفلراد عقوبلات ماليلة لكلل 

( منلهر الل  11جريمة ولكي تتناسب مع مقدار خطورتهلا وضلررها علل  البيئلة إ إذ أشلارت الملادة )

( بلالحبس ملدة ال تقلل علن سلنه وبغراملة ال 9أنهر ) يعاقب كل ملن خلالف البنلد الثلاني ملن الملادة )

)  ( بأنلهر 12تقل عن مئة الف درهم وال تزيد عن خمسلمائة اللف درهلم ( إ وكلذلك أورد فلي الملادة )

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيلد علن مئلة وخمسلين أللف درهلم 

 إ (3)( من هذا القانون (9من المادة ) 1أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف حكم البند /

ثالثلة  ( من القانون نفسها بأنهر ) يعاقب بالحبس مدة ال تتجلاوز13وكذلك أشار في المادة )      

أشهر وبغرامة ال تزيد عن ثالثلة آالف درهلم أو بأحلدى هلاتين العقلوبتين لكلل ملن خلالف أي حكلم 

 أخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذط له ( .

_______________________ 

 من دراستنا .  166( سبق اإلشارة لها في ص  1)
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في ممارستها ألنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب الهواء بما يجلاوز  منهر عل  أنهر )تلتزم المنشآت 48( نصت المادة 2)

 الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها الالئحة التنفيذية ( .

 من دراستنا .  167( سبق اإلشارة لها في ص  3)

 633( مللن قللانون رقللم 24وبالنسللبة للتشللريع الفرنسللي فقللد أشللار اللل  عقوبللة الغرامللة فللي المللادة )    

بأنهر ) يعاقب بالحبس من شلهرين الل  سلنتين و بغراملة ملن ملائتي أللف إلل  خمسلمائة  1975 لسنه

ألف فرنك إ أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض إمداد الجهات اإلدارية المختصة بالمعلومات 

المطلوبلللة بشلللأن اللللتخلص ملللن النفايلللات أو أعطللل  معلوملللات  غيلللر صلللحيحة أو للللم يلللراع التعليملللات 

( 48أو شروط اإلجراءات والوقاية للتخلص من النفايات المشعة إ وكذلك أشار في المادة )الخاصة 

بأنهر ) يعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات  2006لسنة  686من قانون الشفافية والسالمة النووية رقم 

ا وغرامة قدرها مئة وخمسون ألف فرنك في ما يأتي : من أنشأ منشأة نووية ودون تلرخيص ووفقلًا لمل

( من القانون ذاته إ أو قام بتشغيل منشأة نووية المشار إليها في 29هو منصوص عليه في المادة )

( ودون إعالن وعدم تحديد الموعد المحدد لتشغيلها أو االستمرار بتشغيل المنشأة النوويلة 33المادة )

أشللار فللي الفقللرة  وانتهللاك ألجللراء أداري أو قللرار المحكمللة بوقللف أو تعليللق تشللغيل المنشللأة . وكللذلك

الثانية منها إل  أنهر يعاقب بالسجن مدة سنة وغرامة خمس وسبعون اللف فرنلك كلل ملن قلام بتشلغيل 

منشللأة نوويللة دون االمتثللال إلشللعار السلللطة اإلداريللة إ وأشللار فللي الفقللرة الثالثلله منهللا إللل  أنللهر يعاقللب 

مشلعة دون أذن أو موافقلة وفقلار  بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة ثالثين ألف فرنك كلل ملن نقلل ملواد

( إ وكذلك أشارت الفقلرة الرابعلة منهلا إلل  أنلهر يعاقلب بلالحبس ملدة 35لما هو مشار إليه في المادة )

سنة واحدة وغرامة خمسة عشر ألف فرنك كل من قام بتشغيل منشأة قاعدة نوويلة وللم يقلدم للجهلات 

( أو عنلد عرقللة عمليلات التفتلي, ووفقلار 40ملادة )اإلدارية أي معلومات حول السالمة النووية وفقار لل

 . 46و  40للمادة 
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 المطلب الثالث

 ة      وب       ق      ع      ل        ددة ل        ش          روف الم          ظ       ال

قوبات يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي عبرت عنهر المادة األول  من قانون الع         

بأنهر ال عقاب عل  فعل أو امتناع إال بناء علل  قلانون يلنص علل   1969لسنه   111العراقي رقم 

تجريمللله إ للللذا ال يطبلللق عقوبلللة مقلللررة لفعلللل آخلللر علللل  سلللبيل القيلللاس أو االسلللتدالل إ وال يجلللوز أن 

يملة ملا للم يلورد يتخط  الحد األعل  أو األدن  للعقوبة المقررة من قبل القانون إ وال يعلّد السللوك جر 

نص فيله إ فالمشلرع وحلدط يقلرر حلدود هلذط العقوبلة ووفقلار للظلروف المعروضلة بحسلب كلل جريملة إ 

 لذا كان هنالك أسباب أو أعذار تدعو تارة لتشديد العقوبة وتارة أخرى لتخفيف العقوبة .

شلرع العراقلي فلي باألصل هنالك العديد من األسباب التي تدعو لتشديد العقوبة والتي أشلار لهلا الم  

إذ جعلل لكلل جريملة ظلروف معينله تلدعو لتشلديد العقوبلة إ  1969لسلنة  111قانون العقوبلات رقلم 

 لذلك فالظروف المشددة تكون غير محددط تختلف من جريمة ال  أخرى .

وأن الغايللة مللن تشللديد العقوبللة هللو تمكللين السلللطة المختصللة مللن تحقيللق المالئمللة بللين العقوبللة       

ق والظلللروف المحيطلللة بالجريملللة . ورغلللم أهميللة وضلللرورة اللللنص علللل  تشلللديد العقوبلللة فللللم التللي تطبللل

يتضللمن التشللريعات البيئيللة المختلفللة العراقيللة والمقارنللة ظللروف مشللددة لكللل جريمللة مللن جللرائم البيئللة 

المختلفة إ إذ أشارت تلك التشريعات إل  ظرف واحد فقط وجعلتهر الظلرف المشلدد الوحيلد لكلل جلرائم 

 وث للبيئة وهو ظرف العود .التل
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: هو حالة العودة ال  الجريمة ملن قبلل شلخص سلبق الحكلم عليله نهائيلار باإلدانلة ملن  فالعود       

 أجل جريمة أخرى إ لذلك فهو يعبر عن خطورة إجرامية للجاني لم يفلح معهر الحكم السابق في 

 

 . (1)ريمة الجديدةأزالتها ومن ثمو يعّد سبب لتشديد العقوبة عن هذط الج    

فارتكلاب الشللخص خللالل فتلرة حللددها القللانون جريمللة أو أكثلر بعللد سللبق صلدور حكللم بللات عليلله     

 من أجل جريمة أخرى ترتب عليها تشديد العقوبة ال  ما يزيد الحد األقص  المقرر للجريمة .

 ويشترط للعود شرطان يكفيان لتحقيق اإلدانة وعّدط ظرفًا مشددًا :   

 صدور حكم أو أحكام سابقة لإلدانة في جناية أو جنحة  .  أواُل :       

 . (2)أن تكون الجريمة المرتكبة جريمة ثانية ثانيُا :      

وللعود أهمية كونهر الظرف الوحيد الذي أشار اليه التشريع العراقي والتشريعات المقارنه المتعلقة      

لللدو ظرفلللًا مشلللددًا فلللي حالللل القواعلللد العاملللة  ة جلللرائم التللللوث باإلشلللعاع النلللووي إ إذ إنبالبيئلللة إ واللللذي عر

المتعلقة بالعود تسري كذلك عل  هذا النوع من الجرائم من حيث شروط العود وآثارط ومقلدار التشلديد 

الذي تستلزم حالة العود الرتكاب الجريمة ضد البيئة إ للعود مكانة بالغة األهميلة فلي مجلال التجلريم 

هتمام القلوانين النوويلة ذات العالقلة فلي اللنص علل  احكاملهر التلي تسلتوجب تشلديد النووي ما يظهرطر ا 

 العقوبة عل  الجاني .

