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 نياألستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد العناالمشرف على الرسالة: 

 

م ونجح في تطوير التكنولوجيا المتعلقة 1942نووية منذ عام لقد امتلك اإلنسان بناصية الطاقة ال

بها وتسخيرها لخدمته، ولسوء الحظ كان أول تطبيق عملي لهذه التكنولوجيا الحديثة في ميدان 

الحروب، ولكن اإلنسان استخدم هذه الطاقة في األغراض السلمية بعد ذلك، وتطورت هذه 

، وأيا  كان استخدام الطاقة النووية سواء في وقت اعبر الزمن وبلغت مبلغا عظيماالستخدامات 

 السلم أو الحرب، فإن لها أضرارها الجسيمة التي تتعدى كل الخطوط.

في مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، مما ابتداء الجدل  هذا وقد ثار

استندوا إلى النظام األساسي  أدى ذلك إلى االختالف بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون

، ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وقرارات الجمعية العامة  للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 من الدولي بالتكنولوجيا النووية.المتحدة، وكذلك اعتراف مجلس األ لألمم

طاقة النووية أما المعارضون فقد استندوا في معارضتهم لغموض مفهوم االستخدام السلمي لل

 وعدم تحديد المواد والمعدات التي يشملها االستخدام السلمي للطاقة النووية.

وإزاء الخالف السابق انتصر الفقه الدولي ومحكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها في 

 م إلى مشروعية االستخدام السلمي للطاقة النووية.1996الثامن من يوليو لعام 

ة قطر االستخدام السلمي للطاقة النووية وانضمت لمعظم االتفاقيات الدولية المنظمة ولقد أيدت دول

جاء الستخدام الطاقة النووية، ولكن بضوابط توافر الخبرة الفنية واألمنية الالزمة، وهذا الموقف 

 موقف جامعة الدول العربية.متماشيا مع 

ولية القانونية الدولية عن األضرار على المسؤ ومما تجدر اإلشارة إليه أن جل البحث انصبّ 

الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم، حيث تطورت تلك المسؤولية من مسؤولية 

تقليدية، تقوم على أساس فكرة الخطأ، إلى مسؤولية موضوعية مطلقة تقوم على أساس فكرة 

عن خطأ  اهذا الضرر ناتج تحمل التبعة، وأصبحت  المسؤولية اآلن تقوم على الضرر سواء كان

الطاقة النووية لألغراض السلمية،  للدول الحق في استخدام ، فإذا كان  أو حتى عن عمل مشروع

 فمن حق المجتمع الدولي أن ال تتعسف تلك الدول في استخدام هذا الحق.
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فالمسؤولية الموضوعية تقوم على أساس الضرر الصادر عن عمل أو امتناع عن عمل ضار 

ر وأن يكون منسوبا  إلى أحد األشخاص القانونية الدولية أو أحد األشخاص االعتبارية سواء بالغي

 . أكانت حكومية أو خاصة ، أو لفرد إذا كان مرتكبا  لجريمة دولية

أكده  وقد حرص القانون القطري على تبني المسؤولية الموضوعية في بعض نصوصه، منها ما 

على م بإصدار القانون المدني، حيث نص 2004( لسنة 22) ( من القانون رقم212نص المادة )

" كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض  أنّ 

 له فيه". الضرر الذي تحدثه هذه األشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي ال يد

ها التعويض كأثر من آثار قيام المسؤولية الدولية، فإن آثار تلك المسؤولية عديدة منومن هنا 

، وكالهما تناولته االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ا  وقد يكون مالي ا  والتعويض قد يكون عيني

بالتنظيم، وبضرورة وضع ضمانات الستيفاء الحق في التعويض، ومن هذه الضمانات أن تقوم 

للوفاء به، كما يجب على  ا  ء بنفسها أو بوصفها ضامنسواالضرر  الدولة بدفع التعويض لجبر

الدول أن تلجأ إلى التأمين اإللزامي وتقوم بإنشاء شركة متخصصة لتأمين المنشآت النووية ضد 

 المخاطر الناشئة عن االستخدام السلمي للطاقة النووية.
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 شكر وتقدير

 

الجليل أ.د/ إبراهيم محمد العناني أستاذ األستاذ  لى أستاذي ومعلميأتقدم بخالص الشكر والتقدير إ 

القانون الدولي في كلية القانون بجامعة قطر لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة، فكان وساما  

على صدر البحث والباحث، فأتاح لي شرف التتلمذ على يديه وغمرني بوافر رعايته وشملني 

، وأتوجه بالشكر  ي طوال فترة إعداد هذه الرسالة، وكانت نصائحه نبراسا  ل بواسع عطفه وكرمه

، فهم أهل  لألساتذة األجالّء أعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها

مّهد لي االنضمام إلى برنامج الدراسات لسد خللها وتقويم معوجها، والشكر موصول لكل من 

 .في إنجاز هذه الرسالة ي يد العون والمساعدةل العُليا بكلية القانون بجامعة قطر ومدّ 
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 اإلهداء 

 

 

 يامن أحمل اسمك بكل فخر  

 يامن أودعتني هلل في هذه الدنيا ورحلت عنا

 رحمه هللا إلى ) أبي (

 إلى حكمتي..... وعلمي

 إلى أدبي....... وحلمي

 إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل

 عد هللا ورسولهإلى كل من في الوجود ب

 إلى أمي الغالية

 إلى من سعدت معهم ورافقوني درب الحياة
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 المقدمة

إن التطور الذي طرأ على العالقات الدولية والتقدم العلمي الذي شمل كافة المجاالت ألقى 

بظالله على المسؤولية الدولية، مما استلزم تظافر الجهود نحو وضع قواعد قانونية جديدة بغية 

 عات والمشكالت بين الدول.إيجاد الطرق المناسبة لتسوية المناز

ووفقا  للنظرية التقليدية كان يشترط لترتيب مسؤولية الدولة أن ترتكب خطأ يخالف أحكام القانون 

الدولي أو التزاماتها الدولية، ولكن نظرا  للتقدم التكنولوجي الهائل في جميع مناحي الحياة، فإن 

لحق ضررا  بالغير حتى ولو كان الفعل المشرع الدولي اتجه إلى تحريم كل فعل من شأنه أن يُ 

 مشروعا  وُمباحا  وفقا  ألحكام القانون الدولي.

وبالنظر إلى األضرار التي قد تنتج عن استخدام الطاقة النووية وطبيعتها الخاصة وتأثيرها 

مع لتتالءم  بعيد المدى، نادى فقهاء القانون الدولي بضرورة تطوير قواعد المسؤولية الدولية

 تلك األضرار. طبيعة

، فكان  ولما سبق بيانه فقد رأيت أن هذا الموضوع جدير بتسليط الضوء عليه والوقوف عنده مليا  

) المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في  اختياري لعنوان البحث 

 عواقب كن أن تؤدي إلى وقت السلم ( ، خاصة  وأن أضرار االستخدام السلمي للطاقة النووية يم

 ح.اجسيمة في األموال واألرو

 أهم صعوبات البحث : -أوال  

 -:بما يلي يمكن تلخيص أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في هذا الموضوع، 

الطابع الفني لموضوع البحث، حيث ينبغي عند معالجة هذا الموضوع ضرورة اإللمام  .1

حتى تتم مواجهة المشكالت القانونية التي  ،ة بالجوانب الفنية والتقنية للطاقة النووي

تثار بشكل صحيح، فال يجوز أن يتعرض باحث لمثل هذا الموضوع دون أن يكون 

 ، بحيث يكون قادرا   استخدام الطاقة النووية ومحاذيرعلى علم بالقدر األساسي بمزايا 

التي يتم فيها على وضع حلول قانونية ناجعة تتماشى مع البيئة التكنولوجية والتقنية 

 استخدام الطاقة النووية.

تكمن الصعوبة أيضا  في مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية التقليدية على استخدام  .2

الطاقة النووية وخصوصيتها، وإن كان من الممكن تطبيق القواعد التقليدية فهل يمكن 

  ؟لنووية استخدام الطاقة امع تطويع هذه المبادئ عن طريق التفسير لتتالءم 

كما تتمثل صعوبة البحث في أننا بصدد مبادئ أساسية تحكم النظرية العامة للمسؤولية      .3

 الدولية ، فهل يمكننا مناقشة هذه المبادئ في ظل خصوصية استخدام الطاقة النووية.
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 ندرة المؤلفات الفقهية المتعلقة بهذه النوعية من الدراسات في دولة قطر. .4

 :  وأهدافها هميتهاأو اسةالدر مشكلة -ثانيا

 :  الدراسة مشكلة - أ 

 عككن الناشككئة الدوليككة المسككؤولية تحديككد واجهككت هككذا البحككث تكمككن فككي التككي الرئيسككية المشكككلة إن

 الكدولي التعكاون خكالل مكن الدولكة دور وبيكان  ، مرتكبهكا مسؤولية وتحديد النووية الطاقة استخدام

 قكككدر منهكككا والتقليكككل النوويكككة الحكككواد  وقكككوع نكككعلم الدوليكككة والمنظمكككات األخكككرى الكككدول مكككع

 علكى الضكوء وتسكليط ، القطكري والقانون الدولي القانون ظل في عواقبها من والتخفيف  اإلمكان،

 الحتماالت وقوع هذا النوع من الحواد  النووية. القطري القانون مواجهة

 :   الدراسة أهمية - ب

لقلة  ، المتجددة الطاقة مصادر من كمصدر النووية ةالطاق أهمية من الدراسة هذه أهمية  تنبع 

 نتاجيتها.إتكاليفها وارتفاع 

 السلمية المجاالت في استخدامهامما يتعدد  النووية الطاقة كون في الدراسة أهمية تنبع كذلك

 في الحديث الوقت في استخدامها زاد قد الطاقة هذه نإ بل ، العسكرية المجاالت في وأيضا  

 .  سلميةال المجاالت

 تفوق ا  وأضرار ا  عيوب لها أن إال ، مزايا من تحققه وما النووية الطاقة أهمية من الرغم وعلى

 في الجسيمة األضرار هذه عن للمسؤولية التعرض لزم لذلك ، األخرى الطاقة مصادر بكثير

 اقةالط  استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسؤولية وخاصة ، والممتلكات األرواح

 السلم. وقت في النووية

 :   الدراسة أهداف -ج

 الفقه رجال جانب من المجال هذا في أجريت التي الدراسات من كغيرها الدراسة هذه  تهدف

 استخدام عن الناتجة األضرار طبيعة مع مءتتال الدولية للمسؤولية جديدة قواعد وضع إلى الدولي

 على حصولهم ضرورة في - الضحايا مصلحة بين التوفيق معها يمكنو ، النووية الطاقة

 في الشعوب مصلحة وبين  - الكارثة حد إلى تصل أضرار من يلحقهم عما العادل التعويض

 .  يةالبشر لخير الجديدة الطاقة وازدهار تنشيط ضرورة
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  :   الدراسة فرضيات أو أسئلة - د

 اإلجابة نحاول سوف التي اؤالتالتس من العديد في الذهن تدور ، الدراسة هذه في البدء قبل

 الدولية المسؤولية قواعد تستطيع هل ، التساؤالت هذه أولى ، الدراسة هذه خالل من عليها

المشروع  غير العمل سيظل وهل ؟ النووية الطاقة استخدام عن الناتجة األضرار جبر التقليدية

 نشاطها عن الناتجة األضرار نع الدولة مساءلة وهل يمكن   ؟ الدولية المسؤولية أساس هو وحده

 وجهة من المتبعة الحديثة االتجاهات هي وما ؟ السلم وقت في النووية الطاقة في المشروع غير

 ؟ الدولي والقضاء الفقه نظر

 :   البحث منهج -ثالثا

 ، علمية مناهج ةعد على اعتمدت قد الدراسة هذه فإن ، الدراسة موضوع لخصوصية نظرا   

 تحقيق وألجل ، تفصيالته بمختلف اإللمام ومحاولة البحث موضوع إثراء بقصد نهابي فيما تتكامل

 . الوصفي التحليلي المنهج تباعاب أقوم فسوف ، الغاية هذه

 هاتتضمن التي القانونية النصوص تحليل على باألساس يقوم الذي المنهج هذا على سأعتمد حيث

 .   الوطنية والقوانين الدولية المعاهدات

 خطة الدراسة : -عاراب 

لية الدولية عن األضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في ؤوسيتم تناول موضوع المس

 وقت السلم ، من خالل خطة الدراسة التالية : 

 فصل تمهيدي : ماهية الطاقة النووية ومفهوم المسؤولية القانونية الدولية .

 المبحث األول :  ماهية الطاقة النووية .

 مطلب األول: تعريف الطاقة النووية.ال

 المطلب الثاني: الطاقة النووية بين المأمول والمحظور.

 المبحث الثاني : مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية.

 طارها القانوني.إالمبحث الثالث : مفهوم المسؤولية القانونية الدولية و

 لقانونية الدولية.المطلب األول: مفهوم المسؤولية ا

  المطلب الثاني: اإلطار القانوني للمسؤولية الدولية.

 الفصل األول : المسؤولية في حال التعسف في استعمال الحق .

 الحق. استعمال في التعسف وتطبيقات المبحث  األول :  معايير

 المطلب األول: المعايير الفقهية والتشريعية في استعمال الحق.

 الجانب التطبيقي للتعسف في استعمال الحق.المطلب الثاني: 
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 المتعسف . على الجزاء لتوقيع المعتمد القانوني األساس  :الثاني المبحث

 المطلب األول: توافر قصد اإلضرار بالغير من عدمه.

 المطلب الثاني: الجانب التطبيقي للمسؤولية في حال التعسف في استعمال الحق.

 موضوعية )تحمل تبعة المخاطر ( .الفصل الثاني : المسؤولية ال

 المبحث األول : مفهوم المسؤولية الموضوعية في الفقه والتشريع .

 المبحث الثاني : الضرر كأساس للمسؤولية الموضوعية .

 قيام المسؤولية الدولية عن األضرار النووية .لالفصل الثالث : التعويض كأثر 

 المبحث األول :  التعويض.

 ضمانات الوفاء بالتعويض.المبحث الثاني:  
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 يديهمالتالفصل 

 ةة الدولي  ة القانوني  ة ومفهوم المسؤولي  ة الطاقة النووي  ماهي  
 

منذ بداية القرن العشرين تشهد البشرية أحداثا  متعددة مهدت لنشأة وازدهار ما عرف بالتكنولوجيا 

نشطاري متسلسل عام ، والتي بدأت بإكتشاف النشاط اإلشعاعي ونجاح أول تفاعل ا النووية

ك اإلنسان بناحية سم بجامعة شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية، ومنذ ذلك التاريخ أم1942

، ولسوء الحظ كان  الطاقة النووية، ونجح في تطوير التكنولوجيا المتعلقة بها وسخرها لخدمته

 .(1)أول تطبيق عملي لهذه التكنولوجيا الحديثة في ميدان الحروب 

استخدامات سلمية فكي لها   تخدام الطاقة النووية ال يقتصر على االستخدام الحربي وإنما أيضا  واس

توليد الطاقة، ولككن ككال  مكن االسكتخدام السكلمي وغيكر السكلمي مكن الممككن أن يؤديكا إلكى أضكرار 

سكس تتأ فهكلبالغة باألرواح والممتلكات، لذلك كان البد من البحث عن أساس المسكؤولية الدوليكة، 

 ؟ أم أنهكا سكوف تتأسكس علكى الضكرر فقكط ؟ هذه المسؤولية على الخطأ والضرر وعالقة السكببية

اسكتخدامات الطاقكة النوويكة  دوكل ذلك حتى تنشأ المسؤولية الدولية عن األضرار التكي تحكد  عنك

 في وقت السلم والحرب، وإن كان يهمنا في موضوع بحثنا االستخدامات في وقت السلم.

 منطلق سوف نقسم هذا الفصل التمهيدي إلى ثالثة مباحث كالتالي:ومن هذا ال

 المبحث األول :  ماهية الطاقة النووية.

 المبحث الثاني : مدى مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية.

 المبحث الثالث : مفهوم المسؤولية القانونية الدولية وإطارها القانوني.

 

 

  

                                           

د. محمد محمود علي عبدالسالم، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على األمن النووي الدولي، ( 1)

 1م ، ص 2018رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 
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 المبحث األول

 هية الطاقة النوويةما 
   

 لها توفر بدأت حيث النامية الدول وازدهار تقدم على ساعدت النووية مما ال شك فيه أن الطاقة

بخير  البشرية على استخدامها طريق عن عادت النووية الطاقة أن كما الكهرباء ، من احتياجاتها

 والطاقة الوقود مصادر يعتوز في التوازن عدم عن الناشئ الوضع تصحيح خالل من   كثير ورقي

 . المتقدمة للدول المعيشة في المرتفع المستوى على أنها حافظت العالم ، كما في المألوفة

أن مصادر الطاقة التقليدية محدودة ولها استخدامات عديدة، وقد يحد   إليهومما تجدر اإلشارة 

ستخراج والنقل أو عند وخاصة البترول تلويث للبيئة سواء عند االعن استخدام تلك المصادر 

د من البحث عن بدائل بُ ، لذلك كان ال إنتاج الطاقة، األمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة للبيئة

وحتى يكتمل الحديث كان لهذه الطاقة، وتعد الطاقة النووية أحد هذه المصادر البديلة المهمة ، 

 التاليين : المطلبين علينا أن نعرض لتوضيح ذلك في لزاما  

 . النووية الطاقة تعريف:  األول المطلب

 الطاقة النووية بين المأمول والمحظور.:  الثاني المطلب
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  األول المطلب

  النووية الطاقة تعريف 

 تعتبر التي للصناعات خالفا   وذلك الدولي بالمجتمع المرتبطة الصناعات من النووية الطاقه تعتبر

 أو مساندتها ، وفي تشغيلها ومراقبة النووية الطاقه إقامة في كيشار إذ ، بطبيعتها محلية

   .(2) االعتبار في تؤخذ أن ينبغي دولية عوامل معارضتها

من التعريفات التي قيل بها في تحديد مفهوم الطاقة النووية، ما ذهب إليه التشريع األردني حيث و

فاعالت النووية االنشطارية أو االندماجية أو الطاقة النووية بأنها " تلك التي تتولد نتيجة الت عّرف

أي تفاعالت نووية أخرى، وهذه التفاعالت ينتج عنها طاقة تستخدم لألغراض المختلفة كتوليد 

نتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها إالكهرباء وتحلية المياه و

 . (3) من االستخدامات"

م 2010( لسنة 7فقد نظم الطاقة النووية واستخداماتها في القانون رقم ) أما القانون المصري

        ، وتناول تعريف الطاقة النووية بأنها بشأن إصدار قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية

واالضمحالل واالنشطار  " كافة أنواع الطاقة الناتجة عن الذرة خالل عمليات اإلثارة والتأين

 .(4) واالندماج"

ومن استعراض التعريفات المشار إليها في القوانين المذكورة، يمكن تلخيص تعريف الطاقة 

  . الطاقة المنبعثة نتيجة لتفاعل نووي، وتحديدا  انشطار نووي أو اندماج نووي أنهاالنووية في 

من األرض  ومن الناحية العملية تستخدم الطاقة النووية وقودا  مصنوعا  من اليورانيوم المستخرج

 . (5)والمعالج إلنتاج البخار وبالتالي توليد الكهرباء 

 والتي النووية المفاعالت نتاجإ تزايد السبعينات من الثاني النصف منة الفتر شهدت ولقد هذا

 من كان إذ انتكست أن تلبث لم النووية الطاقه اقتصاديات أن غير ، طويلة فترة إقامتها تستغرق

 والتكاليف للنفقات سليم تقرير وضع النووية المفاعالت إلنشاء األولى السنوات خالل الصعب

للمفاعل، وياُلحظ أن العمر  االفتراضي وهي العمر ا  عام 40 على تزيد فترة مدى على

 ةبدق رتقدّ  لم كذلك ، النووية الدول من كثير في عاما   60 إلى االفتراضي زاد في اآلونة األخيرة

                                           

، المكتبة األكاديمية،  اقتصادي منظور من المناخي والتغير ةالنووي والطاقة الطبيعي الغاز ، هللا عبد د. حسين (2)

 .53ص

 م بإصدار قانون الطاقة النووية.2007( لسنة 42( من القانون األردني رقم )1المادة ) (3)

 م  بإصدار قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية.2010( لسنة 7( من القانون المصري رقم )3المادة ) (4)

: اإللكترونكككككككككي لمؤسسكككككككككة اإلمكككككككككارات للطاقكككككككككة النوويكككككككككة علكككككككككى الكككككككككرابط اإللكترونكككككككككيالموقكككككككككع  (5)

WWW.ENEC.GOV.AE/AR  . 

http://www.enec.gov.ae/AR
http://www.enec.gov.ae/AR
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 التخلص ذلك في بما ، الخدمة عن توقفه وخروجه بعد المفاعل من لصالتخ نفقات الوقت ذلك في

 تلك وخطورة حجم واقعية وبصورة أكثر الوقت مضي مع ظهر فلما المنقول، غير هيكله من

 .(6)في البداية  مقدرا   كان ما فوق كثيرا   التكلفة تقديرات ارتفعت المشكلة،

 ، حكوميا  أم ال دعما   تتلقى كانت إذا وما مشروع،بال القائمة للشركة تبعا   التكلفة تتفاوت كذلك

 يستغرق قد المفاعالت بعض فبناء المفاعل، إقامة يستغرقها التي المدة قصر أو لطول تبعا وأيضا  

 أهمها إضافية نفقات المشروع خاللها يتكبدو،  أكثر أو أعوام 10 يستغرق وبعضها سنوات 6

 الفترة تلك أثناء عائدا   تحقق ال التي االستثمارات على المدفوعة الفائدة
 (7) .  

 

 : النووية ةبالطاق ةالمرتبط ةالدولي االعتبارات -

 أن ينبغي دولية مشكالت معارضتها أو مساندتها وفي وتشغيلها إقامتها في النووية بالطاقه يرتبط

 النووية ةالثقاف من ا  جزء تكون أن ينبغي كما ، جدواها دراسات إعداد عند االعتبار بعين تؤخذ

 تلك ةمقدم في ويأتي وأمنية سياسية مشكالت من بها يرتبط ما دراكإل الجماهير بها تتسلح التي

 استخدام في التوسع ةنتيج النووية األسلحة انتشار مخاطر حول الدولي القلق تزايد المشكالت

 إذا ذرية ةقنبل لصنع ا  صالح يصبح الذي اليورانيوم تخصيب ، مثل الخطورة المرتفعة التقنيات

 النووي الوقود صنع في يستخدم الذي البلوتينوم ومثل معينة، درجة فوق خصوبتها ارتفعت

 ةقنبل لصنع يصلح كما ، الكهرباء لتوليد النووية المفاعالت في لالستخدام تصنيعه بعد ويصلح

 ة فيالقنبلة، ولهذا السبب فإن الدول الراغب صالحية إلبطال بعد اإلنسان يتوصل ولم ذرية،

 عليها تفرضها التي لتزاماتلال تخضع ، البد وأن السلمية لألغراض النووية ةالطاق استخدام

  .(8) القيود من وغيرها النووية األسلحة انتشار حظر اتفاقية

 احتياطيات أن يؤكدون الخبراء فبعض ، دولية مشكلة النووي الوقود على الحصول يعتبر كذلك

 الحال هو كما ، الدول من ةصغير ةمجموع في تتركز ال وأنها ، فيةكا بدرجة متوفرة اليورانيوم

 عائقا   تمثل ال فإنها ثم ومن ، العالم دول بين معقولة بصورة تتوزع وإنما والغاز، للنفط ةبالنسب

 .  النووية المفاعالتفي  استخدامه أمام

                                           

،المكتبكككة  االوسكككط والشككرق مصكككر فككي والغكككاز للبتكككرول المحليككة والمخكككاطر التحككديات،  هللا عبكككد د. حسككين (6)

 .54م، ص 2010 األكاديمية،

 .54جع السابق،صالمر (7)

،  143 العكدد، العكرب شؤونمجلة  األمريكية، الغربية العقوبات اإليراني النفط يواجه كيف ،هللا عبد حسين .د (8)

   مرجككع ،المنكاخي التغيكر فكي النوويكة والطاقكه الطبيعكي الغكاز : د.حسكين عبكدهللا،  فكي إليكه مشكار،  2010 خريكف

 .  59سابق ، ص 
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 وقت في تنضب أن كنيم اليورانيوم إمدادات أن على قوية دالئل وجود ىعل البعض يؤكد بينما

 أن تؤكد IAEA فالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،والغاز النفط احتياطيات مثل مثلها مبكر

 م.2030عام  بعد ما إلى كافية تعتبر المؤكدة اليورانيوم احتياطيات

 ظل في النووية الطاقة إلى التحول أن النضوب نحو اليورانيوم موارد اتجاه يؤكد مما ولعل

 ، اليورانيوم أسواق على الضغط إلى أدى قد م2007-2004 الفترة خالل النفط عارأس ارتفاع

 .  (9) رتفاعاال في واستمرت أسعاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .  59ص  ،سابق مرجع،  المناخي والتغير النووية والطاقه الطبيعي الغاز ، هللا عبد حسين .د (9)
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 المطلب الثاني

 الطاقة النووية بين المأمول والمحظور

الت ولها شك فيه أن الطاقة النووية لها استخدامات عديدة تفيد البشرية في جميع المجاال مما 

العديد من المزايا، ومع ذلك فإنه من المحتمل أن تتسرب المياه أو المواد الُمشعة، وقد تؤدي إلى 

، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة،  النووي حواد  كبرى أخطرها ذوبان المفاعل

 لذلك سوف نتحد  في هذا المطلب عن اآلتي :

 أوالً: استخدامات الطاقة النووية.

 ياً: مزايا استخدام الطاقة النووية.ثان

 ثالثا: محاذير استخدام الطاقة النووية.

 وذلك على النحو اآلتي:

 أوالً : استخدامات الطاقة النووية :
 أهمية على تستخدم الطاقة النووية في العديد من االستخدامات السلمية ، وسوف نلقي الضوء

السلمية، ويمكن أن نجمل أهم  خدامهااست ومجاالت الحاضر عصرنا في النوويّة الطاقة

 فيما يلي : ميةاستخدامات الطاقة النووية السل

 الكهربائية: الطاقة إنتاج في -أ 

، ا  سابق تييالسوفي تحاداال في الكهربائية الطاقة إلنتاج نووي مفاعل أّول إنشاء تم   م1954 العام في

 في النووية بالطاقة تعمل الكهرباء يدلتول محّطة أّول بريطانيا في أُنشئت م1956 العام وفي

 في النووية الطاقة استخدام نطاق اتسع العشرين، القرن من األخيرة الثالثة العقود وخالل، أوروبا

(10)العالم  دول من العديد في الكهربائية الطاقة توليد مجال
.  

الستخدامات ومن المالحظ أن استخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء يُعد من ا

 أعضاء المجتمع الدولي.تخدم مصالح الدول السلمية التي 

 والصيدلة : الطب مجال في -ب

 المرض لتحديد المشعّة النظائر مواد فيه تُستخدم الطّب، علم من فرع هو النوويّ  الطبّ 

 ةأشعّ  بمواد( عالمات لها وضعت) معلّمة أدوية وإما النظائر أشعّة إما المواد ومعالجته، هذه

                                           

السككلمي  االسككتخدامالنقيككب بهككاء مالعككب، ضككابط فككي الجككيح اللبناني،بحككث منشككور علككى االنترنككت بعنككوان )(10)

علكككككككككككككى الكككككككككككككرابط :  .1، ص  2015تمكككككككككككككوز  -93، العكككككككككككككدد  والعسككككككككككككككري للطاقكككككككككككككة النوويكككككككككككككة(

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content    

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
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للمريض ، وفي هذا  المجازة األشعّة نسبة وقياس الداء لتحديد المواد هذه تزريق يتمّ  النظائر،

 القولون وسرطان وعالجه البروستات سرطان تحديد شأنها من أمور إلى يشار قد المجال

 غدد ودراسة السرطانية الغدد تحديد وكذلك الصدر، سرطان حاالت وبعض الصغيرة واألمعاء

 . (11)الدم  فقر تحديد مثل ذلك وسوى القلب أمراض وتصوير الوريديّة واألعراض صدروال المخّ 

 عمليات في كانت الطب في النوويّة االستخدامات أهم النجاحات التي لقيتها فلعلّ  العالج، في أما

 النظائر وفّرت كما الدم، ضغط وهبوط ةالصدري الذبحة حاالت وفي السرطانيـة، األورام عالج

 الموسومة والصيدالنية الكيميائية المواد ستخداما خالل من الصيدلة لعلوم هائلة إمكانيات ةالمشعّ 

  .(12)المشعّة  بالنظائر

 في هذا المجال .للطاقة النووية وهي بذلك أيضا ، تُعد من االستخدامات السلمية 

 الغذاء: وإنتاج الزراعة مجال في -ج 

 ا  أشواط النبات وفيزيولوجيا األراضي وعلوم لزراعيةا بالعلوم المشعّة النظائر استخدامقطع 

 فقد ، النووية الزراعة عصر نسّميه أن يمكن جديد عصر ظهور إلى أدى مّما ، األمام إلى كبيرة

 والماء، والنبات األرض بين الثالثية العالقة خصائص دراسة واإلشعاع النظائر باستخدام أمكن

 باستخدام إال عليها، الحصول الممكن من يكن لم رائدة ومعلومات أساسية حقائق إلى والوصول

 .(13)ومكّوناتها  وخصائصها ونوعياتها األراضي دراسة تّمت فقد واإلشعاع، المشعّة النظائر

 بعد طويلة لمدّة الغذاء لحفظ أساليب إلى التوّصل وفي مجال الحفاظ على الغذاء باإلشعاع ، فقد تمّ 

 إذا تتضح ذلك كل أهمية بأن والشك النووية، اإلشعاعات بعض باستعمال وذلك اإلنتاج، مرحلة

 الدولية التجارة خالل من الغذاء تداول يقتصر أن يمكن والعشرين الحادي القرن في أنه علمنا ما

   . (14)الصحية  الناحية من ا  ومأمون ا  نظيف باعتباره فقط، المشعّ  الغذاء على
 الصناعة :  مجال في -د

 المستوى على الصناعية التطبيقات في واسع نطاق على المشعّة والمواد المصادر تستخـدم

 المعامل استخدام خالل من وذلك المنتجات، جودة ضبط أو الصناعية العمليات إلجراء العالمي

 تستخدم مثال   النفط صناعة اإلشعاعية، ففي الضبط نظم على تشغيلها في تعتمد التي والماكينات

                                           

موسوعة ويكيبديا ،بدون مؤلف مذكور على الموقع، آخكر تعكديل بتكاريخ ، بحث منشور على  الطاقة النووية( 11)

 . https://www.ar.wikibooks.org  م، على الرابط اإللكتروني :30/10/2018

 2النقيب بهاء مالعب، مرجع سابق ، ص ( 12)

م، منشور على الموقع 27/12/2015بتاريخ:  م،13:48بحث عن الطاقة النووية آخر تحديث: دعاء نجار،( 13)

 . 1ص  ، https://www.mawdo.comاإللكتروني :  

 . 2 المرجع السابق، ص (14)

https://www.ar.wikibooks.org/
https://www.mawdo.com/
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 المصادر تستخدم الرقائق صناعة وفي األنابيب عبر النفط تدفّق سرعة دلتحدي المشعّة النظائر

  .(15)وتعديلها   الرقائق سماكة ضبط في المشعّة
، تصبح أكثر أهمية في سياق الجهد  ويتبين لنا أن استخدامات الطاقة النووية على نحو ما سبق

ته ، وتخفيف التوتر المتزايد المبذول على نطاق عالمي، للحد من االعتماد على الوقود وانبعاثا

وحق جميع الدول الموقعة على معاهدة  ،بين أهداف تحقيق نظام أكثر فعالية لعدم االنتشار النووي

حظر انتشار األسلحة النووية في تطوير صناعتهم المدنية ، حيث تضمنت المادة الرابعة من 

ل األطراف في إنماء الطاقة معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية ) الملحق "أ"( حقوق الدو

النووية وبحثها وانتاجها واستخدامها لألغراض السلمية، وتحدد المعاهدة أيضا  أن هذا الحق يجب 

(16) استخدامه وفق أحكام المادتين األولى والثانية من المعاهدة
. 

لمعاهدة كما أعطت المادة العاشرة من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لكل دولة معنية في ا

الحق في االنسحاب منها، على أن تقوم هذه الدولة بإخبار جميع الدول األطراف، وكذلك مجلس 

األمن بانسحابها، وذلك في فترة ثالثة أشهر مقدما ، على أن يتضمن مثل هذا اإلخطار بيانا  

 بالحواد  غير العادية التي تقدر الدولة أنها تهدد مصالحها العُليا
(17). 

ن معه القول، أن حق الدول في االستخدام السلمي للطاقة النووية في هذه المجاالت وهو ما يمك

 يُعد مشروعا  بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق. 

 ثانياً: مزايا استخدام الطاقة النووية :

 تلحق أن استخدامها خالل من حاولت النامية الدول في أن النووية الطاقة استخدام مزايا أهم تتمثل

، كما استطاعت أن تجاري  الكهرباء من احتياجاتها توفر وبدأت ،التقدم مراحل بما فاتها من

 سريع بشكل والنمو  التطور
(18)

. 

 بشكل استخدامها تم ما إذا من الخير الكثير للبشرية تقدم أن يمكنها النووية الطاقة نإ القول ويمكن

 عدم عن الناشئ الوضع تصحيح على ستعمل النووية الطاقة فإن ذلك ، وعلى سلمي وصحيح

النووية في  الطاقة عن الناتج استخدام السيما العالم في المألوفة الوقود مصادر توزيع في التوازن

 التنموي التقدم في كبيرة بدرجة ستساهم النووية الطاقة أن ، كما التقليدية الطاقة مصادر نقص سد

                                           

 ومابعدها. 2النقيب بهاء مالعب، مرجع سابق، ص ( 15)

 .م1968المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام ( 16)

 .م1968المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام ( 17)

 جمعية مجلس،  النامية الدول في قيةالتطبيالطاقة الذرية ونتائجها  تقدم إمكانية،  الفول فؤاد محمد .د (18)

 .   23 ص إلى 7 ص م ، من1969 ،الرابع العدد،  المصرية المهندسين
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 ، إذا تم والغنية المتقدمة الدول في في المعيشة رتفعالم المستوى على تحافظ ، كما  النامية للدولة

 .(19)السلمية   األغراض في النووية الطاقة استخدام في التوسع

، وفي قلة االنبعاثات الضارة  ورغم ماتحققه الطاقة النووية من فوائد عظيمة في توليد الكهرباء

إن األمر يختلف في حالة حدو  ، ف ، مقارنة  بتلك الناتجة عن زيت البترول ومشتقاته بالبيئة

 (20)ظهر هذا األمر جليا  في حادثي تشرنوبيل وي، حيث تترتب أضرار كارثية، وقد حاد  نو

، ومن جانب آخر، فإذا لم يتم التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة  (21)وفوكوشيما 

ذلك حدو  أضرار جسيمة الناجمة عن المنشآت النووية أو غيرها بطريقة سليمة، فسيترتب على 

 باإلنسان والبيئة المحيطة به.

 

 ثالثاً: محاذير استخدام الطاقة النووية :

 أن بد فال ،النووية  للطاقة السلمي االستخدام من البشرية ستجنيها التي الفوائد عن تكلمنا إذا كنا قد

 الكوار  إحدا  في السلبيات تلك ، وتتمثل سلبيات من  الطاقة هذه عن ينشأ أن يمكن ما نوضح

 في استخدامها تم حتى وإن المخاطر بعض النووية الطاقة عن ينتج أن يمكن ، كما النووية

 وسلبيات عيوب من أنه الذرية، كما لألشعة التعرض في المخاطر هذه وتتمثل السلمية، األغراض

 عن الناشئة وما ينتج عن استخدامها من المخاطر باإلشعاعات ، التلو  خطورة النووية الطاقة

 كلي تدمير النووي وتدميره أو المفاعل انفجار عن ينتج االنشطار وهذا  النووي، االنشطار سلسلة

     بخسائر والممتلكات األشخاص تصيب نووية كارثة تعتبر ، وهذه الذرية للمؤسسة جزئي أو

 جسيمة
(22)

. 

 فهي متباينة ، بأضرار هال المعرضين واألشخاص األشياء تصيب فإنها النووية اإلشعاعات أما 

 تماما   تتلف التي البترولية واألفالم الفوتوغرافية المنتجات مثل األشياء بعض على تأثيرا   أشد

هذا  نتيجة اإلنسان تصيب التي يقاس باألضرار ال ذلك ، ولكن اإلشعاعات لهذه بتعرضها

                                           

السلم ،  وقت النووية الطاقة استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسؤولية ،فاضل محمد سمير . د (19)

 .  17 - 16 ص، 1976عالم الكتب، القاهرة، سنة 

بأوكرانيا باالتحاد السوفيتي السابق، وقد أحد  خسائر  1986إبريل عام  26وبيل في يوم وقع حاد  تشرن (20)

بشرية وبيئية جسيمة امتدت إلى دول أخرى منها بولندا والدول اإلسكندنافية والتشيك وألمانيا ورومانيا وبلغاريا 

 واليونان وتركيا.

باليابان وما تبع ذلك من موجات تسونامي، م بعد حدو  زلزال 2011حدثت كارثة فوكوشيما في مارس  (21)

حيث ترتب عليها زيادة النشاط اإلشعاعي، بسبب حدو  مشاكل في التبريد وارتفاع في ضغط مفاعل فوكوشيما 

 ( كيلومترات من المنطقة المحيطة بالمفاعل .10( مما أدى إلخالء )1)

 . 22-21،مرجع سابق، ص فاضل محمد سمير . د (22)
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 أو خارجيا   اإلشعاع مصدر كان إذا لما اآلثار تبعا   هذه تتفاوت ، و الذرية التعرض لإلشعاعات

 اإلشعاع، لنوع تبعا  تأثيره يختلففإنه  اإلنسان جسم عن خارجيا   مصدرها كان فإذا داخليا  

( Gammaجاما )  أشعة ، أما اوسطحي اشديد ضرره يكون ( ALPHAألفا) ألشعة فالتعرض

 عن فينتج داخلي، أما اإلشعاع ال اإلنسان جسم داخل بعمق تنتشر ولكنها فأثرها السطحي بسيط،

 )سترتيوم كان فإذا المصدر لنوع تبعا الجسم أعضاء أحد في يتمركز مشع ابتالع مصدر

أدائه لوظائفه  على مؤثرا   الشوكي النخاع في ويتسع العظمي الهيكل في يتمركز فإنه  مشع(

 فإن  ا،ألشعة ألف مشعا   المصدر كان وإذا ، والبيضاء الحمراء الدم كرات ، وهي إنتاج الطبيعية

 اإلنسان جسم ألنسجة األشعة هذه اختراق فإن العموم وجه وعلى ، وموضعيا   عنيفا   يكون التأثير

 ، وتتفاوت أخرى وأمراض والعقم الدم وسرطان كالشلل الخطيرة األمراض من الكثير عنها ينتج

 .(23)حيان األ أغلب في الوفاة إلى تصلقد و النووية لألشعة التعرض نوع حسب بها اإلصابة شده

في  النووية الطاقة استخدام عن الناجمة والمشاكل األضرار تلك أن القول يمكن ، ولما تقدم

 النووية الطاقة استخدامكيفية  تنظم قوانين لظهور وذلك السيطرة ، تحت باتت السلمية األغراض

 العديد أن ما، ك عنها الناجمة األضرار على المترتبة المسؤولية وتحديد ، السلمية األغراض في

 والقوانين الوطنية قوانينها  تتسق مع دولية معاهدات في ودخلت اتفاقيات أبرمت قد الدول من

 الخاصة القواعد ذلك في ، بما السلمية األغراض في النووية الطاقة الستخدام المنظمة الدولية

 التي األضرار عن جةالنات والمسؤولية التأمين قواعد وكذلك الدولي المستوى على المطبقة باألمن

 . (24) النووية الطاقة استخدام على تترتب

 السلمية أن هناك العديد  األغراض في النووية الطاقة استخدام بمشروعية قولنا صحة  يؤكد ومما

 . (25) السلمية األغراض في الطاقة تلك استخدام على المترتبة المزايا من
  

                                           

 .  22، مرجع سابق، ص  فاضل حمدم سمير . د (23)

 ضوء في قانونية دراسة  السلمية، األغراض في النووية الطاقة استخدام ضمانات  ،نعمان هللا عبد محمد ( د.24)

 . 48 ص ، 1999 ، القاهرة جامعة ، الحقوق كلية ، ماجستير رسالة  ، الدولية والوثائق القواعد

 . 24 ، مرجع سابق، ص فاضل محمد سمير . د (25)
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 المبحث الثاني

 النووية في األغراض السلمية مدى مشروعية استخدام الطاقة
 

إن امتالك الدول منشآت نووية سلمية واستخدامها إلنتاج الطاقة النووية يثير كثيرا  من الجدل 

على المستوى الدولي بين مؤيد ومعارض مع أن التنظيم الدولي المعاصر قد أكد هذا الحق 

ئات متخصصة لتنفيذ تلك واعترف به صراحة  في معاهدات دولية ، حيث تم إنشاء وكاالت وهي

 المعاهدات ، وسوف نذكر الرأي المؤيد أوال  ثم بعد ذلك نستعرض الرأي المعارض.

 أوالً: االتجاه المؤيد الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية:

في ذلك على العديد من األسس  تعتمدإن الدول التي ترى حقها في امتالك منشآت نووية سلمية  

، نذكر منها، المبادئ العامة للقانون الدولي والتي تحث الدول على التعاون الدولي في  القانونية

المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، دون أي تمييز، وكذلك المعاهدات الدولية التي أقرت 

 ، ويستند هذا االتجاه إلى عدة اعتبارات منها : (26) هذا الحق

 الدولية للطاقة الذرية: النظام األساسي للوكالة. 1

مما ال شك فيه أن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعد أول وثيقة عالمية تحث 

على التعاون من أجل تسخير الذرة لخدمة التنمية العالمية، ثم جاءت معاهدة عدم انتشار األسلحة 

طوير الطاقة النووية الُمسّخرة النووية لتعترف صراحة بحق كل الدول في امتالك واستخدام وت

 . (27)لألغراض السلمية بغض النظر عما إذا كانت دوال  متقدمة أو دوال  نامية 

ولقد نص النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن الهدف األساسي للوكالة هو 

 . (28)لم أجمع زدهار في العاتعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واال

كما حدد النظام األساسي من ضمن الوظائف الُملقاة على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

تشجيع ومساعدة الدول األطراف على البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي 

 .(29)لألغراض السلمية في العالم أجمع 

 

                                           

 .270محمد محمود علي عبدالسالم، مرجع سابق، ص(  د. 26)

. مهداوي عبدالقادر، االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن ( د27)

-2008الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام 

 .177م،ص2009

 ( من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.2المادة )(  28)

 /أ( من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.3المادة )(  29)
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 ية:معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو. 2

م ودخلت حيز 1968أبرمت معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في األول من يوليو عام 

( دولة ، 189م إلى )2010م ووصل عدد الدول األطراف عام 1970مارس عام  5في  التنفيذ

 ومن بين هذه الدول دولة قطر.

تسليح والدول نووية الالدول وتقوم معاهدة عدم االنتشار النووي على أساس التمييز بين 

زم الدول النووية بين المجموعتين، تل ا  توافقي ا  غير نووية التسليح ، حيث اعتبرت المعاهدة صك

بوقف سباق التسلح النووي والسعي بحسن نية للتوصل إلى نزع السالح النووي، وبالمقابل تلتزم 

النووية على الدول غير نووية التسليح بعدم السعي إلمتالك أسلحة نووية وقصر برامجها 

السلمية، مع اإلستفادة من مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخضوع لنظام  االستخدامات

 رقابي صارم ُسمي بنظام ضمانات الوكالة
(30) . 

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة:. 3

القرار راض السلمية المؤيدة الستخدام الطاقة النووية في األغمن بين أهم قرارات الجمعية العامة 

م والذي أكد على حق الدول المشروع في أن 1977ديسمبر عام  08( الصادر في 32/50رقم )

الطاقة النووية في األغراض السلمية من  باستخدامتستخدم أو تحصل على التكنولوجيا المتعلقة 

 . (31)أجل التعجيل بتنميتها اإلقتصادية 

دة في الوثيقة الختامية للدورة العاشرة غير العادية كما حثت الجمعية العامة لألمم المتح

م، على ضرورة تقليل الخطر الذي تمثله األسلحة النووية 1978المخصصة لنزع السالح عام 

دون إعاقة االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأضاف قرار الجمعية العامة أن إجراءات منع 

ل غير القابل للتصرف في تنفيذ وتطوير برامجها االنتشار النووي ينبغي أال تُعيق حق الدو

المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة النووية لفائدة تنميتها اإلقتصادية واإلجتماعية بما يتفق مع 

 . (32)أولوياتها وحاجاتها  

ومن بين القرارات الحديثة الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الصدد، القرار 

م بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في 2000ديسمبر لعام  08ر بتاريخ الصاد

األغراض السلمية ، إذ يحث القرار الدول على أهمية التعاون في تطوير سيادة القانون 

                                           

 .272( د محمد محمود علي عبدالسالم، مرجع سابق،ص30)

يا،مجلة السياسة الدولية، د.عصام الدين جالل، أبعاد الخطر الذري في الشرق األوسط وجنوب أفريق( 31)

 .18م،ص1987( إبريل عام 64العدد)

( المنعقدة بتاريخ 49( الصادر في الجلسة العامة رقم )52/11( من ديباجة القرار )3الفقرة )( 32)

 .A/RES/52/11)م )12/11/1997
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الستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية، كما استعرض المبادئ ذات 

 (33) النووية في الفضاء الخارجي وإمكان تنقيحها. الصلة باستخدام الطاقة

 اعتراف مجلس األمن الدولي بالتكنولوجيا النووية:. 4

لقد أكد مجلس األمن على حق الدول غير القابل للتصرف في إجراء البحو  في مجال الطاقة 

م 2004( عام 1540نتاجها واستخدامها لألغراض السلمية، وأبرز نص القرار رقم )إالنووية و

تأكيد مجلس األمن على أن منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ينبغي أال يعيق 

التعاون الدولي لتسخير المواد والمعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية، وأعاد التأكيد على هذا 

،  (35) م2006( عام 1737، وكذلك القرار رقم ) (34)م 2006( عام 1696الحق في قراره رقم )

 . (37)م 2008( عام 1810والقرار رقم ) (36)م 2008( عام 1803والقرار رقم )

فإن للدول النامية الحق في أن تخطط بكل سيادة لمشاريعها النووية  ومن جملة القرارات السابقة

لنووي نتشار التزام بأهداف منع االالسلمية الحالية والمستقبلية بما يخدم التنمية الُمستدامة، مع اال

وفي مقدمتها الخضوع للرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالحق في استغالل 

التكنولوجيا في األغراض السلمية يجد مصدره في فلسفة التنمية، والتخضع ألي قيد سوى 

بعدم تحويل المساعدات والمواد والمرافق التي حصلت عليها الدولة نحو غرض  االلتزام

 ي.عسكر

 ثانياً: االتجاه المعارض الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية: 

 يعارض الحق في االستخدام السلمي للطاقة نجد اتجاها  آخر ،على النقيض من االتجاه السابق

السلمي للطاقة النووية، وتكمن أهم نقاط  االستخدامالنووية، وذلك لغموض مضمون الحق في 

بنود معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والنظام األساسي للوكالة الدولية  الغموض الواردة ضمن

ستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم تحديد ما للطاقة الذرية في عدم التحديد الدقيق لمفهوم اال

 األمر الذي يؤدي إلى تباين التفسيرات،  من مواد ومعدات وأنشطة االستخداميندرج ضمن هذا 

                                           

المنعقدة بتاريخ  (83( الصادر في الجلسة العامة رقم )55/122( قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )33)

 .(A/RES/55/122م )08/12/2000
 

  م.2006/ 31/07( المنعقدة في 5500( الصادر في الجلسة )1696الفقرة الثانية من ديباجة القرار رقم )(  34)

 م.2006/ 23/12( المنعقدة في 5612( الصادر في الجلسة )1737الفقرة الثالثة من ديباجة القرار رقم )(  35)

 م.2008/ 03/03( المنعقدة في 5848( الصادر في الجلسة )1803لثالثة من ديباجة القرار رقم )الفقرة ا(  36)

 م.2008/ 25/04( المنعقدة في 5877( الصادر في الجلسة )1810الفقرة الرابعة من ديباجة القرار رقم )(  37)
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شطة والمواد المسموح بها ، والشك أن األمر يزداد تعقيدا  بالنظر إلى التطور بخصوص األن

 وسوف نوضح ذلك في النقاط اآلتية:، (38)المتسارع للتكنولوجيا النووية 

 هذا الغموض في اآلتي: ويكمن:ستخدام السلمي للطاقة النوويةغموض مفهوم اال. 1
 الذرية:في النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة أ. 

لم يحدد  الم يحدد النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مفهوم األغراض السلمية، كم

 الغرض العسكري، فجاءت المادة الثانية منه بصيغة واسعة غير واضحة في تحديد هدفمفهوم 

ه، ئورخاالوكالة  وهو السعي لتعجيل وزيادة مساهمة الطاقة الذرية في خدمة سلم العالم وصحته 

مع التأكيد على أال تستخدم المساعدات التي تقدمها الوكالة أو التي تقدم تحت إشرافها ورقابتها 

 . (39)بأي شكل لمصلحة أي غرض عسكري 

 ستعراضية:. في معاهدة عدم االنتشار النووي ومؤتمراتها االب

األخرى، واعتبرت أن  لم تعّرف معاهدة عدم االنتشار السالح النووي وال أجهزة التفجير النووي

األغراض السلمية هي كل ما يخرج عن نطاق األسلحة النووية وأي أجهزة تفجير نووي أخرى، 

فقد حظرت المادة الثانية من المعاهدة على الدول غير نووية التسليح، امتالك واستخدام أسلحة 

غير مخلة نووية أو أي أجهزة عسكرية بالطاقة المتولدة من محطة كهرباء نووية تكون 

 . (40)لتزاماتها بموجب معاهدة االنتشاراب

 ستخدام السلمي:. عدم تحديد المواد والمعدات التي يشملها اال2

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية على".. التزام جميع 

لمادة انشطارية خاصة أو بجهاز الدول األطراف بأال تزود أي دولة غير نووية التسليح بمصدر 

أو مادة مصنعة أو معدات، خصيصا  لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة انشطارية خاصة بغرض 

استخدامها في األغراض السلمية، ما لم تكن هذه المعدات والخامات خاضعة لضمانات الوكالة 

 الدولية للطاقة الذرية..".

اع المواد والخامات والمعدات التي تخضع لهذه ويالحظ على هذا النص أنه لم يحدد أنو

الضمانات، وترك المجال مفتوحا  لمختلف التأويالت
 (41) . 

                                           

النووية، دار النهضة العربية، محمود محمد ماهر، نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة  ( د.38)

 .76م، ص1980القاهرة،

 .283د. محمد محمود علي عبدالسالم ، مرجع سابق، ص (  39)

 م.1968المادة الثانية من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الصادرة عام  (40)

 م.1968رة عام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الصاد( 41)
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يوليو لعام  8ثالثاً: رأي محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة عنها في 

م والتي تقدمت بها الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بطلب الفتوى 1996

 النووية أو استخدامها: سلحةبمشروعية التهديد باأل

لقد أصدرت المحكمة فتواها بطلب مقدم من الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مسألة مشروعية 

 : (42)ية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، وانتهت إلى المبادئ اآلت

عام تفاقي أي حظر شامل و: ليس في القانون الدولي العرفي أو القانون الدولي االأوالً 

 ستخدامها.للتهديد باألسلحة النووية بالذات أو ال

 ً : أن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بواسطة األسلحة النووية الذي يتعارض مع ثانيا

( 51( من ميثاق األمم المتحدة، وال يفي بجميع مقتضييات المادة )2( من المادة )4أحكام الفقرة )

 غير مشروع. تهديد عديُ 

 ً يجب أن يكون التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها متماشيا  مع مقتضيات القانون : ثالثا

لي الدولي الواجب التطبيق في أوقات النزاع المسلح، والسيما مقتضيات مبادئ القانون الدو

، وكذلك مع اإللتزامات المحددة بموجب معاهدات أو غيرها من التعهدات التي اإلنساني وقواعده

 حة باألسلحة النووية.تتعلق صرا

والخالصة من فتوى محكمة العدل الدولية الُمشار إليها ، أن محكمة العدل الدولية لم تصل 

رأي قاطع في عدم مشروعية استخدام األسلحة النووية ، خاصة  وأن هناك حاالت تكون إلى 

 خطر.بقاء الدولة ذاته معرضا  لل االدولة في حالة دفاع شرعي عن النفس، ويكون فيه

السلمي للمواد النووية هو استخدام مشروع وغير  االستخداموهذه الفتوى تدعونا إلى أن نقرر أن 

ح اوع األضرار في األرومحظور دوليا ، ولكن يجب أن يتم وضع الضمانات الكافية لكي تمنع وق

 بأعضاء المجتمع الدولي. إضراروالممتلكات، وبما ال يؤدي إلى حدو  أي 

 

 

 

 

 

                                           

م بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية 1996يوليو  8الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ (  42)

م،األمم 1996-1992أو استخدامها، موجزاألحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

 .113المتحدة، ص
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 ة قطر من استخدامات الطاقة النووية :موقف دول -

المعاهدات الدولية التي تتناول الطاقة النووية، سواء التي تنظم  لغالبيةلقد انضمت دولة قطر 

استخدامها في وقت السلم أو المعاهدات التي تحظر استخدام األسلحة النووية أو التي تضع 

 ضمانات لعدم اإلضرار.

في التشريع القطري عمال   التنفيذحيز  االتفاقياتي تدخل هذه وأصدرت العديد من المراسيم الت

ر( من الدستور الدائم لدولة قط68بالمادة )
، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر المراسيم  (43)

 التالية:

 م بشأن الوقاية من اإلشعاع.2002( لسنة 31. المرسوم بقانون رقم )1

افقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار م بالمو1989( لسنة 38. المرسوم رقم )2

 األسلحة النووية.

تفاق التكميلي المنقح بشأن تقديم مساعدة م بالتصديق على اال1992( لسنة 54. المرسوم رقم )3

 تقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حكومة دولة قطر.

مام دولة قطر إلى اتفاقية الحماية المادية م بالموافقة على انض2004( لسنة 133. مرسوم رقم )4

 م.1980للمواد النووية لعام 

م بالتصديق على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم 2009( لسنة 17. مرسوم رقم )5

انتشار األسلحة النووية، وبروتوكول الكميات الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة 

 الذرية.

ومراقبة المواد  رم بشأن النظام الوطني لحص2018سنة ( ل3دولة قطر القانون رقم )كما أصدرت 

( لسنة 26جنة الوطنية لحظر األسلحة المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم )للالنووية، وعهدت 

د النووية، سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة ام القيام بأعمال حصر ومراقبة المو2004

ا األنشطة البحثية وفقا  ألحكام القانون المشار إليه وأحكام االتفاق والنظام األنشطة، بما فيه

 . (44)األساسي للوكالة 

 

 

 

 

                                           

 م .2004لدولة قطر لعام ( من الدستور الدائم 68المادة )(  43)

 م بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.2018( لسنة 3( من القانون رقم )2المادة )(  44)
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وهو القانون كما تعكف دولة قطر إلى إصدار قانون لتنظيم االستخدامات السلمية للطاقة النووية، 

        زراء من حيث دة أولية وافق عليها مجلس الوالذي لم ير النور بعد، وال يزال سوى مسوّ 

 .(45)المبدأ 

 موقف الدول العربية من استخدامات الطاقة النووية : -

( من اتفاقية التعاون العربي الستخدام الطاقة 1تأسست الهيئة العربية للطاقة الذرية استنادا  للمادة )

ل عمل هذه الهيئة في نطاق جامعة الدووالتي نصت على أن تالذرية في األغراض السلمية، 

العربية، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة الالزمة لتحقيق أغراضها، وتكون مدينة تونس 

 في الجمهورية التونسية مقرا  للهيئة العربية للطاقة الذرية
(46). 

ستخدامات م إلى التوسع في اال2006وقد دعا وزراء الخارجية العرب في اجتماع لهم عام 

لبوا من الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خاصة السلمية للطاقة النووية، وط

 م.2020متالك التقنيات النووية السلمية حتى عام اب

كما أبدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمتلك نصف احتياطي نفط العالم، 

لنفط ، باإلضافة إلى قدرة اهتمامها بالطاقة النووية السلمية كخيار استراتيجي لمرحلة ما بعد ا

 . (47)الطاقة النووية إلى حل مشكلة األمن المائي الذي يمس معظم األقطار العربية 

م ، قرر المؤتمر دعوة الدول 2007وفي مؤتمر القمة العربية المنعقد بالرياض في مارس عام 

ت التي تخدم التنمية ستخدامات السلمية للطاقة النووية في كافة المجاالالعربية إلى التوسع في اال

ت واالتفاقيات واألنظمة الدولية التي وقعتها الدول العربية لتفعيل التزام بالمعاهدالمستدامة مع اال

 : (48) هذا الطموح، حيث دعا القرار الدول العربية إلى ما يلي

 : إنشاء هيئات رقابية مستقلة تهتم بمراقبة استخدام الطاقة النووية في الدول.أوالً 

ً ثان  : تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية.يا

 ً : تنمية استخدامات التقنيات النووية في مجاالت الطب والزراعة واستغالل الموارد المائية ثالثا

 قتصادية التي تخدم التنمية المستدامة.وغيرها من المجاالت اال

                                           

 م.12/12/2018المنعقد بتاريخ  2018( لعام 36( قرار مجلس الوزراء بدولة قطر في اجتماعه العادي )45)

رية في األغراض السلمية المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية اتفاقية التعاون العربي الستخدام الطاقة الذ (46)

 م.1982مارس  26والمعدلة في  1964سبتمبر  11الموقعة باإلسكندرية في 

( د. محمد محمد عبداللطيف، اإلطار القانوني لألمن النووي، أشغال المؤتمر العلمي السنوي بجامعة 47)

 .235م، ص 2008هتمامات أمة، القاهرة، إبريل عام المنصورة، البترول والطاقة هموم عالم وا

د. خضر عبدالعباس حمزة و د.غسان هاشم الخطيب، الطاقة الذرية واستخداماتها، منشورات الطاقة الذرية ( 48)

 .303م، ص1984العراقية،بغداد،العراق، عام
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 ً وضع خطط للطوارئ الوطنية لمواجهة : إنشاء شبكات الرصد المبكر للتلو  اإلشعاعي ورابعا

 .(49)الحواد  اإلشعاعية والنووية 

م أصبح االهتمام العربي بالطاقة النووية وتطويرها 2007عام القمة العربية لهذا ومنذ مؤتمر 

م عاد مؤتمر 2008يشّكل محورا  ثابتا  في قرارات مؤتمرات القمة لجامعة الدول العربية، ففي عام 

منعقد في العاصمة دمشق بجمهورية سوريا العربية إلى التأكيد على حق الدول القمة العربية ال

السلمية للطاقة النووية، واستحقاقها للدعم الدولي الالزم لتطوير  االستخداماتالعربية في تنمية 

ستخدامات خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تفعيل العمل العربي المشترك هذه اال

متالك العلوم والتقنيات النووية لألغراض اراط ضمن االستراتيجية العربية الخاصة بنخواال

( مجالس الوزراء العرب إلى االهتمام 426م، كما دعا القرار رقم )2020السلمية حتى عام 

ستخدامات السلمية للطاقة النووية بغرض توجيه الرأي العام والتقبل باإلعالم حول موضوع اال

 النووية الشعبي للطاقة
(50). 

م عاد القادة العرب لتأكيد الحق األصيل لكافة الدول 2010وتوالت المؤتمرات ، وفي عام 

األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في امتالك وتطوير التكنولوجيا النووية، ولقد 

ية في بعض الدول اعتزامها استخدام التقنيات النوو بإعالنرحب مجلس الجامعة العربية 

الطاقة النووية  باستخدامالمجاالت التي تخدم التنمية المستدامة، وحث الدول العربية المعنية 

ألغراض توليد الكهرباء على عقد مؤتمر وزاري لبحث مجاالت التعاون والتنسيق في هذا 

ول العربية المجال، كما طلب من األمانة العامة والهيئة العربية للطاقة الذرية زيادة التنسيق مع الد

ستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبناء القدرات لتعزيز البنية التحتية للدول العربية لتطوير اال

والمساعدات على تأسيس األطر التشريعية والرقابية في الدول العربية، وبلورة موقف عربي في 

 .(51)مجال األمن واألمان النوويين 

ن الدول العربية التي خطت خطوات جادة في مجال استخدام من بي ، أنّ  ومما تجدر اإلشارة إليه

من الجزائر ومصر والعراق واإلمارات، وتسير  الطاقة النووية في األغراض السلمية، نجد كال

أغلب الدول العربية بدرجات متفاوتة في طريق استغالل الطاقة النووية السلمية في مجال البحو  

 .(52)محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه  النووية أوفي مجال التخطيط إلقامة

                                           

 م.29/03/2007( المنعقد بالرياض بتاريخ 19)د.ع 383قرار مجلس الجامعة العربية رقم (  49)

 م.30/03/2008( المنعقد بدمشق بتاريخ 20)د.ع 426قرار مجلس الجامعة العربية رقم (  50)

 179د. مهداوي عبدالقادر، مرجع سابق، ص (  51)

 .262د. محمد محمود علي عبدالسالم، مرجع سابق، ص (  52)
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قيام مع قبل ثورات الربيع العربي، ف برزتأن االهتمامات بالطاقة النووية  وياُلحظ الباحث

الثورات في الدول العربية تراجع االهتمام قليال ، إال في بعض الدول التي أصرت على المضي 

هذا المجال، ومن هذه الدول جمهورية  قدما  ومسابقة الزمن حتى تلحق بركب من سبقوها في

م اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية 2015نوفمبر  19مصر العربية والتي أبرمت في

في مدينة )الضبعة( المصرية  (VVERالمائي )-)روس أتوم( من أجل بناء مفاعل القدرة المائي

م، كما تم إنشاء مدرسة 2024ام على البحر األبيض المتوسط، على أن تبدأ أعمال البناء في ع

ثانوية فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، باإلضافة إلى إنشاء أقسام للهندسة النووية في كليات 

 .(53)الهندسة والعلوم 

وكذلك األمر في محطة )براكة( للطاقة النووية والتي تقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي في 

، وما زلنا ننتظر باقي الدول العربية أن تمضي قدما  في هذا  (54)اإلمارات العربية المتحدة 

 المضمار.

أنشئت سلطة تنظيم األمان النووي في عدة دول عربية ، نذكر منها هيئة الرقابة النووية  كما

والهيئة االتحادية للرقابة النووية في اإلمارات العربية المتحدة  م،2010واإلشعاعية في مصر عام 

 م ، 2007يئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي في مملكة األردن الهاشمية عام وه م ،2009عام 

م ،  وأناطت بهذه السلطات مباشرة تنظيم األمان 2007ومحافظة الطاقة الذرية في الجزائر عام 

النووي ووضع اللوائح النووية المتضمنة لمتطلبات الترخيص للمنشآت النووية، وتحديد متطلبات 

شغيل يل بعد الترخيص، كما تختص بوضع المعايير الفنية المتطلبة في طرق التاألمان والتشغ

 . (55)والجودة واالختيار واألداء 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .    www.eaea.org.eg  الموقع اإللكتروني لهيئة الطاقة الذرية المصرية على الرابط(  53)

  ( الموقكككككع اإللكترونكككككي لمؤسسكككككة اإلمكككككارات للطاقكككككة النوويكككككة علكككككى الكككككرابط اإللكترونكككككي: 54)

WWW.ENEC.GOV.AE/AR/BARAKAH-NPP/ .مرجع سابق ، 

 .212دالسالم، مرجع سابق، ص د. محمد محمود علي عب(  55)

http://www.eaea.org.eg/
http://www.enec.gov.ae/AR/BARAKAH-NPP/
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 المبحث الثالث

 مفهوم المسؤولية القانونية الدولية وإطارها القانوني

 قد ا  ضرر هناك بأن الدولي القانون أشخاص من شخص على إدعاء الدولية المسؤولية تقوم

 في اآلخرين األشخاص أحد إلى الضرر هذا يرجع وقد الضرر، هذا عن التعويض ويطلب بهأصا

 أو االتفاقية أو العرفية الدولي القانون أحكام عليها نصت الحقوق هذه كانت سواء ، الدولي القانون

 من (38) المادة إليها أشارت ، والتي الدولي القانون إليها يستند التي المصادر من ذلك غير

 .  الدولية العدل لمحكمة ساسياأل النظام 

 من وذلك مفهوم المسؤولية القانونية الدولية وإطارها القانوني، نتناول سوف يلي وفيما

 التاليين: المطلبين إلى المبحث هذا تقسيم خالل

 .  الدوليةالقانونية  المسؤولية مفهوم:  األول المطلب

 .الدولية ليةاإلطار القانوني للمسؤو:  الثاني المطلب
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 المطلب األول

   الدولية القانونية المسؤولية مفهوم

 

 أوالً: تعريف المسؤولية الدولية:

لقد تعددت التعريفات التي قال بها فقهاء القانون الدولي، ويمكن تقسيم تلك التعريفات إلى اتجاهين 

، ولن يسع المقام لذكر  انهم، وسوف نعرض لتعريفات كل اتجاه م أحدهما تقليدي واآلخر حديث

،  بحثنا، لذلك سوف نعرض لبعضها فقط بما يفي بأغراض  اءمعظم التعريفات التي قال بها الفقه

 وذلك كالتالي:

( المسؤولية الدولية بأنها المبدأ EAGLETONف األستاذ ) ايجلتون عرّ  االتجاه التقليدي:  -

      الدولي، تقترفه دولة مسؤولة ويسببااللتزام بالتعويض عن كل خرق للقانون  ينشئالذي 

 .(56) ضررا  

إليها  يُنسبومن الفقه العربي عرفها البعض بأنها" نظام قانوني يكون بمقتضاه على الدولة التي 

حيال الدولة  ،مايترتب على ذلك الفعل بإصالح االتزامفعل غير مشروع طبقا  للقانون الدولي، 

 .(57)التي ارتكبت هذا الفعل ضدها" 

في القانون الداخلي وفي القانون  من المبادئ القانونية المستقرة"أنه  بالقولوعرفها رأي آخر 

قانوني يولد  اللتزام نسب لشخص قانوني ، ويكون ُمخالفا  عمل أو امتناع عن عمل يأي الدولي أن 

إليه العمل الجديد قيام الشخص المنسوب  االلتزاملتزام بالمسؤولية، ويقتضي آخر هو اال التزاما  

 .(58)غير المشروع بالتعويض عما يترتب على عمله من نتائج" 

وعرفها كذلك رأي رابع بأنها الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي، على عدم احترام أحد 

 .(59)الدولية  اللتزاماتهص هذا القانون اأشخ

                                           

(56  )Clyde Eagletom : gntrmational organigation and The Law of Responsibility 

.R.C.A.D.I. VOL 76,1950 P,3 AND22. 

ُمشار إليه في د. صالح الدين عبدالعظيم محمد خليل، المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العام،رسالة 

 .68م ص2002شمس، منشأة المعارف، اإلسكندرية،سنة  دكتوراة،جامعة عين

د. محمد طلعت الغنيمي، األحكام العامة في قانون األمم) قانون السالم(،مطبعة (  57)

 .868م، ص1970أطلس،القاهرة،سنة

العربية ، جامعة الدول العربية، مطبعة نهضة د. محمد حافظ غانم ، المسؤولية الدولية، معهد الدراسات ( 58)

 .21م، ص1962القاهرة ، سنة  -مصر

 .377، ص 1972د. عبدالعزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام،المجلة المصرية للقانون الدولي، سنة ( 59)
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ر التطورات الجديدة في مجال نجد أن هذه التعريفات التساي ، والخالصة من التعريفات السابقة

المسؤولية الدولية، وذلك ألنها قد اقتصرت على ذكر اسم الدولة فقط كشخص منفرد في القانون 

الدولي، بالرغم من ظهور المنظمات الدولية إلى جانب الدول وتمتعها هي األخرى بالشخصية 

،  للمساءلة القانونية الدولية القانونية الدولية، باإلضافة إلى أن الشخص الطبيعي قد يكون محال  

، ومن هذه  تجاه التقليديكما أنه توجد تحفظات أخرى على بعض التعريفات التي تميل إلى اال

التحفظات اشتراط التعريفات السابقة أن يكون العمل غير مشروع، األمر الذي يؤدي إلى قيام 

حيث أن التطور قد أصاب كافة  تجاه الحديثالمسؤولية الخطئية وحدها،وهذا المنطق اليساير اال

حيث توجد نشاطات شديدة الخطورة مثل النشاط الذري ، واستعمال الفضاء و ، مجاالت الحياة

كل هذه األنشطة الحديثة يترتب عنها أضرار جسيمة، حيث توجب المسؤولية تجاه ف،  الخارجي

المستغل سواء كان كيانا   الشخص المستفيد سواء كانت دولة أو منظمة دولية عامة أو إقليمية، أو

 .(60)خاصا  أو وكالة حكومية 

تزعمت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة أعمال تدوين وتكوين االتجاه الحديث:  -

حيث ذكر ) روبرت أجو( المقرر الخاص لموضوع المسؤولية في  قواعد المسؤولية الدولية

التابعة لألمم المتحدة أنه يجب تجنب األخذ بالتعريفات تقريره الثاني المرفوع للجنة القانون الدولي 

  ، وذلك ألن المسؤولية الدولية ال يمكن أن تنشأ إال عن عمل غير تجاه التقليديالخاصة باال

، ولكن الحقيقة أن لجنة القانون الدولي قد أقرت بصفة عامة وجود حاالت يمكن أن  مشروع

تُعد  ةن نشاطات مشروعة، حيث أن النشاطات المشروعتتحمل الدولة فيها المسؤولية الدولية ع

لية الدولية سواء كانت نشاطات عادية أو غير عادية، استثنائية أو شاذة ، وأنه ؤوآخر للمس ا  مصدر

، والسيما بعد تطور الحضارة اإلنسانية  أصبح من غير الالزم تالزم فكرتي الخطأ والمسؤولية

 .(61)جاالت وظهور التقنية الحديثة في كافة الم

البعض  حيث عرفهاهذا ولقد تجاوب الفقه الحديث مع االتجاه الجديد في مجال المسؤولية الدولية، 

" المسؤولية الدولية هي وضع قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إليها القيام بعمل  بأنبقوله 

        ا العمل أوأو بنشاط بتعويض الضرر الذي يصيب دولة أخرى أو أحد رعاياها نتيجة هذ

 .(62)النشاط" 

                                           

 .70د. صالح الدين عبدالعظيم محمد خليل، مرجع سابق، ص(  60)

ون الدولي التابعة لألمم المتحدة راجع )روبرت أجو( في تقريره الثاني عن المسؤولية المقدم منه للجنة القان(  61)

Dooucment A/CN.4/233,20 AVRIL1970.P.25   ُمشار إليه في د. صالح الدين عبدالعظيم محمد .

 .71خليل، مرجع سابق ،  ص 

 .49د. سمير محمد فاضل ، مرجع سابق، ص(  62)
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، حيث أن اإلتجاه التقليدي قاصر على مواجهة التطورات في  الحديث رأي االتجاه الباحث ؤيدوي

الحياة بصفة عامة، سواء في مجال الطاقة النووية أو الفضاء الخارجي أو غيره من التطورات 

سطع نجم المسؤولية الموضوعية في  دق أنه في اآلونة األخيرةويلحظ التي يشهدها العالم اليوم، 

 مجال المسؤولية الدولية عن األعمال غير المشروعة وكذلك األعمال المشروعة.

 ثانياً: أنواع المسؤولية الدولية:

تتميز المسؤولية الدولية بتعدد الصور التي يمكن من خاللها أن نصنف أنواع تلك المسؤولية، فمن 

فعل السلبي إلى اإلخالل به، تنقسم المسؤولية إلى التقسيمات الذي يؤدي ال االلتزامحيث مصدر 

 اآلتية:

 والتعاقدية : التقصيرية المدنية : المسؤولية -أ 

تنشأ المسؤولية التقصيرية ألحد أشخاص القانون الدولي عند إخالله هو، أو إحدى الهيئات التابعة 

قواعد القانون الدولي، ويترتب على  له أو أحد األشخاص التابعة له بالتزام دولي أو بقاعدة من

 . (63)   هذا اإلخالل إلحاق الضرر بالغير

 أو إحدى الشخص هذا يأتي عندما الدولي القانون ألحد أشخاص العقدية المسؤولية تثور بينما

 إخالال منهما أي يشكل عمل عن امتناع أو بعمل له التابعين األفراد أو أحد له التابعة الهيئات

 .(64)   الغير مع هإبرام تم عقد بموجب بها التزم لتيا بتعهداته

لتزام اب اإلخالل نتيجة يقوم منهما كال أن في التقصيرية والمسؤولية العقدية المسؤولية وتتفق

 يكون الذي االلتزام ذلك مصدر في التقصيرية المسؤولية عن التعاقدية المسؤولية ، وتختلف سابق

 على ويترتب ،اقانوني االتزام فيكون التقصيرية المسؤولية في اأم العقدية، المسؤولية في اعقدي

 مجال وفي ، الضرر عن التعويض تقدير كيفية أهمها  اآلثار من مجموعة االختالف ذلك

 المسؤولية يتحمل الذي هو اإلخالل عنه نتج الذي الدولي القانوني الشخص فإن الدولية المسؤولية

 الشخص هذا كان سواء الدولي، القانون أشخاص باقي تجاه التقصيرية المسؤولية أو العقدية

 وجد إذا ، إال الدولي القانون قواعد بموجب ، وذلك أخرى دولة أو دولية هيئة أو دولية منظمة

 .(65)   دولية معاهدة أو ميثاق في ذلك خالف على نص

                                           

  . 414 ص،  1969،  ةالعربي النهضة دار،  العام الدولي القانون ،سرحان محمد العزيز عبد  . د ( 63)

،  اإلسكندرية ،المعارف دار ، الثانية الطبعة ، األمم قانون في العامة األحكام ، الغنيمي طلعت محمدد.    ( 64)

 .  870 -869 ص ، نشر تاريخ بدون

 دار ،  1 مجلد،  االلتزام مصادر،  الجديد المدني القانون شرح في الوسيط،  عبد الرزاق السنهوري . د(  65)

 .  1050 ص،  نشر سنة بدون ،  بيروت ، العربي الترا  إحياء
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  :  المباشرة غير والمسؤولية المباشرة المسؤولية: -ب   

  ىإل المنسوبة األعمال على تترتب التي الدولية المسؤولية لنظرية طبقا -ون فقهاء القان يفرق

 كان إذا بينما   - له التابعين األفراد أو الشخص هذا أجهزة طريق عن الدولي القانون أشخاص

منه في حدود  بتكليف أو الدولي القانون شخص من صادر ألمر تنفيذا هؤالء عن الصادر العمل

 التصرف فإن كان العمل يدخل في حدود اختصاصهم فإن هذا خارجها ، اختصاصاتهم ، أو

 المسؤولية التصرف، وهنا تكون هذا على المترتبة  اآلثار جميع ينسب إلى هذا الشخص ويتحمل

 االلتزامات أداء في الدولي القانون شخص جانب من مباشر تقصير هناك كان ، إذا مباشرة

 . (66)   ؤولية الدوليةللمس المادية الصورة وهو الدولية

له، فتكون  التابعين األفراد أو الشخص الدولي اذا كان العمل خارج حدود اختصاص أجهزة أما

 فيها يتحمل التي األحوال في  تنشأ التي المسؤولية تلك ، ويقصد بها مباشرة غير المسؤولية

 األفراد أو جهزتهاأ من الصادرة المشروعة غير األعمال عن التعويض الدولي القانون أشخاص

 التعليمات وبخالف منها أو أمر تكليف بغير أو اتهماختصاص حدود خارج ولكن لها التابعين

 المحددة
  (67). 