عل  هذا الظلرف  2009لسنة  27إذ نص المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم     

ب المخالفللة ( ( الفقللرة الثانيللة منهللا ) تضللاعف العقوبللة فللي كللل مللرة يتكللرر فيهللا ارتكللا34فللي المللادة )

وقللد جللاء الللنص شللاماًل لكللل الجللرائم الللواردة فللي هللذا القللانون ومللن ضللمنها جللرائم التلللوث باإلشللعاع 

 النووي .



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 180

 

___________________________ 

. وكذلك د . مأمون محمد سالمه إ مصلدر سلابق إ ص  830( د . محمود نجيب حسني إ مصدر سابق إ ص 1)

564  . 

 .   1969لسنه  111العقوبات العراقي رقم  من قانون 139( المادة 2)

فللللي شللللأن تنظلللليم العمللللل  1960لسللللنة  59أمللللا التشللللريع المصللللري فقللللد نللللص فللللي قللللانون رقللللم      

تشللدد العقوبللة فللي حالللة العللود ( …..( منللهر ) 21باإلشللعاعات المؤينللة عللل  حالللة العللود فللي المللادة )

معدل قد أشار إل  العود في أكثر ملن ال 1994لسنه  4في حين نجد في قانون البيئة المصري رقم 

( ) فلللي حاللللة العلللود  2مكلللرر  84نلللص وعلللّدط ظرفلللًا مشلللددًا للعقوبلللة إ إذ نلللص عليللله فلللي الملللادة )

يضللاعف الحللد األدنلل  واألقصلل  للغرامللة والحللد األقصلل  لعقوبللة الحللبس ( إ وكللذلك أشللارت المللادة 

ص عليهللللا فللللي الفقللللرتين وفللللي حالللللة العللللود تضللللاعف الغرامللللات المنصللللو …..(  إللللل  العللللود ) 86)

 السابقتين ...( .

و سار المشرع األماراتي مثلما سار المشرع العراقي إذ هو ايخر قد أورد نص واحد في قلانون      

المعدل عل  الظرف المشدد العود إ وعلّدط واحلدًا للجلرائم  1999لسنة  24حماية البيئة وتنميتها رقم 

( منللللهر عللللل  أنللللهر ) تضللللاعف 88إذ أشللللارت المللللادة )المنصللللوص عليهللللا  كافللللة فللللي هللللذا القللللانون إ 

العقوبللات المقللررة للجللرائم المنصللوص عليهللا فللي هللذا القللانون فللي حالللة العللود ( وقللد أشللار المشللرع 

تضللاعف العقوبللات المقللررة للجللرائم المنصللوص …بأنللهر )  2002لسللنة  1األمللاراتي فللي قللانون رقللم 

 عليها في حالة العود ( .

( مللن قللانون 52فرنسللي فلللم نجللدطر يشللير اللل  هللذا الظللرف بللل أشللار فللي المللادة )أمللا التشللريع ال      

يجلللوز للمحكملللة أن تفلللرض عقوبلللة …..بأنلللهر )  2006لسلللنة  686الشلللفافية والسلللالمة النوويلللة رقلللم 
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خمسللة عشللر ألللف فرانللك أو ا قللل عللن كللل يللوم تللأخير (  إذ جعلللت كللل يللوم تللأخير عللّدطر ظرفللًا مشللددًا 

 لغرامة المفروضة عل  الجاني .ومن ثمو زيادة مبلن ا

 

 

 

 المطلب الثاني

     ة        اإلداري    الع    ق     وب      ات

بعد أن بّينا أن الجريمة النووية تتضمن سلوكًا يمثل انتهاكًا لقاعدة قانونية يستوجب المسؤولية إ     

مللة جنائيللة بمللا يمثللله مللن وأن مواجهتهللا تتعللدد فللي فللروع القللوانين المختلفللة إ فهللذا السلللوك يعللد جري

اعتداء عل  مصللحة محميلة حلددها المشلرع سلابقًا بلنص مكتلوب أو يهلددها الخطلر إ فل ذا كلان هلذا 

السلوك صادرًا عن أرادة حرة واعية ف ن قانون العقوبات يقرر لهر جزاء جنائيًا يسلتوفي باسلم المجتملع 

لف جريمللة دوليللة فيخضللع لقواعللد مللن خللالل إجللراءات جنائيللة محللددة . كمللا قللد يمثللل السلللوك المخللا

المسللؤولية الدوليللة وهللي مسللؤولية تحكمهللا قواعللد القللانون الللدولي الللذي يللنظم العالقللات بللين أشللخاص 

القانون الدولي العام إ وأخيرًا قد يستوجب السلوك المخالف جزاء إداريًا فلي حاللة صلدورط مملن يعملل 

نًا لحسللن سللير وانتظللام العمللل بتلللك األجهللزة بأحللد أجهللزة الدولللة اإلداريللة ممللا يسللتوجب مسللألتهر ضللما

 . (1)تحقيقًا للمصلحة العامة

ويعّد الجزاء اإلداري في مجال التجريم النووي من أكثر المجاالت التلي تسلمح طبيعتهلا بلالجمع      

بللين هللذط العقوبللات المختلطللة إ إذ تتللول  جهللة إداريللة رقابيللة أعمللال التفتللي, عللل  األنشللطة النوويللة 

إلجراءات المناسبة طبقًا لنتائج التفتلي, إ فقلد تجلد أن الملرخص للهر ملتلزم وللم يخلالف أواملر واتخاذ ا
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التلللرخيص وقلللد تجلللد العكلللس تماملللًا إ إذ تجلللد أن الملللرخص للللهر قلللد خلللرج علللن أواملللر التلللرخيص وهلللذا 

يسللتدعي اتخللاذ إجللراء الزم إلعادتلله اللل  دائللرة التشللغيل ايمللن إ وبهللذا يكللون أمامهللا فللي هللذا العللالم 

 خيارات متعددة تتخذها حسب طبيعة األضرار التي سببها للبيئة إ فلها أن تأمر مثاًل بوقف 

_________________________ 

 . 78( د . مأمون محمد سالمة إ مصدر سابق إ ص 1)

 

الترخيص وامغالق المنشأة بصفة مؤقتة إ وأما أن تكون المخالفة قد بلغت خطورة تستوجب إلغاء     

نووي إ وقد تتخذ باإلضافة ال  ذلك إجراءات تكميلية بغرض إعلادة الوضلع إلل  ملا كلان الترخيص ال

 . (2)إ بغرض إعادة الوضع إل  ما كان عليه (1)عليه

لذا حرصت العديد من التشريعات النووية أن تتضمن نصوص إنشاء جهة إدارية رقابية وحددت     

 مهامها وصالحياتها .

اريلللة هلللو مجموعلللة ملللن الجلللزاءات التلللي تتخلللذها الجهلللات اإلداريلللة لمنلللع وللللذا تكلللون العقوبلللة اإلد    

ارتكاب المخالفات البيئيلة أو تلأمين المجتملع ملن أفعلال تعلد انتهاكلًا ألحلد أو كلل عناصلر البيئلة لملا 

تنطوي علية من آثار ضارة أو خطرة عل  الصحة العامة كالتنبيه واإلنذار والحجز اإلداري وسلحب 

زالة التجاوز الترخيص واإلغالق   ….. .ووقف النشاط وام

لذا سوف نتنلاول أهلم صلور العقوبلات اإلداريلة إ والتلي أشلار لهلا التشلريع العراقلي والتشلريعات       

 المقارنة العربية واألجنبية .

 الفرع األول

 اإلناااااااأار  ) اإلخااااااطاااااار (
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ط اإلداري  والعقوبات اإلدارية األخرى الذي يعررف اإلنذار أو اإلخطار بأنهر أحد أساليب الضب      

يكون تنبيه صاحب الشأن بالمخالفلة الصلادرة علن فعللهر التخلاذ ملا يللزم ملن إجلراءات ووفقلًا للشلروط 

 (2)القانونية المعمول بها

______________________ 

 . 254( د . أيمن محمد مرعي إ مصدر سابق إ ص 1)

إ ص  2009الحمايللة اإلداريللة للبيئللة إ دار النهضللة العربيللة إ القللاهرة إ سللنه  ( د . عيللد محمللد منللاحي العللازمي إ2)

589           . 

ويكلون اإلنللذار الللذي يرتبللهر القللانون بشللكل سلابق عللل  توقيللع الجللزاء اإلداري بشللكل طلللب توجلله      

ن القيللام االدارة المختصللة بللذلك إللل  مللن صللدر عنللهر الفعللل المخللل بالبيئللة تنبهلله فيلله إللل  االمتنللاع علل

ذا ملللا أمتنلللع المخلللالف علللن ازاللللة  بمثلللل هلللذط األفعلللال حتللل  ال توقلللع الجلللزاء اإلداري المقلللرر لهلللا إ وام

المخالفللة وتكللرر الفعللل ذاتلله إ كللان لللإلدارة المختصللة أن توقللع الجللزاء المقللرر كسللحب التللرخيص أو 

ار أي قيملللة غلللق المنشلللأة دون أن يسلللبق ذلللك أي إنلللذار ذللللك ألنللله فللي هلللذط الحاللللة لللن يكلللون لإلنلللذ

 قانونية .

ويعّد اإلنذار أبسط أنواع الجزاءات اإلدارية الواردة فلي قلوانين البيئلة إ وقلد أشلار المشلرع العراقلي     

( ملللن قلللانون حمايلللة 33إلللل  اإلنلللذار وعلللّدط جلللزاء إداريلللًا يللللزم اإلدارة ب يقاعلللهل إذ أشلللار فلللي الملللادة )

: للوزير أو من يخولَه إنذار أيه منشأة أو معمل  ال  أنهر ) أوالً  2009لسنة  27وتحسين البيئة رقم 

أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة إلزالة العامل المؤثر خالل عشرة أيام من تلاريخ التبليلن باإلنلذار 

وتبين من هذا النص أن المشرع العراقي قد خول الجهلات اإلداريلة المختصلة بحمايلة البيئلة …..( إ 

وذلللك إلزالللة األعمللال المخالفللة بحسللب الموعللد الللذي تللم تحديللدط فللي  إنللذار الجهللة المسللببة للتلللوث إ

الملللادة وملللن قبلللل اللللوزارة أو ملللن ينلللوب عنهلللا إ وكلللذلك أورد المشلللرع العراقلللي فلللي قلللانون الوقايلللة ملللن 
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( ملن القلانون بأنللهر ) 11عقوبلة اإلنللذار إذ نصلت الملادة ) 1980لسلنة  99اإلشلعاعات المؤينله رقلم 

قة التفتي, إنذارار إليه بوجوب إزاله هذط المخالفة خالل مدة أقصلاها ثالثلين توجه فر …… -ثانيًا : أ 

يومللار إ عللل  أن يلللدون ذلللك فللي سلللجل التفتللي, اللللذي يمسللكهر مالللك المصلللدر إ طبقللار للتعليملللات ( . 

( من قانون الرقابة عل  اسلتخدام مصلادر النشلاط اإلشلعاعي العراقلي رقلم 78وكذلك أشارت المادة )

) أوالر : فللللي حالللللة التجللللاوز إ والتللللي ال تللللؤدي إللللل  ضللللرر بللللالن وأمللللان المصللللادر  2006لسللللنة  1

 اإلشعاعية تكتفي الهيئة بتحذير المخول خطيًا بضرورة االلتزام بأحكام هذا النظام ( .

المعللدل إذ  1994لسللنة  4وقللد أشللار المشللرع المصللري إللل  هللذط العقوبللة فللي قللانون البيئللة رقللم      

ويقللوم الجهللاز بأخطللار الجهللة اإلداريللة المختصللة بتكليللف …..عللل  أنللهر ) ( منللهر 22نصللت المللاد )

صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة عل  وجه السرعة إ ف ذا لم يقم بذلك خالل ستين يومار من تلاريخ 

 تكليفه يكون للجهاز بعد أخطار الجهة اإلدارية المختصة اتخاذ أي من اإلجراءات ايتية  

ال حللق للجهللاز أن يقللوم بللذلك عللل  مللنح مهلللة إضللافية م -1  حللددة للمنشللأة لتصللحيح المخالفللات وام

وقلف النشلاط المخلالف لحلين إزاللة أثلار المخالفلة ودون المسلاس بلأجور العلاملين  -2نفقه المنشأة . 

فيله . وفللي حالللة الخطلر البيئللي الجسلليم يعللين وقلف مصللادرة فللي الحلال وبالوسللائل كافللة واإلجللراءات 

 الالزمة (. 

ويقللوم …..( مللن الالئحللة التنفيذيللة لقللانون البيئللة المصللري اللل  أنللهر ) 18د أشللارت المللادة )وقلل     

الجهللاز ب خطللار الجهللة اإلداريللة المختصللة بتكليللف صللاحب المنشللأة بخطللاب مسللجل بعلللم الوصللول 

 …….( .بتصحيح المخالفات عل  وجه السرعة 

و اإلخطار للجهة الملوثة للبيئة قبلل توقيلع ولم يشر أي من القوانين اإلماراتية ال  عقوبة اإلنذار أ  

 الجزاءات اإلدارية  .
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 الفرع الثاني

 غاااالاااااق ال ااااناااااشااااأة أو إيااااقاااااف الاااانشاااااط

وقلف العملل بالمنشلأة أو غلقهلا هلو جلزاء إداري يمنللع ملن مزاوللة المنشلأة لنشلاطها فلي المكللان       

 .  (1)ريمة نووية متعلقة بهذا النشاطالذي ارتكبت فيه أو بسببه ج

وتتخلللللذ اإلدارة هلللللذا الجلللللزاء نتيجلللللة إلخلللللالل المنشلللللأة ومخالفتهلللللا للقلللللوانين والللللللوائح إ ويعلللللد هلللللذا     

_________________________ 

 . 235( د . محمد حسن الكندري إ مصدر سابق إ ص 1)

ة الحللق فللي غلللق المنشللأة مللن مزاولللة الجللزاء مللن أقسلل  أنللواع الجللزاء اإلداري كونللهر يعطللي اإلدار      

نشاطها طيللة ملدة بقائهلا مغلقلة إ مملا يجعلهلا تعلاني ملن خسلائر ماليلة كبيلرة تمنعهلا ملن تكلرار هلذط 

المخالفات إذا ما عادت مرة أخرى لمزاولة النشلاط بقلرار إداري يصلدر ملن الجهلة اإلداريلة المختصلة 

ما إ يكون لها أن تقلرر إعلادة التشلغيل إذا ملا  مت  ما رأت أن استمرار تشغيلها سيرتب عليه خطورة

إ وقلد أشلارت محكملة اللنقض إلل  هلذا األجلراء  (1)اتخذت اإلجراءات المناسبة إلزالة أسباب الخطلورة

) القانون ينص عل  إغالق المحل الذي وقعت فيه المخالفة وال يشترط أن يكون مملوكًا لمن وجبت 

ال يعتللرض عللل  ذلللك بللأن العقللاب شخصللي إ ألن اإلغللالق معاقبتللهر عللل  الفعللل الللذي ارتكللب فيلله و 

نملا هلو فلي حقيقتله ملن  عقوبة من العقوبات الواجبة توقيعها عل  من ارتكب الجريملة دون غيلرط إ وام

 . (2)التدابير الوقائية التي ال يحول دون إيقاعها أن تكون آثارها قد تتعدى إل  الغير(

كل عام والتلوث باإلشعاع النلووي بشلكل خلاص حرصلت وفي نطاق حماية البيئة من التلوث بش    

أغلللب التشلللريعات إللل  اإلشلللارة الللل  هللذا الجلللزاء االداري إذ نللص المشلللرع العراقلللي فللي قلللانون حمايلللة 