 لم الشخص هذا أن منها يتبين حالة كل في الدولي القانون ألشخاص المباشرة المسؤولية وتثبت

 وقوع لمنع اتخاذها ليهع تفرض الظروف كانت التي المناسبة والوسائل اإلجراءات يتخذ

،  الدولي القانوني للشخص المنتسب من صدرت التي الخاطئة التصرفات على المترتبة األضرار

 لهم لسهّ   الدولي القانوني الشخص أن ، أو الخطأ هذا ارتكاب بسبب بمعاقبتهم قام قد يكن لم إذا أو

 بتنفيذ القيام عدم في مباشر تقصير الدولي القانون شخص إلى نُسب إذا أو الخطأ هذا ارتكاب

 يتحمل حالة كل في فتقوم الدولي القانون ألشخاص المباشرة غير المسؤولية أما  ، الدولي االلتزام

 عندما الشخص هذا تابعي عن الصادرة المشروعة غير األفعال عن التعويض الشخص هذا فيها

 شخصية بين  التبعية القةع أساس على وذلك بوظائفهم تتصل ال عنهم الصادرة األفعال تكون

 .(68)   له والتابعين الدولي القانون

 

 

                                           

 ص،  سابق مرجع،المجلة المصرية للقانون الدولي،  العام الدولي القانون،  سرحان محمد العزيز عبد . د  (66)

405  .  

 .  161 ص،  1964 ،  القاهرة ،  العربي الفكر دار،  الدستورية المبادئ  ، حلمي محمود . د( 67)

. 28 ص،   1962 ،  األولى الطبعة،  العرب دار،  القاهرة،   الدولية المسؤولية غانم ، حافظ محمد . د (68)
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 :  العمدية غير والمسؤولية العمدية المسؤولية:  -ج 

 هذا يكون أن يجب منه، يصدر الذي الفعل نتيجة الدولي القانوني الشخص محاسبة تتم حتى

 هذا على يترتب ماب يعلم أن يجب ، وكذلك مشروع غير الفعل هذا بأن تام علم الشخص على

بالنسبة  اإلرادة توافر تشترط العمدية المسؤولية وأن بالغير، الضرر كإلحاق نتائج من الفعل

 مسؤوليتهم فتكون حقيقية إرادة يملكون ال الدولي القانون أشخاص أن وبما ، الفعل عن للمسؤول

 غير الفعل ارتكاب إلى عينالتاب إرادة اتجاه حيث من وذلك  ، لهم التابعين بسلوك مرتبطة العمدية

 الدولي القانون لشخص التابع يرتكبه الذي الخطأ حالة وفي  بالغير، اإلضرار بقصد المشروع

 إهمال مجرد عن اكان الخطأ ناتج ، وإنما نية بسوء يرتكب لم أيّ  عمدي غير الخطأ هذا ويكون

 تكون الحالة هذه في وليالد لشخص القانون المنسوبة المسؤولية فإن جانب التابع، من وتقصير

 .(69)  عمدية  غير مسؤولية

 المحكمة فيها تفصل واقع مسألة ، وغيرعمدية عمدية كونها حيث من الخطأ طبيعة وتحديد

 والقرائن باألدلة االستعانة في الحق ، ولها لها الممنوحة التقديرية للسلطة طبقا ، وذلك المختصة

 في قصد غير عن الدولية المنظمة في الموظفين دأح إهمال ) ذلك ومثال  ، الخصوص هذا في

 يصاب أن الفعل ذلك على ، ويترتب لديها سائق يعمل التي التابعة للمنظمة السيارة محرك صيانة

 ،( الصيانة في قصر أو أهمل قد السائق أن يتبين فحصها للسيارة، وبعد قيادته أثناء المارة أحد

 في قيام ا  ، سبب نية بسوء يقترن الذي لم الخطأ نويكو غيرالعمدي السائق خطأ يتحقق فهنا

  عمدية  غير الحالة هذه في والتي تكون سائقها خطأ عن الدولية المنظمة مسؤولية
(70). 

 

 

 

 

 

 
                                           

 وما 870 ص،  سابق مرجع، األحكام العامة في قانون األمم) قانون السالم(، الغنيمي طلعت محمد . د (69)

 . بعدها

 ص ،  1973 ،  القاهرة ،  العربية النهضة دار  ، األولى الطبعة ، الدولي القانون، جابر محمد حسن . د (70)

248 - 249 .  
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 الثاني المطلب

 اإلطار القانوني للمسؤولية الدولية

 

 بأحد دولة من قعي إخالل كل أن الدولي القانون مبادئ من" أنه الدولية العدل لمحكمة حكم في جاء

 بالتعهد القيام عدم مع متالزم أمر التعويض هذا وأن ، المالئم بالتعويض التزامها يستتبع تعهداتها

 يحصل الذي االتفاق في عليه ا  منصوص يكون أن إلى حاجة نفسه، ومن دون  من قائم به وااللتزام

 . (71) "به اإلخالل

 بيان شروط خالل من وذلك ولية الدولية،اإلطار القانوني للمسؤ نتناول سوف يلي وفيما

 الدولية: المسؤولية
 الدولية: المسؤولية أوالً : شروط

 ارتكب من يلزم للغير ا  ضرر يسبب مشروع غير فعل كل أن العامة للقواعد طبقا به المسلم من

 ولو حتى الدولي القانون أشخاص أحد مسؤولية تتقرر قد الضرر، ولكن ذلك يصلح بأن الفعل هذا

 في وذلك مشروع ، غير فعال  (  عمل عن اامتناع أو كان عمال)  الشخص هذا تصرف يشكل لم

 أن يمكن وحتى ذلك ، وعلى  التصرف المشروع وذلك الضرر بين السببية عالقة توافر حالة

 من بد ال النووية الطاقة استخدام عن الناجمة األضرار عن الدولي القانون أشخاص أحد لئنسا

 اآلتي : في تتمثل شروط عدة توافر

 : الدولي القانون أشخاص ألحد ضرر حدوث:   -أ  

يقصكككككد بالضكككككرر أن يكككككتم المسكككككاس بحكككككق أو مصكككككلحة مشكككككروعة ألحكككككد أشكككككخاص القكككككانون   

    عليه وقع ، قد الدولي القانون أشخاص بأحد لحق الذي الضرر يكون أن ذلك بعد ويستوي  ،الدولي

رعايكا  أحكد يقكع الضكرر علكى ، ككأن مباشر غير بشكل أو ، مباشر ، أي على الدولة نفسها  بشكل

 . (72)أموالهم  أو الدولة 

 يقع أن البد ، أي وجديا   فعليا   الدولي القانون أشخاص أحد لحق الذي الضرر يكون أن ويشترط

 الضرر يكون أن يشترط ، كما الضرر من تشكو التي الدولة حقوق ألحد وفعلي حقيقي انتهاك

                                           

بين ألمانيا وبولندا الخاص بمصنع    1927 سنة يوليو 26 لمحكمة العدل الدولية ، الصادر في الثامن  ( الحكم71)

 ام ،الع الدولي القانون ،هيف  أبو علي : د. عن نقال . 21 ص ،، ب 1 رقم ، مجلد المحكمة مطبوعات ،) شوزو(

 .194 ، ص 1948 اإلسكندرية ، ثقافة نشر دار
 

 النووية الطاقة استخدام المنظمة المعاهدات في األطراف غير الدول مسؤولية   (  د. عفاف جمال محمد علي،72)

 .144 ، ص 2011 ، عام شمس عين جامعة الحقوق ،  كلية الدكتوراه، درجة لنيل ، رسالة
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 ذلك يكون أن أو قليمها ،إ بسالمة والمساس الدولة أرض على االعتداء تمثل فيي ماديا ، بأن

 بأحد اإلخالل أو الدولة ممثلي كرامة على اعتداء يمثل جنبيةالواقع على الدولة األالضرر 

 . (73)احترامها  من البد التي الواجبات

ى يكون هذا الضرر     الدولي  حت القانون أشخاص أحد أصاب قد الضرر يكون أن وعلى ذلك يجب

ال  فهنا األفراد التابعين للدولة ، كوقوع هذا الضرر على مباشر غير الضرر كان إذا أما  مباشرا  ،

 الحماية حق مباشرة طريق بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشرعن الدولة مسؤولية تثار

 كان إذا الدولية نظمةالم طريق عن أو جنسيتها الفرد يحمل التي الدولة بواسطة الدبلوماسية

 على تستند أن يجب الحماية هذه أن ذلك ومعنى المنظمة ، تلك موظفي ألحد حد  قد الضرر

 الذي اآلخر الدولي القانوني الشخص مواجهة في الفرد  مطالب الدولي القانوني الشخص تبني

 بالفرد .  أضر الذي التصرف إليه ينسب

 فيها وقع التي الدولة يتجاوز حدود النووية الطاقة اماستخد عن الناتج الضرر ومن المالحظ أن

 أن كما سياسية ، أو طبيعية بحدود يحد أن يمكن ال النووي التلو  أن ، حيث النووي الحاد 

 البحرية التيارات بواسطةنقلها  يتم والمحيطات البحار قاع في الدول تغرقها التي الذرية المخلفات

    ذلك أن تكون الدولة  على ، ويترتب اإلغراق به حد  يالذ المكان عن بعيدة مناطق إلى

 ، وتطاير الذرية بالمفاعالت النووية  الحواد  عن ينتج ما مسؤولية دولية عن كلمسؤولة 

 ا  أضرار يحد الذي  الذري للغبار تساقط من يتبعه وما الجو في وانتشارها الذرية المخلفات

 األفراد الفآل جسيمة باتإلصا التعرض أو الموت حد إلى تصل جسيمة
(74) . 

  :  الدولي القانون أشخاص أحد من ما فعل يصدر أن :  -ب 

 من الصادر العمل عن االمتناع أو العمل يكون أن يشترط الماضي في القضاء كان كل من الفقه و

 اللتزام اخرق وأ اانتهاك يمثل أن الضرر حدو  عليه يترتب والذي الدولي القانون أشخاص أحد

 معاهدة في عليه النص تم قد االلتزام هذا سواء كان أي االلتزام، هذا لمصدر النظر ولي دوند

العامة  المبادئ هو االلتزام هذا مصدر كان أو ،  عرفية قواعد اتباع عن االلتزام هذا نتج أو دولية

 يةقض في صدر والذي أحكامها أحد في الدولية العدل محكمة عليه أكدت ما ، وهذا للقانون

 باحتجاز اإليرانيين الطالب من جماعة قيام على ترتب حيث  طهران في األمريكيين الرعايا

 السفارة مقر في األمريكيين بعض الدبلوماسيين بينهم من كان األمريكيين الرعايا من مجموعة

                                           

 . 196 ، ص  سابقمرجع ، هيف أبو علي (  د.73)

 .245 ، ص مرجع سابق، عفاف جمال محمد عليد.( 74)
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الواليات المتحدة  سلمت إذا إال عنهم اإلفراج ورفض م،1979 عام طهران في األمريكية

 رفعت األمريكية قد المتحدة الواليات أن إال اإليرانية ، الحكومة إلى وأمواله إيران شاه ةاألمريكي

 ذلك من أصابها  الذي الضرر عن التعويض تطلب إيران ضد الدولية العدل محكمة أمام دعوى

 الواليات دفعت ، وقد الدولي القانون لقواعد بالمخالفة نواإليراني الطالب به قام الذي العمل

 فيينا اتفاقية قواعد خالفت قد التصرف بذلك بقيامها إيران بأن دعواها في األمريكية لمتحدةا

 ، وأيضا   م1963 لعام القنصلية معاهدة العالقات ، وكذلك م1961 لعام الدبلوماسية للعالقات

 ابتأج ، وقد م1955 عام في الدولتين  بين المبرمة األمريكية اإليرانية الصداقة اتفاقية خالفت

 إيران دولة مسؤولية بقيام وأقرت طلباتها إلى األمريكية المتحدة الواليات الدولية العدل محكمة

 االتفاقيات إيران أحكام مخالفة نتيجة األمريكية المتحدة للواليات وقع الذي الضرر تعويض عن

 .(75)السابقة 

 الفعل هذا ويكون يالدول القانون أشخاص أحد عن الفعل يصدر ومن الجدير بالذكر أنه قد

 بأحد يلحق ضرر الفعل ذلك عن ينتج قد أنه ، إال وقواعده الدولي القانون ألحكام وفقا امشروع

 دوليا . األول الشخص أن يسأل يستوجب الضرر وهذا الدولي للقانون اآلخرين األشخاص

 الدولة تمارس دق اآلن، فيه العالم يعيح الذي العلمي التطور وزيادة التكنولوجي التطور ظل ففي

 إال الدولي، القانون نظر لوجهة  طبقا   مشروعا   عديُ  ا  نشاط أو مشروعا   عمال   الدولية المنظمات أو

 هذا ارتكب الذي الشخص مسؤولية يرتب ، مما بالغة أضرار النشاط ذلك على يترتب قد أنه

 قبل عليه كان ام لىإ الحال بإعادة يقوم أن الشخص ذلك على ، ويجب العمل ذلك أو النشاط

 األضرار لجبر الالزم التعويض بدفع يقوم أن ، أو المشروع العمل أو النشاط هذا ممارسة

 أو نشاطه. عمله على المترتبة

 بناء تم الذي األساس يُعد الدولي، الشخص يباشر الذي الفعل  جراء من الضرر تحقق أن ويالحظ

 هذه النظرية، نظريةعلى  ويطلق دوليةال الشخصية المسؤولية لتقرير عليه المخاطر نظرية

المطلقة المسؤولية
  (76) . 

 حالة في الدولية المسؤولية من هاؤإعفا يمكن ال الدولة أن نستنتج أن يمكننا سبق، ما على وبناء  

 تأثيره أكبر النووي نووية ، فالتفجير تفجيرات من الدولة هذه به تقوم عما تترتب التي األضرار

 كبيرة كمية  تتحرر النووي االنفجار أثناء أنه إلى باإلضافة التفجير العادي ،  نم المرات بماليين

                                           

 – 1997العربية ، النهضة دار   الدولي ، القانون ،عطية أحمد الخير د.أبو :في  إليه ُمشار الحكم هذا ( 75) 

 .698 ص، 1998
 

 .247 (  د. عفاف جمال محمد علي، مرجع سابق ، ص76)
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 مرئية غير إشعاعات النووي التفجير مكان من بعد على كما تبقى القاتلة المرئية ، اإلشعاعات من

 طويلة  لسنوات تستمر قاتلة
 النووية والتفجيرات اإلشعاعات تلك كانت لو حتى وذلك،  (77)

 هذا على يترتب لما ،الحالة هذه في الدولية المسؤولية ترتب فإنها السلمية في األغراضمستخدمة 

 نووية تفجير أجهزة النووية التفجيرات  إجرائها أثناء الدول تستخدم حيث،  خطورة من النشاط

ذا إ، ف النووية األسلحة عن تنتج التي اآلثار ذات وتنتج النووية لألسلحة تماما   مماثلة تكون تكاد

 الدول أحد إقليم أو أجنبية دولة برعايا الضرر إلحاق في الدولة بها قامت التي تسببت التفجيرات

 التي النووية التفجيرات جراء من الضرر لتحقق الدولة مسؤولية تتقرر الحالة هذه المجاورة، ففي

 .    (78)   بها قامت

 في الجوي الغالف  في النووية ألسلحةا تفجيرات من بعدد فرنسا قيام ذلك على األمثلة أشهر ومن

 مما الدولي، القانون ألحكام مخالفة تفجيراتال تلك وكانت م1973 عام في الهادي المحيط جنوب

 تلك ضد الدولية المسؤولية توقيع مطالبين فرنسا ضد قضائية دعوى رفع إلى الدول بعض دعا

 الدولة
  (79). 

 الناتج اإلشعاعي التلو  الدول، حدود تتجاوز التي الخطيرة األنشطة عن الناجمة األضرار ومن 

 الفضاء في الفضائية المركبات إطالق أو الخطيرة المشعة النفايات أنواع بعض نقل  حواد  عن

 .(80)  الذرية  واألنشطة

 الملوثات كمية زيادة في النووية بالتفجيرات الدول قيام ساهم قد ، أنه بالذكر كذلك جدير ومما هو

 التي الذرية االنشطار نواتج طريق عن ، وذلك العالمية بالبيئة كثيرا   أضرت التي ةاإلشعاعي

 األرضية، الكرة أنحاء جميع في ا  ذري اتلوث مسببة   العليا الجو طبقات إلى الذرية السحب تحملها

 يف البيئة على تحافظ أن الدولة على يجب لذا  ، الدولي القانون ألحكام مخالفة عديُ  العمل وهذا

 تكون وأال  الوطني، اإلقليم حدود عن الخارجية المناطق على المحافظة وكذلك رضيةاأل الكرة

                                           

 الموقع على، والبيئة اإلنسان على النووية الطاقة مخاطر ،ميميالت محمود على د. المهندس  راجع (  77)

 .     www.urc-ca.com  :اإللكتروني

 ،  سنةالعربية النهضة دار ،العام الدولي القانون في النووية الطاقة استخدام ،يونس مصطفى (  د. محمد78)

 .188 ص م،1996

 .وما بعدها 180 ص لسابق ، المرجع ا(  79)

 ،العربية النهضة دار ،الدولي القانون في الخطرة النفايات نقل عن المسؤولية ،الدين بدر محمد د. صالح(  80)

 . بعدها وما 201 ص 2004 ،سنةمصر

http://www.urc-ca.com/
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 بالبيئة الطبيعية اإلضرار في سببا   الوطني اإلقليم حدود داخل الدولة تجريها التي األنشطة تلك

  .(81)   الوطني إقليمها حدود عن الخارجة المناطق في أو أخرى دولة إقليم في التي تقع
 

ً  العمل أو الفعل يكون أن:  -ج   :   الدولي القانون أشخاص ألحد منسوبا

 الفعل بين السببية عالقة تتوافر أن الدولي القانون أشخاص ألحد الدولية المسؤولية لترتيب جبي

 ضرر لحقها التي الدولة على يتعين أنه أي ، عليه بناء المتحقق والضرر الشخص هذا أتاه الذي

 تطلب أن تستطيع حتى ، أخرى دولة تصرف نتيجة كان ضرر من أصابها ما أن تثبت أن ما

 رابطة هعلي يطلق ما وهو التصرف هذا جراء من األخرى الدول على الدولية المسؤولية إيقاع

 . السببية

تلك األضرار  إسناد يصعب فإنه النووية لألضرار الخاصة الطبيعة إلى ومن المالحظ أنه نظرا  

 أن إثبات المدعي على يقع ، حيث أحيانا   ذاته الضرر وقوع إثبات يصعب وقد لمصدر معين،

 إثبات أن في الصعوبة وجه ويتمثل  ، شعاعاإل ذلك مصدر إثبات ثم ذري إشعاع عن ناتج الضرر

 حيث  النووي، الحاد وقوع  فور اكتشافها يصعب عليه المترتبة غيرالمباشرة واإلصابة الضرر

 أو عدة شهور أسابيع عدة مضي قبل يظهر ال قد اإلشعاعي النشاط عن أضرار من ينتج ما أن

 من اإلشعاعية النتائج تلك آثار تنتقل وقد  ، سنوات لعدة النتائج تلك ظهور يتأخر أن يمكن كما

 رابطة إيجاد يتعذر عليه وبناء عادة ،  األشعة تلك مصدر تحديد يصعب لذلك  ، آخرى إل جيل

  .(82)   له  المسبب الفعل نوبي الضرر بين السببية

 المتصور فمن لذلك، الدولي القانون أشخاص من تعد الدولية المنظمات أن بالذكر هو جدير ومما

 منشأة واقعة نسبة تتم إذا القانونية الدولية ، المسؤولية عالقة في طرفا   الدولية المنظمة تصبح أن

باسمها  يعملون الذين األشخاص أحد أو هاأجهزت أحد إلى تُنسب كأن ، إليها الدولية المسؤولية

  .(83)  الدولية  في قيام المسؤولية إرادتها عن ويعبرون

 أو إلى الدولي القانون أشخاص أحد إلى ا  منسوب حدو  الضرر في تسبب الذي الفعل ويكون

 باصطالح والمقصود ، الدولة تلك أو الشخص السلطات العامة لهذا إحدى من صدر الدولة، إذا

  ، الداخلي القانون ألحكام وفقا معينة اختصاصات تمارس هيئة أو فرد كل  الدولة العامة طاتسل

 

                                           

 في مةالعا الجمعية عن الصادر ، للطبيعة العالمي الميثاق من (21) المبدأ من (د) البند و )ج( البند راجع(  81)

  .  www.un.org  :اإللكتروني الموقع على المتحدة األمم إصدارات من  ، م1998 أكتوبر 28

  .   بعدها وما 104 ص مرجع سابق، ، فاضل محمد سمير. د (82)

 للكتاب، سنة المصرية يئةاله ،الدولية الوظيفة مجال في الدولية المنظمات مسؤولية  ، ندا طه جمال . د(  83)

 . 62 ص 1986

http://www.un.org/
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أو  القضائية أو التشريعية سلطاتها إحدى عن صادرا   الدولة إلى المنسوب الفعل يكون أن ويستوي

  التنفيذية 
(84). 

 من غيرها تصيب وويةن أضرار النووية باألنشطة المتعلقة الدولية الممارسات عن ينتج وقد

 ذلك عن وينتج قليمهاإ داخل النووية التجارب بعض بإجراء الدولة تقوم ، حتى لو كانت الدول

 نووية تفجيرات بإجراء الدولة تقوم أن ، أو اإلقليم هذا وخارج الدولة تلك قليمإ داخل البيئة تلو 

،  المجاورة الدول إقليم إلى عبرلت الدولة تلك حدود تفجيرات آثار بأكلمها، وتتعدى حدودها داخل

 إصابات التفجيرات كما يمكن أن يترتب على  ، الجوار لدول اإلقليمية للسالمة انتهاكا   يعد مما

 لم تقم باتخاذ تفجيرات بتنفيذ قامت ، فإذا ثبت أن الدولة التي  المجاورة الدول تلحق برعايا

 مسؤوليتها تقوم افإنه التفجيرات تيجةن أضرار أي حدو  لمنع الالزمة والتدابير اإلجراءات

    الدولية.  

 من بغيره الضرر إلحاق في الدولي القانون أشخاص أحد تسبب إذا أنه سبق، مما نخلص

 ذلك تحقق عن مسؤوال   يُعد ألنه بالتعويض األول يطالب أن األخير الدولية، فمن حق األشخاص

 استثنائية خطورة تمثل النووية الطاقة تخداماس عن الناتجة النووية األضرار أن كما  ، الضرر

 ألن ، النووي الدولي القانون قواعد يخالف وال مشروعا   ذاته حد في االستخدام هذا كان لو حتى

 بغض الدولي القانون أشخاص أحد إلى الضرر هذا نسبة يتم وأن  الضرر  بثبوت هذا في العبرة

 بااللتزامات اإلخالل أو النووي الدولي لقانونا على اعتداء يمثل عمل ألي ارتكابه عن النظر

 أو المخاطر نظرية أساس على هنا الدولية ، فتقوم المسؤولية الدولي الشخص بها يتعهد التي

 . (85)   التبعة تحمل

 المجال في أو الطبية األغراض في الضرر عنها الناتج المشعة المصادر استخدام كان وسواء

 المجتمع أعضاء من عضو كل على فيجب  ، الفضاء وأبحا  قلالن مجال في حتى أو الصناعي

 األمن معايير تنفيذ مجال في التنظيمية والقرارات التشريعات يصدر وأن التدابير يتخذ أن الدولي

 عند مراعاتها يتعين والتي اإلشعاع من للوقاية األساسية والمعايير النووية لألنشطة النووي

                                           

  .    84 ص م،1998،دار النهضة العربية، سنة  العام الدولي القانون ،رفعت محمد أحمد . د(  84)

، القاعدة الدولية،الجزء األول،مؤسسة شباب العام الدولي القانون أصول،  الحميد عبد سامي محمد .د( 85)

  . 367 صم، 1974سنة الجامعة،اإلسكندرية، الطبعة الثانية،
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عن  ضده المسؤولية الدولية، وذلك حتى ال تثار  افة المجاالتاستخدام المصادر المشعة في ك

 .(86)  األضرار الناتجة عن استخدام تلك المصادر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ملخص،  الصناعة في المشعة المصادر استخدام عن القانونية المسؤولية ، البارودي محمد تفمر . د (  86)

 4 من الفترة في اليمنية الجمهورية،  الذرية للطاقة السلمية لالستخدامات السابع العربي المؤتمر في نشره بحث

 الذرية . للطاقة العربية والهيئة اليمنية الجمهورية في الذرية للطاقة ةالعربي اللجنة الناشر،  2004/ 12/ 8 إلى
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 األول الفصل

  الحق استعمال في التعسف حال في المسؤولية الدولية 
  

 السلمية األغراض في النووية الطاقة تستخدم أن الدولة حق من كان إذا أنه به المسلم من

 االعتبارات من الكثير أن تراعي ةالدول هذه على يجب فإنه ،  والتقدم الرخاء لها يوفر بما

 استخدام في حقها بين توازن أن تستطيع حتى النووية، للطاقة استخدامها عند وذلك والشروط

 لشروطا هذه تُراعى لم فإن  اإلضرار بالغير، عدم وبين السلمية األغراض في النووية الطاقة

 في تعسفت قد بذلك تكون فإنها النووية الطاقة استخدام في بها االلتزام يجب التي واالعتبارات

 .الدولية مسؤوليتهاب قيامال اعليه يرتب ما وهو ، هذا حقها استخدام

 على تساعد التي النظريات أهم من تعد ، الحق استعمال في التعسف نظرية أن ويرى رأي فقهي  

 الدولية بالمسؤولية تتعلق التي الدولي القانون قواعدو أحكام تطوير
 للقاضي تقدم أنها ذلك ،(87)

إلى  باإلضافة ، الدولي القانون وقواعد أحكام لتطوير والضرورية المفيدة  الوسائل إحدى الدولي

 ال الذي الوقت في الدولية القانونية االلتزامات وضبط تحديد في تساهم األحوال معظم أنها في

 األخالقي المصحح بدور تقوم أنها كما  عرفية، قواعد الدولية المسؤولية قواعد معظم في لتزا

 به يمر الذي واالقتصادي البشري االجتماعي التطور عن تعبر أنها إال القانونية القاعدة لجمود

 . (88)الدولي  المجتمع

 في التعسف عدم فمبدأ ، انونللق العادل التطبيق بأنه  الحق استعمال في عدم التعسف بمبدأ ويقصد 

 بالسيادة المطلق التمسك عن الناتجة واألنانية ، الدولة تسلط  ضد الفعل رد  الحق، هو استعمال

 ، العدالة من مستمدة اعتبارات بإدخال للقاضي تسمح وقانونية فنية وسيلة أنه كما  الوطنية،

 .(89)القانونية   للقواعد أفضل وتطبيق آمن إلعمال

                                           

         ،  م1991 سنة، القاهرة ، البحرية البيئة بسالمة المساس عن الدولية المسؤولية،هاشم  صالح .(  د87)

 . 167 ص

 ص ، م 2000رية، سنة منشأة المعارف ، االسكند،  السالم قانون في الوسيط  ،الغنيمي  طلعت محمد  (  د.88)

89 . 

سعيد سالم جويلي، التعسف في استعمال الحق، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة،سنة   (  د.89)

 .5و ص  4م، ص 1985
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 مع  ممارسته تتفق الذي الحق ذلك هو بالحماية، الجدير الحق  أن إلى الفقهاء بعض ذهب وقد

 الحق هذا أصبح تعسفي قد تمت بشكل الحق ممارسة كانت ، فإذا الدولي المجتمع مصلحة

 .(90)الدولي  القانون وقواعد مبادئ مع امتعارض

 من الحق استعمال في سفالتع تحريم مبدأ أن إلىفي هذا المجال ، أيضا  البعض  ويشير  

 باستغالل تسمح  بأال يقضي التزام من الدول تلك على يفرضه بما ،للدول المطلق االستغالل

 السيادة أن اعتبار على وذلك  المجاورة، األخرى الدول بمصالح تضر ألغراض منها عمدي

 السيادة مبدأ بقاء من بالرغم الدولي، القانون في المقبولة المصطلحات من تُعد لم للدول المطلقة

 وباقي األخرى الدول تجاه الدولة مسؤولية تقابل سيادة ، ولكنها دوليا   المعترف بها المبادئ كأحد

 . (91)الدولية   االلتزامات احترام مبدأ  ويحكمها الدولي المجتمع أشخاص

 

 بحثين    الم الى الفصل هذا خالل تقسيم من الحق استخدام في التعسف مبدأ نتناول يلي وفيما

 : التاليين

 الحق . استعمال في التعسف وتطبيقات المبحث  األول :  معايير

 المتعسف . على الجزاء لتوقيع المعتمد القانوني األساس  :الثاني المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 . 169د. سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، ص  (  90)

 األنجلو الكتلتين،مكتبة واستراتيجية الدولية العالقات على النووية الطاقة قصر ،بنونه  خيري محمود  ( د.91)

 . 72 ص ، م1967 سنة، المصرية
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  األول المبحث

 الحق استعمال في التعسف وتطبيقات معايير

   بككه تلتكزم عكام  قككانوني كمبكدأ إقكراره وحتكى هنشككأت منكذ الحكق اسكتخدام فككي التعسكف مفهكوم تطكور  

 الثمكار أعطكى قد أنه التطور هذا على ما يالحظ ، وأهمء الدول ، ولكن هذا التطور كان يسير ببط

 ذلككك فككي مككا أهككم وكككان  ، الدوليككة العالقككات فككي عككام كمبككدأ تطبيقككه خككالل مككن وذلككك منككه المرجككوة

 علككى ترتككز والتكي الشخصكية، المفكاهيم إلكى ندتسكت فككرة مكن التعسكف فككرة تحكول هكو  ، التطكور

 القكرن مطلكع قبكل للقكانون التقليديكة النظريكة فكي سكائدا   ككان حيكث ،  التصكرف  فكي اإلرادة عنصر

 ثكم  الحكق صكاحب نيكة أو قصد حوله يدور شخصيا   معيارا   البداية في معيارها فكان  ، عشر التاسع

 مكن  بغيكره وعالقته التصرف قيمة تقدير حوله ريدو موضوعي معيار تطور المعيار بعد ذلك إلى

 بمصكلحة الشخصكية بكالحقوق اإلضكرار إلى اتجاه يقوم علكى أكثر المعيار هذا بل تطور الحقوق ،

 . (92)المجتمع 

 فكي التعسكف حكال فكي الدوليكة للمسكؤولية التطبيقكي الجانكب سكنبين المبحكث هكذا خالل كما أنه من

 استعمال في التعسف مبدأ حول القضاء وأحكام التطبيقات من دالعدي  سنورد حيث ، الحق استعمال

 في أحكام من الدولية التحكيم وهيئات الدولي القضاء من كل عن صدر ما خالل من ، وذلك الحق

 للمكذهب التصكدي  فكي السكبق لكه ككان والكذي  ، الفرنسكي القضكاء صكدرعن مكا ومنهكا  المجكال، هذا

 تشكريعي نكص أي هنكاك يككون أن دون  -الحق بشكل مطلكق الستعمال  يؤدي كان الذي -الفردي 

،  مطلقكة تككون أن رافضكة   الفرديكة الحقكوق أغلكب تقييد قررت التي األحكام هذه إليها تستند محدد

 االجتماعية. القضاء في توضيح وظيفة القانون دور على يدل ما وهو

 الكدولي المجكال فكي الحكق مالاستع في التعسف لبيان بها قيل التي المعايير نتناول يلي وفيما

، كمكا سكنعرض أيضكا  للتطبيقكات  خاصكة بصكفة النووية الطاقة استخدام مجال وفي ، عامة بصفة

 :  التاليين إلى المطلبين المبحث هذا تقسيم خالل العملية لتلك المعايير ،  وذلك من

 في استعمال الحق  . ةالفقهية والتشريعي المعايير  :األول المطلب

 الجانب التطبيقي للتعسف في استعمال الحق. : الثاني بالمطل 

 

 

                                           

 فاس وكالة(، الداخلية الطرق-الدولية الطرق)للبيئة الدولية المنازعات تسوية طرق،  جويلي سالم سعيد  (  د. 92)

 .  17 صم ، 1999لإلعالن ، العراق ،سنة 



  

   

  40 

 

 األول المطلب

 في استعمال الحق   ةالفقهية والتشريعي المعايير

 القضاء وكان عشر، التاسع القرن منذ  الحق استعمال  في التعسف مفهوم ظهور بداية كانت

 في التعسف أن المالحظ أنه من إال  -كما أسلفنا –المفهوم  هذا لبيان التصدي في له السبق الفرنسي

 الحقوق لهذه من جانب، وممارسة قانونا   مقررة حقوق عنصرين هما : يتضمن الحق استعمال

 أحد ممارسة أخرى بعبارة ، أو األساسية من جانب آخر القانونية القواعد لبعض مخالفة بطريقة

 . (93)آخر  يقانون بشخص اأضرار تحد  بطريقة له المقررة الحقوق القانون أشخاص

 وممارسة هذه االختصاصات أو الحقوق بين التفرقة على الحق استعمال في التعسف ويقوم مفهوم

 حق هناك يكون أن ويجب الحق، تعسف في استعمال هناك يكون لكي واالختصاصات، الحقوق

 يمكن مما بالتعسف هذا مشوبة لحقه الحق هذا صاحب ممارسة تكون أن ، كما يجب قانونا   مقرر

 المشروعية . بعدم الحق لهذا الممارسة هذه وصف معه

وقد ظهرت عدة معايير لبيان فكرة التعسف في استعمال الحق ، منها ما هو فقهي ، ومنها 

 ما هو تشريعي ، وفيما يلي نتناول كال منهما ، على التفصيل التالي :
 الفقهية : أوالً : المعايير

 عدة التعسف نظرية أنصار قدم التعسف ،ب االختصاص أو الحق ممارسة توصف لكي 

 والثاني شخصي معيار األول معياران ، أهمها عدمه ، من التعسف وجود مدى لبيان معايير

 من المعيارين بشيء من التفصيل : ، وفيما يلي نتناول كال موضوعي معيار

  :   الشخصي المعيار:  -أ  

 الوظيفة نطاق في منظم مجتمع يأ في الشخصية الحقوق تمارس بأن المعيار هذا يقضي

 حق القانون يقرر فعندما  ، الحقوق هذه تحميها التي المصلحة لتحقيق أو الحقوق لهذه المخصصة

          هدف لتحقيق موجه محدد نشاط أي محددة ، مصلحة يسعى لتحقيق فإنه ما شخص كل

 أجله من خصص ذيال الهدف غير هدف لتحقيق يمارس الذي الشخصي الحق أن حيث  ، محدد

 هذه ففي  القواعد القانونية، عليه نصت غير الحق الذي شخصي للوصول إلى حق أو الحق هذا

 هذا استعمال في تعسفا   القانونية للقاعدة المخالفة الطريقة بهذه الحق هذا ممارسة تكون الحالة

 .(94)أجل ممارسته  من القاعدة وضعت الذي الحق

                                           

 . 188 ص سابق ،  ، مرجع محمد فاضلسمير (  د. 93)

 . وما بعدها 205ص  مرجع سابق، ،محمد سامي عبد الحميد  د.  ( 94)
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 في تبقى أن يجب  منظم مجتمع أي في الشخصية الحقوق أن لى إ )جوسران( الفقيه ذهب وقد 

 أو أساء انحرف قد يكون الحق هذا صاحب فإن إال ، و الحقوق لهذه المخصصة الوظيفة نطاق

 صالحيتها بموجب الدول إحدى من صادر قانوني تصرف أي فإن ذلك وعلى  حقه، استخدام

 لهذه استعمالها كان إذا  ، الدولة لهذه دولية ءلةمسا محل يكون أن يمكن دوليا   المشروعة وحقوقها

 قواعد بمقتضى الحقوق لهذه أصال   المخصص للغرض مغاير لغرض والصالحيات الحقوق

 . (95)الدولي  القانون وأحكام

  :   الموضوعي المعيار:  -ب 

 ذاإ  سلطاتها ، أو  حقها استعمال في متعسفة تكون الدولة أن الموضوعي المعيار فهم مني

 الدول مصالح بين بالتوازن اإلخالل إلى تؤدي بطريقة المشروع حقها الدولة تلك استخدمت

لحقوقه واختصاصاته إال  في ممارسته اليقيده الدولي القانون أشخاص من شخص فكل  ، المختلفة

المجموعة  أعضاء لكافة ما تفرضه مقتضيات المحافظة على الحقوق واالختصاصات المشروعة

لحريتها في  استخدامها عن المسؤولية الدولية تتحمل الدولة فإن ذلك وعلى اآلخرين، الدولية 

العمل، إذا نتج عن ذلك ضرر للمجموعة الدولية في صورة التضحية بالمصلحة األقوى للدول 

 ممارسة الحريات تعد مما يترتب عليه أن األخرى من أجل مصلحة أقل شأنا  يحققها هذا العمل،

 أعضاء حريات باقي أمام لها مبرر ال تكون عندما بالتعسف متسمة تصبحو مشروعة غير

 .(96) الدولي المجتمع

 المصالح حماية في الشخصي المعيار يفضل أنصار األخذ بهذا المعيارالموضوعي ، أنه ويرى 

 هذا المجتمع أعضاء الدول مصالح بين التوازن على بالمحافظة اهتمامه الدولي في للمجتمع العليا

 . (97)لى أي اعتبار آخر ع

 اآلخر، على أحدهما تفضيل في المعيارين من أنصار كل إليها استند التي الحجج  وجاهة ورغم

 أو الشخصية المعايير المتضمنة لكافة والمتنوعة المرنة الصيغ أن إلى  (Trifu) الفقيه ذهب فقد

 يصعب قد التي المحددة الصياغة من أفضل ،  الحق استخدام في التعسف بيان في الموضوعية

 . (98)هذه  أيامنا في المتعددة الحاالت على تطبيقها

                                           

 .  189ص، مرجع سابق ،  (  د. سمير محمد فاضل95)

  . 166هاشم ، مرجع سابق ، ص  صالح (  د.96)

 . وما بعدها   33ص  ،، مرجع سابق للبيئة الدولية المنازعات تسوية طرق، (  د. سعيد سالم جويلي 97)

، الجزء الثاني ،الدار الجامعية  القاعدة الدولية العام ، الدولي القانون أصول، د الحميد سامي عبمحمد (  د. 98)

 .  208ص  م،1995للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 
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 الحق استعمال في التعسف الخاصة بمبدأ المختلفة للتطبيقات  بحثه أثناء (Kiss) الفقيه الحظ وقد

 أو الوطني ترابها على الختصاصاتها الدولة  بممارسة يتعلق فيما وخاصة ، الدولية العالقات على

 تستوجب التي الدولة أعمال أن في يتلخص ا  واضح خطأ   هناك أن   البحار، أعالي في حقوقها

 األخرى الدول الختصاصات المباشر التعرض من ا  نوع دائما   تشكل كانت دوليا ، مساءلتها

 ا  مخالف كمبدأ يعتبر األخرى، الحكومات في اختصاصات تدخل أو تعرض كل أن إذ  ، وحقوقها

 . (99)مشروع  غير يعتبرعمال   وبالتالي ، دوليال القانون ألحكام

فإنه   الحق، استعمال في التعسف لبيان الفقهاء به ينادي الذي المعيار كان ا  أيّ  أنه الباحث ويرى

 المشروعة الدولية  وحقوقها الختصاصاتها الدولة ممارسة يتفق مع رأي في الفقه الدولي بأن

 عليها يترتب التي المشروعة غير األعمال من تصبح وبالتالي  ، بالتعسف وصفي أن يمكن

 ومصالح بحقوق لحقت أضرار الشأن هذا في الدولة تصرفات عن إذا نشأ  الدولية، المسؤولية

 المخصص الهدف عن  ولسلطاتها لحقوقها استعمالها في الدولة انحرفت أو إذا  ، األخرى الدول

        المجتمع في األخرى بالدول اراإلضر بقصد السلطات، وذلك وهذه الحقوق لتلك أصال  

 . (100)الدولي 
 : التشريعية المعايير ثانياً : 

بداية يمكننا القول أن من استعمل حقه استعماال  مشروعا  ال يكون مسؤوال  عما ينشأ عن ذلك من 

من  ضرر، ومن هذا يتضح لنا أن استعمال الحق استعماال  مشروعا  ، ال يوقع بصاحب الحق

أي مسؤولية، وال يتقيد بأية قيود، واليتدخل القانون ليرتب مسؤولية صاحب  االستعمال جراء هذا

 الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله فى النطاق المشروع.