للللوزير ….( منللهر إللل  أنللهر ) 33اللل  هللذط العقوبللة فللي المللادة ) 2009لسللنة  27وتحسللين البيئللة رقللم 

د عللل  ثالثللين يومللًا قابلللة للتمديللد حتلل  إزالللة المخالفللة ( إ إيقللاف العمللل أو الغلللق المؤقللت مللدة ال تزيلل
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وبمقتضل  هلذا اللنص فل ن المشلرع العراقلي أعطل  لللوزير فقلط إيقلاف أو غللق المنشلأة وكلذلك تمديللد 

عشرة أيام  –المدة طالما أن المخالفة ال تزال موجودة إال أنهر قيدها بأن تتم بعد اإلنذار وانتهاء مدتهل 

 أو إيقاف العمل بالمنشأة ومن قبل الوزير حصرار .ثم قيام بغلق  –

________________________ 

 . 581( د . محمد عبد الرحيم الناغي إ مصدر سابق إ ص 1)

 . 415إ نقالر عن د . فؤاد أمين السيد محمد إ مصدر سابق إ ص  1950نوفمبر لسنه  20( نقض 2)

 

المعلدل  1994لسلنة  4قوبلة فلي قلانون البيئلة رقلم وفي التشريع المصري فقد أشار ال  هذط الع     

لغلاء التلرخيص الصلادر لهلا أو وقلف ( ) …. 2مكلرر  84في المادة ) يجلوز الحكلم بغللق المنشلأة وام

وقلللف النشلللاط المخلللالف لحلللين إزاللللة آثلللار ( ) ……22النشلللاط المخلللالف ( وكلللذلك أشلللارت الملللادة )

لسلنة  4رت الالئحلة التنفيذيلة لقلانون البيئلة رقلم المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه ( إ وأشا

يكلللللون لللللللرئيس التنفيلللللذي بالتنسللللليق ملللللع الجهلللللة اإلداريلللللة  ( ) ….18المعلللللدل فلللللي الملللللادة ) 1994

 المختصة وقف النشاط المخالف أو غلقهر لحين تصحيح المخالفات ( .

المعلدل  1999لسلنة  24 أما التشلريع األملاراتي فللم يشلر فلي قلانون حمايلة البيئلة وتنميتهلا رقلم     

إلللل  هلللذط العقوبلللة إ ولكلللن أشلللار لهلللا قلللانون تنظللليم ورقابلللة اسلللتخدام المصلللادر المشلللعة والوقايلللة ملللن 

كمللا يحكللم بغلللق األمللاكن ….( إذ نصللت عللل  أنللهر ) 14فللي المللادة ) 2002لسللنة  1أخطارهللا رقللم 

هلا إال بعلد اسلتيفاء هلذط التي يكون محالر للمخالفة والتي لم تسوف الشروط المعتملدة إ ال يصلرح فتح

 الشروط وموافقة السلطة المختصة والنيابة العامة (

المتعلق بشأن القضاء عل  النفايات واسلتعادة الملواد  1975لسنة  633وكذلك أشار قانون رقم     

( بأنللهر  إذا أديللن بللالجرائم المشللار لهللا فللي الفقللرة خامسللًا وسادسللًا مللن المللادة المللذكورة 24فللي المللادة )
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نهر يجوز للمحكمة أيضار أن تأمر ب غالق مؤقت أو دائم للمنشلأة وتحظلر المشلغل لهلا ملن ممارسلة فأ

 2006لسللنه  686( مللن قللانون الشللفافية والسللالمة الوطنيللة رقللم 41النشللاط إ وأيضللًا نصللت المللادة )

 أنهر في حالة الضرورة لها أن تأمر أو تعلق تشغيل كل أو جزء من المرفق أو سير العملية .

وبقراءة هذط النصوص السابقة يتبلين لنلا أن المشلرع قلد ملنح الجهلات اإلداريلة المختصلة بحمايلة     

 البيئة الحق في وقف أو إغالق المنشآت الخاصة بالتلوث باإلشعاع النووي .

 

 

 الفرع الثالث

 إنالة أثااااااار ال اااااخاااااااالااااااافااااااة

اء إداري يقصد به رفع آثار األعمال المخالفة للقانون أو محوها اإلزالة بشكل عام : هو إجر         

ب زالتهللا بصللورة كليللة أو جزئيللة إ ومللن األهميللة بمكللان أن تللتم إزالللة المخالفللات فللي مجللال األنشللطة 

النووية إذ ال معن  الستمرار وجود تلك ايثار حت  مع تطبيق العقوبات الجنائيلة إ فاسلتمرارها ينلذر 

اإلشللعاعي النللووي ويقلللل مللن فائللدة هللذط العقوبللات إ لللذا فلل ن مللن الضللروري إلللزام  بعللدم زوال الخطللر

المخللللالف ب زالللللة أثللللار مخالفتلللله إ فللللأن لللللم يقللللم بهللللا كللللان عللللل  اإلدارة أن تقللللوم بالعمللللل مللللع تحميلللللهر 

ئح المصاريف إ لما لهر من فاعلية تتمثل بما تقوم بهل اإلدارة من إزالة لألعمال المخالفة للقوانين واللوا

دون أن يكون للمخالف مزاولة هذط األعمال مرة أخرى عل  عكس الوقلف أو الغللق إذ يمكلن العلودة 

لممارسللة النشللاط بعللد انتهللاء فتللرة الجللزاء إ لللذا يعللّد هللذا الجللزاء نهائيللًا إ ألنللهر ينهللي الوجللود المللادي 

قات عل  هذا األجراء للمخالفة البيئية ب لغائها بشكل كامل ونهائي وليس بصورة مؤقتة إ ومن التطبي

فللي  2009لسللنة  27اإلداري مللا أشللار اليلله المشللرع العراقللي فللي قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة رقللم 
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إذ مللنح للللوزير إيقللاع اإلزالللة بعللد اإلنللذار خللالل عشللرة أيللام وفللي  –سللبق ذكرهللا  –( منللهر 33المللادة )

و الغلللق المؤقللت مللدة ال تزيللد عللن حالللة عللدم القيللام ب زالللة آثللار المخالفللة فلل ن للللوزير إيقللاف العمللل أ

ثالثللين يومللًا قابلللة للتجديللد حتلل  إزالللة المخالفللة إ وحسللب الللنص يبللدو أن المشللرع العراقللي تللرك أمللر 

( 1)اإلزالة للمسؤول عنها ولم يمنح الحق لإلدارة أن تقوم ب زالة المخالفات إذا ملا تقلاعس المسلبب لهلا

 قام بتخويل الجهة اإلدارية ب زالة أثار المخالفة وعل  إ إذ كان من األفضل للمشرع العراقي لو أنهر 

______________________________ 

بوجللوب )…… 1980لسللنه  99( مللن قللانون الوقايللة مللن اإلشللعاعات المؤينلله رقللم 11(  وكللذلك أشللارت المللادة )1)

 ….( .إزالة المخالفة خالل مدة أقصاها ثالثين يومار 

لمنللع تفللاقم إثللارة ولتحقيللق  –لقللانون المصللري واإلمللاراتي والفرنسللي كمللا أشللار ا –نفقللة المخللالف     

 السرعة والفاعلية التي يتطلبها الجزاء اإلداري لردع المخالف .   

يللزم المخلالف ……وقد أشار المشرع المصلري الل  إزاللة آثلار المخالفلة فلي أكثلر ملن نلص  )      

اإلداريلة المختصلة إ فل ذا للم يقلم بلذلك قاملت هلذط ب زالة أثار المخالفة في الموعد الذي تحلددط الجهلة 

 .  (1)الجهة باإلزالة عل  نفقتهر .....(

المعدل )  1999لسنة  24( من قانون حماية البيئة وتنميتها االماراتي رقم 71ونصت المادة )     

ف كللل مللن تسللبب بفعلللهل أو إهمالللهل فللي أحللداث ضللرر للبيئللة ......يكللون مسللؤواًل عللن جميللع التكللالي

 الالزمة لمعالجة أو إزالة هذط األضرار ...( . 