غير  ولمعرفة الحد الفاصل بين نطاق استعمال الحق استعماال  مشروعا  ونطاق استعماله استعماال

ك الحاالت التى يعتبر فيها استعمال الحق غير مشروع ، رغم أن مشروع ، بيّن القانون بعض تل

 صاحبه يستعمله فى النطاق الخاص به ولم يتجاوز حدوده. 

 

 

 

 

 

                                           

 .  168هاشم ، مرجع سابق ، ص  صالح(  د. 99)

 .  191 ص(  د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق ،100)
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 -: (101) اآلتيةو جدير بالذكر، أنه يكون استعمال الحق غير مشروع فى الحاالت 

 بالغير. اإلضرارلم يقصد به سوى  إذ -

مع ما  ةالبت  بحيث ال تتناسب  األهميةقها قليلة تحقي إلىكانت المصالح التى يرمي  إذا -

 يصيب الغير من ضرر بسببها.

 تحقيقها غير مشروعة. إلى يرميكانت المصالح التى  إذا -

ويتضح من ذلك أن المشرع في معظم الدول ، قد حدد المعايير والحاالت التى يعتبر فيها 

تتمثل في التى وضعها ، والتي  ر الثالثةيالشخص متعسفا  فى استعمال حقه عن طريق المعاي

 إليهابالغير، ورجحان الضرر الذى يصيب الغير على المصلحة التى يسعى  اإلضرارقصد 

صاحب الحق، وعدم مشروعية المصالح المراد تحقيقها، والمهم فى هذا الصدد، هو أن المشرع 

 روع. غير مش قد حدد حاالت التعسف وجعل فيها استعمال الحق باعتباره استعماال  

 -:(102)عن هذه المعايير بإيجاز وهنا ال بدّ من الحديث 

 بالغير: اإلضرار: قصد  األولالمعيار 
بنى  إذابالغير، فالمالك  اإلضراربقصد  إال يستعملهلم  إذايعتبر الشخص متعسفا  فى استعمال حقه 

ب النور عن بنى حائطا  فى ملكه وقصد من هذا أن يحج إذاعلى ملكه فإنه يستعمل حقه، لكنه 

جاره، فإنه يُعد بذلك متعسفا  فى استعمال حقه، والبد أن يثبت أن صاحب الحق قد استعمله بقصد 

د يستدل على قص إذالقانونية،  اإلثباتبكافة طرق  إثباتهبالغير، وهذا القصد يمكن  اإلضرار

       حبتفاهة المصلحة التى يحققها صا أوبالغير من انعدام مصلحة صاحب الحق  اإلضرار

 .(103)الحق 

 على المصلحة:  الضررالمعيار الثاني: رجحان 

 األهميةتحقيقها قليلة  إلىكانت المصالح التى يرمي  إذايعتبر الشخص متعسفا  فى استعمال حقه 

ة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، فال يكفي لكي يستعمل صاحب الحق بحيث ال تتناسب البتّ 

يسعى  يكانت، وإنما البد أن تكون المصلحة الت أين تكون له مصلحة حقه استعماال  مشروعا  أ

                                           

م، 1997 -هـ1417، الطبعة الثانية ، سنة «نظرية الحق» ونية توفيق حسن فرج، مدخل للعلوم القان .د (101)

 .310ص

 . 310المرجع السابق ، ص (102)

-2007، «نظرية الحق» أبو عمرو، المدخل للعلوم القانونية  أحمدمصطفى .د و نبيلة إسماعيل رسالن .( د103)

 .352ص  بدون دار نشر،م،2008
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كذلك، وكانت المصلحة التى  األمرتحقيقها ترجح ما يصيب الغير من ضرر، فإذا لم يكن  إلى

ما قرنت بما يصيب الغير من ضرر كان استعمال الحق  إذا األهميةتحقيقها تافهة قليلة  إلىيسعى 

تحقيقها والضرر  إلىهنا بين المصلحة التى يسعى صاحب الحق  غير مشروع، أي أننا نوازن

        رن بالمصلحة، كان استعمال الحق وما ق إذاالذى يصيب الغير، فإذا كان الضرر جسيما  

 غير مشروع.

ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا  دون عذر  رع هذا المعيار أيضا  فقرر أنه: )وقد طبق المش

    ، كما طبق كذلك هذا المعيار وقرر أنّ ر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط (ضقوي إن كان هذا ي

    لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة )

الواقعة على العقار المرتفق  فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء سوىللعقار ، أو لم تبق له 

زالت  إذا أيصار مجرد عبء على ملك الغير  إذاحق االرتفاق  بانقضاءوالتى تقضي (  به

لم تبقي له سوى إفادة محدودة ال  إذا أو ( المخدوم ) المنفعة منه بالنسبة لصاحب العقار المرتفق

 .(104)الواقعة على العقار المرتفق به  األعباءمع  البتةتتناسب 

 لمصلحة:المعيار الثالث: عدم مشروعية ا

تحقيقها غير مشروعة قام التعسف فى استعمال الحق  إلىكانت المصالح التى يرمي الشخص  إذا

نتائج غير مشروعة  إلىفإذا كان صاحب الحق يقصد من وراء استعماله لحقه الوصول  ،كذلك

 يحرمها القانون كان متعسفا . 

ذلك  لقانون واآلداب(، ومثالمنافية ل ألغراضاستعمل صاحب المنزل منزله  إذاومثال ذلك ) 

) صاحب العمل الذى يستعمل حقه فى فصل عامل من عمله لمجرد التحاقه بنقابة من أيضا  

نقابات العمال (، فهو في هذه الحاالت يعتبر متعسفا  في استعمال حقه في فصل العامل متى كان 

 . (105)بسبب نشاط العامل النقابي
 

 

 

 

                                           

  ،1961سنة  ،3، العدد مجلة إدارة قضايا الحكومة ،زهرة، إساءة استعمال الحق أبو( الشيخ محمد 104)

 . 100-85ص

 .352، مرجع سابق ، ص أحمد أبو عمرومصطفى  . نبيلة إسماعيل رسالن و د.( د105)
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 المطلب الثاني

 الحق استعمال في لتعسفل التطبيقي الجانب
 

 

 عدم مبدأ إلى الدولي القضاء لجأ فقد  ، الحق استعمال في التعسف لمبدأ التطبيقات من العديد توجد

 التحكيم ومحكمة الدولية المحاكم عن الصادرة  األحكام من العديد في الحق استعمال في التعسف

 المثال سبيل على منها نذكر  - الدولية ةالمسؤولي قواعد بشأنها  ثارت - مشهورة دولية قضايا في

المحكمة  حيث أكدت  ، م1936 عام العليا سافوي في الحرة المناطق قضية :   التالية القضايا

 استعمال في التعسف مبدأ على ، القضية هذه في الصادر حكمها في الدائمة للعدل الدولي

 الناحية من تتصرف حينما ، للدولة نيمك الظروف بعض في "  أنه الحكم هذا في جاء حيث  الحق،

 . (106)"  حقوقها استعمال تعسفت في إذا الدولية المسؤولية تتحمل أن  ، القانون حدود في الفنية 

 the trail smelterالقضايا) إحدى في ، م1938 عام في التحكيم محاكم إحدى حكمت كما

arbitration ) ،  التي األضرار عن الدولة ؤوليةمس مدى حول  يدور فيها النزاع محور وكان 

 في التعسف في مجال نظرية التحكيم محكمة ذهبت  لها، حيث المجاورة الدول بإقليم تلحق

 :  هما اعتبارين بين إلى الموازنة  الحق، استعمال

 . إقليمها استعمال في الدولة حق -1

 .رعاياها عن تصدر التي األعمال من األخرى الدول حماية في الدولة واجب  -2

 واجب عليها يفرض الذي االلتزام خالفت أنها اعتبار على مسؤولة كندا( المحكمة ) اعتبرت وقد 

 التعسف قبيل من تُعد المخالفة وهذه  ، إقليمها مصدره يكون اعتداء أي من األخرى الدول حماية

  .  (107)مشروعة  غيروبالتالي  ، الحق استعمال في

 اإلنجليزية المصائد قضية  ، الحق استعمال في التعسف بمبدأ أخذت التي القضايا تطبيقات ومن

 إلى القضية هذه في حكمها في الدولية العدل محكمة أشارت حيث  ، م1951 النرويجية عام

 . (108) الحق استعمال في الواضح التعسف

 

                                           

 .62 ص ،مرجع سابق  ،  نعمان هللا عبد محمد ( د.106)

 .  90 ص سابق، مرجع ، السالم قانون،الوسيط في  الغنيمي طلعت محمد  .د وكذلك يراجع : 

م، بدون دار 1977جامعة عين شمس، سنة  ، الدولية المسؤولية في محاضرات ،غانم حافظ محمد . (  د107)

 . 91 ص ،نشر

 .   94 ص ،سابق ، مرجع  بنونه خيري محمد د. يراجع: وكذلك . 97 ص ،السابق المرجع  (108)
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     هككذه أهككم ولعككل  ، قضككايا  عككدة فككي المختلفككة التحكككيم لجككان وطبقتككه المبككدأ هككذا إلككى أشككارت كمككا

 جكاء حيكث  ، م1926 عام  مريكيةاأل المكسيكية العامة المطالبات بلجنة المتعلقة القضية  ، القضايا

 مكن الكدول بعكض مخكاوف مشكروعية  مكدى بيكان الضكروري مكن كان إذا " أنه اللجنة هذه حكم في

              الدبلوماسكككية  الحمايكككة فكككي الحكككق اسكككتعمال فكككي اآلخكككر الكككبعض مكككن الصكككادر  التعسكككف جكككراء

 داخكل الكدول سكيادة انتقكاص إلكى يكؤدي مطلقكة بصكورة الحكق هكذا اسكتعمال أن وكيكف  ، لرعاياها

 .(109) ذلك على  ا  صارخ مثال   تعتبر الحالية القضية فإن  ، إقليمها

 ففكي ، واحكدة وتيكرة علكى يسكر إليكه لكم واإلشكارة بكه واالستشكهاد المبكدأ هكذا تطبيكق فإن ذلك ومع

المحكمككة الدائمككة للعككدل  كانككت  ، م1926 عككام ببولنككدا العليككا سككيليزيا فككي يككةاأللمان المصككالح قضكية

          إثبكككات أوال   وطلبكككت الحكككذر، تتوّخككك لكنهكككا ، حكمهكككا فكككي المبكككدأ هكككذا إلكككى  ألمحكككت قكككد الكككدولي

 . (110) التعسف

ت ، بل امتد ليشمل االستخداماللطاقة النووية هذا ولم يقتصر التعسف على االستخدامات السلمية

م والقنبلة الذرية 1945أغسطس عام  06ة األولى في إلقاء القنبلة الذريّ  غير السلمية، حيث يُعدّ 

أطلق  حيث على التعسف في استخدام الحق،  ا  واضح م ، مثاال  1945أغسطس عام  09الثانية في 

، وهذا  ( Little boyعلى القنبلة األولى التي ألقيت في مدينة )هيروشيما( اسم الولد الصغير )

من األبرياء والشيوخ ، كما أطلق على القنبلة الثانية التي ألقيت على مدينة  االولد الذي حصد آالف

( لتقتل هي األخرى آالف الضحايا دون تفريق بين Fat Man)ناجازاكي( اسم الولد السمين )

 ان .رجل سمين أو امرأة رشيقة أو طفل رضيع ، ولم يفرق الولد السمين بين إنسان وحيو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .  90 ص ، سابق مرجع، السالم قانون في الوسيط ، الغنيمي طلعت محمد  ( د.109)

 .54 ص ، 1983 القاهرة، جامعة مطبوعات ، للبيئة الدولي القانون مقدمات،عامر الدين صالح  ( د.110)
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 انيالث   المبحث

  المتعسف على الجزاء لتوقيع المعتمد القانوني األساس 

 

 في تثور يتال ةالمشكل لكن فيه، جدال ال أمر حقه استعمال في المتعسف مسؤوليةمن المالحظ أن 

 .المسؤولية هذه إقامة يمكن خالله من الذي القانوني األساس معرفة تتمثل في ، الصدد هذا

 الحق استعمال في التعسف لنظرية القانوني األساس بأن القول إلى الفقه من كبير جانب اتجه فلقد

 مرتكبه يلزم خطأ الحق استعمال في التعسف أن أخرى وبعبارة ، (111) التقصيرية المسؤولية هو

 .أضرار من فيه تسبب عما بالتعويض

 هكو التعسكف حقيقكة أن نبكيّ و مسكتقل كيكان ذات النظريكة فجعكل آخكر، فريكق االتجكاه هكذا وخكالف

 الحكق، لهكذا المرسكومة المنطقكة فكي حقه استعمل هنا الحق فصاحب غايته، عن بالحق االنحراف

 آخكر أسكاس علكى بحكثال مكن ،تعسفــكـا   إليكه ننسكب أن الفقهاءبعض  يقول كما  أردنا إذا لنا بدّ  فال

 ر الخطأغي
(112). 

 فيها الخوض تقتضي حولها، الفقهية اآلراءو قضائيةال األحكام بتعدد وخاصة اتهبتعقيدا المسألة إن

 .القانونية النصوص ضمن الواردة التعسف حاالت في التدقيق خالل من ذلكو

 الحق، ومن استعمال في التعسف مجال في الدولية االتفاقيات عليه نصت ما لبيان سنعرض كما

 األمم اتفاقية م، وكذلك1972م المنعقد في استكهول العالمي البيئة مؤتمر  االتفاقيات هذه أهم

 سنة جنيف اتفاقية خالل من المبدأ هذا تطبيق سنبين ، وأيضا   م1982 لسنة البحار لقانون المتحدة

 والمنطقة المتاخمة . اإلقليميبشأن البحر  م1958

الجوانب و،  المتعسف على الجزاء لتوقيع المعتمد القانوني وفيما يلي نتناول األساس

وذلك من خالل تقسيم هذا  للمسؤولية في حال التعسف في استعمال الحق ،  عمليةالتطبيقية وال

 المبحث إلى المطلبين التاليين :

 بالغير من عدمه . اإلضرار توافر قصد  :األول المطلب

 المطلب الثاني : الجانب التطبيقي للمسؤولية في حال التعسف في استعمال الحق.

 

                                           

 – الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبدد.   النظرية هذه مؤيدي من(  111)

 .256ص  مرجع سابق، – االلتزام مصادر

 ، م1966سنة  باإلسكندرية، المعارف منشأة األولى، الطبعة القانون، في دروس الوكيل، الدين شمس( د. 112)

 .255ص 



  

   

  48 

 

 األول المطلب

 بالغير من عدمه اراإلضر توافر قصد 

 

 ضمن الواردة التعسف حاالت بالغير من عدمه ، البحث في اإلضرار توافر قصد قتضيي

 يجمع الذي القانوني األساس إيجاد يمكن الحاالت تلك في البحث خالل منف  ،القانونية النصوص

مه ، كما بالغير من عد اإلضرار الفقه للقول بتوافر قصد عليه سيستند الذيو هذه الحاالت كل

 . حقه استعمال في تعسف من حق كل في وقرارات أحكام من سيصدرونه فيما القضاةيستند إليه 

 :صنفين أو حالتين ، هما  في الحاالت هذهويمكن حصر 

 .اإلضرار بقصد الحق استعمال حالة -

 .اإلضرار قصد بدون الحق استعمال ةحال -

 تالي :من الحالتين على التفصيل ال وفيما يلي نتناول كال
 :اإلضرار بقصد الحق استعمال الةأوال : ح

انتهينا فيما سبق، أن استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير ماهو إال تعسف يتحمل فيه  لقد

 أو الذاتي المعيار يكرس ما وهذا الغير، لها تعرض التي األضرار عن المسؤولية ،تعسفالم

 .الحق استعمال في التعسف لنظرية الشخصي

 ما هنا التعسفُمالحظته، ألن  السهل من يكون اإلضرار بقصد للحق استعمالأي  فإن  وبالتالي

 . (113) بالغير اإلضرار تعمد في المتمثلوالتقصيري  الخطأ لمفهوم تطبيق إال األمر حقيقة في هو

 كما،  الخاطئ التصرف لتحديد ررالض بمعيار نأخذ بأن التقصيرية المسؤولية مجال وفق يمكنو

 العادي الرجل سلوك عن نحرافاال بمعيار التعدي قاس إذ ، السنهوري األستاذ ذلك إلى ذهب

ض مر من الظروف هذه مثل تأخد ال بحيث ، الشخصية ظروفه عن مجردة نظرة إليه منظورال

 قياســــا   ، انــمك و انــزم من ةـالخارجي هــظروف االعتبار بعين يأخذو ،عتباراال في وغيره

 .(114) هــجنس أو هــطائفت أو هــطبقت من اديـالع بالرجل

 إذ ، تقصيري خطأ هو بالغير اإلضرار بقصد الحق استعمال أنهذا ومما تجدر اإلشارة إليه ، 

 استعمال خالل من قصد الذيو العاديص للشخ المألوف السلوك عن نحرافاال طياته في يحمل

 ما كل ومن عليهو ، بغيره ليضر حقه يستعمل ال العادي الشخص أن إذ ، بالغير اإلضرار حقه

                                           

 .  194 ص(  د. سمير محمد فاضل، مرجع سابق ،113)

 بن الجامعية، المطبوعات ديوان،   الجزائري المدني القانون في االلتزام مصادر ، سليمان علي علي ( د.114)

 .147 ص ،م2005السادسة،سنة  الطبعة – الجزائر عكنون
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 الخطأ معيار تحت الحق، استعمال في التعسف لنظرية األولى الحالة ندرج أن يمكن سبق

 يا  عمد خطأ ارتكب قد بغيره بقصد اإلضرار حقه استعمال في المتعسف أن نعتبر أي ، التقصيري

 .(115) الغير على بتعديه مسؤوليته أوجب

 إلحاق في منه رغبة   بل ،فحسب الحرة إرادته بمحض ليس قانوني ببواج أخلّ  قد العمل بهذا فهو

 .  هذا فعله عن المترتبة اآلثار يريد إذا   فهو ، بالغير الضرر

 في التعسف جعل و ، الخطأ فكرة من الحالة هذه إخراج يجب بأنه يقول من هناكف هذا كل عمو

 العملية الفائدة إلى نظرهم في يرجع ذاهو ،(116) الخطأ عن مستقال   للمسؤوليةا  مصدر الحالة هذه

، طبيعتها إلى الحالة إرجاع على يساعد الخطأ عن التعسف استقالل كون ، الطرح هذا من

 أطللخ المعطى التعريف على هذا في يرتكزونو،  المحد  الضرر إصالح بمبدأ األخذ بالتاليو

 في كان فتصرفه ، التزام بأي يخل لم حقه في المتصرف وأن " سابق بالتزام اإلخالل بأنه"

 . (117) لحقه الموضوعية الحدود

 : اإلضرار قصد بدون الحق استعمال ثانياً : حالة 

 :في إحدى الحالتين التاليتين تعسفيا   الحق استعمال يعتبر

 .للغير الناشئ الضرر إلى بالنسبة قليلة فائدة على الحصول إلى يرمي كان إذا -1

 .مشروعة غير ئدةفا على الحصول منه الغرض كان ذاا -2

 يتم خاللهما من إذ ، الحق استعمال في للتعسف الموضوعيّ  المعيار عن رانتعبّ وهاتين الحالتين 

 ما بين الموازنة خالل من ذلكو ، األشخاص نوايا عن البحث دون التصرف أو الفعل فحص

 ذاه جراء من الغير يصيب قد الذي الضرر ينبو ،لحقه استعماله من الحق صاحب سيجنيه

 أن إذ ، التساؤل من الكثير أثارتا الحالتين فهاتين أخرى جهة من و ، جهة من هذا التصرف،

 تعود فائدة أو مصلحة تحقيق االستعمال هذا وراء من مبتغيا   حقه يستعمل بمن يتعلق هنا األمر

 ربالغي ضرر االستعمال هذا عن سيترتب الوقت نفس فيو  ، كبيرة أو صغيرة كانت سواء ، عليه

 . دتعمّ  أو قصد بدون لكن

                                           

بدون دار وتاريخ  ،جامعة الجزائر ،  كلية الحقوق  المدنية، لمسؤولية، مصادر االلتزام ، ا فياللي علي ( د.115)

 . 64 ص نشر ،

 استعمال في التعسف نظرية "الفرنسية باللغة رسالة في كيرة حسين د. ي:المصر الفقه في  هؤالء من(  و116)

 القانون، أصول و القانون إلى مدخل مؤلفاته، في كذلك و م1952  باريس والمصري، الفرنسي القانون في الحق

  بدون دار وتاريخ نشر، القاهرة.

 الطبعة المعارف، دار – العقدية و التقصيرية المدنية المسؤولية عامر و د. عبدالرحيم عامر ، حسين د.  (117)

 .  436ص  ،م1979 الثانية،
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 القضاء على ستؤثر حتما   التي و االختالفات، من بكثير الفقهي النقاش انفجر المفارقة هذه منو

 . (118)  سيصدرها التي المتناقضة األحكام في سيتخبط بدوره الذي

 نم ه قد يُعدأن بحيث خطأ، ارتكب قد الحالة هذه في لحقه المستعمل بأن القول الصعب من إذ

 في يعمل فالمخطئ حق، إلى يستند ال بعمل القيام أو الحق مجاوزة فعل للخطأ المكونة العناصر

 عن المسؤولية أي التقصيرية المدنية المسؤولية حقه في تقرر وبالتالي، المشروعية عدم دائرة

 في أي حقه، حدود الشخص فيها يجاوز التي المنطقة في فقط دورها تلعب والتي الضارة، األفعال

 .الحق صاحب على المحرمة الدائرة

 إذ االستعمال، هذا على المترتبة النتيجة في يكمن ، والعيب ذاته في مشروع فعمله المتعسف أما

 عنه لزال ضرر عنه ينجم لم أو اإلضرار بقصد مشوب غير الفعل نفس المتعسف أعاد لو أنه

 .فعال  سليما   أصبح و التعسف وصف

 :جزأين إلى ةالحال هذه تقسيم يمكنو

 .جدية مصلحة توفر بدون الحق استعمال بحالة علقيتأولهما :  - أ

 . عاديا   استعماال   الحق استعمال بحالة يتعلق ثانيهما:   -ب

 : ةي  جد   مصلحة دون الحق استعمال:  -أ 

 الذي الضرر مقابل في ضئيلة مصلحة أو فائدة يجني لكي حقه يستعمل من القول بتعسف يمكن

أي  ، مشروعة غير فائدة على الحصول هو االستعمال هذا من الغرض كان أو غير،ال سيتحمله

 تتجه أن دون الحق صاحب طرف منإهمال ط واحتيا عدم إال األمر حقيقة في هو أن ذلك ما

 بالخطأ قانونا   عنهريعبّ  ما هذاو ،اإلضرار قصد توفر دون أي بالغير الضرر إحدا  إلى إرادته

 الذي و باإلهمال بالخطأ ،الخطأ لدرجات المعطى التقسيم ضمن يعرف ام أو ، التقصيري شبه

 .(119) الجسيم الخطأ كبير حد إلى يشبه

 غير خطأ فهو الضرر، تحقيق في يرغب مرتكبه أن يفيد ال كان مهما الجسيم فالخطأ كال   علىو

 .فقط الجسامة درجة حيث من عنهما يتميز أنه غير الحيطة عدمو كاإلهمال عمدي

 أهمية له تقصيري شبه خطأ ارتكب قد اإلضرار قصد دون حقه استعمل من إن اعتبارك فلذل

 تثار كالمسؤولية التي ،الشخص هذا مسؤولية سيترتب على ذلك أن تُثار حيث الميدان، في بالغة

 من التخلص الشخص يستطيع ال الحالة هذه ففي بالغير، اإلضرار ةبنيّ  حقه استعمل من ضد

                                           

   .439ص ،رجع سابق ، م ود. عبدالرحيم عامر عامر حسين د.  (118)

 . 66ص  مرجع سابق ، ،فياللي علي ( د.119)
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 نفسي عتبرأ أي اإلضرار، نية دون لكنو مصلحة دون حقي استعملت بأني ولوالق المسؤولية

 .(120) عدائيا   لست و مغفال  

 يرتكبه ال الذي الخطأ بأنه الجسيم الخطأ يعتبرون كانوا الرومان كون إلى راجع التشابه هذاو

 إثبات لصعوبة ،الغح حكم الجسيم الخطأ يعطون وكانوا والعناية، الذكاء القليل الشخص عادة

 . (121) الغح جزاء من تخلصا   بالغباوة الغح مرتكب يتظاهر أن دون لحيلولةاو الغح

 عادياً : استعماالً  الحق استعمال:  -ب 

 قاعكدة أي يخكرق لكم أنكه حيكث ، قانونيكا   اسكتعماال   هلحقّك الشكخص اسكتعمال يككون الحالكة هكذه فكي

  ريـــالتقصي أـالخط رـتواف دمـع أي صر،التب و الحيطة عدم أو أـخط أي يرتكب لم وأنه ةـقانوني

 أن بيكد ، بالتصكرف لقيامكه الالزمكة اإلداريكة التصكريحات ككل أخكذ أنكهي، والتقصكير شبه الخطأو

 .(122) بالغير اإلضرار إلى أدى هذا تصرفه

فهذه الحالة تمثل المشكلة والمعضلة الحقيقية التي وقعت فيها نظرية التعسف، إذ من غير الممكن 

المسؤولية على شخص لم يخرق أي قاعدة قانونية، وأن استعماله لحقه كان ُمصاحبا  إيقاع 

بمصلحة جديّة تعود عليه بالنفع، وفي نفس الوقت من غير الممكن أيضا  أن نترك المضرور 

، بحجة أن المتسبب في الضرر كان في حالة قانونية وأن تصرفه  يتحّمل  أضرارا  ال دخل له فيها

، كما أن هذه الحالة أعجزت الكثير من الفقهاء إلى درجة أنهم فّضلوا التوقف  بهةمن أي ش خال  

فيما يخص التعسف في استعمال الحق على نية اإلضرار بالغير وعدم البحث في الحاالت 

 أالعا  توس أكثر مجال في والخوض القانونية المبادئ عن الخروج إلى تؤدي قد والتياألخرى، 

 . واألخالق دالةالع قواعد مجال وهو

 

 

 

 

 

                                           

 .  436 ،مرجع سابق، ود. عبدالرحيم عامر عامر حسين د.  (120)

 . 66 -65 ص ، ، مرجع سابق فياللي علي ( د.121)

(122) jean charmont, revue trimestrielle de droit civil, tome1, p8.   

التعسف في استعمال الحق وعالقته بالمسؤولية المدنية،مذكرة مقدمة لنيل  ُمشار إليه في : عبدالرحمن مجوبي،

 .50، ص2006-2005شهادة الماجستير، تخصص العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
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 في التعسف نفصل أن يمكن ال إذ ،النظرية هذه تخالط التي الفكرة إلى راجع هذا وكل

 الحق صاحب من الوظيفة هذه خرق أن بحيث ، للحق االجتماعية  الوظيفة عن الحق استعمال

 لفكرة ودوج ال بأنه نقر أن المنطقي غير من أنه كون التعسف، أساس على المساءلة إلى به تؤدي

 .(123) ذلك عكس تبين الحقائق كل و فالواقع اإلضرار نية أساس أو معيار خارج التعسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

(123) jean charmont, revue trimestrielle de droit civil, tome1, p8.  

التعسف في استعمال الحق وعالقته بالمسؤولية المدنية،مرجع سابق،  ُمشار إليه في : عبدالرحمن مجوبي،

 .51ص
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 المطلب الثاني

 التطبيقي للمسؤولية الجانب

 الحق استعمال في التعسف حال في 

 

 تاالتفاقيا في عليه  والنص عدم التعسف في استعمال الحق ، مبدأ صياغة من المالحظ أن

عما هو متعارف عليه في ظل أحكام القضاء  مختلفة بصيغ  ورد قد ، الدولية والمعاهدات

 في ضمني بشكل إليه وباإلشارة ، أحيانا   عليه صراحة   بالنص المبدأ هذا إلى يشار حيث  الدولي،

 ثةالثال الفقرة نصت  ، م1961 عام الدولي القانون لجنة إلى المقدم المشروع  ففي ، أخرى أحيان

        استعمال  إساءة منع أيضا   تشمل للدولة الدولي االلتزام عبارة " أن على الثانية المادة من

 تنظم التي االتفاقيات أو  ، العامة الدولي القانون قواعد حكامأل مخالف عمل أي منع أي  ، الحق

 . (124)إقليمها  فوق وحقوقها الختصاصاتها الدول ممارسة كيفية

     سنة استوكهولم في المنعقد العالمي، البيئة مؤتمر عن الصادر (21) رقم أالمبد شدد وقد

 تحت أو دولة أي حدود داخل تمارس التي النشاطات من التأكد واجب على  ، م1972

في  وكذلك الدولي المجتمع في األخرى للدول بيئية أضرار حدو  اوالتي يترتب عليه  إشرافها،

 . (125) وطنية طةسل ألي الخاضعة غير المناطق

 لسنة البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية صلب في وصريح واضح بشكل صيغ قد المبدأ هذا ولكن

 الحقككككوق                        تمككككارس "  يلككككي االتفاقيككككة مككككا هككككذه مككككن (300فككككي المككككادة ) حيككككث جككككاء  م،1982

 اسكتعمال تعسكفا  فكي تشككل ال بطريقكة االتفاقيكة هكذه فكي بهكا المعتكرف والحريات واالختصاصات

 .(126)"الحق

اإلقليمي  بالبحر والمتعلقة م1958 لعام جنيف اتفاقية من (14) المادة  من األولى الفقرة جاءت كما

أنه " مع مراعاة أحكام نصوص هذه االتفاقية ، تتمتع  على صراحة ونصت ،والمنطقة المتاخمة 

ور البريء داخل البحر اإلقليمي " لتقرر سفن جميع الدول الساحلية وغير الساحلية بحق المر

وضع قيد على امتداد سيادة الدولة وراء إقليمها ومياهها الداخلية ، الذي سبق وأن قررته المادة 

                                           

 . 187 ص،  سابق مرجع، فاضل محمد سمير( د. 124)

 النهضة دار ، التلو  من عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية الدولي االلتزام ،الفار محمد الواحد عبد  ( د.125)

 . 44 ص 1985 ، ،القاهرة العربية

 واتفاقية الدول وسلوك والوطنية الدولية المحاكم  ضوء  للبحارعلى الدولي القانون الوفا، أبو أحمد  ( د.126)

 . 44 ص  ، 1989-1988 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، م1983
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 في  األخرى الدول سفن مرور منع الشاطئية الدول محاولة فإن وبالتالي  ،األولى من هذه االتفاقية 

 السلم على المحافظة كدواعي  مقبول مبرر المنع لهذا يكون أن دون لها التابعة اإلقليمية المياه

م 1958 سنة اتفاقية تفرضها التي القيود من ذلك غير أو الشاطئية الدول أمن أو النظام وحسن

في  البريء المرور حق على العرفي الدولي القانون وأحكام قواعد من غيرها أو ،  الُمشار إليها

 القانون يقرره الذي  المنع في  حقها استعمال في الدولة من ا  تعسف ، يُعد اإلقليمية المياه

 . (127) دوليا   مشروع غير الدول هذه يعتبرعمل وبالتالي  الدولي،

     على واختصاصاتها  لحقوقها ممارستها في للدولة الكاملة الحرية من تحد التي القيود ومن

إلى  ، اإلقليمية ومياهها إقليمها على لحقوقها استعمالها يؤدي بأال الدولي التزامها إقليمها،

 تعسفت قد تكون   وأال ، األخرى الدول وسكان بممتلكات إضرارا   يشكل بما الدولية  المياه  تلويث

 ،  الدولية الناحية من مشروع غير عمال   ارتكبت قد تكون وبالتالي  الحقوق، ممارستها لهذه في

 من (4) المادة في  إقليمها على للدولة مطلقةال السيادة على  القيد لهذا أصال   نجد كما

 للحدود المتاخمة بالمياه والخاصة م1909 يناير 11 في المبرمة الكندية األمريكية  المعاهدة

تصيب بالضرر صحة وممتلكات سكان  بطريقة المياه هذه تلويث المشتركة، وتمنع هذه المادة

 . (128)الدولة األخرى 

 اإلقليم من كل على الدولة الدولة، فسيادة إقليم يعلو الذي الهواء رعنص على  القاعدة نفس وتطبق

 الدولي القانون ألحكام وفقا   هواء من اإلقليمين هذين مايعلو لتشمل تمتد ، والبحري البري

،  العنصر لهذا استعمالها المطلق في يقيدها وال ، الشأن هذا في الدول بين تمت التي واالتفاقيات

 في السارية واالتفاقيات الدولي قواعد القانون بمقتضى مقررة حقوق من خرىاأل للدول ما سوى

 حق وهو الدولة، لهذه الجوي المجال في األخرى للدول البريء المرور كحق  ، الشأن هذا

 أو الهواء الجوي اإلقليم من معينة مناطق في البريء المرور هذا منع حق الدولة في  يقيده

 ألسباب ح للدول األخرى بالمرور فوق مناطق معينة من هوائهاالجوي، وذلك بعدم السما

 . (129)الدولة  بأمن تتعلق أسباب أو عسكرية

 

 

 

                                           

 ، م1968القانون الدولي العام في وقت السلم،دار النهضة العربية،الطبعة الثالثة،سنة ،  سلطان حامد  د. ( 127)

 . 295 ص

 . 193 ص،  سابق مرجع،  فاضل محمد سمير  (  د.128)

 . 113 ص سابق ، مرجع ، سلطان حامد   د. ( 129)
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 إضرار من ذلك على يترتب قد ما الدول هذه بناء على ما سبق، يمكن القول أنه يجب أن تتحمل

  لو كان حتى و األخرى ، وذلك إذا ما تعسفت تلك الدولة في استعمال أحد حقوقها، بالدول

   مشروعا  ، إذا ما ترتب على هذا االستعمال إلحاق الضرر بإحدى الدول األخرى أعضاء 

   المجتمع الدولي. 

هذا وياُلحظ أن الدولة تمارس نشاطاتها النووية على إقليمها الخاص أو في البحر العالي ، وإذا لم 

طرة على اإلشعاعات الذرية أو الغبار تتبع الدولة إجراءات األمن الكافية فإنها لن تتمكن من السي

    الذري الناتج عن هذه النشاطات الذرية التي تنتشر لمسافات بعيدة تتعدى إقليم الدولة لدول

أخرى ، وتسبب أضرارا  بليغة بمصالح هذه األخيرة، فهناك تكون الدولة قد تعسفت في استعمال 

ملها مسؤولية تعويض تلك الدول األجنبية سلطتها على إقليمها، وارتكبت عمال  غير مشروعا  يح

 . (130)عما أصابها من ضرر 

ويمكن في هذا المجال أن ننوه بأن قضية ) مسبك ترايل ( تُعد سابقة قضائية دولية يمكن القياس 

واالستناد عليها في مجال التعسف في استعمال الدولة لسلطتها في استخدام الطاقة النووية سلميا  

 على إقليمها .

 ا سوف نتعرض له بشيء من التفصيل :همية هذا الحكم فإننوأل

م تم إنشاء مسبك 1896تخلص وقائع هذه القضية إلى أنه في عام  قضية ) مسبك ترايل (: -

بيا في ملولصهر النحاس والرصاص والزنك بمدينة )تريل( الكندية الواقعة على مجرى نهر كو

لمتحدة األمريكية، ونظرا  لوقوع هذا المسبك في اإلقليم الكندي على مقربة من حدود الواليات ا

منطقة ال يفصلها عن الحدود األمريكية سوى سبعة أميال، فلقد أدى تطاير األبخرة المنبعثة من 

هذا المسبك إلى تلويث البيئة في األراضي المتاخمة للحدود بوالية واشنطن األمريكية ، مما ألحق 

 ريكية.الضرر بالمزروعات داخل األراضي األم

ومنذ تاريخ إنشاء هذا المسبك والمزارعون في الواليات المتحدة األمريكية يتحملون أضرارا  

 .( 131) جسيمة ناتجة عن انتشار ذرات الرصاص والزنك والنحاس الخطرة

                                           

راجع مختاري محمد األمين، االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره في تحقيق األمن البيئي، رسالة  ( 130)

-2016سية، الجزائر، العام الجامعي ماجستير، جامعة د. موالي الطاهر سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السيا

 . 32ص ، م2017

د. سامح عبدالقوي السيد عبدالقوي، التدخالت الدولية لحماية البيئة والدفاع عن اإلنسانية، الطبعة األولى، ( 131)

 .279م ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص 2015
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وعلى إثر ذلك قامت الشركة المالكة للمصهر بدفع تعويض للرعايا األمريكان المضرورين من 

بناء على أحكام قضائية أو اتفاقيات ثنائية فترة األولى لتشغيل هذا المصهر لالتلو ، وذلك أثناء ا

 بين الحكومتين الكندية واألمريكية.

ولقد تم اللجوء إلى التحكيم أكثر من مرة، نذكر منها حكم محكمة التحكيم الصادر في الحادي 

جة خاصة التعويض بشكل نهائي مع معال مسألةم والذي حسم 1941عشر من مارس لعام 

والنظر فيما إذا كان هناك التزام قانوني بعدم تلويث البيئة  ،لمشكلة انبعا  األدخنة من المصهر

 من عدمه.

وقد اتجهت المحكمة عبر هذا الحكم إلى الموازنة بين حق الدولة في استعمال إقليمها وبين واجبها 

 اورة.في االمتناع عن القيام باألعمال التي تسبب أضرارا  للدول المج

وبناء على ذلك قضت المحكمة بأنه وفقا  لقواعد القانون الدولي وقوانين الواليات المتحدة 

األمريكية ال يحق ألي دولة أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه بطريقة تجلب الضرر بإقليم 

على جانب من  تلكات األشخاص القاطنين فيها بشرط أن يكون ذلك الضررمدولة أخرى أو بم

 .( 132)الجسامة ويمكن إثباته بطريقة واضحة ومقنعة 

 

 موقف دولة قطر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية وإساءة استخدامها: -

لقد أكدت دولة قطر اهتمامها باالستفادة السلمية للطاقة النووية، حيث أن هذه االستخدامات سوف 

لسلمية حظيت باهتمام بالغ في خطة التنمية تؤدي إلى ازدهار الحياة، خاصة  وأن الطاقة النووية ا

 . م2030المستدامة 

ومع ذلك، فإن دولة قطر تحذر بعض الدول من التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية ، 

وخاصة في بعض دول الجوار، حيث أن تلك الدول ازدادت تعاقداتها في السنوات األخيرة إلنشاء 

وقت لم تكتمل فيه البنية التحتية والخبرة الوطنية وكوادر  العديد من محطات الطاقة النووية، في

ة وأمان مفاعالت السالمة فيها، األمر الذي يؤدي إلى تزايد المخاوف المشروعة حول سالم

 .(133)الطاقة النووية 

 

                                           

 90ة، معهد الدراسات العربية العالية، صمحمد حافظ غانم، محاضرات في المسؤولية الدولي  ( د.132)

 ومابعدها.

م، مقال بعنوان قطر تتجه إلنشاء قاعدة 01/12/2018راجع جريدة العرب القطرية يوم السبت الموافق (  133)

 content/pdf :/ https://m.alarab.qa، على الموقع اإللكتروني 11129علمية للطاقة النووية، العدد:
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ويرى الباحث أنه إذا كان لبعض دول الجوار أن تمارس حقها في إنشاء محطات للطاقة النووية 

، فإن ذلك مشروط بأن يكون لديها الخبرات الالزمة إلدارة هذه المشاريع،  لميلالستخدام الس

وتحقيق األمان لها وإال فإن ذلك يُعد تعسفا  في استخدام الحق مما يؤدي إلى إيقاع أشد األضرار 

يحق لها طلب اإلشراف الدولي على تلك المحطات النووية وبذلك ،  بدول الجوار ومنها دولة قطر

 حد  الكوار  التي يُخشى وقوعها على األفراد والممتلكات والبيئة.حتى ال ت
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  الثاني الفصل 

 المسؤولية الموضوعية ) تحمل تبعة المخاطر (

 

 القرن بداية مع العالم مستوى على ظهر والذي  والصناعي، والتكنولوجي العلمي التطور إن

 ، اإلنسانية من جراء هذا التطور على عادت التي اإليجابيات كل الميالدي، بالرغم من العشرين

 الدول حدود عبرت قد األضرار وهذه ، الدولي تمس أشخاص المجتمع أضرار من يخل لم إال أنه

 العالقات تنظيم إعادة إلى األمر احتاج فقد لذلك ، المجموعة الدولية داخل العام بالنظام توأخلّ 

 الموضوعية المسؤولية وإقامة ، العام الدولي القانون لقواعد صارمال التطبيق خالل من الدولية

 لو حتى المخاطر تحمل أساس على وذلك ، اإلضرار بغيره في المتسبب  الدولي الشخص على

 الدولي. القانون لقواعد وفقا   مشروعا   تصرفا   كان

 بداية ، تقريبا   دنيةالم المسؤولية تطبيقات كل في الخطأ تقلص دور وكان نتيجة كل ما سبق، أن

 ، المتبوع مسؤولية خاصة ،الغير عمل المسؤولية عن إلىالحيّة  غير األشياء عن المسؤولية من

،   الخطأ  والنظرية الموضوعية نظرية بين الصراع شهدت التي الميادين أولى هي تلك فتاريخيا  

عية من خالل نظرية الموضو المسؤولية حققته الذي النجاح أن غير ، المخاطر نظرية خاصة

 المسؤولية حصون الصراع إلى أهم تحمل المخاطر ، أدى إلى التوسع في هذه النظرية ونقل

 يقتصر يعد لمفالخطأ،  دور وبالفعل فقد انحصر الشخصي، العمل عن المسؤولية وهي الخطئية،

 الشريعة بارهاالخطئية  ، باعت المسؤولية تطبيقات أهم إلى امتد وإنما فقط، التطبيقات تلك على

 المدنية. للمسؤولية قانوني نظام كل في العامة

 الخطأ فكرة إلى هجر الموضوعية المسؤولية فقهاء ونادى المسؤولية، معارك بدأت كل ومن هنا

 تحمل بفكرة البعض يبررها وحده، الضرر على قائمة خطئية غير مسؤولية محلها لتحل ، العتيقة

رأي ثالث بفكرة التضامن  يبررها حين في الضمان، بفكرة اآلخر البعض ويبررها المخاطر،

 .(134)االجتماعي كأساس رئيسي للمسؤولية 

وفي هذا الفصل سيقتصر الحديث على المسؤولية الموضوعية ) تحمل تبعة المخاطر ( في 

 مجال القانون الدولي ، وباألخص في مجال األضرار الناشئة عن الطاقة النووية .

 

 

                                           

لتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في القانون، فرع ( عمر بن الزوبير، ا134)

 .13م، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 2017-2016القانون الخاص، 



  

   

  59 

 

 

 بق سيتم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين :وبناء على ما س

 المبحث األول : مفهوم المسؤولية الموضوعية في الفقه والتشريع .

 المبحث الثاني : الضرر كأساس للمسؤولية الموضوعية .
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 المبحث األول

 مفهوم المسؤولية الموضوعية في الفقه والتشريع  

 

 ة الموضوعية في الفقه:أوالً: مفهوم المسؤولي

تُعرف المسؤولية الدولية الموضوعية بأنها وضع قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إليها 

القيام بعمل أو نشاط بتعويض الضرر الذي يصيب دولة أخرى أو أحد رعاياها نتيجة هذا العمل 

 .(135)أو النشاط 

تجاهات الجديدة في مجال المسؤولية التجاوب مع اقد وإن كان أنه التعريف السابق ويلحظ من 

بعدم اشتراطه للخطأ أو للنشاط المشروع، واشتراطه لحصول الضرر، وأن يكون منسوبا  إلى 

: أنه لم األولاألمر  ،الدولة التي قامت بهذا العمل أو النشاط، إال أنه لم يشمل أمرين أساسيين 

     ، واكتفى بالنشاط اإليجابي و الموضوعيةيشمل النشاط السلبي كسبب لقيام المسؤولية المطلقة أ

أن التعريف السابق لم يشمل المنظمات الدولية أو الكيان  واألمر الثاني، ) القيام بعمل أو نشاط ما(

 الخاص أو الوكاالت المتخصصة بل اكتفى بذكر لفظ الدولة.

الحاالت التي قد تقوم  ف رأي في الفقه الدولي المسؤولية الدولية على نحو استوعب كافةولقد عرّ 

 .(136)فيها المسؤولية 

تنشأ نتيجة عمل  ، حيثالمسؤولية الدولية في صورتها التقليدية هاحيث عرفها هذا الرأي بأن

لتزام قانوني دولي ارتكبه أحد أشخاص القانون الدولي مسببا  ضررا  لشخص دولي مخالف ال

رر، وأنه قد أصاب التطور هذا آخر، وأن غايتها تعويض ما يترتب على هذا العمل من ض

، حيث لم يُعد ترتيبها قاصرا  على مجرد ارتكاب ُمخالفة  المفهوم التقليدي للمسؤولية الدولية

، بل أضحى قيامها مرتبطا  بحدو  الضرر الناجم عن عمل أو امتناع عن عمل  للقاعدة القانونية

لى هذا العمل أو االمتناع منطويا  عارتكبه أحد األشخاص القانونية الدولية بغض النظر عن كون 

التعريف السابق أنه استوعب المسؤولية التقليدية وكذلك  من، وياُلحظ  ُمخالفة لقاعدة قانونية أم ال

 المسؤولية الموضوعية.

ويعني مبدأ المسؤولية الموضوعية أو المطلقة في مجال الطاقة النووية، مسؤولية المشغل النووي 

عن نشاطه النووي بمجرد حدو  الضرر دون البحث في توافر الخطأ من عن األضرار الناجمة 

                                           

 .49سمير محمد فاضل، مرجع سابق، ص  د. (135)

  .83م،بدون دار نشر، ص1990إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، سنة   ( د.136)
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جانبه أم ال، فالمشغل النووي يسأل عن الضرر النووي بمجرد توافره دون إمكانية التنصل من 

 .(137)المسؤولية بسبب خطأ الغير أو القوة القاهرة 

لدولية بشأن نقل الركاب واألمتعة م الُملحقة باالتفاقية ا1966هذا ولقد عرفت االتفاقية الدولية لعام 

م، المسؤولية الموضوعية، بأنها " التبعية القانونية أو االتفاقية الدولية 1961بالسكك الحديدية لعام 

الناشئة عن عمل أو امتناع عن عمل ضار بالغير، وأن يكون منسوبا  إلى أحد األشخاص القانونية 

انت حكومية أو خاصة أو لفرد إذا كان مرتكبا  الدولية، أو أحد األشخاص االعتبارية سواء ك

 .(138)لجريمة دولية 

ويرى الباحث أن تعريف المسؤولية الموضوعية الوارد في االتفاقية الدولية الُمشار إليها، يمكن 

األخذ به في مجال المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحد  عن استخدام الطاقة النووية، وهو 

موقف الفقه من المسؤولية  نوضحه من خالل بيان وهذا ما سوف لتبعة ، ما يعرف باسم تحمل ا

 إلى اتجاهين: الفقه انقسم حيث الموضوعية ،

 االتجاه المعارض لقيام المسؤولية الموضوعية: -

، ونظرية  رأي في الفقه العربي أنه يجب التفرقة بين الخطأ كأساس للمسؤولية الدوليةن يبيّ 

، فالخطأ شرط أساسي  للمسؤولية في بعض التشريعات الداخلية ا  المخاطر التي تصلح أساس

، وقد أظهر هذا الفارق  لوجود المسؤولية الدولية، أما المخاطر فال تستوجب المسؤولية الدولية

بوضوح القاضي ) عبدالحميد بدوي( في الرأي المخالف الذي ألحقه بالحكم الذي أصدرته محكمة 

 .(139)م  1949إبريل سنة  09)كورفو( في العدل الدولية في قضية مضيق 

إلى أن القانون الدولي ال يعرف المسؤولية الموضوعية  (عبدالحميد بدوي)أشار القاضي  حيث

، وذلك ألن التطور الذي  المؤسسة على فكرة المخاطر التي تعرفها بعض التشريعات الوطنية

، أو يقترب من الوصول  قد وصلهاوصل إليه القانون الدولي ال يسمح باعتبار أن هذه المرحلة 

 .(140) إليها القانون الدولي

 

                                           

د.نعمات محمد صفوت محمد،فعالية الحماية الدولية من أضرار االستخدامات السلمية للطاقة  (137)

 .290م ، ص2009النووية،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 

ديدية م الملحقة باالتفاقية الدولية بشأن الركاب واألمتعة بالسكك الح1966( أشارت االتفاقية الدولية لعام 138)

 م إلى مسؤولية أحد األشخاص االعتبارية وهي السكك الحديدية.1961لعام 

 . 311حامد سلطان، مرجع سابق، ص   ( د.139)

. عبدالعزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، بدون دار نشر، ( د140)

 .64م، ص1986طبعة 



  

   

  62 

 

 لمسؤولية الموضوعية:قيام ااالتجاه المؤيد ل -

ال قت نظرية المسؤولية المطلقة أو المسؤولية عن المخاطر، مجاال  واسعا  وتجاوبا  سريعا  بين 

نظرية  بأن (141)ي في الفقه المصر ذهب رأي، فقد  فقهاء الوطن العربي، السيما الفقه المصري

المسؤولية المطلقة أصبحت من المبادئ القانونية المعترف بها في األنظمة القانونية للدول 

المتمدنة، وأنه أصبح من الضروري تطبيقها في ميدان العالقات الدولية وذلك لمجابهة التطورات 

م قواعد ءأن تتال العلمية الحديثة والنشاطات الذرية والنووية في العصر الحديث، وبمعنى آخر

القانون الدولي مع التطورات الحديثة حتى يمكن المحافظة على حقوق الدول األخرى، وحقوق 

 األفراد المتضررة من النشاطات الخطيرة.

ويرى أستاذنا الدكتور إبراهيم العناني أن التطور الجديد في مجال المسؤولية الدولية أدى إلى 

يدي للمسؤولية في كثير من الحاالت، والبحث عن أساس ضرورة تجنب التمسك باألساس التقل

آخر ال يقوم على فكرة الخطأ أو اإلخالل، ومن هنا اتجهت األنظار إلى مبدأ تحمل التبعة أو 

       رف فقها  بالمسؤولية المطلقة نظرية المخاطر التي ُعرفت في القانون الداخلي ، وهو ما عُ 

 .(142) أو الموضوعية

لقيام المسؤولية الموضوعية،  ؤيد في فقه القانون الدوليا ذهب إليه االتجاه المويؤيد الباحث م

السيما أنه ينبغي على القانون الدولي مواكبة التطورات والمجاالت الدولية الحديثة في هذا 

 . المجال 

موضوع بحثنا في مجال المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن استخدام ب وفيما يتعلق

ة النووية في وقت السلم، فإنه يمكن تطبيق المسؤولية الموضوعية القائمة على تحمل الطاق

دولة ما أن تقوم بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة  قررتالتبعة، فإذا ما 

ضرر بحيث إذا ترتب على ذلك حدو  النووية، فإنها تتحمل تبعة هذا النشاط الذي تقوم به، 

 و الممتلكات أو للدول فإنها تتحمل تبعة هذا العمل.لألفراد أ

،  واضحة المعالم في فقه القانون المدني ا  ولما كانت المسؤولية الموضوعية قد وجدت لها آفاق

تم تطبيقها على حراسة األشياء ،حيث  فإننا سوف نلقي الضوء على ذلك خاصة  وأن هذه النظرية

 ا  أن أي شخص يُباشر نشاط في تتمثل البساطة، في ايةغ فكرة على (التبعة تحمل نظرية) تقوم

 سلوك في اانحراف يثبت أن المضرور من وال يطلب  النشاط، تبعة هذا ليحقق له مصلحة يتحمّ 

                                           

 .100-97ي المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص محمد حافظ غانم، محاضرات ف  ( د.141)

 .83د. إبراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص( 142)
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 الذي الفعل بين المباشرة  المادية السببية قيام عالقة أن يثبت طولكن عليه فق ، المسؤول الشخص

 .(143) أصابه الذي ضررلم يخطئ وبين ال ولو المسؤول به قام

 كانت والتي بالعمل الخاصة الحواد  على تطبيقها يقتصر لم ، المعنى بهذا التبعة تحمل ونظرية

 عامة نظرية تكون بأن الفقهاء )كجوسران، وساليه( بعض نادى ، بل لتطبيقها األول المجال

 الفعل بين تمييز أو تفرقة أي ، دون األفراد عن تصدر التي واألنشطة األفعال جميع على تسري

 .(144)الخاطئ  غير الفعل أو الخاطئ

وإن  حتى ، مختلفتين صورتين في التبعة تحمل على تقوم التي الموضوعية النظرية برزت وقد

( المستحدثة المخاطر بنظرية) المعروفة النظرية في األولى الصورة وتتمثل  ، ناا متقاربتمبدا أنه

ا  من شأنه اإلضرار بالغير، أن يلتزم بالتعويض عن ذلك خطر استحد  من كل بأنه تقضي والتي

 ، والتي (الربح مقابل التبعة تحمل بنظرية) عرفت التي تلك فهي الثانية الصورة الضرر، وأما

ه نفعا  أو ربحا ، وهي النظرية التي يشير ئمن ورا يحقق نشاط كل تبعة الشخص بمقتضاها يتحمل

 .(145) الغرم بالغنم( إليها بعض الفقهاء العرب بنظرية )
 

 المستحدثة : المخاطر ظريةن  .1

 تقيم وهي التبعة لنظرية تحمل المطلقة أو العامة الصورة، المستحدثة المخاطر نظرية تعتبر

في المجتمع  بفعله ينشئ من كل فإن النظرية هذه فبحسب أيا كان نوعه ، النشاط على المسؤولية

 هنا مجال ال إذ خطأ، أي من مسلكه خال لو حتى تها،تبع يتحمل أن عليه يتعين مستحدثة، مخاطر

 ففي الضرر، في المتسبب مسلك في البحث أو الخاطئ، غير أو الخاطئ الفعل بين للتمييز

                                           

 المدني القانون في مقارنة دراسة - األشياء حراسة عن المدنية المسؤولية، منصور محمد أمجد  ( د.143)

 .170 ص ، 1994، سنة  القاهرة كلية الحقوق ، جامعة  ، دكتوراه رسالة ،اإلسالمي والفقه  المصري

ة في المجتمع المعاصر ، رسالة   المدني للمسؤولية كأساس الضرر،  رفاعي نصر محمد  ويراجع كذلك : د. 

 . 450 ص،  1978دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 

 وضعي،ال والقانون اإلسالمية الشريعة في مقارنة دراسة التعويض، أساسمحمد نصر الدين محمد ،  ( د.144)

 .  103،  ص 1983سنة  القاهرة، جامعة ، كلية الحقوق ،  دكتوراه رسالة

 المسؤولية قواعد بين - المضرورين تعويض ضمانمنصور ،  الدين نصر محمد وأيضا في هذا المعنى يراجع د .

 .  158 صم ، 2001، سنة  العربية  النهضة دار األولى، الطبعة،االجتماعي التضامن  واعتبارات الفردية

م 1971( الشيخ علي الخفيف، الضمان في الفقه اإلسالمي،معهد البحو  والدراسات العربية، القاهرة، سنة 145)

 . 95ص 
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 عمله من الغير لحق الذي الضرر ترتب سواء الضرر، تحقق عن تقوم المسؤولية الحالتين

سواء مرفاأل يستخدمها التي األشياء أو األشخاص بفعل أو الشخصي
 (146)  . 

  األشياء فيها يستخدم التي اإلنسان نشاطات بعض مئتال المعنى المستحدثة بهذا المخاطر ونظرية

 الصناعية المشاريع نحو االتجاه إلى ( ساليه saleillesالفقيه )  دفع ما هو ذلك ، ولعل أو اآلالت

 . (147)ثة المستحد المخاطر عن نظريته لتطبيق أنها المجال الطبيعي  ليقّرر

ولكن هذه النظرية ال يمكن العمل بها في مجاالت كثيرة، لذلك فإن هذه النظرية قاصرة على 

 المشاريع الصناعية فقط.

 

 لربح :ل المقابلة المخاطر ظريةن  .2

 مسؤوال عن الشخص يجعل ألنه مقبول غير المطلقة التبعة تحمل بنظرية األخذ أن أن تأكد بعد

من قدرة  وتحدّ  إنساني نشاط كل تهدد المطلقة المسؤولية وأن به، يقوم نشاط ألي الّضارة النتائج

 محاولة إلى اإلنسان نحو األخذ بزمام المبادرة، كل ذلك دفع الفقه وعلى رأسهم )جوسران(

 ، المطلق شكلها في نسبيا  للنظرية مختلف طرح إعطاء خالل ، من المأزق هذا من الخروج

 المخاطر من يزيد أن نشاطه شأن من يكون حيث إال ال  ؤومس يكون ال الشخص أن فذهب إلى

 نحو على ، ربحا   عليه يدرّ  مشروع إنشاء في المجتمع، وذلك من خالل للحياة المالزمة العادية

 المخاطر قاعدة أساس على المشروع ذلك من يجنيه لما مقابال   المخاطر هذه تبعة تحمله يكون

 . (148) الربح مقابل

 من آخر مظهر أي أو المصنع أو الملك مخاطر من تجعل ، التبعة تحمل ظريةن من الصورة وهذه

 . (149) ربحه عليه يعود من عاتق على االستغالل مظاهر

 فكككككرة مككككن ومنطقيككككة قبككككوال   أكثككككر تبككككدو الككككربح مقابككككل المخككككاطر تحمككككل فكككككرة أن والحقيقككككة

 ولكيس ، االقتصكادي ربحالك بهكا يقصكد حيث  ، أضيق مدلولها الفكرة هذه أن إذ  ، الخطرالمستحد 

 مجلكس فكي القضكاء تبني يبرر ما وهو  ، المستحد  الخطر نظريةل بالنسبة الحال هو كما ربح كل

                                           

(146) FLOUR (Jaques), AUBERT (Jean-Luc) et SAVAUX (Eric): droit civil, les 

obligations, 2, fait .  

 .22ص  21ُمشار إليه في : عمر بن الزوبير ، مرجع سابق،ص 

 دراسة ،عليها اإللزامي والتأمين الميكانيكية اآلالت فعل عن المدنية المسؤولية ،دنون سهيل سمير.  ( د147)

    . 131ص  ،م2005، سنة  لبنان طرابلس للكتاب، الحديثة المؤسسة ،"مقارنة

    . 21ص  ، عمر بن الزوبير، مرجع سابق( 148)

 . 135ص  ، ، مرجع سابق دنون سهيل سمير ( د.149)
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اسكتخدام أو  عكن تنشكأ التكي األضكرار عن الدولة بمسؤولية في القول النظرية لهذه الفرنسي الدولة

 المشككرع لككدى أيضككا   القبككول النظريككة هككذه القككت ،كمككا تصككرفها تحككت تكككون التككي األشككياء وجككود

 القضككاء أخككذ ، كمككا م1898 عككام الصككادر  العمككل بإصككابات الخككاص القككانون فككي خاصككة الفرنسككي

 . (150)األحكام   بعض في الربح مقابل بنظرية المخاطر الفرنسي المدني

 المختلفة الحاالت تفسير تستطع لم فهي تها،يّ جدّ  رغم النقد من تسلم لم النظرية هذه أن غير

 كان الذي العمل من أي نفع أو ربح خاصة عندما ال يحقق المسؤول الموضوعية، للمسؤولية

 بالنسبة ضئيل وهامشي جانب سوى المنفعة أو الربح يمثل ال األقل على أو للضرر مصدرا  

 فالربح المال، لكلمة بالضرورة ا  مرادف دائما   ليس الربح ذاته أو المنفعة مصطلح أن ، كما لنشاطه

 .(151)كذلك  معنويا   يكون أن يمكن كما ماديا   يكون قد

 

 : والقضاء ثانياً: مفهوم المسؤولية الموضوعية في التشريع

 القوانين هذه ومن ، القانون مبادئ كأحد الموضوعية المسؤولية القوانين من الكثير جعلت لقد

 ليةؤوالمس إلقرار القانون لمبادئ القضاء لجأ كما ، المصري والقانون الفرنسي القانون

 .(152) الموضوعية

 بل ، الخاص الداخلي القانون حد عند القانون مبادئ كأحد الموضوعية المسؤولية اعتناق يقف ولم 

 للقانون العامة المبادئ سيطرت وقد ، العام القانون مجال في أيضا   كبير شأن العامة للمبادئ كان

    بصفة القوانين عن سؤوليةالم نظرية في المبادئ هذه أثر تضحا ،كما الفرنسي القاضي على

 العامة والتكاليف األعباء أمام المساواة مبدأ إلى الفرنسي الدولة مجلس استند حيث ، عامة
(153) ، 

 الرأي استقر والتي والمواطن، اإلنسان حقوق إعالن في عليها المنصوص المبادئ أحد باعتبارها

 أحد أصبحت والتي ، للقانون العامة ئالمباد بفكرة األخذ بمثابة يعتبر إليها اإلسناد أن على

 .(154)القانون  عليها يقوم التي األسس

                                           

 مجلس قضاء في األشياء عن المسؤولية القانوني األساس معالم تحديد محاولة ،طه إبراهيمفياض   ( د.150)

 فبراير 1 العدد الخامسة ،  السنة الشريعة ،  الحقوق ، مجلة اللبناني والفقه اللبناني والقضاء الفرنسي الدولة

 . 61 ، ص  1981

دكتوراه ،  رسالة ،المدنية للمسؤولية كأساس الخطة مفهوم تطور، اويالعشم الخالق عبد إبراهيم يمنأ  ( د.151)

 . 134 ص ، 1998 شمس ، سنة  عين جامعة كلية الحقوق ، 

 . 102  ص ، مرجع سابق ، خليل محمد العظيم عبد الدين صالح  ( د.152)

 سنة ، شمس عين امعةج ، الحقوق كلية ، دكتوراه رسالة،القوانين عن المسؤولية، الجبالي علي حنفي  ( د.153)

 .  636 ص ،1986

 .  103 ص، مرجع سابق ،  خليل محمد العظيم عبد الدين صالح  ( د.154)
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 نتهىا حيث ، كثيرا   يختلف ال النظام هذا أن فنجد األنجلوأمريكي النظام أو القانون إلى نظرنا وإذا

 ، وفكي العام العرف إلى تستند القانون هذا أصول أن كما ، األخرى الدول لنظام مشابهة نتائج إلى

 إليكه وتلجكأ ، دينفك ال الكذي المصكدر بكدور العكرف يقكوم محددة قاعدة استخالص إمكانية عدم حالة

 األنظمكة فكي للقكانون العامكة المبكادئ فإن وبالتبعية ، اإلنجليزي القانوني النظام في النقض محكمة

                      المنازعكككككات لحسكككككم القضكككككاء إليهكككككا يلجكككككأ التكككككي المصكككككادر أحكككككد تمثكككككل الداخليكككككة القانونيكككككة

 . القانونية القاعدة تقديم عن المشرع يصمت حين وذلك  ، وتسويتها

 ما أساس على وذلك الموضوعية المسؤولية بنظرية األخذ تم فقد أيضا ، الدولي القانون إطار وفي

 تجعل والتي ، الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من ج( /1) فقرة (38) المادة  عليه نصت

 لجنة أقرت حيث ، الدولي القانون مصادر أحد المتمدنة األمم أقرتها يتوال للقانون العامة ادئالمب

 .(155) الدول مسؤولية حول مشروعها في الموضوعية المسؤولية الدولي القانون

وضوعية معاهدات دولية كثيرة منها اتفاقية باريس بشأن هذا ولقد اهتمت بالمسؤولية الم

م التي جعلت المسؤولية بموجب هذه 1960ي مجال الطاقة النووية لسنة المسؤولية المدنية ف

االتفاقية مسؤولية مطلقة تقع على عاتق المشغلين وبمقتضاها فإن المسؤولية تنشأ عن أي خسارة 

السفن النووية لعام مستغلي المتعلقة بمسؤولية لألشخاص أو ممتلكاتهم ، واتفاقية بروكسل 

م  1963 لسنة النووية األضرار عن المدنية بالمسؤولية يينا الخاصةم ، وكذلك اتفاقية ف1962

والتي نصت في المادة الرابعة منها على أن تكون مسؤولية المشغل عن األضرار النووية 

 التي األضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية بموجب هذه اإلتفاقية هي مسؤولية مطلقة ، وكذلك

التي النووية الوطنية م ، وأيضا  توجد العديد من التشريعات 1971 لعام الفضائية األجسام تحدثها

 .( 156)اهتمت بتلك المسؤولية 

 الممتلكات قضية إثارة خالل من ، للقانون العامة المبادئ كأحد الموضوعية المسؤولية وتبدو  

 ستيالءباال البرتغال قامت حيث  ، م1910 سنة البرتغال ثورة إثر على وذلك بالبرتغال الدينية

                                           

،  الحقوق كلية، رسالة دكتوراة ،  الدولية للمسؤولية القانوني النظام في الفرد مركز،  عالم أحمد وائل   ( د.155)

 .17 ص،  15 ص ،  2001 سنة،  بنها جامعة

، الضرر النووي) المفهوم وشروط التحقق(، دراسة مقارنة بين االتفاقات الدولية وائل أبو طه( 156)

والتشريعات الوطنية، كلية القانون، جامعة الشارقة،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 

 .99-95، ص 2016، سنة 2(، العدد 13)
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 وبتاريخ التحكيم للجنة النزاع وأحيل، وفرنسا سبانياإو بريطانيا لدول التابعين األجانب أموال على

 .(157)الشاكية  الدول رعايا بتعويض التحكيم حكم ظهر  م1922 أبريل 2

 إلى مريكيةاأل المتحدة والواليات كندا بين  ترايل مصهر قضية في التحكيم محكمة انتهت كما

 من وذلك الموضوعية المسؤولية على تأسيسا   األمريكي اإلقليم رعايا لصالح لتعويضبا الحكم

 .(158)  م11/3/1941و  م16/4/1938 بتاريخ الحكمين الصادرين خالل

 بسبب تييالسوف االشتراكية الجمهوريات اتحاد  ضد كندا من المرفوعة الدعوى أيضا   وهناك

 العام المدعي إلى كندا أشارت حيث م1978 سنة يتيالسوفي الصناعي القمر أحدثه الذي الضرر

 ، وأن الخطورة من كبيرة درجة على أنشطة عن الناشئ الضرر عن   الموضوعية للمسؤولية

 الدولي القانون مبادئ من اعام مبدأ أصبح الذي ساد في أحكام القضاء المطلقة المسؤولية معيار

 أقرتها التي للقانون العامة المبادئ أحد بر، ويعت عديدة دولية اتفاقيات في وجرى النص عليه

 . الدولية العدل لمحكمة ساسياأل النظام من (38المادة ) في المتحدة األمم

 أصابت التي األضرار عن بالتعويض الدولية العدل محكمة أمام سترالياأ طالبت م1974 عام وفي

 العصبي الضغط بسبب لكوذ الفرنسية النووية التجارب مناطق من بالقرب المقيمين السكان

 ذلك في المحكمة قررت حيث  الموضوعية، المسؤولية أساس على وذلك التجارب تلك عن الناشئ

 تعهدت ذلك على وبناء ، الواقع في تحققت قد أستراليا إليها ترمي التي الغاية أن الوقت

 .(159)نووية   تجارب إجراء بعدم  فرنسا

 العامة المبادئ تتضمنها التي المبادئ أحد تعد  وعيةالموض المسؤولية بأن القول يمكن لذلك

 أن ، للقانون العامة والمبادئ الموضوعية المسؤولية من لكل القانونية الصفة يدعم ومما للقانون،

 العدل لمحكمة األساسي النظام من /ج(1) الفقرة 38 المادة نص من ينطلق منهما كال  

 الدولي القانون مصادر أحد المتمدنة األمم أقرتها التي قانونلل العامة المبادئ تجعل ،والتي  الدولية

 .  (160)العام 

ما هو متبع بصفة مستمرة   ، أيضا   الموضوعية المسؤولية لمبدأ قانونيةال صفةال توافر يدعم ومما

 االجتماعية بالسياسة تتعلق أخرى ، وأسباب أخالقية ألسباب في القوانين المحلية وذلك

                                           

 -  447 ص ،  المتحدة األمم ،  األول الجزء ،  الثاني دالمجل،  1985 ،سنةالدولي القانون لجنة حولية ( 157)

448   . 

 .   448المرجع السابق،ص   ( 158)

 الفضاء إلى يطلق ما عن الدولة مسؤولية ،زناتي أحمد محمد عصام. دمشار إلى ذلك الُحكم في مؤلف   (159)

 .  85ص ، 2001 ، 2000 سنة ، أسيوط جامعة ، الحقوق كليةبدون دار نشر ،  ، أشياء أو أجهزة من الخارجي

 .  85ص ، المرجع السابق   (160)
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 عبء عليه المدعي تحمل إلى الضرورة تدعو حيث ،الدول هذه في العام لنظاما على والمحافظة

 االجتماعية. التسوية أمور عليه تقع أن المسؤولية، كما ينبغي 

 ( إلكى435مكن) المكواد ، منهكا كثيكرة وطنية تشريعات في الموضوعية المسؤولية ظهرت وقد هذا

 القكانون مكن (178) والمكادة ، م1975 لعكام بقاسكا الديمقراطيكة أللمانيا المدني القانون من (437)

 .(161)المصري   المدني

 من (6) المادة ، منها الدولية المعاهدات من كثير في الموضوعية للمسؤولية مجاال   كما نجد

 وكذلك  ،البحري بالتصادم المتعلقةالقواعد بعض بتوحيد الخاصةو م1910 لسنة بروكسل اتفاقية

 الدولي الجوي بالنقل المتعلقة القواعد بعض بتوحيد الخاصة وارسو قيةاتفا ( من18،  17 المواد)

 الطائرات تحدثها التي باإلجراءات والخاصة م1952 لسنة روما اتفاقية ، وكذلكم1929لعام 

 .(162) السطح على ثالث لطرف األجنبية

 ثالثاً: موقف القانون القطري من المسؤولية المدنية عن األضرار النووية:

ن المشرع القطري واضحا  في موضوع المسؤولية المدنية حيث نص في المرسوم رقم لقد كا

م وذلك إبان تصديقه على اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار 2009( لسنة 17)

األسلحة النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 

( من االتفاق سالف 17، 16المسؤولية المدنية عن األضرار النووية في المادتين )بأن نص على 

( منه مطلقة في تناولها للمسؤولية، إذ قررت تلك المادة أن تكفل 16الذكر، حيث جاءت المادة )

دولة قطر للوكالة وموظفيها عند تنفيذ هذا االتفاق بنفس القدر من الحماية التي يتمتع بها موظفو 

قطر بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية، بما في  دولة

 .(163) ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى

ويالحظ من هذه المادة أن تقرير دولة قطر للمسؤولية المدنية جاءت مطلقة فيما يتعلق بالمسؤولية 

ذلك بما هو معمول به بمقتضى القوانين واألنظمة المدنية عن األضرار النووية، ولكن قيدت 

 القطرية.

                                           

 .  424 إلى 239 ص من ،م ، مرجع سابق1985 الدولي القانون لجنة حولية   (161)

 .     بعدها وما 164 ص ، 1984 سنة العربي، الفكر دار ، الجوي القانون ،رضوان زيد أبو . د( 162)

في إطار عدم انتشار األسلحة النووية وبروتوكول الكميات  ( من اتفاق لتطبيق الضمانات16( المادة )163)

( لسنة 17الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صادقت عليه دولة قطر بالمرسوم رقم )

 م .2009
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( من االتفاق أيضا  والتي تنص على أن " تسوى وفقا  للقانون الدولي أي 17كما تنص المادة )

ض تقيمها قطر على الوكالة أو تقيمها الوكالة على قطر بصدد أي ضرر ناجم عن يدعوى تعو

 .(164) تثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية"تنفيذ الضمانات بموجب هذا االتفاق، باس

( تناولت 212م نجد أن المادة )2004( لسنة 22وبالرجوع للقانون المدني القطري رقم )

كل من يتولى حراسة  أن  (1موضوع الضرر الناجم عن األشياء، حيث قررت المادة في الفقرة )

الضرر الذي تحدثه هذه  أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض

 األشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي ال يد له فيه.