بأنهر في حالة  2000لسنة  914وبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد أورد في قانون تقنين البيئة رقم      

عللدم تنفيللذ صللاحب أو مسللتغل المنشللأة المصللنفه لقللرار المحللافظ بشللأن إزالللة المخالفللة فأنللهر يمكللن أن 

ها أو بواسلطة الغيلر علل  نفقله صلاحب المنشلأة إ علل  أنلهر للإلدارة فلي تقوم اإلدارة بهلذط الحلال بنفسل

 . (2)كل األحوال دخول المنشأة أو القيام بهذط األعمال (
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 الفرع الرابع

لاااااااغااااااء الاااااتااااارخاااااياااااص أو الاااااتاااااخاااااوياااااال  ساااااحااااااب وا 

اإلدارة المختصة لها بممارسة النشاط المعين ال يجوز لهلا أن الترخيص هو األذن الصادر من      

 . (3)تمارسهر دون الحصول عل  ترخيص

________________________ 

 المعدل .    1994لسنه  4( من قانون البيئة المصري رقم  92إ  90إ  89( المواد ) 1)

 . 2000لسنه  914قم من قانون تقنين البيئة الفرنسي ر  514( البند األول من المادة 2)

 . 78( د . محمد حسين عبد القوى إ مصدر سابق إ ص 3)

لذا تعّد الرخصلة أو التخويلل هلو السلند القلانوني اللذي تصلدرطر الجهلة اإلداريلة المختصلة  والتلي      

حددها القانون للتصريح بمزاولة أيه نشاط أو انشطة معينه تتعللق بالمنشلأة أو النشلاط النلووي إ فأنلهر 

ون عليهلللا التحقلللق ملللن تلللوافر االشلللتراطات والمواصلللفات كافلللة قبلللل إصلللدارها باعتبلللار أن النشلللاط يكللل

النووي من األنشطة ذات الخطورة العالية إ والتي تمس كل من األفراد والبيئلة إ للذا ملن الطبيعلي أن 

ًا فلي حاللة يمنح القانون الرخصة قيمة قانونيلة مهملة تلدفع اإلدارة الل  اسلتخدامها بوصلفه جلزاًء إداريل

عللدم اسللتجابة المللرخص أو تقاعسللهر فللي تالفللي مالحظللات الجهللة الرقابيللة بشللأن هللذا التللرخيص إ لللذا 

 تقوم اإلدارة بمنحهر مت  ما توافرت الشروط الالزمة لمنحهل .

ويقصللد بسللحب أو إلغللاء التللرخيص بصللفة عامللة ذلللك الجللزاء الللذي تفرضللهر السلللطة االداريللة       

ف الشروط والضوابط الخاصة بتلرخيص لممارسلة نشلاطها فلهلا أيضلًا الحلق المختصة عل  من يخال

 ب لغائه أو سحبه عند المخالفة لهذط الشروط .

وعل  هذا األساس فأن سحب أو إلغاء التخويل أو التلرخيص يعلّد أسللوبًا ملن أسلاليب الجلزاءات     

إداري ملللن الجهلللة المختصلللة  اإلداريلللة البيئيلللة التلللي تلجلللأ إليللله الجهلللات المختصلللة إ إذ يصلللدر بقلللرار
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وموجللله لملللن خلللالف القلللوانين والللللوائح واألنظملللة إ هلللذا ويختللللف جلللزاء سلللحب التلللرخيص علللن إلغلللاء 

التللرخيص إ إذ يقصللد بجللزاء إلغللاء التللرخيص هللو إجللراء نهللائي وهللو بللذلك يعللد مللن أقسلل  الجللزاءات 

ا جللزاء سللحب التللرخيص اإلداريلة التللي تفللرض عللل  المنشلأة المخلللة بالبيئللة والتللي تسللبب التللوث إ أملل

فهو جزاء مؤقت بملدة معينلة واللذي تعملل الجهلات المختصلة علل  تطبيقله عنلد علدم جلدوى كلل ملن 

 .  (1)جزاء اإلنذار ووقف أو غلق النشاط 

 لسنة   27وفي نطاق التشريعات البيئية نجد أن قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم      

________________________ 

 . 596يد محمد مناحي العازمي إ مصدر سابق إ ص ( ع3)

قد خال من اللنص إلل  أي إشلارة إلل  هلذا اإلجلراء علل  اللرغم ملن أهميلة هلذا الجلزاء  2009       

إذ كان من األفضل للمشرع  –سبق اإلشارة اليها  –في زيادة فاعلية دور الجزاءات اإلدارية األخرى 

جهات اإلدارية المختصة سلطة إيقاعله علل         المشلروعات العراقي أنهر  لو أشار إليها وخول ال

والمنشللآت المخالفللة للبيئللة والمسللببة للتلللوث بشللكل عللام إ إال أن المشللرع العراقللي قللد أورد هللذا الجللزاء 

والمتعلق بالرقابة عل  استخدام مصادر النشاط اإلشعاعي في العراق  2006لسنة  1في قانون رقم 

( مللن القللانون المللذكور ) ثالثلًا : فللي حالللة عللدم امتثللال 78أشللار فلي المللادة )فلي أكثللر مللن مللادة إ إذ 

وعدم االستجابة لإلنذارات تقوم الهيئة ب لغاء التخويل بالممارسلة اإلشلعاعية ( إ وكلذلك …..المخول 

( ) للهيئة إلغاء التخويل في إحلدى الحلاالت ايتيلة : أواًل: إذا أخلل المخلول بأحلد 79أشارت المادة )

وط التخويللل وقواعللدط ولللم يتخللذ اإلجللراء الللالزم ضللمن المللدة المحللددة مللن الهيئللة . ثانيللًا : إذا لللم شللر 

تحقللق الشللروط والقواعللد التللي مللنح بموجبهللا التخويللل . ثالثللًا : إذا تبللين أن المخللول قللدم بيانللات غيللر 

التخويلل صحيحة أو لجأ إل  طرق غير مشروعة من أجل الحصول عليهلا . رابعلًا : إذا للم يسلتوف 

خالل سلتة أشلهر ملن تلاريخ إصلدارط . خامسلًا : إذا طلرأت ظلروف ملن شلأنها أن تشلكل خطلرًا علل  
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العالمين والجمهور . سادسًا : وفاة المخول أو علدم قدرتلهل علل  العملل فلي هلذا المجلال ( إ هلذا وقلد 

ل قلللد منحتلللهر ( الللل  أنلللهر ) أواًل : للهيئلللة أن تعلللدل أو تعللللق أو تسلللحب أي تخويللل80أشلللارت الملللادة )

 للمخول وفقًا ألحكام هذا النظام ( .

المتعلللللق بتنظلللليم العمللللل  1960لسللللنة  59أمللللا التشللللريع المصللللري فقللللد أشللللار فللللي قللللانون          

( منهر )إذا ثبت أن الشروط الوقائية من خطر اإلشعاعات المؤينلة 8باإلشعاعات المؤينة في المادة )

ذا لم يستوفها تلغ  الرخصة ….ئها خالل ستين يومًا غير متوفرة إ وجب عل  المرخص لهر استيفا وام

بقرار من وزير الصحة بناء عل  طلب المكتب التنفيذي لشؤون الوقاية إ ويكون القرار الوزير نهائيلار 

 ( وقد أشار المشرع المصري فقط ال  قرار اإللغاء وعّدط نهائيًا . وقد أشارت الالئحة التنفيذية

المعلللدل بأنللللهر ) يصللللدر التلللرخيص بتللللداول المللللواد  1994لسللللنة  4ي رقللللم لقلللانون البيئللللة المصلللر     

…( إ ويجللوز للجهلة المانحللة للتللرخيص إلغللاؤط أو إيقلاف النشللاط بقللرار مسللبب ….والنفايلات الخطللرة 

لغاء الترخيص الصلادر ….( بأنهر ) 2مكرر  84وكذلك أشارت المادة ) يجوز الحكم بغلق المنشأة وام

 لف ( .لها أو وقف النشاط المخا

لسنه  24أما التشريع األماراتي فلم يشر إل  هذا الجزاء ال في قانون حماية البيئة وتنميتها رقم      

 المعدل وال في القوانين الخاصة باإلشعاعات النووية أو المؤينه . 1999

 ونجلللد أن المشلللرع الفرنسلللي قلللد أشلللار إلللل  هلللذط العقوبلللة أو الجلللزاء فلللي قلللانون الشلللفافية والسلللالمة   

( بأنلللهر للللإلدارة الحلللق فلللي إنهلللاء 48فلللي الفقلللرة العاشلللرة ملللن الملللادة ) 2006لسلللنة  686النوويلللة رقلللم 

 الترخيص حماية للمصالح العامة وبغية تحقيق الوقاية والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون .

ة وهملللا هللذا وقللد أشللار المشللرع العراقلللي اللل  مصللطلحين آخللرين لللم تشلللر لهمللا بقيللة القللوانين المقارنلل

 . (1)التعليق والتعديل إ والتعليق هنا يقصد به اإليقاف المؤقت
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____________________________ 

والمتعللق بالرقابلة علل  اسلتخدام مصلادر النشلاط اإلشلعاعي فلي  2006لسلنة  1( من قلانون  رقلم  80( المادة ) 1)

 العراق . 

  لخاتمددددددددددددد  
  
لمسللنا مجموعللة مللن النتللائج والتوصلليات التللي توصلللنا اليهللا وكانللت وفللي ضللوء مللا تقللدم ة   

  -عل  النحو االتي :
 

الطبيعللة الخاصللة لجللرائم التلللوث باإلشللعاع النللووي تتميللز عللن الجللرائم األخللرى الملوثلله للبيئللة إ  – 1

حيلللث أنهلللا فلللي األصلللل تعلللد ملللن الجلللرائم العاديلللة إ إال انهلللا اسلللتثناء منهلللا وذللللك لطبيعتهلللا الخاصلللة 

لمتعلقة بمصلحة اجتماعية إ بلل األجيلال القادملة وكلل المظلاهر الحياتيله األخلرى فهلي تهلدد الحيلاة ا

عل  كوكب األرض إ ولكونها تتميز بخصائص مختلفة علن بقيلة الجلرائم االعتياديلة كونهلا تعلد ملن 

وال محلل  جرائم الضرر والخطر إ وعدها جريمة شكلية إ وتتجاوز قاعدة اإلقليمية والزمان والمكلان إ

لرضلا المجنلي عليله فيهلا .... وعيرهلا ملن تللك الخصلائص التلي فرضلت لهلا طبيعلة خاصلة جعلتهلا 

 مختلفة عن كل جرائم البيئة االخرى . 
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عل  الرغم من التنلوع فلي العقوبلات القانونيلة التلي تناولتهلا القلوانين العراقيلة المتعلقلة باإلشلعاع   -2

اسللب مللع نوعيللة الجللرائم النوويللة المقللررة لهللا إ ومللع حجللم األضللرار النللووي إال أنهللا فللي الحقيقللة ال تتن

الناتجللة عنهللا إ حيللث تتسللم بالضللعف مقارنلله مللع الجللرائم المتعلقللة باإلشللعاع النللووي إ حيللث نجللد أن 

المشللرع األمللاراتي كللان أكثللر أتسللاعًا بفاعليتلله فيمللا يتعلللق بهللذا الجانللب وتضللمن عللدد مللن العقوبللات 

و اعتمللاد عقوبللة سللجم مللع التطللورات التللي تصللاحب هللذا النللوع مللن الجللرائم المختلفللة والتللي كانللت تن

للللذا نوصلللي المشلللرع   …..المصلللادرة الوجوبيلللة إ كعقوبلللة تكميليلللة تضلللاف إلللل  العقوبلللات األصللللية 

العراقي بأن يسير عل  ما سار اليه المشرع األماراتي حيث  أشار ال  خطورة هذط الجرائم وأورد لها 

 عقوبة اإلعدام . 

 

أن حمايلة البيئللة مللن األضللرار الناتجللة عللن اإلشلعاعات النوويللة لهللا عالقللة وثيقللة بحمايللة حقللوق  –3

 …..اإلنسان إ وهذا ما أكدتهر العديد من التشريعات الوطنيه والدولية 

لذا عل  المشرع العراقي ان يصدر قانون موحد وشلامل ينسلجم ملع التطلورات الدوليلة فلي مجلال     

 شعاعات النووية إ وكذلك انسجامًا مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية . حماية البيئة من اإل

 

ال تكفللي الحمايللة الوطنيللة لحمايللة البيئللة مللن اإلشللعاعات المؤينلله بللل ال بللد مللن تللوافر الحمايللة  -4

الدوليلة اللل  جانبهللا وذلللك مللن خلالل أيجللاد وسلليلة وفعالللة ومللؤثرة علل  الللدول تلللزم جميللع الللدول دون 

النضمام ال  االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقلة بالمجلال النلووي إ كفلرض عقوبلة ملن استثناء با

قبللللل منظمللللة الوكالللللة الدوليللللة للطاقللللة الذريللللة بعللللدم السللللماح باالسللللتيراد مللللن أي دولللللة ال تللللنظم اللللل  
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المعاهلللدات أو علللدم منحهلللا أي مسلللاعدات ملللن البنلللك اللللدولي فلللي حاللللة علللدم انضلللمامها للمعاهلللدات 

 ة وتكون الجهة التي تراقب كل هذط النشاطات هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية . المطلوب

 

ضللرورة تضللمين قللانون حمايللة وتحسللين البيئللة عللل  نصللوص متنوعللة فللي العقوبللات السللالبة  – -5

دارية بملا يتناسلب ملع أهميلة المصللحة التلي تشلكل هلذط الجلرائم اعتلداء  للحرية من عقوبات جنائية وام

 تشديد العقوبة عل  مرتكبيها لتكون العقوبات أكثر صرامة في مكافحة هذط الجرائم .عليها إ  و 

 

افتقلللار التشلللريعات القانونيلللة المكرسللله لحمايلللة البيئلللة ملللن اإلشلللعاعات النوويلللة الللل  التفعللليالت  – 6

العمليلللة الالزملللة لضلللمان دقلللة تنفيلللذ اإلجلللراءات لتلللوفير الحمايلللة لالزملللة إ والتلللي تتناسلللب ملللع طبيعلللة 

وعية الجرائم الماسة بالبيئة بشكل علام وجلرائم التللوث باإلشلعاع النلووي بشلكل خلاص إ حيلث ملن ون

 ……أجل اإلسراع بالتنفيذ ولغرض تالفي خطر التلوث باإلشعاع النووي 

 2009لسلنه  27( من قانون حماية وتحسين البيئة العراقلي رقلم 33لذا نوصي بتعديل المادة )     

ت الضللبط اإلداري البيئللي مللن تطبيللق الغرامللة والمصللادرة ومللع قللدرتها عللل  بالشللكل الللذي يمكللن هيئللا

سحب الترخيص أو الغائه بالنسلبة للمشلروعات المسلببة لألضلرار البيئلة إ وكملا يكلون لهلا الحلق فلي 

 إزالة هذط األضرار عل  نفقه المخالف . 

 

يمة االسلتيراد إ للذا نتمنل  لم يشر المشرع ال  جريمة التصدير إ بل أكتف  فقط باإلشارة ال  جر  -7

مللن المشللرع أن يشللير اللل  هللذط الجريمللة لخطورتهللا وأهميتهللا كمللا أشللار اللل  جريمللة االسللتيراد وأسللوة 

  بالمشرع االماراتي . 
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جريملللة التللللوث باإلشلللعاع النلللووي ملللن جلللرائم الضلللرر إ وكلللذلك ملللن جلللرائم الخطلللر إ حيلللث أن  – 8

ة بعناصلر البيئللة العتبللار الفعلل مجللرم إ وأحيانللًا يكتفللي المشلرع قللد يشللترط أحيانلًا نتيجللة جرميلله ضللار 

بتوافر السلوك األجرامي لصعوبة تحديد الضرر حيلث كانلت غايلة المشلرع العراقلي ملن هلذا هلو ملن 

أجللل توسلليع تجللريم السلللوك الخطللر فللي مجللال الجللرائم النوويللة وأن يفسللر معيللار االحتمللال ألنلله هللو 

ماعة ويتعرض فيه األشخاص والكائنلات األخلرى الل  خطلر األخر يهدد المجتمع العام ومصالح الج

 إ حيث يشمل كل من الجرائم النووية العمدية والغير العمدية . 