وتعتبر من األشياء التي تتطلب عناية خاصة كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "..

لمنع وقوع الضرر منها السيارات .......... وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته وبحسب وضعه 

 .(165)" يعرض للخطر.. مما

وبتحليل هذه المادة نجد أن القانون القطري قد أخذ بالمسؤولية الموضوعية، حيث لم يشترط 

عتبر أن الخطأ مفترض في حارس األشياء، اوجود ثمة خطأ هنا ، وإنما أخذ بفكرة الضرر، و

 وبالتالي فإنه يلتزم بالتعويض.

في  ية الموضوعية القائمة على الضررة المسؤولفكرقد يتبنى األخذ بالمشرع القطري  ونرى بأن

االستخدامات السلمية فعال  في نيته نحو إصدار قانون بتنظيم  ويتجلى ذلك، مجال الطاقة النووية 

دة أولية وافق عليها ، وهو القانون الذي لم ير النور بعد، وال يزال سوى مسوّ للطاقة النووية 

ث يعكف المشرعين الوطنيين لمناقشة المشروع في ، حي (166)المبدأ  مجلس الوزراء من حيث

اتجاه  لمشروع القانون األولية النظرة، ويبدو من خالل  أروقة المؤسسات التشريعية القطرية

بتحميله المسؤولية المدنية عن التعويض في  ، المشرع إلى تحديد مسؤوليات المشغل المرخص له

،  ، وتكون مسؤوليته مسؤولية مطلقة نشاطحالة حدو  ضرر ناتج عن أي حاد  ذي عالقة بال

وهذا ما يؤكد الرأي الذي انتهينا إليه في اتجاه مسلك المشرع القطري في األخذ بالمسؤولية 

 .النوويةالمطلقة عن األضرار 

 

 

                                           

( من اتفاق لتطبيق الضمانات في إطار عدم انتشار األسلحة النووية وبروتوكول الكميات 17( المادة )164)

( لسنة 17الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صادقت عليه دولة قطر بالمرسوم رقم )

 م .2009

 م بإصدار القانون المدني القطري.2004( لسنة 22( من القانون رقم )212( المادة )165)

 م.12/12/2018المنعقد بتاريخ  2018( لعام 36( قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي )166)
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 المبحث الثاني

 الضرر كأساس للمسؤولية الموضوعية

 

 ركن ، والضرر له مشروعة مصلحة أو حق في الشخص يصيب أذى بأنه يعرف الضرر

 تعني المسؤولية ألن وجوده، اشتراط في خالف أو الجدل المدنية المسؤولية أركان من يأساس

 محال   يظل وال ، المسؤولية تنتفي وبانتفائه الضرر بقدر يقدر والتعويض ، بالتعويض ا  التزام

 .الدعوى إقامة في مصلحة المسؤولية لمدعي تكون وال للتعويض

 يسبب أن يجب بل خطأ يقع أن لتحققها يكفي فال المدنية المسؤولية في لثانيا الركن هو والضرر

 ، يدعيه الذي هو ألنه فيه وقع الذي الضرر بإثبات يكلف الذي هو والمضرور ، ضررا   الخطأ

 بالتزامه إخالله لمجرد أو العقدي بالتزامه يقم لم المدين أن لمجرد الضرر وقوع يفترض وال

 طرق بجميع إثباتها يجوز مادية واقعة الضرر ووقوع ، التقصيرية لمسؤوليةا إطار في القانوني

 .(167)والقرائن  نةالبيّ  ومنها اإلثبات

لية الموضوعية ، بصفة عامة ، ال تقوم إال إذا ترتب على الخطأ ؤوويجدر التنبيه إلى أن المس

الميعاد نتيجة لخطأ فإذا تأخر الراكب عن الوصول في )الذي وقع من المدين ضرر أصاب الدائن 

لية الناقل طالما لم يحد  ضرر للراكب من هذا والناقل، فال يكون هذا الخطأ مؤديا  إلى قيام مسؤ

 ويقع عبء إثبات الضرر على الدائن، فهو الذي يدعي أن هناك ضررا  قد أصابه، (،التأخر

 .(168) اإلثبات وبالتالي يكون عليه عبء

غا  من النقود فإن الضرر يكون مفترضا ، ويستحق الدائن ولكن إذا كان موضوع اإللتزام مبل

التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ االلتزام حيث يلتزم المدين بأن يدفع له فوائد عن التأخير ، 

وال يكون الدائن ملزما  بإثبات حدو  ضرر له بسبب التأخر في التنفيذ، وال يجوز للمدين أن يثبت 

 .(169) ن التأخر في التنفيذ حتى يتخلص من دفع الفوائدعدم إصابة الدائن بالضرر م

 

 

                                           

 في السببية والرابطة والضرر الخطأ منشور بعنوان بحث،  باالسماعيليه المحامي العربي محمد/ االستاذ(167)

-https://ar، منشور على الموقع االلكتروني:   التعويض لتقدير كأساس الشخصي الفعل عن المسؤولية

ar.facebook.com   م٢٠١٢ مارس ٢٨، بتاريخ   

 .  358 ص ،   2015حجوب ، مصادر االلتزام ، دار النهضة العربية ، سنة جابر م  ( د.168)

 .  295 ص ،   2010عبد الرشيد مأمون ، مصادر االلتزام ، دار النهضة العربية ، سنة  ( د.169)
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، وقد يكون  (المعار فيتلف يءكأن يهمل المستعير في عنايته بالش)وقد يكون الضرر قد وقع فعال  

كأن يتأخر المتعاقد عن توريد كمية من المواد األولية التى )الضرر محقق الوقوع في المستقبل 

، فالضرر لم يقع في الحال (ليها في المستقبل فيتأخر في التوريدتعهد بتوريدها لمصنع سيحتاج إ

كمية المواد األولية الموجودة لدى صاحب المصنع، وقد يكون  دولكنه سيقع مستقبال  عندما تنف

الضرر محتمل الوقوع ) كأن يقوم المستأجر بإجراء تعديالت في الشقة مما يؤثر على أساس 

ار في المستقبل( ، وال يلزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر العمارة ويجعله مهددا  باالنهي

 .(170)المحتمل طالما لم يقع، فإذا حد  الضرر كان عليه أن يقوم بتعويض الدائن 

 من وأساسي الزم وشرط  ،(171) المسؤولية أركان يُعد ركنا  أساسيا  من ومن المالحظ أن الضرر

 ضرر عليه يترتب عمل عن امتناع أو عمل نتيجة أتنش الدولية المسؤولية أن ،حيث قيامها شروط

 المشروعة الحقوق من حق بأي المساس حد  إذا المسؤولية تقوم ،فمثال   دولي قانوني لشخص

 يكون قد والضرر  ، الدولي على ذلك قواعد القانون نصت ما حسب الدولي القانون أشخاص ألحد

 ، وأيضا   للدول اإلقليمية الحدود انتهاكو الدبلوماسية البعثات بحصانات المساس مثل ا  مادي

 ، حيث ا  معنوي الضرر يكون أن يمكن ، كما الدولية المنظماتفي  الموظفين أحد على باالعتداء

 وهنا ،  مداه تقدير وأيضا  الضرر هذا تقدير بكيفية تتعلق صعوبات  الضرر من النوع هذا يثير

 مفاده : الضرر شأن في سؤاال   نطرح أن يمكننا

   الدولي؟ القانون في معناه عن  الداخلي القانون في بيانه السابق  الضرر معنى يختلف هل  

 في ومعناه الداخلي القانون في الضرر معنى بين ا  اختالف هناك أن إلى الفقهاء بعض ذهب

 نم ينتج سياسية مصالح حماية على يقوم ما غالبا   الدولي القانون بأن  ذلك مبررين الدولي القانون

 .(172)مادي  ضرر أي يتحقق لم ولو الدولية بالمسؤولية التزام وجود عليها التعدي

 الداخلي القانون في الضرر معنى بين جوهري اختالف أي يوجد ال أنه اآلخر البعض يرى بينما

 عن األخرى هي تنشأ قد الداخلية القوانين في المسؤولية ألن وذلك الدولي القانون في معناه عن

 دفع يوجب األدبي الضرر أن والقضاء الفقه في به مالمسلّ  أصبح من حيث دبياأل الضرر

 .(173)الداخلية  القوانين في  مادي تعويض

                                           

 .  412 ص ،   2017أيمن سعد ،مصادر االلتزام ، دار النهضة العربية ، سنة  ( د.170)

 أحكام ، مجموعة 1962 مايو 30 ، في المصرية النقض محكمة من الصادر : الحكم ذلك في راجعي ( 171)

 .  716 ، ص 106 ، رقم 13 ، السنة النقض محكمة

 .   113 صمعهد الدراسات العربية، مرجع سابق،  ،الدولية المسؤولية غانم، حافظ محمد  ( د.172)

 سنة ، نشر دار بدون ، االول القسم بية ،العر البالد تقنينات في المدنية المسؤولية ، سمرق سليمان  ( د.173)

 . بعدها وما 73 ،ص1971
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 أيضا   يمكن ، الدولي الشخص مباشرة الضرر يصيب أن يمكن كما  أنه ، ومما هو جدير بالذكر

 يصيب الذي ررالض حالة في وذلك ، مباشر غير بطريق الدولي الشخص الضرر هذا يصيب أن

 الدبلوماسية الحماية طريق عن الدولية المسؤولية  تنشأ وهنا ، الدولي للشخص التابع الفرد

 تدخل طريق عن الحماية تنشأ أو ، جنسيتها يحمل أو الفرد هذا يتبعها التي الدولة بواسطة

 أنّ  إلى أن،الش هذا في الحماية أساس ويرجع  ، بضرر موظفيها أحد أصيب التي الدولية المنظمة

 بمصالح ا  أضرار الوقت ذات في يمثل وحقوقه بمصالحه تمس أضرار من الفرد يصيب قد ما

 الدولية المنظمات إلى بالنسبة أما للدولة بالنسبة هذا  ، بجنسيته الفرد هذا ليهاإ ينتمي التي الدولة

 المنظمة قيام كفالة ةضرور في موظفيها أو ممثليها على الوظيفية الحماية مباشرة في حقها فيتبين

 .(174) أعمالهم مباشرة في موظفيها واستقالل وأهدافها أعمالها لتحقيق

 تتوافر أن ، يجب رعاياها مطالب الدولة وتلبي الدبلوماسية الحماية مباشرة يتم وحتى 

 ، تتمثل في التالي :  شروط ثالثة

 اتفاقية قانونية رابطة نوعين إلى الجنسية رابطة وتنقسم الجنسية ، رابطة وجود الشرط األول :

فغالبا   المعنوي الشخص إلى وبالنسبة  الوصاية، أو الحماية لنظام الخاضعة الدولة برعاية تمثلتو

 تباشر أن  الدولة لتلك ويمكن الرئيسي، المركز بها يقع التي الشركة هي الجنسية جنسية ما تكون

 الشركة أو المعنوي الشخص جنسية عن همينالمسا جنسية اختالف حالة وفي ، هايدبلوماسي حماية

 جرى الجنسية ازدواج حالة في أنه كما  ، أجنبية دولة في المساهمين رعاياها حماية للدولة يحق

 والدولة، الفرد بين الفعلية أو اإليجابية الرابطة عن البحث على الدولي القانون في العمل

 التي القانونية الرابطة أيضا   وهناك عدمه، نم الرابطة هذه توافر مدى تقدر التي هي والمحكمة

 .(175)التمثيل أو الوظيفة رابطة وهي الدولية والمنظمة الفرد بين تربط

 القضاء الدولي، مؤكدا   ذلك على أكد وقد الداخلية ، الرجوع طرق جميع استنفاد:  الشرط الثاني

 :  هما حالتين  في الشرط هذا عمالإ يستبعد وقد  ، القاعدة هذه استقرار

 . الجدوى عديمة ولكنها وجدت أو داخلية رجوع طرق توجد لم إذا  -1

 . الشرط هذا ضرورة عدم على دولي اتفاق في أو دولية معاهدة في صراحة النص  -2

                                           

 .   بعدها وما 145 ،ص مرجع سابق ، مرقس سليمان  ( د.174)

 .   89 ،88 ص ، ، مرجع سابقالعناني  محمد إبراهيم  ( د.175)
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 أو إهمال عن التسبب هذا كان سواء ، أصابه الذي الضرر في التسبب عدم : هو الثالث الشرط

 القانون وأحكام لقواعد بالمخالفة حتى وأ ، األجنبية لدولل الداخلية للقوانين مخالفة عن

 .(176)الدولي

 في تؤثر التي المعوقات بعض الدبلوماسية الحماية نظام إعمال قيعوّ  ومن الجدير بالذكر أنه

 موجود  الحماية، عن تنازل شرط أمام نفسها الجنسية دولة تجد أن وتطبيقه،منها النظام هذا فاعلية

 ، المسؤولة الدولةبين و  الوقت، ذات في والمضرور بالحماية المتمتع الفرد بين المبرم بالعقد

 معينة شروط توافر  استلزام وكذلك  ، االمتياز عقود في الحاالت من األعم الغالب في ذلك ويكون

 تطبيق ستحالةا إلى الحاالت بعض في ذلك يؤدي قد الدبلوماسية الحماية إجراءات مباشرة ألجل

 الجنسية ، رابطة ومنها  الحماية، هذه مثل تطبيق صعوبة األقل على أو الدبلوماسية مايةالحنظام 

 إعمال من يمنع كما  الضرر، أصابهم قد يكون والذي الشركة في المساهمين جنسيات تعدد وكذلك

 على نظام الدولة التي ينتسب إليها الفرد المضرور بجنسيته يرتكز أن أيضا الدبلوماسية الحماية

 الحفاظ منها ،سياسية عتباراتال  رعيتها دعوى مباشرة في المطلقة الدولة حرية وهو أساسي مبدأ

 وذلك المسؤولة الدولةوالفرد المضرور  جنسية دولة بين المختلفة الميادين في التعاون روح على

 بين ةالخاص الخصومات  تدويل بعد والسيما النهاية وفي ، العالقات الدبلوماسية قطع حالة في

   النزاع وتنهي تتدخل أن الفرد محل تحل التي للدولة يكون المسؤولة، والدولة المضرور الفرد

 على المضرور الفرد حصول عدم عليه يترتب مما القضية متابعة في أيضا   تهمل وقد  ، بالتصالح

 .(177)للضرر  كاف   إصالح

 ، مادي ضرر  األول:  نوعين إلى ينقسم الدولي القانون في الضرر إلى أن  اإلشارة وتجدر

 الدولي الشخص حقوق من حق بأي المساس عن المادي الضرر وينتج  ، معنوي ضرر والثاني

 والتجارية الزراعية  المصالح ببعض ضرر كإلحاق  ، رعاياه حقوق من بحق أو ، المادية

 طريق عن ينتقل نأ يمكن وأيضا    ، الدولة تلك إقليم من جزء أو كاقتطاع ، للدولة   والصناعية

 أخرى صور توجد أنه كما  ، الدولة تلك لرعايا تحد  ةمستديم أو جسيمة عاهاتو إصابات

 استخدام ومنها الحديثة للتكنولوجيا المصاحبة األضرار في الصور تلك تتمثل ، المادي للضرر

 .(178) اَ مباشر الضرر هذا يكون أن المادي الضرر في ويشترط  ، النووية الطاقة

                                           

 .   89 ،88 ص ،، مرجع سابقالعناني  محمد إبراهيم  ( د.176)

 . 319 ص ، مرجع سابق ، حمد خليلم العظيم عبد الدين صالح  ( د.177)

 على واالقتصاد القانون مجلة ، عليه المجني ورثة إلى التعويض في الحق انتقال، مرقس سليمان  د. (178)

 .    109 ص ، 1948 سنة مارس
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 النوع هذا ويتضمن  ، المعنوي الضرر فهو الدولي القانون في الضرر أنواع من الثاني النوع أما

 للمنظمة الواجب االحترام تقديم عدم مثل  ، الدولي الشخص بمكانة أو بقدر مساس كل الضرر من

 .(179)  بشعوره المساس أو الدولة رعايا أحد كرامة احترام عدم أو الدولة أو الدولية

   االتفاقيات مستوى سواءعلى التعويض تقبل التي األضرار أنواع بيان يما يلي إلىف وننتقل

، وفي النهاية  األطراف المتعددة االتفاقيات ظل في للتعويض القابلة ، وكذلك األضرار الثنائية

 على وذلك االتفاقيات، بخالف الدول وممارسة القضائية سنبين أنواع األضرار في ظل األحكام

 :  التالي التفصيل

  : الثنائية االتفاقيات ظل في للتعويض القابلة األضرار :  أوالً 

توجد العديد من االتفاقيات الثنائية التي اهتمت ببيان مسؤولية الدولة ومن هذه االتفاقيات الثنائية 

هما، م، والمتعلقة بشأن الحدود بين1948تلك المبرمة بين بولندا واالتحاد السوفييتي سابقا  في عام 

أن الضرر المادي الناجم عن خطأ  علىمن هذه االتفاقية  (14( من المادة )2حيث نصت الفقرة )

 .(180)طرف متعاقد يجب التعويض عنه من قبل الطرف المسؤول عن هذا الخطأ 

 ناتامو( )نهر مجرى بتغيير والمتعلق والنرويج فنلندا دولتي بين م1951 عام اتفاق الى وبالرجوع

 للطاقة فقدان أي عن وذلك ، للتعويض القابلة إلى األضرار االتفاق هذا أشار ، همابين المشترك

   .(181) المادية األضرار من وهما ، التطهير عملية تكاليف وعن المائية

 م1967 عام اتفاق وقد استخدمت عبارة أكثر شموال  بشأن األضرار التي تقتضي التعويض في 

حيث   ، سالزبورغ ( مطار بتشغيل) يتصل فيما النمسا دولةو االتحادية ألمانيا جمهورية بين

 تلحق التي األضرار إلى باإلضافة إلى إشارتها ، االتفاق هذا من (5) المادة ( من1) ذكرت الفقرة

 تشكل التي لألمور تعريف غير من   بالمصالح تلحق التي والممتلكات، األضرار باألشخاص

   .(182) مصالح

تحادية إذا وقع ضرر مسؤولية جمهورية ألمانيا االإلى  ُمشار إليها( ال1الفقرة)نصت حيث 

ألطراف ثالثة على أراضيها نتيجة لتصرف غير قانوني من جانب موظفي المطار النمساويين، 

تحادية عن إعفائها من المسؤولية وبالتالي فإن النمسا تكون ملزمة بتعويض جمهورية ألمانيا اال

                                           

 .   109 ص ، مرجع سابق ، عليه المجني ورثة إلى التعويض في الحق انتقال ، مرقس سليمان  ( د.179)

 . 316 -315 ص ،م، مرجع سابق1985لعام  الدولي القانون ةلجنحولية  ( 180)

 .  323د.صالح الدين عبدالعظيم محمد خليل ، مرجع سابق، ص ( 181)

 . 284( ص 455م، مرجع سابق، الفقرة )1985حولية لجنة القانون الدولي لعام  ( 182)
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تنطبق هذه المادة على األضرار التي يمكن أن تلحق بالمواطنين الناشئة عن المطالبة، وال 

 النمساويين.

 

 السويد دولةو فنلندا دولة بين م1971 سنة اتفاق من السادس الفصل من (13) المادة تشير كما  

 ، اإلزعاج أو األضرار عن التعويض إلى الحدودية الواقعة بين الدولتين، بمياه األنهاروالمتعلق 

( من 3زعاج ناجم عن العمليات الُمشار إليها في المادة )إر أن تعويضا  عن ضرر أو كلما تقر

 أي تصدر أنفي  المختصة اللجنة وال يمنع ذلك ، محدد سنوي مبلغ صورة في يدفع بأن االتفاق،

 ما ،آخر شكل بأي الظروف تغير حالة في أو التلو ، مكافحةل معدلة أو  جديدة بأنظمة يتعلق قرار

 يحدد الذي يتعين دفعه، ولم يوجد في االتفاق ما بالتعويض األنظمة المعدلة المتصلة  من يلزم

 غير الضرر أو المادي الضرر على يقتصر التعويض كان إذا ما يوضح أو ، اإلزعاج معالم

 .(183) المادي

 ً   :  األطراف المتعددة االتفاقيات ظل في للتعويض القابلة األضرار :  ثانيا

   م1963 لسنة األضرار النووية عن المدنية المسؤولية بشأن  فيينا اتفاقية من األولى المادة ذهبت

 األضرار أو الحياة فقدان مثل المادية األضرار أن إلى  (3،  2،  1البند )ك( الفقرات ) في

 قابلة تكون األضرار تلك كل ،باألموال تلحق التي األضرار أو األموال فقدان أو الشخصية

 من غيرها أو اإلشعاعية أو السامة الخواص عن ناشئة األضرار هذه تكون بحيث للتعويض

 مواد في نشأت التي األشعة عن  تنتج التي أو النووي الوقود عن تنتج التي الخطرة الخواص

 المنشأة فيها توجد التي الدولة قانون نص ما إذا آخر إشعاعي مصدر أي تتبع إشعاعات أو نووية

 . ذلك على

 بمقتضى للتعويض القابلة للخسائر سردا   من االتفاقية سالفة الذكر، ذات المادة أوردت وكذلك

 المختصة المحكمة قانون ينص عندما فإنه ثم المختصة، ومن المحكمة في به المعمول القانون

 .(184)للتعويض  قابلة األضرار تلك تكون  المادية غير األضرار عن التعويض على

 عن الناتج النفطي التلو  عن الناجم الضرر عن المدنية بالمسؤولية خاصةال االتفاقية تذهب كما

فضال   الوقائية التدابير أن م ، إلى1976لعام  في قاع البحر المعدنية الموارد واستغالل استكشاف

 (.6فقرة ) (1) المادة ، للتعويض قابلة أيضا   التلو ، عن الناشئ الضرر عن

                                           

 .   315م،مرجع سابق، ص 1985حولية لجنة القانون الدولي لعام  (183)

 .  315-314ص  ،رجع السابق( الم184)
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 لمنع بعينها حادثة إزاء شخص أي يتخذها معقولة تدابير أي"  بأنها ةالوقائي التدابير حيث تعّرف  

 الخاصة التدابير باستثناء وذلك ، حد أدنى الى أثره لتقليل أو ، التلو  عن الناشئ الضرر وقوع

 (1) المادة"   استبدالها أو إصالحها أو نفطية منشأة أية لحماية المتخذة باآلبار والتدابير بالتحكم

 .(185)( من ذات االتفاقية 7 فقرة )

 على ونستدل ، للتعويض قابلة تكون أن يمكن المادية غير األضرار أن بالذكر جدير هو ومما

م المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن 1966 لعام اإلضافية االتفاقية من الخامسة المادة  بنص ذلك

 اآلالم عن التعويض بدفع المطالبة يجيز المحلي القانون أن ، بوضوح تقرر حيث النووية

 .(186) والتشوهات الجسمانية والمعاناة اآلالم ،وكذلك العقلية والمعاناة
ومن الجدير بالذكر أنه وإن كانت معظم االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية تتناول المسؤولية 

ة الجنائية على تناول أيضا  المسؤوليالتي تالمدنية في المقام األول، إال أنه توجد بعض االتفاقيات 

األطراف تشريعات  وجه الخصوص، إذ أن هناك عدة معاهدات تنص بصفة خاصة على أن تسنّ 

لتزامات المحددة في هذه وطنية تفرض المسؤولية الجنائية عن األنشطة المتعارضة مع اال

 .(187)المعاهدات 

  ً     وممارسة القضائية األحكام ظل في للتعويض القابلة األضرار : ثالثا

 :   الدول

 تقبل التي هي فقط المادية األضرار أن تكشف الدول وممارسة القضائية األحكام أن ياُلحظ

 غير األذى مقابل الكمي، أو الملموس المادي بالضرر هنا المادية األضرار وتتصل التعويض،

 في نهاع التعويض يمكن كان التي المادية األضرار وتشتمل  ، الدولة بكرامة يلحق الذي الملموس

 بتلك التي تُلحق واألضرار الممتلكات وفقدان الشخصية واإلصابات األرواح فقدان على الماضي

 األضرار مثل المعنوية األضرار عن بالتعويض المطالبة من الدول يمنع ال هذا ولكن  ، الممتلكات

 .(188)دولي ال القانون أشخاص من غيرها مع عالقاتها في للدولة السياسية بالمصالح تلحق التي

 أو أي  وفعلي محتمل نووي تلو  حدو  على انطوت التي الدولية الممارسات بعض وتوجد

 به. يطالب ولم المادي غير الضرر عن تعويض يدفع لم حيث  ، الحواد  نتيجة آخر ضرر

                                           

 .   313 ، ص م ،مرجع سابق1985حولية لجنة القانون الدولي لعام   (185)

 .   314 ، ص المرجع السابق  (186)

( الملحق 2000( من بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة األحيائية )25على سبيل المثال المادة )  (187)

 .  ( من اتفاقية بازل 4،3،9)( والمواد 1992باتفاقية التنوع البيولوجي )

 .   86 ص ، سابق مرجع ، العنانيمحمد  إبراهيم  ( د.188)
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 حاد  وقع حيث  مارشال (، ) جزر وقضية ) بالوماريس ( حادثة لذلك البارزة األمثلة ومن  

 بطائرة األمريكية المتحدة للواليات التابعة النووية القنابل قاذفة اصطدمت عندما  سبالوماري

 أربع وسقطت سباني،اإل الساحل من بالقرب الجو في بالوقود تزويدها أثناء في الوقود تزويد

                  هيروشيما على إلقاؤها تم التي القنبلة تدمير قوة تعادل القنابل وهذه هيدروجينية، قنابل

 في  والقلق الذعر بث الى أدى بل  ، جسيمة مادية أضرار الحاد  هذا عن ينشأ ولم  ، مرة( 75)

   الضرر إمكانية ازالة تم حتى  ، شهرين مدى على المتوسط األبيض البحر حوض غربي

 مقابل تعويض أي تدفع لم األمريكية المتحدة الواليات أن الحاد  هذا في ويالحظ ، المحتمل

 بين معلنة رسمية مناقشات ةأي هناك تكن لم كما ، الحاد  ذلك سببه الذي والخوف والهلع الفزع

أن هذا الحاد  فريد حيث القانونية،  المسؤولية بشأن األمريكية المتحدة والواليات إسبانيا من كل

كان بوسع من نوعه ذلك أنه لو لم تتم استعادة القنبلة لتعذر أن يقاس مدى ضررها بالمال، وما 

سبانية أو الواليات المتحدة األمريكية أن تترك الجهاز الضار الناجم عن نشاطها في األراضي اإل

 .(189) قريبا  منها والتخلص من مسؤوليتها عن طريق دفع تعويض

 فكي أخكرى نوويكة تجربة بإجراء  م1954/ 3/ 1 األمريكية بتاريخ المتحدة وعلى إثر قيام الواليات

 اليابانيككة ، لككم تطالككب الحكومككة مارشككال جككزر فككي المرجانيككة )انيويتككوك( رةجزيكك فككوق الفضككاء

بتعككويض عككن األضككرار غيككر الماديككة، حيككث بعثككت حكومككة الواليككات المتحككدة األمريكيككة بمككذكرة 

تتعلق بدفع تعويضات من خالل تسوية شاملة، أشارت إلى التسوية النهائية مع حكومة اليابان عن 

أضكرار"، وترككت  لتجارب النوويكة المكذكورة مكن إصكابات أو خسكارة أوما نجم عن ا وكلّ  " أيّ 

وفككي أعقككاب تلككك   للحكومككة اليابانيككة أن تقككرر أي ضككرر مككن هككذه األضككرار يسككتحق التعككويض،

 األشككياء نتيجككة  صككيد يابانيككة، قككد أصككيبوا سككفينة طككاقم أعضككاء التجربككة أعلنككت حكومككة اليابككان أن

السكفينة ،  فكي الالسكلكي مشغلي كبير  ذلك أثر على يوتوف ، سقطت في أعالي البحار التي المشعة

م، أصبح نافذ المفعول في نفس 04/01/1955وبناء على اتفاق تم عن طريق تبادل المذكرات في 

اليوم قدمت الواليات المتحدة األمريكية رسميا  مبلغ مليوني دوالر على سبيل الهبة، تعبيرا  إضافيا  

صابات التي لحقت بصيادي األسماك اليابانيين نتيجكة التجكارب النوويكة عن قلقها وأسفها بشأن اإل

م في جزر مارشال، وفي هذه المذكرة تجنبت حكومكة الواليكات المتحكدة األمريكيكة 1954في عام 

تمامككا  أي إشككارة إلككى المسككؤولية القانونيككة، حيككث دفعككت هككذه الحكومككة تعويضككا  إلككى اليابككان عككن 

لتجربة النووية، ومن المفهوم لدى حكومكة الواليكات المتحكدة األمريكيكة الضرر الذي  تسببت فيه ا

                                           

 .  317و 316 ص ،سابق مرجع م،1985لعام  الدولي القانون لجنة ( حولية 189)
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أن حكومكككة اليابكككان بقبولهكككا مبلكككغ المليكككوني دوالر إنمكككا تفعكككل ذلكككك كتسكككوية شكككاملة ألي مطالبكككة 

بالتعويض ولجميع هذه المطالبات ضد الواليات المتحدة األمريكية وموظفيها وكياناتها الوطنية أو 

         إلصككككابات أو الخسككككائر أو األضككككرار الناتجككككة عككككن التجربككككة النوويككككة القضككككائية عككككن جميككككع ا

 المذكورة
(190  ). 

 المتحككدة الواليككات اقتككراح المحكمككة رفضككت  السككابق اإلشككارة إليهككا، تريككل( )مصككهر قضككية وفككي

 تجككاوز كلمككا  المصككهر مشككغل علككى مقطوعككة تعويضككات فككرض يتضككمن كككان والككذي ، األمريكيككة

 وقالككت  ، تسككببها أضككرار أي عككن النظككر بصككرف وذلككك  ، لمصككهرالمقررةا مككداخن مككن ماينبعككث

 ضككرورية وغيككر مالئمككة غيككر بصككورة يعرقككل االقتككراح هككذا مثككل أن رأيهككا تسككبيب فككي المحكمككة

 رأت وقككد المعنيكة، األطككراف لجميكع منصككف غيكر ثكم حككال   مككن ويصكبح ، ترايككل مصكهر عمليكات

 .(191)تعويض ال تستحق التي هي وحدها المتكبدة الفعلية األضرار أن المحكمة

 عن مادية أو نقدية أما عن الضرر غير المادي، يالحظ أن ممارسات الدول لم تقدم تعويضات

 غير األضرار عن بتعويض الدول بعض طالبت الحاالت بعض في أنه إال المادي غير الضرر

 القمر تحطم ببسب اإلقليمية سيادتها انتهاك عن بتعويض كندا طالبت دولة حيث ، المادية

 وجود مثل ضارة نتائج من ذلك عن نشأ وما ، أراضيها فوق (954)كوزموس االصطناعي

 مطالبتها في كندا واستندت  ، كندا لدولة السيادي الحق في والتدخل  ، خطر في إقليمها مشع حطام

ي ( المجال الجو954إلى سوابق قضائية، حيث ذكرت بأن اقتحام التابع االصطناعي )كوزوموس

لكندا وتخليف حطام مشع خطير على األراضي الكندية، يُشكل انتهاكا  لسيادة كندا، وتقر السوابق 

 .(192)تعويض  بدفع االلتزام الدولية بأن انتهاك السيادة ينشئ

 طلب ردا  على االختصاص بعدم المحكمة دفعت  تريل( )مصهر قضية في التحكيم وأثناء

 ، ةـــــاإلقليمي سيادتهــــا اكــانته في يتمثل خاطئ فعل عن ويضبالتع األمريكية المتحدة الواليات

أو ال تمثل  تمثل المثبتة الحقائق كانت البت فيما إذا الضروري من ليس أنه المحكمة وقررت  

 الدولي القانون بمقتضى السيادة لتلك انتهاكات أو ، األمريكية المتحدة الواليات سيادة على تعدّيا  

 .(193) التحكيم اقيةاتف عن وبمعزل

                                           

 .  290 ص م ،مرجع سابق،1985لعام  الدولي القانون لجنة(  حولية 190)

 .  318 ص ،سابق مرجعال   (191)

 ،،القاهرة العربية النهضة ،دار السماوية واالجرام الخارجي الفضاء القانوني النظام ،علي يعلو أمجد  د.  (192)

 .    345-344 ص ،1979 سنة

 .     319 ص سابق ، ، مرجع م1985لعام  الدولي القانون لجنةحولية   ( 193)
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، وهذا النوع من الممارسة  المحتمل الضرر المادي من حاالت الدولية الممارسات بعض وتظهر

 التجارب قضية في حد  نظير للدور الذي يلعبه األمر القضائي في القرارات القضائية، كما

ومع ذلك  ، النووية فمن المؤكد أنه ال يمكن حدو  ضرر مادي قبل البدء في نشاط ضار معين

 العام الرأي أن يبدو أنه جرت في حاالت قليلة مفاوضات لضمان اتخاذ إجراءات وقائية، ويالحظ

 خارج تضمن، لكي المعقولة الوقائية اإلجراءات جميع تتخذ أن الدول واجب من أنه إلى يتجه

، مشروعة وخلوها من األذى بأنشطة قيامها على يترتب ما اإلقليمية سالمة سيادتها نطاق

وطبيعي أن من الواجب أن يكون الضرر المحتمل عارضا  وغير متعمد، إال أنه يحق للدول التي 

 .(194)يحتمل أن تتضرر من ذلك أن تطلب اتخاذ إجراءات وقائية 

أكثر                  كانت الفعلية  األضرار تعويض عن المسؤولية حيث من الدول ممارسات أن المالحظ ومن

 وضوحا   أكثر الدول سلوك في  ، ضمنية أو صريحة بصورة اءسو المسؤولية قبول أن ذلك  ، ثباتا  

 فعلي ضرر عن التعويض مسؤولية تحمل قليلة حاالت قبولها في الدول بعض أبلغت هنا، حيث

 كما هو الحال في  ، رقابتها وتحت اإلقليمية واليتها نطاق ضمن  أفراد ألشخاص أنشطة عن نتج

 الخسائر عن تعويضات بدفع النمسا دولة يوغسالفيا دولة حيث طالبت   مورا( ) نهر حاد 

 عن نشأ النطاق واسع تلو  بسبب لألسماك ومصائد للورق مصنعين أصابت التي االقتصادية

 .(195) النمساوية الكهرمائية المرافق

مليون ين(  200وفي حاد  ناقلة النفط )جوليانا(، عرضت ليبيريا، وهي دولة العلم مبلغ )

وانسكاب نفطها تعويض صيادين يابانيين عما أصابهم من ضرر بسبب ارتطام )جوليانا( بالقاع ل

 .(196) على شاطئ اليابان

 

 

 

 

 
                                           

 .     319 ص سابق ،م، مرجع 1985لعام  الدولي القانون لجنة( حولية 194)

 .   320 ، 319 ص سابق ، ال عمرجال  (195)

 .     320 ص سابق ،ال مرجع( ال196)
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 الثالث الفصل

 قيام المسؤولية الدولية عن األضرار النووية لالتعويض كأثر 

 

 تغيرت مث القديمة والشرائع المجتمعات في العقابي الطابع عليها غلب قد التعويض فكرة إن

 الحاضر. الوقت في له المميز هو اإلصالحي الطابع ، وأصبح إليه بعد ذلك النظرة

الغرض من التعويض هو إعادة المضرور إلى الوضع الذي كان يمكن أن يكون فيه ولو لم و

وقت  يصبه الضرر، وهذا يعني أن تقدير القاضي للتعويض ينبغي أن يبنى على جسامة الضرر

 . (197)وقوعه 

 وجودا  ، وهو يدور مع الضرر  تخفيفا  أو  محوا  ،  عويض هو وسيلة القضاء لجبر الضررلتفا

، وينبغي أن يتكافأ مع الضرر  الخطأ الصادر من المدعى عليه ةطالما كان الضرر نتيج وعدما  

أو  دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه، فال يجوز أن يتجاوز مقدار الضرر كي ال يكون عقابا  

ويتم تقدير التعويض تقديرا  موضوعيا  ، ويتم تقدير التعويض بالقيمة في ثراء،  مصدر ربح أو

فالقاضي يحكم بالتعويض النقدي أو أي ترضية  ،األحوال التي يتعذر فيها الحكم بالتنفيذ العيني 

ذلك أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير التعويض على أساس جسامة ،  من جنس الضرر

إذ ال عدالة للقول بوجود فعل ضار أنتج ضررا  يرتبط معه بعالقة  ،(198) عن الخطأالضرر الناتج 

 السببية دون التقرير للمضرور في الحصول على التعويض.

،  بالتعويض  الضرر هذا عن المسؤول إلزام يمكن حتى ضرر وقوع الداخلي القانون ويشترط

 القانون يتطلبها التي الشروط أحد الضرر يعتبر حيث ،الدولي القانون في ينطبق مراأل ونفس

 لقيام الضرر وقوع إثبات الضروري من فإنه ذلك ، وعلى الدولية المسؤولية لقيام الدولي

 وقوع ضرورة على الدولي القانون فقهاء يجمع ويكاد  ، بالتعويض والمطالبة الدولية المسؤولية

 القانون أحكام إلى هذا رأيه في فقهال استند وقد ، الدولية المسؤولية لقيام أساسي كشرط الضرر

 المنهج . نفس اتبعت التي الدولية التحكيم وهيئات الدولي

 

 

                                           

، 1967أصول االلتزامات في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ،مختار القاضي . د   (197)

 .140ص

وأحكام  التعويض المدني، المسئولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه، م فودةيعبد الحك. د   (198)

 .  161، ص1998محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعية، األسكندرية، 
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عن األضرار  لية الدوليةؤوالتعويض كأثر للمس في نبحثوعلى ضوء ما تقدم سوف 

 ، من خالل المبحثين التاليين : النووية

 المبحث األول :  التعويض.

 بالتعويض.المبحث الثاني:  ضمانات الوفاء  
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 المبحث األول

 التعويــض  
 

للحديث عن التعويض البد وأن نبين أوال  تعريف التعويض في اصطالح الفقهاء المعاصرين ، ثم 

، وفي النهاية نعرض  صور وأنواع التعويضنذكر ، ثم  نوضح القواعد التي تحكم التعويض

 وذلك على التفصيل التالي :،  ومداه التعويض لتقدير

 :المعاصرين اءتعريف التعويض في اصطالح الفقه:  أوالً 

د النظر في التعريفات التي ذكرها الفقهاء المعاصرون ، نجد أنها سعت إلى تحديد معناه ، عن

وتخليصه من العموم الوارد في اصطالح الضمان عند الفقهاء المتقدمين ، وفيما يلي نورد بعض 

 : ونالتي ساقها الفقهاء المعاصر هذه التعريفات

 · (199))تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ( بأنه  عرف البعض التعويض  -1

 لحق ما تعادل الضرر جنس من ترضية أو أية النقود من مبلغ) بأنه البعض اآلخر وعرفه -2

 .(200) (الضار للفعل طبيعية نتيجة كانا كسب من فاته وما خسارة من المضرور

وهو يختلف في ذلك عن العقوبة  (بالمصاب جبر الضرر الذي لحق)بأنه  أيضا  ويعرف  -3

قصد بها مجازاة الجاني على فعلته وردع غيره، ويترتب على هذا الفرق أن التي ي

 . (201) التعويض يقدر بقدر الضرر في حين أن العقوبة تقدر بقدر خطأ الجاني

 دائما   يحاول ، والقضاء الضرر عن المسؤول عاتق على دائما   يُلقى التعويض أن لنا يتضحو

ويشمل هذا التعويض الخسارة المتحققة  أضرار، من به لحق عما كامال   تعويضا   منح المضرور

  والكسب الفائت.

 

 

 

                                           

 . 511ص، وتاريخ نشر  ،  القاهرة ، بدون دار المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ،سيد أمين  ( د.199)

 ة، مطبع (موضوعية مسؤولية نحو) التقصيرية المسؤولية في دراسات،  هللا عبد الرحيم عبد فتحي ( د.200)

 .19ص ،  2005 سنةمصر،  ،  اإلسكندريةجابر،  عصام

 ،مجلة القانون واالقتصاد،السنة السابعةالمستشفيات، إدارةمسئولية الطبيب ومسئولية ،سسليمان مرق ( د.201)

 . 182، ص1937سنة  القاهرة ، العدد االول،
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، فقد أجاز القانون  هذا وقد اهتمت القوانين العربية الخاصة بحماية البيئة بمسألة التعويض

لف بجميع النفقات الناجمة عن البحريني الخاص بحماية البيئة للمحكمة، بأن تحكم بإلزام الُمخا

 . (202)ُمعالجة األضرار البيئية والحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن تلك األضرار 

وبذات المضمون جاء التشريع القطري الخاص بحماية البيئة أيضا  عندما ألزم الُمخالف بإزالة 

 .( 203)المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه  

 تي تحكم التعويض :ثانياً : القواعد ال

 :من القواعد العامة التي تحكم التعويض والتي تعتبر من األسس المهمة التي يقدر بموجبها الضرر

، وذلك فإن  أن التعويض يكون على جسامة الضرر، فالتعويض يرتبط بالضرر وليس بالخطأ -1

صرف النظر عن درجة جسامة الخطأ ال ينظر إليها عند تقدير التعويض، وأن التعويض يقدر ب

 .ا  أم جسيم ا  كون الخطأ بسيط

ويقصد بذلك األخذ بالحسبان الظروف  ،مراعاة ظروف المضرور عند تقدير التعويض -2

 الشخصية التي تتصل بالمضرور.

عتبار تغطيته للضرر الذي لحق بالمدعي من جانب اال بعينيلزم عند تقدير التعويض األخذ  -3

مع عدم إغفال ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من  اأو أدبي ااإلدارة سواء كان الضرر مادي

 كسب.

لجهة اإلدارة حق الرجوع على الموظف التابع لها بجزء من التعويض إذا ما تسبب بقدر معين  -4

 في إحدا  الضرر.

 ال يستحق التعويض إال عن الضرر الفعلي وال يتجاوزه. -5

ن حسب نسبة اشتراك كل منهم في الضرر، وقد أكدت ليؤوقدر التعويض في حالة تعدد المسي -6

 ي وجود الخطأ المشترك وأثره عند تقدير التعويض، عمال  صالمحكمة اإلدارية العليا على تق

 .(204) من القانون المدني المصري (216)بالمادة 

                                           

 م بشأن البيئة بمملكة البحرين.1996( لسنة 21( من مرسوم بقانون رقم )29الفقرة الثانية من المادة )  (202)

د. فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في   (203)

 .217، ص 2005حمايتها، الطبعة األولى، مكتب الجامعي الحديث، بدون دارنشر، 

قاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ال يجوز لل من قانون المدني المصري والتي جاء فيها ) (216)( المادة 204)

 يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحدا  الضرر أو زاد فيه(.  
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الجمع بين تعويضين في ذات الوقت، وعلى ذلك فإذا حصل المضرور على جانب من  اليجوز -7

ويض من جراء رفعه لدعوى التعويض أمام إحدى الجهات فإن ما حصل عليه لزم وضعه في التع

 عتبار عند نظر الدعوى الثانية أمام القضاء.اال

التعويض العيني كأحد طرق التعويض إلزالة الضرر ال يملك القاضي أن يحكم به على  -8

لجهة  أمرا  ال يملك أن يوجه و يا  يمكن تنفيذ التعويض عين فال ا  معنوي ا  باعتباره شخصاإلدارة 

 تعويضا  بدفع مبالغ مالية  إلزامهامتناع عنه، وكل ما يملكه تجاهها هو اإلدارة بالقيام بعمل أو اال

وهذا األمر يطبق في جميع النظم ذات النظام القضائي المزدوج، ، فيها  تعن األضرار التي تسبب

 . (205) لخاصة اإلدارية بمعناها الضيقفهي ال تعرف القواعد ا القضاء الموحدأما نظم 

 الضرر،  يتحقق وفي مجال التعويض عن األضرار التي تسببها الطاقة النووية ، فإنه عندما

 للضرر المسبب الفعل إليها المنسوب الدولة تلتزم السابق تفصيلها في الفصل السابق ، بالشروط

 اإلشارة إليه تجدر ومما  ، الدولة كتل رعايا أو أصاب أحد الضرر أصابها التي الدولة تعويضب

 القانون يرتبها التي الوحيدة النتيجة بالتعويض لتزاماال من يجعالن الدوليين والقضاء الفقه أن

 العمل على المترتب الوحيد الجزاء أنه كما ، الدولية لتزاماتهاا ألحد المخالفة الدولة على الدولي

 .  (206) القانون الدولي الذي يصيب أحد أشخاص دوليا   المشروع غير

 عليها الواقع الدولة ، قيام القانونية الناحية من المقبول غير من أنهإليه  شارةومما هو جدير باإل

فرض لو  وحتى الضرر عن المسؤولة الدولة ضد العنف أعمال من بعمل غيرها أو الضرر

 حدود في ذلك يكون أن ، فيجببوسائل العنف  الوقائيالعالج  إجراءات من جراءإ  اتخاذها

وليس ،  ذلك رفضت إذا الضرر عن التعويض أو  التزاماتها تنفيذ على  المخالفة الدولة إجبار  عدم

  قضية المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضت وقد  ، للعقاب المفهوم بالمعنى عليها يوقع كعقاب

 لتزاماال يستتبع دولي لتزاما مخالفة أن الدولي القانون مبادئ من أنه"  شورزوف( )مصنع

 تطبيق في إخالل ألي حتميةال نتيجةال هو بالتعويض لتزاماال هذا وأن ، كافية بطريقة بالتعويض

 . (207)"  االتفاق نفس في ذلك على للنص حاجة دون دولية اتفاقية أي

                                           

 .230، ص1994دروس في قضاء المسئولية اإلدارية، القاهرة، دار النهضة العربية، ،  رأفت فودة د.  (205)

 .110 -109ص ، مرجع سابق سمير محمد  فاضل ، د.  (206)

 .111ص ، رجع السابقالم  (207)
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هذا وقد حددت اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية والتي اُعتمدت في مؤتمر 

م والتي فُتح باب التوقيع عليها في 1997سبتمبر عام  12إلى  08ماسي عقد في الفترة من دبلو

 :(208)  م، حيث حددت هذه االتفاقية األضرار النووية باآلتي1997سبتمبر عام  29فيينا يوم 

 الوفاة أو اإلصابة الشخصية. .1

 فقدان أو تلف الممتلكات. .2

 حدده قانون المحكمة المختصة.وكل عنصر من العناصر التالية بالقدر الذي ي

" 1الخسائر االقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف الُمشار إليها في الفقرة الفرعية " .3

" وبالقدر غير الوارد في هاتين الفقرتين الفرعيتين، إذا ما تكبدها شخص يحق له 2أو "

 المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الفقدان أو التلف.

ة المتلفة، ما لم يكن التلف طفيفا  إذا كانت هذه ئادة األوضاع في البيتكاليف تدابير استع .4

 ".2التدابير قد اتخذت بالفعل أو يزمع اتخاذها، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية "

فقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية من أي استخدام للبيئة أو التمتع بها، المتكبد  .5

 ".2ك البيئة، وبالقدر غير الوارد في الفقرة الفرعية "نتيجة لتلف شديد يلحق بتل

 تكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه التدابير. .6

 ................................................الخ. .7

 :  التعويض ثالثاً : صور 

 هذا وضع البسيط ، وقد بالمعنى ويضوالتع الترضية  : هما للتعويض رئيسيتان  صورتان توجد  

 ، (209) م1939 سنة بالهاي الدولي القانون تقنين لمؤتمر التحضيرية اللجنة أعمال في التقسيم

 (29رقم ) المناقشة قاعدة بتضمين جاباتاإل هذه ضوء في التحضيرية اللجنة أعمال وانتهت

 عن بالتعويض االلتزام جبتستو الدولة مسؤولية إن "  التالي النحو على الصورتين هاتين

 بتقديم لتزاماال ذلك على عالوة تستتبع كما ، الدولية لتزاماتهاا أحد مخالفتها عن الناتجة األضرار

 وفي للظروف وفقا  ، محل لذلك كان إذا رعاياها شخص في الضرر أصابها التي للدولة ترضية

 بمعاقبة أو ، علني غير أو نيعل اعتذار شكل في وذلك الدولي، للقانون العامة المبادئ ضوء

 . مناسبا   ذلك كان إذا المسؤولين

                                           

بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية  ( من2( من المادة )2البند )  (208)

 م.1997لعام 

 .130 و 125 ص،  ، دار العرب، مرجع سابق الدولية المسؤولية ، غانم حافظمحمد   د.  (209)
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 ، المالي والتعويض العيني صورتان التعويض له البسيط بمعناه التعويض فإن ذلك وعلى  

 . (210)الفقهاء  كتابات من كثير في واضح التقسيم وهذا

 : هما ، صورتين ىإل ينقسم البسيط بالمعنى ومما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن التعويض

  :   العيني التعويض - 1

 يقع أن قبل عليه كان ما الى الحال إعادة في وتتمثل المادية األضرار عن التعويض صور أحد هو

 في ذلك كان كلما عليها التعويض يكون أن يجب التي األساسية الصورة وهذه الضرر

 . (211)اإلمكان

 دولية اتفاقية نص تعديل أو إلغاء في تتمثل قانونية ادةإع تكون قد ، مادية تكون قد كما واإلعادة  

 مع معقودة اتفاقية أحكام تنفيذ مع تتعارض قضائية أو إدارية أو تشريعية إجراءات تنفيذ عدم أو

 كان طالما المالي التعويض قبول على عيةالمدّ  الدولة يجبر ما هناك وليس ، عيةالمدّ  الدولة

 قانونية تكون قد ، مادية تكون كما هنا واالستحالة  ، ستحيل تنفيذهم ممكنا  وغير العيني التعويض

 الدولي القانون قواعد ألحكام بالمخالفة إال يتم لن العيني التعويض كان إذا ما حالة وذلك في

 اآلمرة
(212) . 

 به يُعتد ال عليها المدعى للدولة الداخلي القانون قواعد مع العيني التعويض تعارض ويالحظ أن 

 .(213)عليها  التغلب يمكن ال  عقبات يشكل كان إذا المجال هذا في

 لم الفعل هذا وكأن الدولية المنشئ للمسؤولية للفعل المادي األثر محو إلى العيني التعويض  ويؤدي

 ما دوليا ، وهذا مشروع غير فعل بأي القيام عن الدولة توقف ذلك على أصال  ، ويترتب يحد 

 . (214) م2000 سنة الدولة مسؤولية حول مشروعها في الدولي القانون لجنة عليه أكدت

 همااحدإ، وكانت  سبانيةاإل أحد الشواطئ فوق أمريكيتان طائرتان اصطدمت م1966 عام ففي

 فوق أحد هيدروجينية قنابل سقوط ذلك عن ، ونتج بالوقود إمداد طائرة واألخرى نفاثه قنابل قاذفة

 الجوي المجال في تلو  إلى ، بعض هذه الطائرات جار، وقد أدى انف اإلسبانية الشواطئ

 بتجريف وقامت الحاد  هذا عن الناتجة األضرار وإزالة التطهير بأعمال أمريكا فقامت سبانياإل

                                           

 .وما بعدها  508 ص،  سابقال مرجعال  (210)

 أحتل إقليم عن اإلجالء أو ، حق وجه بدون األجانب من صودرت التي األموال إعادة ذلك أمثلة من   (211)

 . مشروعة غير بطريقة

 .   387 ص مرجع سابق ،  ، محمد صفوت محمد نعمات  د.  (212)

 .114 -113 ، ص سابق مرجع سمير محمد  فاضل ،  د.  (213)

 .261 صبق، ، مرجع سا علي محمد جمال عفاف  د.  (214)
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             طن من األتربة إلى الواليات المتحدة 1400وتم شحن حوالي  األرض من شاسعة مساحة

 .(215) إلتالفها بعيدا  

 )رقان( منطقة تأهيل بإعادة فرنسا الجزائر في البيئة لحماية الوطنية معيةالج لبتاط كما

سلسلة من التجارب النووية على الهواء الطلق التي قامت بها فرنسا  بسبب الجزائرية بالصحراء

 الجزائر حكومة وطالبت للمنطقة، شامل تدمير عليها من ترتب وما م،1960في هذه المنطقة عام 

 حيث  ، هذه التفجيرات لضحايا المادية التعويضات بسداد الفرنسية الحكومة بناء  على ذلك،

القنبلة الُملقاة  مفعول يفوق ما وهو  ، كيلوطن 600 إلى األولى للقنبلة التفجيرية القدرة وصلت

 الجزائريين ألشعة المواطنين تعرض إلى أدى مما،  مرة !! بأربعين اليابانية هيروشيما على

 التناسلية الدرقية واألجهزة الغدة كسرطان السرطان أنواع من ا  نوع عشر انيةثم سببت نووية

 .(216)والقولون  والكبد الرئة وسرطان

 

 :   المالي التعويض -2

 التعويض فإن ، ا  كافي مقابال   يشكل ال عندما أو ، ممكن غير العيني التعويض كان ما إذا حالة في

 المحكمة حكم من يستفاد ما وهو  ، المالي ه ، بالتعويضاستكمال يتم أو ، استبداله يتم العيني

 المال من مبلغ عن األضرار بدفع المسؤولة الدولة حيث حكمت بقيام الدولي ، للعدل الدائمة

 إذا إال المالي التعويض عن الحديث يمكن وال ، عيةالمدّ  بالدولة لحقت التي األضرار لتعويض

 له يكون المدفوع المبلغ فإن الحاالت من ذلك غير وفي ا ،يمكن تقديره بالمال الضرر قيمة كانت

 .(217)للضرر المالية القيمة عن زيادة المال من يدفع ما  الترضية حكم في ويعتبر ،  الترضية صفة

 ، الدولي والقضاء التحكيم طريق عن ، أو النزاع طرفي بين باالتفاق التعويض مبلغ تحديد ويتم

 بطريقة تسويتها يتم أو ، سنوية أقساط على أو ، نقدا   تعويضاتال دفع على االتفاق يتم وقد

 . اآلخر للطرف الطرفينعلى  ما كل مستحقات بين المقاصة

 عادةإ مجرد إلى يرمي منهما األخير أن في العيني، التعويض عن المالي التعويض ويختلف هذا 

 تعويض إلى يرمي ليالما التعويض أما الضار، الفعل وقوع قبل عليه كان ما إلى الحال

                                           

 وقت السلم وقت في النووية الطاقة استخدام و العام الدولي القانون ، العشماوي علي الدين محي  د.  (215)

بعنوان البترول والطاقة هموم عالم واهتمامات    عشر الثاني السنوي العالمي المؤتمر من مقدم بحث،  الحرب

 .المنصورة جامعة،  الحقوق كلية في،  أمة

(، النووية التي قامت بهابمحاكمتها على تجاربها  لفرنسا جزائري وعيد الشيرازي، مقالة بعنوان ) كامل   (216)

  .  www.barasy.comاإللكتروني :  الموقع علىم ، منشور18/02/2010في يوم الخميس الموافق 

 .  379 ص، سابق مرجع،  صفوت محمد نعمات  د.  (217)

http://www.barasy.com/
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 على ضاع ما ذلك في بما نفسه، الضار الفعل على ترتبت التي النتائج جميع عن المضرور

 عناصر من ذلك وخالف ، بذلها قد والمصاريف التي يكون المتوقع الكسب من المضرور

 الدولة رعايا تصيب التي المعنوية األضرار لتعويض الوحيدة الصورة يعتبر أنه كما  ، الضرر

 . (218) عيةالمدّ 

 ً  :  ومداه التعويض : تقدير رابعا

 إلى األمر ، فهنا يحال المتنازعة األطراف بين االتفاق طريق عن التعويض تقدير يتم لم إذا

ويتمتع    ، منهما أي رأي على بناء التعويض تقدير يتم لكي الدولي ، القضاء إلى أو الدولي التحكيم

 السلطة تفوق أن سلطته حيث في تقدير التعويض ، واسعة طةبسل في هذا الشأن الدولي القاضي

 يمكن ال حدود من الداخلي قانونه عليه يفرضه بما  مقيد خيراأل فهذا الوطني ، للقاضي الممنوحة

 وقواعد بأحكام األحيان من األعم الغالب في يسترشد كان وإن الدولي القاضي ولكن  ، تجاوزها

 عليه امنصوص يكون بما إال ذلك في يتقيد ال أنه ، إال التعويض يرتقد في الداخلي الخاص القانون

السوابق  الكثير من أمامه الدولي القاضي ويجد ، المتنازعة األطراف عالقات تحكم اتفاقيات في

 ، التعويض لتقدير بها يسترشد ما ، الدولي القضاء أو الدولي التحكيم من ، سواء الصادرة

 . حكمه في فيراعيها

، أن المجتمع الدولي لجأ عن طريق عقد االتفاقيات الدولية إلى تحديد  مما تجدر اإلشارة إليههذا و

حد أدنى لمسؤولية المشغل، ومن أبرز هذه االتفاقيات ، اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية 

النووية  م، التي قررت أال تقل مسؤولية القائم بتشغيل المنشأة1963لسنة  األضرار النوويةعن 

عن خمسة ماليين من الدوالرات األمريكية عن كل حادثة نووية ، ثم تقرر زيادة ذلك المبلغ عن 

مليون وحدة من وحدات السحب  300م إلى 1997طريق بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا لعام 

-مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن توفر هذه الدولة  150وإما ،  الخاصة

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب  300يما يتجاوز هذا المبلغ وحتى حد أقصى ال يقل عن ف

مليون  100ال يقل عن أمواال عامة لتعويض األضرار النووية، وإما مبلغ انتقالي  –الخاصة 

سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا  15وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لمدة أقصاها 

ويجوز تحديد مبلغ أقل وية التي تقع في غضون هذه المدة ، علق بالحادثة النوالبروتوكول ، فيما يت

مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بشرط أن تتيح تلك الدولة أمواال عامة 100من 

                                           

 دار ، اإلسالمية والشريعة الدولي القانون في الضرر إلصالح الدولية المطالب ، محمود الغني عبد  د.  (218)

 .254 ص ، 1986 سنة ، الحديثة الطباعة
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مليون وحدة من  100للتعويض عن األضرار النووية تسد الفارق بين ذلك المبلغ األقل وال

 .(219) وحدات السحب الخاصة "

سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع  10 أن يحدد لفترة أقصاها كما أنه يجوز ألي طرف متعاقد

فيما  مليون( وحدة من وحدات السحب الخاصة 150على هذه االتفاقية مبلغا  انتقاليا  ال يقل عن )

 . (220) تقع خالل تلك الفترة يتعلق بأي حادثة نووية 

ثالثة من اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية لعام ومن األحكام التي نظمتها المادة ال 

م، أن التعويضات عن األضرار النووية توزع بطريقة منصفة دون تمييز قائم على أساس 1997

الجنسية أو مكان السكن أو مقر اإلقامة، وبشرط أنه يجوز لقانون دولة المنشأة، رهنا  بالتزامات 

ت األخرى المتعلقة بالمسؤولية النووية، أن يستبعد األضرار النووية تلك الدولة بمقتضى االتفاقيا

 التي تقع في دولة غير متعاقدة.

 في يضعها أن الدولي القاضي على يجب التي المبادئ بعض تحديد يمكن فإنه  العموم وجه وعلى 

كل من  هاعلي يجمع يكاد مبادئ ، وهي الدولية المسؤولية مجال في التعويض تقدير عند اعتباره

 : اآلتي في المبادئ تلك وتتمثل ، الدوليين والقضاء الفقه

 وليست األول المقام في الدولة مصلحة هير الضر أصابها التي المصلحة كانت لما  -1

 الفرد حق وليس كدولة هي حقها الدولة به تطالب الذي الحق كان ، ولما المضرور للفرد مصلحة

أصاب  الذي الضرر لمقدار امطابق الفرد أصاب الذي الضرر باراعت يمكن ال فإنه  ، لها التابع

"  أن إلى فيه ذهبت ، والتي للعدل الدولي الدائمة المحكمة حكم في ذلك وضح الدولة ، وقد

 ، الدولة تحملته الذي للضرر جوهره في امطابق يكون أن يمكن ال الفرد على الضرر الواقع

 .(221)للدولة  المستحق للتعويض مناسب على مقياس إال يستند ال  ألنه

 عليه يجب أنه إال التعويض تقدير في واسعة حرية له كانت وإن ، الدولي القاضي إن  -2

 ىالمدع والدولة المدعية الدولة بين العالقة يحكم والذي الدولي، القانون أحكام تطبيق مراعاة

 ذلك  الضرر، تحمل الذي والفرد اعليه المدعي الدولة بين العالقة يحكم الذي القانون وليس عليها،

وذلك مع   ، وفرد دول بين وليست الدولي القانون أشخاص بين عالقة تعد الدولية المسؤولية أن

                                           

راجككع البروتوكككول االختيككاري الخككاص بالتسككويات اإللزاميككة للنزاعككات الناشككئة عككن اتفاقيككة فيينككا بشككأن   (219)

األضكككككرار النوويكككككة.  ) الموقكككككع اإللكترونكككككي للوكالكككككة الدوليكككككة للطاقكككككة الذريكككككة المسكككككؤولية المدنيكككككة عكككككن 

INFCIRC/500/ADD3-OCTOBER1949. ). 

البروتوكول االختياري الخاص بالتسويات اإللزامية للنزاعات الناشئة عن اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية   (220)

 المدنية عن األضرار النووية ، مرجع سابق.

 . 115 ص ،سابق مرجع ر محمد  فاضل ، سمي   د.   (221)
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الفرد ، وهنا  ذلك يتبعها التي الدول علىا واقع يعتبر الفرد على يقع الذي مالحظة أن الضرر

 في اقاطع للعدل الدولي الدائمة مةالمحك حكم وكان ، التعويض في الحق صاحبة هي تكون الدولة

 الدولي القانون قواعد هي التعويض تحدد التي القانونية القواعد  " أن إلى فيه ذهبت إذ الشأن هذا

محدثة  الدولة بين العالقات تحكم التي القانون قواعد وليس  المعنيتين ، الدولتين بين بها المعمول

 .(222)"  الضرر هذا تحمل الذي والفرد الضرر

 قيمة تقدير عند االعتبار من الفرد تصيب التي األضرار قيمة استبعاد تقدم ما ليس معنى -3

لتقدير  امناسب امقياس األضرار هذه اعتبرت قد للعدل الدولي الدائمة المحكمة نإ بل التعويض،

 . (223)للدولة  المستحق التعويض

 التعويض قيمة لتحديد هاعتبار في يضعه أن القاضي على يتعين التي األساس أن  -4 

 الدولي، للعدل الدائمة المحكمة بحكم ورد فيما ، يتلخص رالضر أصابها التي للدولة دفعه الواجب

 والذي ، ذاتها المشروع غير العمل نظرية من النابع األساسي المبدأ  " بأن فيه قضت والتي

 بقدر يجب لتعويضأن ا التحكيم، محاكم قضاء من خاصة وبصفة الدولي العرف من استخلص

 يرتكب لم لو عليه كان ما إلى الحال وأن يعيد المشروع، غير العمل آثار جميع يمحو أن اإلمكان

 اإلعادة تكن لم إذا  العيني التعويض قيمة يعادل مبلغ دفع أو عيني بتعويض ، وذلك العمل هذا

 ، وهذه يقابلها ما أو ينيالع التعويض يغطيها ال التي الخسائر عن ممكنة، وبتعويض مالي العينية

 للقانون المخالف العمل بسبب الواجب التعويض قيمة تحديد في بها سترشاداال يجب المبادئ

 .( 224)" الدولي

 يغطي أن يجب التعويض فإن ، الدولي للعدل الدائمة المحكمة ذكرتها التي المبادئ هذه وبمقتضى

 الدولة الى المنسوب العمل على بتترت التي وغيرالمباشرة المباشرة األضرار جميع قيمة

 عليه ضاع قد ومايكون مصاريف، من المضرور تحمله قد يكون أن يمكن ما متضمنا   ، المسؤولة

    التعويض استحال إذا مالي تعويض من يقابلها ما أو العينية اإلعادة على ، عالوة ربح من

 .  العيني

 في النزاع ينظر الذي متروك لتقدير القاضي مرفاأل  ، الضرر فيه يتم تقييم الذي الوقت عن أما 

 ، وإن الحاد  تاريخ بعد قد طرأت تكون التي والتغيرات حد  فيها الضرر، التي الظروف ظل

 حدوثه . وقت الضرر قيمة باالعتبار يؤخذ أن الغالب كان

                                           

 .  381 ص،  سابق مرجع ، محمد صفوت محمد نعمات  د.  (222)

 .  381 ص ،  السابق مرجعال   (223)

 .118 ص سمير محمد  فاضل ، مرجع سابق ،  د.  (224)
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 قضية في م1949 ديسمبر 15 في الصادر حكمها في الدولية العدل محكمة إليه انتهت ما وهذا  

تعتبر أن قيمة السفينة  المحكمة "  أن إلى المحكمة تلك ذهبت حيث ، كورفو( )مضيق

(SAUMAREZ) (225)" القضية هذه في للتعويض سليم مقياس فقدها وقت . 

 وهناك ، التعويض تقدير عند الدولي القاضي إليها يستند أن يجب التي الرئيسية العناصر وهذه

 ومالبساته . الموضوع ظروف خالل من للقاضي تظهر قد أخرى عناصر

 لصفات أو تبعا    ، للضرر المسبب الفعل لجسامة تبعا   ومما هو جدير بالذكر أن التعويض يختلف

 لقيمة القاضي تقدير في دور للعدالة يكون أن يجب عامة ، وبصفه الضرر عليه الواقع الشخص

 سياسي اعتبار من عليها المعتدى ولةالد أو المسؤولة للدولة بما حكمه في يتأثر وأال ، التعويض

 . (226)الدولي  المحيط في اقتصادي أو عسكري أو

                                           

 .36 ص ، 1949 سنة،  الدولية العدل محكمة تقارير   (225)

 .  383 ص ابق،س مرجع،  محمد صفوت محمد نعمات  د.  (226)
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 المبحث الثاني                             

 ضمانات الوفاء بالتعويض

 

لتوضيح الضمانات الخاصة للوفاء بالتعويض عن األضرار التي تحدثها المنشآت النووية 

 الموضوع من خالل اآلتي: هذا إننا سوف نتناولالتي تستخدم في األغراض السلمية، ف
 

 أوالً:  عدم كفاية القواعد التقليدية لتعويض الضحايا والمضرورين:

نظرا  للطبيعة الخاصة بالنقطة محل البحث، فإن األبنية القانونية التقليدية ال تكفي لتوفير حماية 

من تلك النفايات النووية أو  كافية للمضرور، نظرا  ألنه ال يمكن الجزم بأن الضرر قد وقع

اإلشعاع النووي، وإذا فرض وتم إثبات أن اإلشعاع هو سبب الضرر فقد ال يكون وحده ، إذ قد 

هما في التعويض، كما أنه لتحديد يتُساهم عوامل أخرى معه، مما يثير التساؤل عن دور كل

 –ئم على التشغيل المسؤول عن الضرر النووي يلزم تحديد من هو المسؤول ، هل هو ) القا

، فإن ذلك يعني إهدار مصلحة المضرور  أم الممول( وإذا افترضنا المسؤولية الخطئية –المقاول 

، والذي  ، فإننا نلقي بالمسؤولية على القائم بالتشغيل والعكس إذا أخذنا بالمسؤولية الالخطئية

ضع العراقيل أمام بالتأكيد سيعجز عن الوفاء بها ، مما يعطل مصلحة المضرور، وكذلك ي

 . (227)استخدام الطاقة النووية سلميا  

لك الخطر الداهم والذي يتمثل في دور ذويرى الباحث ضرورة وجود نظام خاص يواجه 

ت النووية السلمية ، آالدولة في ضمان الوفاء بالتعويض ، وكذلك بوجود التأمين اإللزامي للمنش

 وهذا ما سيتم تناوله من خالل مايلي:

 ً  :  دور الدولة في التعويض:ثانيا

كمدين احتياطي لتعويض وكذلك دورها إن دور الدولة يتجلى في تعويض المضرورين، 

 اآلتي:بالمضرورين، وسوف نوضح ذلك 

 )أ( تعويض المضرورين:

، النووية  م بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار1963( من اتفاقية فيينا سنة 7لقد نصت المادة )

بالتشغيل يلتزم بإجراء تأمين أو ضمان مالي يغطي مسؤوليته عن األضرار النووية  على أن القائم

بالقدر والنوع والشروط التي تحددها الدولة التي توجد بها المنشآت النووية، وتضمن الدولة دفع 

                                           

د. أحمد رشاد سالم، المسؤولية عن التلو  النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص المصري، دار (227)

 .71م، ص 2017أبوالمجد للطباعة بالهرم، طبعة 
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في حالة ما  التعويضات التي يحكم بها على القائم بالتشغيل ، وذلك بتقديم االعتمادات الضرورية 

ا كانت مبالغ التأمين أو الضمان المالي المقدم من القائم على التشغيل غير كافية لدفع تلك إذ

وذلك إذا تجاوز الحد األقصى وهو الخمسة ماليين دوالر أمريكي ، أما إذا كان  التعويضات ،

ام ، كما تكون الدولة صاحبة التزالضمان متعلقا  بنقل مواد نووية فيكون ذلك أثناء فترة النقل 

  . (228)أصيل بالتعويض إذا قامت هي بنفسها بدور القائم بتشغيل المؤسسة النووية 

 

 )ب(  الدولة كمدين احتياطي لتعويض المضرورين: 

( من القانون المدني المصري ، للدولة أن تتدخل باعتبارها كفيال  متضامنا  780أتاحت المادة )

الدولة في تلك الحالة إذا عجز القائم بالتشغيل أو ، وتتدخل  للملتزم األصلي وهو القائم بالتشغيل

ضامنه المالي أو مؤمنه على الوفاء بالتعويض عن الضرر النووي الذي أصاب الغير نتيجة 

الحاد  النووي، فهنا تتدخل الدولة بصفتها كفيل ، وتحل محل الملتزم األصلي أو ضامنه أو 

أو القانون، ألن الكفالة ال يجوز أن تكون بمبلغ  مؤمنه في إطار الحد األقصى المقرر في االتفاقية

        أشد من شروط الدين ا  على المدين األصلي، وال أن تتضمن شروط أكبر مما هو مستحق

   .(229)المكفول 

م والصادر 2009( لسنة 17هذا ومما تجدر اإلشارة إليه أن دولة قطر في المرسوم رقم )

في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  بالتصديق على اتفاق لتطبيق الضمانات

وبروتوكول الكميات الصغيرة المبرم بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد نص في 

على أن تتكفل دولة قطر للوكالة وموظفيها عند تنفيذ هذا االتفاق، نفس  من االتفاق،( 16المادة )

نو دولة قطر بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق القدر من الحماية التي يتمتع بها مواط

 ، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى. بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية

ى وفقا  للقانون الدولي أي دعوى تعويض ( من ذات المرسوم على أن تسوّ 17كذلك نصت المادة )

وكالة على دولة قطر بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ تقيمها دولة قطر على الوكالة أو تقيمها ال

   . (230)الضمانات بموجب هذا االتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية 

                                           

 .306محمد نصر الدين منصور، مرجع سابق، ص  د.  (228)

 . 78المرجع السابق، ص  (229)

اتفاق تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،  ( من من17،  16المادتين )  (230)

وبروتوكول الكميات الصغيرة بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي صادقت عليه دولة قطر بموجب 

 م.2009( لسنة 17المرسوم بقانون رقم )
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، نجد أن دولة قطر تلتزم بتعويض  إليه( من المرسوم الُمشار 17،  16ومن خالل نص المادتين )

بتعويض المضرورين تقوم الدولة المضرور من االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك 

السلمي كمدين احتياطي ، وإن لم تثر مسؤولية لدولة قطرعن أي تعويضات ناتجة عن االستخدام 

 .حتى اآلناستخدام هذه الطاقة للطاقة النووية لعدم 

 ثالثاً: التأمين اإللزامي:

 الدولية االتفاقيات نصوص ، تقضي النووية المنشأة استغالل لضحايا فعالة حماية توفير أجل من

 المخاطر ضد التأمين بإلزامية النووية الطاقة استعمال عن الناتجة المدنية المسؤولية تناولت التي

 تعويضا   األنشطة هذه من المضرور منح نضمن النووية، ولكي المنشأة تسببها التي واألضرار

 آخر مالي ضمان أي أو إجباريا   مينا  أت يقدم أن النووية المنشأة لهذه مستغل كل على ، يجب كافيا  

 أساسي كشرط الضمان هذا وتقديم( معتمد تعويض صندوق عن شهادة أو بنكي ضمان) سواء

 من الدفع على قادرا   ضمانا يوفر فالتأمين النشاط، مزاولة ترخيص المنشأة لهذه مستغل أي لمنح

 لصالح لةفاع ضمانة يوفر فهو التعويض، عبء الضرر محد  كاهل عن ويرفع ناحية

   . (231) الضرر محد  عن المسؤولية آثار وتخفيف المضرور

 مالية ضمانة أي على أو التأمين على بالحصول ملزما   يكون النووية المنشأة مستغل فإن وهكذا

 ا  من جهة نظرنا تأمين في هذه الحالة يُعد فالتأمين من المسؤولية ، (232) مسؤوليته لتغطية أخرى

 . إلزاميا  

عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل دفع األقساط بضمان " : التأمين اإللزامي بأنه ريفوقد تم تع

سواء تسبب فيه المؤمن له أم  ، ولية المدنية للمؤمن له عند وقوع إخالل ينتج عنه ضررؤالمس

األشخاص الذين وضعهم القانون تحت عهدته أو بدفع مبلغ معين بالعقد للمؤمن له أو للمستفيد من 

 . (233)" عند وقوع الحاد  الذي نتجت عنه أضرار ماديةالعقد 

المؤمن له من األضرار التي تلحق به  ، العقد الذي بموجبه يؤمن المؤمن" :كما عرف أيضا  بأنه 

 ،وذلك بسبب األضرار التي يلحقها بدوره بالغير ،(234)"وليةؤمن جراء رجوع الغير عليه بالمس

يصيب المال  ضررا  والضرر المؤمن منه في هذه الحالة ليس  قانونا  ،عنها  مسؤوال  والتي يعتبر 

                                           

 .71ص رجع سابق ، م،   هللا عبد الرحيم عبد فتحي د.  (231)

 واالتفاقيات القانونية االنظمة ضوء في دراسة) البيئية األضرار تعويض ليات، آ قنديل السيد سعيد د.  (232)

 . 155 ص ،مصر ،  اإلسكندرية ، للنشر الجديدة الجامعة دار ،(  الدولية

، رسالة  رةالتأمين من المسئولية وتطبيقاته اإلجبارية المعاص ، عبد القدوس عبد الرازق محمد الصادق( د. 233)

 . 212 ، ص م2000  سنة، ، مصر  جامعة القاهرة، ، كلية الحقوق  دكتوراه

 .1641 ، ص 2لد ، مج7 ، ج الوسيط في شرح القانون المدني،  عبد الرازق السنهوري ( د. 234)
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بل هو ضرر ينجم عنه دين في ذمة المؤمن له  ، كما في التأمين على األشياء بطريق مباشر

 التقصيرية أو العقدية. مسؤوليتهبسبب تحقق 

 -ية في المسؤولية الدولشركة التأمين  -في قيام المؤمن مين اإللزاميأومن ثم يكون جوهر الت

وبالنسبة للجانب القانوني التي تنتج عن األضرار التي تسببها الطاقة النووية ، مخاطر البتغطية 

مين نفسه أو غيره من أحيث يسعى األول لت ، فتتمثل في العالقة التعاقدية بين المؤمن له والمؤمن

الخطر بتغطية هذا  نظير الحصول على قسط معين ويلتزم المؤمن الطاقة النووية ،خطر 

  . (235) وتعويض المؤمن له

تنشأ العالقة بين المؤمن والمؤمن له في ، حيث  القانونية تهطبيعويتميز عقد التأمين اإللزامي ب

تقوم على أساس التعاون بين المؤمن لهم الذين يهددهم و  ، التأمين االختياري واإللزامي من العقد

ك يعمدون إلى مساعدة كل منهم في تحمل هذا لذل ، نتائجه الضارة اتقاءخطر واحد ويرغبون في 

حتى يساهم  ، الضرر ويقوم نيابة عنهم المؤمن بإدارة هذا المبلغ وتنظيم العالقة التعاونية بينهم

مين المفروض ألقسط التا محدد افي توزيع األخطار بين مجموع المؤمن لهم ويحدد المشرع مبلغ

 . (236)على المؤمن لهم

الطبيعة القانونية لعقد التأمين اإللزامي؟ هل هو عقد رضائي أم عيني  التساؤل حول اروهنا يث

 أم شكلي؟

فيرى فريق من الفقهاء أن  ، طبيعة عقد التأمين اإللزامي ليست محل اتفاق بين الفقهاءإن 

ويستندون في ذلك على مبدأ  ، ينعقد بمجرد ارتباط اإليجاب بالقبول ،التأمين عقد رضائي

وال في نظام التأمين اإللزامي  التشريعات المدنية ،ولم يرد في  ،أصل العقودالرضائية التي هي 

 الطرفانولكن إذا علق ،  ما يشير إلى وجوب توافر شكل خاص يجب أن يفرغ فيه عقد التأمين

قي  شكليا   حينذاك عقدا  أصبح العقد  أو دفع القسط األول إتمام عقد التأمين على توقيع وثيقة التأمين

 .(237)"طرفّي العقدرادة تبعا  إلوذلك  ، في الحالة الثانية وعقدا  عينيا   ى ،ولاألالحالة 

                                           

ولية المدنية الناشئة عن ؤاإلجباري من المس التأمينالمضرور المستفيد من ، ( د. محمد حسين منصور235)

 . 91 صبدون تاريخ نشر ، ، ، مصر  اإلسكندرية، ، منشأة المعارف  اد  السياراتحو

 المسئولية المدنية الناشئة عن حواد  السيارات من اإلجباري التأمينعقد  ،( د. خالد مصطفى فهمي236)

 .30 ، صم 2005  سنة،  مصر ، ار الجامعة الجديدة" ، ددراسة مقارنة"

 . وما بعدها 1174 ص بدون دار وتاريخ نشر، ، ، عقد التأمين( د. عبد الرازق السنهوري237)

،  القاهرة ، ، دار النهضة العربية الطبعة األولى،  التأمين دراسة مقارنة ، د. إبراهيم جالل محمد وكذلك يراجع :

 .19، صم 1992 سنة ،مصر 
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العرف الثابت على عدم قيام العقد ذلك ومصدره  ، أن التأمين عقد شكلي ،خرآبينما يرى فريق 

 . (238) إال من وقت التوقيع على وثيقة التأمين

المتعاقدين أن يسلم  رضاءنعقاده فوق أي يجب ال ، مين عقد عينيأوذهب فريق ثالث إلى أن الت

(239) مينأالمؤمن القسط األول للت
 . 