 

 لحق لم

 
أن يكىىون متعلىىي بالم ىىاطر النوويىىة أو المنىىاطي الملوثىىه فىىي محافظىىة  فىىي هىىلا الملحىىي ارت ينىىا      

 البصرة والسبب في ذلك ألن :

 ألجل المدينة التي أعيش بها هله الدراسة كانت  -1    

أن هىله المدينىىه هىىي األكثىىر فىي الشىىرق األوسىىط حسىىب معلومىاتي تعر ىىت الىىى إشىىعاعا    -2    

مى  التحىالا الىدولي والقىوة  2003وكىللك الثانيىة سىنه  1990نووية منل حرب ال لىي  األولىى سىنه 

ألمىىراا السىىرطانية فىىي األكبىىر فىىي العىىالم , حيىىث اسىىت دمت تلىىك األسىىلحة النوويىىة  , وانتشىىار ا

المحافظة مقارنه م  بقية محافظىا  العىراق األخىر  , وهىلا دليىل يعتمىد فىي مجىال الطىب علىى أنىه 

 السبب األكثر أو األقو  والتي هي الملوثا  النووية .  
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ــمـــــــال  ادرـــــــصـــ

 

 أواًل : القرآن الكريم

 

 ثانيًا : الكتب

 

إ المحكمة الجنائية الدولية ومنع اسلتخدام أسللحة اللدمار الشلامل إ مركلز إبراهيم محمد العتاني   -1

 . 2001دراسات الوحدة العربية إ بيروت إ سنة 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي إ المصباح المنير ة المطبعة األميريلة إ القلاهرة إ سلنة  -2

1922 . 

إ النشللر العلمللي  1إ دراسللة تأصلليليه  إ ط  د . أحمللد عبللد الكللريم سللالمه إ قللانون حمايللة البيئللة -3

 . 1997للمطابع إ الرياض إ سنة 

د . احمد ملدحت أسلالم إ التللوث مشلكلة العصلر إ المجللس اللوطني للثقافلة والفنلون وايداب  إ  -4

 1990الكويت إ سنة 

ندرية إ إ منشأة المعلارف إ اإلسلك 2أحمد محمود الجمل إ حماية البيئة البحرية من التلوث إ ط  -5

 . 2003سنة 

السيد سعيد عتيلق ة شلرح قلانون العقوبلات إ القسلم العلام إ دار النهضلة العربيلة إ القلاهرة إ سلنة  -6

2005 . 
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السلليد يوسللف بللن عبللد ه جمللل الليللل إ أسلللحة الللدمار الشللامل إ مؤسسللة فللؤاد للتجليللد إ لبنللان إ  -7

 . 2003سنة 

إ دار النهضللة العربيلة إ بللدون مكللان  1والتطبيللق إ ط  أشلرف هللالل إ جلرائم البيئللة بللين النظريلة -8

 . 2005نشر إ سنة 

د . أيمن محمد سلليمان مرعلي إ النظلام القلانوني للتلراخيص النوويلة واإلشلعاعية إ دار النهضلة  -9

 . 2003العربية إ القاهرة إ سنة 

ي المعاصلر إ ط د. إبن عامر المؤنسي إ أسلاس المسلؤولية الدوليلة فلي ضلوء القلانون اللدول  - 10

 . 1995إ مطبعة الجزاء إ الجزائر إ سنة  1

حلللازم علللتلم إ مشلللروعية األسللللحة النوويلللة فلللي ضلللوء اللللرأي االستشلللاري الصلللادر علللن محكملللة  -11

 . 2000إ دار المستقبل العربي إ سنة  1العدل الدولية إ دراسات في القانون اإلنساني إ ط 

إ دار النهضللللة العربيللللة إ  2روس العصللللر إ ط فيلللل….حسللللن احمللللد شللللحاته إ التلللللوث البيئللللي  -12

 . 1999إ سنة القاهرة 

 . 2006د. حسين علي السعدي إ علم البيئة إ دار اليازوري إ عمان إ األردن إ سنة   -13

د. خالللد السلليد متللول  محمللد إ نقللل النفايللات الخطللرة عبللر الحللدود والللتخلص منهللا فللي ضللوء  -14

 .2005هرة إ سنة إ القا 1احكام القانون الدولي إ ط 

 1د . خالد مصطف  فهمي إ الجوانبي القانونية لحماية البيئة من التلوث إ دراسة مقارنه إ ط  -15

 . 2011إ دار الفكر الجامعي إ االسكندرية إ 

رانلللدل فورسلللبرج وولللليم دريسلللكول إ منلللع انتشلللار األسللللحة النوويلللة والكيميائيلللة و البيولوجيللله إ   -16

 . 1998شر إ سنة الجمعية المصرية للن
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إ  1د. رجللاء وحيللد دويللدري إ البيئللة بمفهومهللا العلمللي المعاصللر وعمقهللا الفكللري التراثللي إ ط  -17

 .  2004دار الفكر إ دمشق إ سنة 

 . 2001د . زين الدين عبد المقصود غنيمي إ قضايا بيئية معاصرة إ اإلسكندرية إ سنة  -18

 .  2008إ دار أسامه إ األردن  إ سنة  1إ ط د . سلطان الرفاعي إ التلوث البيئي   -19

 . 2002د . سلمان عبد المنعم إ علم الجزاء الجنائي إ بدون مكان نشر إ سنة  -20

 . 2010إبدون مكان نشر إ سنة  1سليم مطر إ موسوعة البيئة العراقية إ ط  -21

ن التللوث إ دار النهضلة د . صالح محمد محمود بدر الدين إ االلتزام اللدولي لحمايلة البيئلة مل -22

 . 2006العربية إ القاهرة إ سنة  

د الصللديق محمللد العاقللل و د. أحمللد عيللاد مقيلللي و د. علللي عبللد الكللريم علللي إ تلللوث البيئللة  -23

 . 1990إ منشورات الجامعة المفتوحة إ طرابلس إ سنة   1الطبيعية إ ط 

مطبعة الرسلالة إ بلدون مكلان نشلر إ  إ 4طاهر أحمد الزاوي إ ترتيب القاموس المحيط إ ج   - 24

 . 1959 ةسن

. مطبعة عيس  الحلبي إ بدون مكان نشر إ  1الطاهر أحمد الزاوي إ مختار القاموس إ ط   - 25

 . 1964سنة 

إ المؤسسلللة الجامعيلللة للدراسلللات  1د . علللامر طلللراف إ التللللوث البيئلللي والعالقلللات الدوليلللة إ ط  -26

 . 2008والنشر والتوزيع إ بيروت إ سنة 

. عبللد الجبللار عبللود الحلفللي إ التلللوث البيئللي فللي البصللرة إ دار الكفيللل للطباعللة والنشللر إ د   - 27

 . 2014 بدون مكان نشر إ سنة

 . 1995عبد الحميد طاهر إ أسلحة القرن العشرين إ بدون مكان نشر إ سنة  - 28
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د . محملللد عبلللد اللللرحيم النلللاغي إ الحمايلللة الجنائيلللة فلللي مجلللاالت الطاقلللة النوويلللة السللللمية إ   - 55

 . 2006مطابع الشرطة للنشر والتوزيع إ مصر إ سنة 

ام إ دار األيملان للطباعلة إ بلدون د . محمد عيد الغريلب إ شلرح قلانون العقوبلات إ القسلم العل - 56

 . 2000مكان نشر إ  
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نللور الللدين هنللداوي إ االعتللداء عللل  البيئللة جريمللة مجهولللة إ المللؤتمر العلمللي للسللالم وحمايللة  - 69
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 . 2009الكيماوية إ كلية الحقوق إ جامعة الموصل إ سنة 

 

 ثالثًا : البحوث والرسائل الجا عية :

 

عل  أنواع التللوث البيئلي إ بلدون مكلان د. إبراهيم بن عبد الحميد عالم إ بحث بعنوان أطالله   - 1

 نشر إ بدون سنة نشر .

خاجاك فرويلر وارتلان وارتانيلان إ دراسلة التللوث اإلشلعاعي بلاليورانيوم المنضلب لبيئلة محافظلة   -2

 . 2006البصرة إ رسالة ماجستير إ جامعة البصرة إ كلية التربية إ  سنة 

ة كليللة القللانون ر ة رسللالة ماجسللتي قللانون الجنللائيالعالقللة السللببية فللي ال إ  رزكللار محمللد قللادر -3

 إ 1996 ة  ة جامعة صالح الدين والسياسة

 .2013عبد الستار يونس الحمدوني إ الحماية الجنائية للبيئة إ دراسة مقارنه إ مصر إ سنة  - 4

البيئلي علي عدنان الفيل إ دراسة مقارنه للتشريعات العربية الجزائيلة فلي مكافحله جلرائم التللوث  -5 

 . 2009إ بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث اإلنسانية إ المجلد التاسع إ العدد الثاني إ سنة 
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. محملد حسلين عبلد القلوي إ بحلث حلول التلللوث البيئلي إ مركلز األعلالم األمنلي إ بلدون مكللان  - 6

 نشر إ بدون سنة نشر .

رة فللي الصللناعات البتروليللة إ مجلللة محمللد عبللد القللادر الفقللي إ بحللث حللول أدارة النفايللات الخطلل - 7

 . 2002إ أبو ظبي إ سنة  33إ سنة  384أخبار النفط والصناعة إ العدد 

د . مسعد عبد الرحمن زيدان إ المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية ال  الدول الناميلة إ  - 8

 . 2014كلية العدالة الجنائية إ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية إ سنة 

د. ميرفت محمد البارودي إ المسؤولية الجنائية عن االلتزامات السلمية للطاقة النووية إ رسالة   - 9

 . 1993دكتوراط إ كليه الحقوق إ جامعة القاهرة إ سنة 

نللوار دهللام مطللر الزبيللدي إ الحمايللة الجنائيللة للبيئللة ضللد أخطللار التلللوث إ رسللالة ماجسللتير إ  - 10

 . 1997القانون إ سنة  جامعه بغداد إ كلية
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 بشان منح االجازة لمصادر اإلشعاع . 1981لسنة  57تعليمات رقم  - 5
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إ المنشورة فلي الجريلدة الرسلمية إ الوقلائع العراقيلة إ رقلم  1989لسنة  4التعليمات العراقية رقم  - 6

 . 5/6/1989في  3258

 المتعلقة بتشكيالت دائرة حماية وتحسين البيئة . 1998( لسنة 1لعراقية رقم )التعليمات ا - 7

 . 2001لسنة  2قانون نظام حماية الموارد  المائية العراقي رقم  - 8
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 . 2008لسنة  37رقم  قانون البيئة العراقي – 10
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 . 2011( لسنة 1النظام الداخلي لتشكيالت وزارة البيئة ومهامها رقم ) -12

 بشأن تصفية المنشآت النووية العراقية . 2014لسنة  1التعليمات العراقية رقم  - 13

 

   -خا سًا : التشريعات الدولية  :
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 . 2004لسنة  1540قرار مجلس األمن المرقم  – 26

 .2006لسنة  686قانون الشفافية والسالمة النووية الفرنسي رقم  - 27
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 سادسًا : ال جالت والتقارير : 

إ  1995إ الواليات المتحلدة إ آذار إ سلنة تقرير األمم المتحدة للبيئة والتنمية إ مؤتمر بنهاغن  – 1
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مجلللة الطاقللة النوويللة أمللان ومسللتقبل إ وزارة الكهربللاء إ هيئللة المحطللات النوويللة لتوليللد الكهربللاء  – 3

 المصرية .

 

 رنيت :سابعًا :  واقع االنت

 http://www.phys4arab.net/vb/showthread.php?t=20860الموقع االلكتروني :  -1

اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرابط االلكترونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي :  -2

/forum/index.php?topic=617472.0http://www.ankawa.com 

  /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/arالرابط االلكتروني :  - 3

 الرابط اإللكتروني  -4



 دراسة مقارنة –الحماية الجنائية من التلوث باألشعاع النووي  م.م نور حسين عباس الالمي

 

 السياسية واالقتصداية.برلني.املانيا ور:املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجيةالناش 210

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%

A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A  20/12/2014إ متلللللللللللللللللللللللللللللللاح 

 م03:30إالساعة 

  2015-2-4ظهللللرًا يللللوم  12:57فللللي السللللاعة التقريللللر منشللللور عللللل  الللللرابط التللللالي :  - 5

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=447190&eid=776 

 14القللانون الللدولي اإلنسللاني وفتللوى محكمللة العللدل الدوليللة إ مقللال منللور عللل  االنترنيللت فللي  - 6

 ظهراً  1:00الساعة  11/2014/

www.icrc.org/web/ara/siteara 

 

 صباحاً  7:50إ الساعة  2015-3-13التعريف منشور عل  الرابط االلكتروني في  - 7

http://cosit.gov.iq/documents%5Cstatistics_ar%5CEnvironment%5CSurvey

9%86%%5CMetadata/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D

D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9
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stractAb 
       During the last years a big development happened in the society 

, our society today is distinguished from the previous society .  

According to this development which happened in increase , a new 

patrons of crimes emerged in the society , these crimes are very 

dangerous on the human , and on his environment and his properties , 

from these crimes , the crimes of nuclear energy , and its different uses , 

in different aspects of the life . 

          The dangerous of these crimes is not only on the 

present generation , it extend to include the next generations , 

beside it include many locations and many states . Its target is 

not one person , but many persons and many creatures in the 

world we cannot account it . 
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      The scientific progress in technology leaded to increasing 

in the quantity of the garbage , specially the nuclear garbage , 

this garbage used as alternative to the traditional sources of 

energy . The leaded to make different in the attitudes of the 

criminal legislatures to chose the perfect means which achieve 

the criminal protection from the nuclear radiation . 

          This subject as one of a new and important subjects , 

which it doesn't get a sufficient care from the legal studies . 

Despite of its big important , this subject never take a 

necessary interest from the researchers either in scientific and 

academic side , especially after the increasing in the pollution in 

the nuclear radiation in all the word , and the increasing in 

         the dangerous of its results , in both sides practical and 

theoretical aspects . 

          Due to the theoretical aspect it is important to point to 

the crimes of the environment pollution , and due to the 

practical aspect the subject has a big important , because of 
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the issues of the nuclear pollution , which it resulted from the 

nuclear explosion , in addition to the uses of the nuclear energy 

in different aspects like medicine , military and political aspects 

, and so … on . 

           The problem lie in important point , this point is : Is 

that any criminal protection to the environment from the 

pollution of the nuclear radiation ? and what about its effect ?  

          Because this thing require a criminal protection from a 

special body , and it must be enough and suit , whether it came 

from the internal or external legislations . 

         Despite of the variation in the legal punishments of the 

nuclear pollution which some laws adopted it , it actually not 

suit to the kind of nuclear crimes of the nuclear pollution . 

Therefore it must point to the important of a clear and frank 

constitutional test . 

          We need to release a unified law suit to the new 

International development in the aspect of the protection of the 
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environment from the nuclear pollution , and this law must be 

suit with the International agreements and the  International 

treaties .  

         The word realizing now the important of the using of the 

nuclear energy , despite of its dangerous and its damages , this 

push to make a developing law , in order to avoid these 

damages , and emphasize on the protection of the environment 

from the dangerous of the pollution of nuclear radiation . 

 

 

 

 

 