بل هو  ، بالمعنى الفني للكلمة عقدا  جبريا  ذهب فريق رابع إلى أن عقد التأمين اإللزامي ليس كما 

(240) عقد من العقود الغائية ذات الطبيعة الخاصة
 . 

 نظرا   التأمين شركات قبل من خاصة معاملة النووي الخطر عومل ومن الجدير بالذكر أنه قد

 هذا أن فنجد وتعويضات، أضرار من عليه يترتب قد ما ضخامة بجانب الخطر هذا لخصوصية

 وعام م1957 عام في العامة مينأالت وثائق خالل من التأمين مجال من استبعاده تم قد الخطر

 األخطار عن للتأمين سيالفرن االتحاد أن في الرئيس السبب كان االستبعاد هذا ولعل م1982

( النووي لالستغالل المدنية المسؤولية)بـ خاصة مينأت وثيقة م1993 عام منذ تبنى قد النووية

 عامة تآمنش من ملكت لما بالنسبة الدولة تقدمه أن يمكن الترخيص لمنح كشرط المالي والضمان

 .   (241)نووية  أنشطة تمارس

 محطات وتشغيل إنشاء بسبب تنشأ التي طورة الكبيرةأنه نظرا  للخ كذلك، ومن الجدير بالذكر

 المالية الرقابة وهيئة للتأمين المصرى االتحاد مع بالتعاون مصر أصدرت ، النووية الطاقة

 . «النووية المجمعة» بـ وتعرف األخطار، تلك من للحماية تأمينية مجمعة

م الصادر 1983( لسنة 71رقم )ت المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية بالقرار ئولقد أنش

من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، و كان الغرض من هذه المجمعة 

( من القرار، مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين األضرار المادية 1وفقا  للمادة )

مع أسواق ومجمعات  ، والتعاون في ذلك والمسؤوليات المتعلقة بالمنشآت واألخطار النووية

 .(242)تأمين األخطار النووية في العالم 

 

 

                                           

،  م1986 سنة ،، مصر  رةالقاه ، ، دار النهضة العربية عقد التأمين، ( د. نزيه محمد صادق المهدي238)

 .205ص

 وما بعدها. 205مرجع سابق، ص  ،د. نزيه محمد صادق المهدي  (239)

 .104 ، ص 1975 بدون دار نشر ، سنة ، المبادئ العامة للتأمين،  األهواني( د. حسام الدين كامل 240)

 .163رجع  سابق ، ص م،  سعيد السيد قنديل د. (241)

م الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 1983( لسنة 71القرار رقم )  (242)

 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية.
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 : (243)أهمها  للمجمعة مالمح عدة وهناك   

 البحري النقل تغطية: هما نوعين إلى تنقسمو -النووية الطاقة لمحطات التأمينية التغطية -1

. المدنية ليةؤووالمس والتركيب التشييد أخطار تغطي وكذلك وآالتها المحطة وأجزاء لمعدات

 الوقود استخدام سيتم التي المرحلة وهي للمحطة والتشغيل التجارب مرحلة تغطية الثاني والنوع

 .خاللها النووي

 جميع أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير في بتغطية تقوم حيث المدنية ليةؤوالمس -2

 المدنية ليةؤوالمس غطيةت أن عليه المتعارف ومن، األفراد أو للممتلكات سواء المصدرة الوثائق

 .المدة هذه يشترط الذي النووي للقانون طبقا وذلك التأمين انتهاء بعد سنوات 10 تستمر

 التأمين مجمعات بقيام ستكون ،المختلفة المجمعات من تأمين إعادة إخطار قبول - 3

 وتسعيرها اتالمحط هذهيتم تقييم  أن وبشرط بها الخاصة االحتفاظ لحدود طبقا العالمية النووية

 .األلمانية أو البريطانية كالمجمعة أخرى رائدة مجمعات من

 هذه لتغطية التأمين مبالغ كفاية وعدم النووية المنشآت تنتجها التي األضرار لضخامة ونظرا  

 اآللية هذه ، وتتسم النووية الكوار  ضحايا لتعويض جديدة ليةآ الدول اتخذت فقد ضرار،األ

 األضرار عن للتعويض اتفاقية في طرافاأل الدول مجموعة أو المعنية ولللد المباشر بالتدخل

 المتضررين لتعويض خاص صندوق إنشاء خالل من ، وذلك نووي حاد  عن تترتب التي

 الستغالل المدنية بالمسؤولية الخاصة االتفاقيات في الداخلة الدول خالل من الصندوق هذا ويمول

 إال مثيل له يوجد ال الدولي التضامن من أعلى درجة يتطلب لحلا هذا أن ، إال النووية المنشآت

 سنة إال عالميا   بعدا   يكتسب ولم وربياأل النطاق في النووية األضرار عن التعويض ميدان في

 .  (244) النووية األضرار عن التكميلي التعويض بشأن فيينا اتفاقية قبل من اعتماده بعد م1997

 المنشأة مشغل قبل من تعويضها يمكن التي األضرار هي ما: هنا يطرح الذي والسؤال

   ؟االتفاقيات هذه في طرافاأل الدول أو التأمين شركات أو النووية

 النووية، الطاقة ميدان في المدنية بالمسؤولية المعنية االتفاقيات هذه على طالعاال خالل من

 للضرر المفهوم ، وهذا مادية أو جسدية أكانت سواء األضرار كل يشمل التعويض أن لنا يظهر

 ذلك من العكس ، وعلى تعويضها يوجب التي األضرار ضمن البيئي الضرر دخول لىإ يؤدي

                                           

مالمح ومزايا لمجمعة  5في تفصيـــل هــــذه الشــــروط  ، يراجع أ. جمال عبدالناصر، مقالة بعنوان )  (243)

ص، منشورة على الموقع  07:39م، بتوقيت 25/11/2018ق التأمين ضد المخاطر النووية( ، يوم األحد المواف

 . https://www.vetogate.comاإللكتروني: 

 . 165 ص،  سابق رجع م،  قنديل السيد سعيد  د.  (244)

https://www.vetogate.com/
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 وتكون المنشأة داخل توجد التي األموال أو نفسها النووية المنشأة تصيب التي األضرار أن نجد

 .(245)االتفاقيات  هذه تطبيق نطاق من تخرج للمستغل مملوكة

بالذكر في هذا المجال، أن مؤتمر الدول األطراف في معاهدة عدم انتشار ومن الجدير 

م، أشار إلى اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية 2010األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام 

قبل الغير في ميدان الطاقة النووية، واتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن األضرار 

 ، وإلى ضرورة ل المشترك كواقية بروكسل التكميلية التفاقية باريس، والبروتوالنووية، واتف

 والبروتوكوالت المعدلة لهذه االتفاقيات وإلى أهدافها. يق اتفاقية فيينا واتفاقية باريستطب

ويالحظ أن الغرض من اتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية هو إنشاء نظام عالمي 

 ية يقوم على مبادئ قانون المسؤولية النووية، دون اإلخالل بنظم المساءلة األخرى.للمساءلة النوو

حيث أقر المؤتمر أهمية إقامة آليات فعالة ومتساوقة للمسؤولية النووية على الصعيد الوطني 

قتضاء، عن األضرار التي تلحق بالناس والممتلكات والبيئة، والعالمي لتقديم التعويضات، عند اال

، مع المراعاة الكاملة  لة المتضررين بسبب حادثة عارضة نووية أو حاد  نوويمن جم

، واالعتقاد بأن مبدأ المسؤولية المطلقة ينبغي تطبيقه في حال وقوع  لالعتبارات القانونية والتقنية

 . (246)حادثة عارضة نووية أو حاد  نووي بما في ذلك خالل مراحل نقل المواد المشعة 

 

  

                                           

 .73رجع سابق ، ص م،  هللا عبد الرحيم عبد فتحي د.  (245)

تمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام الوثيقة الختامية لمؤ  (246)

 .15،المجلد األول،الجزء األول، ص 2010
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  الخاتمة

لية الدولية ؤوموضوع المس وفروع جزئيات عن البحث  الدراسة هذه وراء من الهدف نكا

 التشريعات وفي ة الدولية ،يالعامة للمسؤول عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم في القواعد

 لية الدولية عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم .ؤوالمنظمة لموضوع المس

لية الدولية عن استخدام ؤوالدراسة ، لموضوع المس تعرضت الهدف اهذ لبلوغ وتمهيدا

الطاقة النووية في وقت السلم ، من خالل فصل تمهيدي ، كان محور الحديث فيه عن : ماهية 

الطاقة النووية ، ومفهوم المسؤولية القانونية الدولية ، وقسم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ، 

ة النووية ، والمبحث الثاني : مدى مشروعية استخدام الطاقة المبحث األول :  تعريف الطاق

النووية في األغراض السلمية ، والمبحث الثالث : مفهوم المسؤولية القانونية الدولية وإطارها 

 القانوني.

وقد عرضت في الفصل األول لموضوع : المسؤولية في حال التعسف في استعمال الحق، وقد تم 

 الحق .  استعمال في التعسفوتطبيقات  بحثين ، المبحث  األول :  معاييرتقسيم هذا الفصل إلى م

 ةالفقهية والتشريعي المعايير  :تناولنا فيه األول وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين  ، المطلب

 الجانب التطبيقي للتعسف في استعمال الحق. : الثاني في استعمال الحق  ، والمطلب

 الجزاء لتوقيع المعتمد القانوني ن الفصل األول فكان موضوعه ، األساسوأما المبحث الثاني م

 اإلضرار توافر قصد  :األول المتعسف ، وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، المطلب على

للمسؤولية في حال التعسف في استعمال  بالغير من عدمه ،والمطلب الثاني : الجانب التطبيقي

 الحق.

دار الحديث حول المسؤولية الموضوعية )تحمل تبعة المخاطر ( ، وقد تم  وفي الفصل الثاني

تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، المبحث األول : مفهوم المسؤولية الموضوعية في الفقه والتشريع 

 : الضرر كأساس للمسؤولية الموضوعية . تناولنا فيه والمبحث الثاني

قيام المسؤولية الدولية عن األضرار             ثر لالثالث تحدثنا عن : التعويض كأوفي الفصل 

والمبحث  ، :  التعويض تناولنا فيه النووية ، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، المبحث األول

 الثاني:  ضمانات الوفاء بالتعويض.
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 :التوصيات النتائج و

 عليها وذلك على النحو التالي:خلصت من الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المترتبة 

 :أوالً: النتائج

. لقد ساعدت الطاقة النووية على تقدم وازدهار دول العالم وخاصة الدول النامية التي لم تنل 1

 حظها من التوزيع المتوازن في مصادر الطاقة.

لسلمية . الرأي السائد فقها  وقضاءا  اآلن هو مشروعية استخدام الطاقة النووية في األغراض ا2

 وفي بعض األحيان مشروعية التهديد باألسلحة النووية إذا كانت الدولة في حالة دفاع شرعي.

. موقف دولة قطر ثابت بشأن مسألة استخدام الطاقة النووية، فهي ترى مشروعية االستخدام 3

أو السلمي للطاقة النووية، ولكن يجب أن ال يترتب على ذلك االستخدام ضرر بالنسبة لألفراد 

 الدول ، وهذا ما أيدته قوانين الدولة وكذلك االتفاقيات العربية في هذا الشأن.

المسؤولية الموضوعية )تحمل تبعة  في قيام أو نفي. لقد استقر تطور المسؤولية الدولية 4

نظرا  لصعوبة اثبات  الضرر ، فقط على مجرد ثبوتوإنما خاطر( والتي ال ترتكز على الخطأ الم

 ة السببية السيما في مجال المسؤولية الدولية عن االستخدام السلمي للطاقة النووية.الخطأ وعالق

.  أصبح التعويض عن األضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في المجاالت السلمية أمر 5

ال مفر منه طبقا  لالتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول مع ُمالحظة عدم كفاية القواعد 

 لتقليدية لتعويض الضحايا والمضرورين.ا

.  يجب أن يكون للدولة دور كبير ومؤثر في تعويض المضرورين من جراء استخدام الطاقة 6

النووية في وقت السلم ، مع ضرورة وجودها كضامن احتياطي، واألخذ بفكرة التأمين اإللزامي 

 للمنشآت النووية.
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 ثانياً: التوصيات:

يخلص الباحث إلى عدد من التوصيات التي ينبغي أن توضع بعين االعتبارعند رض وبعد هذا الع

 : تنظيم االستخدام السلمي للطاقة النووية، ويمكن إجمالها وبيانها في البنود التالية

 أيا   ، إليها إشرافها تحت أو الدولة، إقليم على تجرى التي النووية األنشطة جميع إسناد    -1

 أضرار من ينتج ما عن الدولية المسؤولية وتحميلها ، بالنشاط القائم لشخصا أو الجهة كانت

 .  األخرى للدول

مشروعاتها  عن الناتجة األضرار عن )الموضوعية( المطلقة المسؤولية الدولة تحميل  -2

 النووية، في حال عدم توافر الشروط القانونية للعمل غير المشروع دوليا .

عدم ُمراعاتها قواعد السالمة  عن الناتجة األضرار الدولية عن يةالمسؤول الدولة تحميل -3

من األضرار الناجمة عن الحواد  النووية ، عند  للوقاية والحد المتعارف عليها دوليا ، النووية

  لهذا العمل، يُعد عمال  غير مشروع دوليا . إتيانهاممارستها لمشروعاتها النووية، باعتبار 

،  المواطنين وسالمة أعمال عن المسؤول باعتبارها العامة السلطات مساءلة إمكانية  -4

 قيام منع العامة السلطة استطاعة في أنه كان يثبت أن إذا استطاع المضرور حالة في وذلك

 الطاقة استخدام عن الناتج الضرر في المتسبب ، للمشروع التصريح برفض وذلك  الضرر،

المشروع لمنع حدو   ذلك على إجراءات بفرض تقوم نأ أو ، النشاط هذا بمباشرة ، النووية

 . الضرر

آلية خاصة لتأمين األضرار الناتجة عن  يدولة قطر تبن ايجب على الدول ومن بينه  -5

سواء تم هذا االستخدام على أراضي الدولة أو على أرض  النوويةللطاقة  السلمياالستخدام 

تأمين تُنشأ بين شركات التأمين للدول المتجاورة مجاورة وإن كنت أقترح إنشاء مجمعة نووية لل

مجتمعة، بالتزامن مع تبني إنشاء مرفق نووي لالستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك لمواجهة 

المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن األضرار التي تحد  عن استخدام الطاقة النووية في 

 المشروعات الصناعية.

لية لمراقبة برنامج آيجب اتحاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى إيجاد  -6

هذا الخالف  ألنبينهم  الخالفاتتحد  ونبذ  أن التى يمكن األضرارإيران النووى وكيفة الحد من 

 سيكون علىتأثيرا  وأكثر   احتماال  ر األكثر بأجمعه وإن كان الضر يسوف يضر العالم العرب

 شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة.

اإلسرائيلي الذى  يالطرف أيضا  عن النشاط النوو أن ال يغضّ  ييجب على العالم العرب-7

رة مع أن الخطو، حيث تتجه األنظار للبرنامج اإليراني اإليراني بكثير ييفوق البرنامج النوو
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يقف وقفة واحدة ضد الخطر  أن يتكمن فى القلب وليس األطراف، ونهيب بعالمنا العرب

 .العربية  ةواألمريكي  فى المنطق يالصهيون
 

عدم وضع حد أقصى لقيمة التعويض عن األضرار النووية على نحو ما أخذت به  -8

النص على تعويض بعض االتفاقيات الدولية حيث ربطت المسؤولية بقيمة محدودة ، بل يجب 

األضرار النووية تعويضا  كامال  ومتناسبا  مع مقدار هذه األضرار، ومهما كانت جسامة هذه 

 األضرار.

وضع آلية قضائية تكفل حصول المضرورين على التعويض الالزم من جراء المخاطر  -9

صين للوقوف لعلماء والمتخصبا يتم االستعانةعلى أن  الناتجة عن استخدامات الطاقة النووية،

 على تحديد نوعية هذه المخاطر.

، م1994لعام  دعوة جميع الدول التي لم تصبح أطرافا  في اتفاقية األمان النووي -10

، واتفاقية تقديم المساعدة في حال م1986لعام  واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حاد  نووي

المشتركة بشأن أمان التصرف في ، واالتفاقية م1986لعام  وقوع حاد  نووي أو طارئ إشعاعي

 ، على أن تفعل ذلك.م1997لعام  الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
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  بدون تاريخ نشر .
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 .  نشر سنة العربي ، بدون الترا  إحياء دار لبنان ،  –

 .   2010مصادر االلتزام ، دار النهضة العربية ، سنة  ،أمون د. عبد الرشيد م

 .1969،  العربية النهضة ، دار العام الدولي القانون ،سرحان  محمد العزيز  عبد  . د

 . 1948 اإلسكندرية ، ثقافة نشر دار العام ، الدولي القانون ،هيف  أبو علي د.

 المطبوعات ، ديوان  الجزائري المدني نالقانو في االلتزام مصادر ، سليمان علي علي د.

 م .2005السادسة،سنة  الطبعة – الجزائر عكنون بن الجامعية،

 ،جامعة الجزائر ،  كلية الحقوق  المدنية، المسؤولية مصادر االلتزام ،  ، فياللي علي د.

 بدون دار وتاريخ نشر.

            مسؤولية نحو) ةالتقصيري المسؤولية في ، دراسات هللا عبد الرحيم عبد د. فتحي

 . 2005 مصر، سنة ،  جابر، االسكندرية عصام ، مطبعة (موضوعية

األول ،  القاعدة الدولية، الجزء العام ، الدولي القانون د. محمد سامي عبد الحميد ، أصول

 م.1974مؤسسة شباب الجامعة،الطبعة الثانية،

القاعدة الدولية ، الجزء الثاني،  العام ، الدولي القانون د. محمد سامي عبد الحميد ، أصول

 . م 1995الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 

 المعارف دار الثانية،  الطبعة األمم ، قانون في العامة األحكام  ، الغنيمي طلعت د. محمد 

 .  نشر تاريخ ، بدون اإلسكندرية

، سنة  ، اإلسكندرية، منشأة المعارف مالسال قانون في الوسيط الغنيمي ،  طلعت محمد د.

 .  م2000

 .  م1964 القاهرة ،  العربي ،  الفكر ، دار الدستورية المبادئ  ، حلمي محمود . د

د. مختار القاضي ، أصول االلتزامات في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

 .م1967



  

   

 105 

 

نظرية » و عمرو، المدخل للعلوم القانونية د. نبيلة إسماعيل رسالن و د . مصطفى أحمد أب

 م،بدون دار نشر .2008-2007، «الحق

 سنة ،، مصر  القاهرة ، ، دار النهضة العربية عقد التأمين، د. نزيه محمد صادق المهدي

 . م1986

د. أحمد رشاد سالم، المسؤولية عن التلو  النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص  

 م .2017أبوالمجد للطباعة بالهرم، طبعة المصري، دار 

 النهضة ،دار السماوية واالجرام الخارجي الفضاء القانوني النظام علي، علوي أمجد د. 

 . 1979 ،سنة ،القاهرة العربية

 .  1962 األولى ،  ، الطبعة العرب ، دار ،  القاهرة الدولية المسؤولية غانم ، حافظ د.

 االوسط ،  والشرق مصر في والغاز للبترول المحليه والمخاطر اتالتحدي هللا ،  عبد د. حسين

 .2010 ، األكاديمية المكتبه

 ، األكاديمية المكتبةالمناخي ،  التغير و النووية والطاقه الطبيعي الغاز،هللا  عبد حسين د.

2008 . 

رات عبدالعباس حمزة، د.غسان هاشم الخطيب، الطاقة الذرية واستخداماتها، منشو د. خضر

 م .1984الطاقة الذرية العراقية، بغداد، العراق، عام

 القانونية االنظمة ضوء في دراسة) البيئية األضرار تعويض ، آليات قنديل السيد سعيدد. 

 .2004،  مصر ،  االسكندرية ،  للنشر الجديدة الجامعة دار ،(  الدولية واالتفاقيات

الداخلية ،  الطرق-الدولية الطرق:للبيئة الدولية المنازعات تسوية جويلي ، طرق سالم د. سعيد

 .   1999لإلعالن ، العراق ،  فاس وكالة

د. سعيد سالم جويلي، التعسف في استعمال الحق، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، 

 .1985القاهرة، 

 عليها، إللزاميا والتأمين الميكانيكية اآلالت فعل عن المدنية المسؤولية دنون، سهيل سميرد. 

   .   2005 لبنان ، سنة  طرابلس للكتاب، الحديثة المؤسسة ،"مقارنة دراسة

 النووية الطاقة استخدام عن الناتجة األضرار عن الدولية المسؤولية  ، فاضل محمد سمير. د

  .  1976 الكتب عالم السلم ، وقت

ة البيئة والدفاع عن اإلنسانية، د. سامح عبدالقوي السيد عبدالقوي، التدخالت الدولية لحماي

 م ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.2015الطبعة األولى، 

 دار الدولي القانون في الخطرة النفايات نقل عن المسؤولية الدين، بدر محمد د. صالح

 . 2004 مصر العربية النهضة
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 .  م1991 ، القاهرة ،  حريةالب البيئة بسالمة المساس عن الدولية هاشم ،المسؤولية صالح د.

مطبعة أطلس،  ،( قانون السالم ، األحكام العامة في قانون األمم )طلعت الغنيميمحمد د. 

 . 1970سنة القاهرة، 

التعويض المدني، المسئولية المدنية التعاقدية والتقصيرية في ضوء الفقه ، م فودةيعبد الحكد. 

 .  1998عية، األسكندرية، وأحكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجام

 والشريعة الدولي القانون في الضرر إلصالح الدولية المطالب ، محمود الغني عبد  د.

 . 1986 سنة ، الحديثة الطباعة دار ، اإلسالمية

 ، التلو  من عليها والحفاظ البحرية البيئة بحماية الدولي االلتزام الفار، محمد الواحد عبد د. 

 .1985 ، ،القاهرة ةالعربي النهضة دار

د. عبدالعزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، بدون 

 م.1986دار نشر، طبعة 

 أجهزة من الخارجي الفضاء إلى يطلق ما عن الدولة مسؤولية زناتي، أحمد محمد عصام. د

 .   2001 ، 2000 نةس ، أسيوط جامعة ، الحقوق بدون دار نشر ، كلية ، أشياء أو

الشيخ علي الخفيف، الضمان في الفقه اإلسالمي،معهد البحو  والدراسات العربية، القاهرة، 

 م.1971سنة 

 .م1962 األولى ، ، الطبعة العرب ، دار ، القاهرة  الدولية المسؤولية غانم ، حافظ محمد . د

م، 1977ين شمس، سنة عمحمد حافظ غانم، محاضرات في المسؤولية الدولية، جامعة   د.

 بدون دار نشر.

د. محمد حافظ غانم،المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

  م.1962،القاهرة -مطبعة نهضة مصر

ولية المدنية ؤالمضرور المستفيد من التامين اإلجباري من المس ،د. محمد حسين منصور

 . بدون تاريخ نشر، ، مصر  اإلسكندرية، أة المعارف ، منش الناشئة عن حواد  السيارات

 النهضة دار العام، الدولي القانون في النووية الطاقة استخدام يونس، مصطفى د. محمد

 م.1996 العربية،  سنة

 الفردية المسؤولية قواعد بين - المضرورين تعويض ضمان ،منصور  الدين نصر محمد د. 

 . 2001 العربية ، سنة  النهضة دار األولى، الطبعة -االجتماعي التضامن واعتبارات 

 الكتلتين     واستراتيجية الدولية العالقات على النووية الطاقة قصر بنونه ، خيري محمود  د.

 .  م1967 ، المصرية األنجلو مكتبة ،
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د. محمود محمد ماهر، نظام الضمانات الدولية لإلستخدامات السلمية للطاقة النووية، دار 

 م .1980نهضة العربية، القاهرة،ال

د. فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة 

 م.2005في حمايتها، الطبعة األولى، مكتب الجامعي الحديث، بدون دارنشر، 

 القانون في مقارنة دراسة - األشياء حراسة عن المدنية ، المسؤولية منصور محمد أمجد  د.

القاهرة ، سنة  دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة  رسالة اإلسالمي، والفقه المصري  المدني

1994. 

 المدنية، للمسؤولية كأساس الخطة مفهوم ،تطور الخالق العشماوي عبد إبراهيم أيمن د. 

 .1998 شمس ، سنة  عين جامعة دكتوراه ، كلية الحقوق ،  رسالة

 القانون في الحق استعمال في التعسف نظرية "الفرنسية باللغة لةرسا في ، كيرة حسين د.

 ." 1952  باريس المصري، و الفرنسي

 عين جامعة ، الحقوق كلية ، الدكتوراه رسالة القوانين عن الجبالي، المسؤولية علي حنفي  د.

 .  1986 سنة ، شمس

قانون الدولي لد. صالح الدين عبدالعظيم محمد خليل، المسؤولية الموضوعية في ا

 م.2002،جامعة عين شمس، منشأة المعارف، اإلسكندرية،سنة العام،رسالة دكتوراه

التأمين من المسئولية وتطبيقاته اإلجبارية  ، عبد القدوس عبد الرازق محمد الصادق د.

 .  م2000  سنة، ، مصر  جامعة القاهرة، ، كلية الحقوق  ، رسالة دكتوراه المعاصرة

 استخدام المنظمة المعاهدة في األطراف غير الدول مسؤولية علي ، محمد جمال عفاف د. 

 م.2011، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، سنة  ، رسالة دكتوراه النووية الطاقة

 م.2017المدنية، جامعة الجزائر،سنة د. عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية 

 قانونية دراسة  السلمية، األغراض في النووية الطاقة ماستخدا ضمانات  ، نعمان هللا عبد محمد

 ، القاهرة جامعة ، الحقوق كلية ، ماجستير رسالة  ، الدولية والوثائق القواعد ضوء في

1999. 

د. محمد محمود علي عبدالسالم، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحفاظ على األمن 

 م .2018ة عين شمس النووي الدولي، رسالة دكتوراة، جامع

 اإلسالمية الشريعة في مقارنة دراسة التعويض، د. محمد نصر الدين محمد ،  أساس

 ،.1983القاهرة، سنة  جامعة دكتوراه ، كلية الحقوق ،  رسالة الوضعي، والقانون

المدنية ، في المجتمع المعاصر ، رسالة  للمسؤولية كأساس الضرر،  رفاعي نصر محمد  د.

 .1978كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة دكتوراه ، 
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مهداوي عبدالقادر، االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات 

األمن الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2009-2008السياسية، عام 

االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره في تحقيق األمن البيئي، رسالة ماجستير، مختاري محمد األمين،   

 م.2017-2016زائر، العام الجامعي جامعة د. موالي الطاهر سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الج

اضرار االستخدمات السلمية  من الدولية الحماية فاعلية محمد ، صفوت محمد نعمات  د.

 .   2009لنووية ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، سنة للطاقة ا

، رسالة دكتوراة ،  الدولية للمسؤولية القانوني النظام في الفرد ، مركز عالم أحمد وائل د. 

 . 2001 ، سنة بنها ، جامعة الحقوق كلية

ية، تخصص العقود عبدالرحمن جوبي، التعسف في استعمال الحق وعالقته بالمسؤولية المدن

 م.2006-2005والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

وائل أبو طه، الضرر النووي) المفهوم وشروط التحقق(، دراسة مقارنة بين االتفاقات الدولية 

للعلوم الشرعية  والتشريعات الوطنية، كلية القانون، جامعة الشارقة،مجلة جامعة الشارقة

 م.2016، سنة 2(، العدد 13د )، المجلوالقانونية

 شؤون مجله، االمريكيه الغربيه العقوبات االيراني النفط يواجه كيف هللا، عبد حسين د.

 . 2010 ، خريف 143 العدد العرب ،

س،مسئولية الطبيب ومسئولية ادارة المستشفيات ، مجلة القانون واالقتصاد سليمان مرقد. 

 .1937رة ، سنة ،السنة السابعة ،العدد االول، القاه

 القانون مجلة ، عليه المجني ورثة إلى التعويض في الحق انتقال مرقس، سليمان د. 

 .  1948 سنة مارس، واالقتصاد

 .1972د. عبدالعزيز سرحان، القانون الدولي العام،المجلة المصرية للقانون الدولي، سنة 

جنوب أفريقيا،مجلة السياسة د. عصام الدين جالل، أبعاد الخطر الذري في الشرق األوسط و

 م.1987( إبريل عام 64الدولية، العدد)

 قضاء في األشياء عن المسؤولية القانوني األساس معالم تحديد طه، محاولة فياض إبراهيم د. 

 السنة الشريعة ،  الحقوق ، مجلة اللبناني والفقه اللبناني والقضاء الفرنسي الدولة مجلس

 .   م1981 فبراير 1 العدد الخامسة ، 

، سنة  3العدد  مجلة إدارة قضايا الحكومة،  ،زهرة، إساءة استعمال الحق أبوالشيخ محمد 

 . م1961
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 ، مجلس النامية الدول في الطاقة الذرية ونتائجها التطبيقية إمكانية تقدم، الفول فؤاد محمد . د

 .   م1969، الرابع ، العدد المصرية المهندسين جمعية

بداللطيف، اإلطار القانوني لألمن النووي، أشغال المؤتمر العلمي السنوي د. محمد محمد ع

 م.2008واهتمامات أمة، القاهرة، إبريل عام  وم عالمبجامعة المنصورة، البترول والطاقة هم

 السلم وقت في النووية الطاقة استخدام و العام الدولي القانون العشماوي ، علي الدين محي  د.

،  الحقوق كلية ، في عشر الثاني السنوي العالمي المؤتمر من مقدم ، بحث الحرب وقت

 أمة . واهتمامات عالم هموم والطاقة البترول بعنوان المنصورة ،  جامعة

الصناعة،  في المشعة المصادر استخدام عن القانونية ، المسؤولية البارودي محمد مرفت . د

،  الذرية للطاقة السلمية داماتلالستخ السابع العربي المؤتمر في نشره بحث ملخص

 الذرية للطاقة العربية اللجنة ، الناشر 2004/ 12/ 8 الى 4 من الفترة في اليمنية الجمهورية

 الذرية . للطاقة العربية والهيئة اليمنية الجمهورية في

م الملحقة باالتفاقية الدولية بشأن الركاب واألمتعة بالسكك 1966االتفاقية الدولية لعام 

 م.1961حديدية لعام ال

 م.1963اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام 

 م.1982اتفاقية التعاون العربي الستخداد الطاقة الذرية في األغراض السلمية لعام 

 . م1949 ، سنة الدولية العدل محكمة تقارير 

 م .2004الدستور الدائم لدولة قطر لعام 

( المنعقدة بتاريخ 49( الصادر في الجلسة العامة رقم )52/11قرار )ديباجة ال

 .A/RE5/52/11م )12/11/1997

  م.2006/ 31/07( المنعقدة في 5500( الصادر في الجلسة )1696ديباجة القرار رقم )

 م.2006/ 23/12( المنعقدة في 5612( الصادر في الجلسة )1737ديباجة القرار رقم )

 .م2008/ 03/03( المنعقدة في 5848( الصادر في الجلسة )1803) ديباجة القرار رقم

 م.2008/ 25/04( المنعقدة في 5877( الصادر في الجلسة )1810ديباجة القرار رقم )

( 83( الصادر في الجلسة العامة رقم )55/122قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )

 . (A/RES/55/122م )08/12/2000المنعقدة بتاريخ 

 م بإصدار القانون المدني القطري.2004( لسنة 22القانون رقم )

 م بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.2018( لسنة 3القانون رقم )

 م بإصدار قانون الطاقة النووية.2007( لسنة 42القانون األردني رقم)
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القانون المصري رقم )7( لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظیم األنشطة النوویة 

واإلشعاعیة. 

م.  القانون المدني المصري لعام 1949

م بشأن البیئة بمملكة البحرین.  مرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1996

القرار رقم )71( لسنة 1983م الصادر من رئیس مجلس إدارة الھیئة المصریة للرقابة على 

التأمین بإنشاء المجمعة المصریة لتأمین المنشآت النوویة. 

قرار مجلس الجامعة العربیة رقم 383 )د.ع19( المنعقد بالریاض بتاریخ 2007/03/29م. قرار 

مجلس الجامعة العربیة رقم 426 )د.ع20( المنعقد بدمشق بتاریخ 2008/03/30م. قرار مجلس 

م.  الوزراء بدولة قطر في اجتماعھ العادي )36( لعام 2018 المنعقد بتاریخ 2018/12/12

حولیة لجنة القانون الدولي 1985 ، المجلد الثاني ،  الجزء األول ،  األمم المتحدة  . 

الوثیقة الختامیة لمؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة الستعراض المعاھدة 

عام 2010،المجلد األول،الجزء األول. 

م.  مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة 13  قضائیة، 1962

المرسوم رقم )17( لسنة 2009م بالتصدیق على اتفاق لتطبیق الضمانات في إطار معاھدة عدم 

انتشار األسلحة النوویة، وبروتوكول الكمیات الصغیرة بین دولة قطر والوكالة الدولیة للطاقة 

الذریة. 

م.  معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة الصادرة عام 1968

النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة. 

موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة لعام 1996-1992م، األمم 

المتحدة. 

 المراجع باللغات األجنبیة:

  Clyde Eagletom : gntrmational organigation and The Law of

 Responsibility .R.C.A.D.I.  FLOUR (Jaques), AUBERT (Jean-Luc) et

 SAVAUX (Eric): droit  . civil, les obligations, 2, fait .jean charmont,

revue trimestrielle de droit civil, tome1,p8
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 شبكة االنترنت : مراجع      

 والرابطة والضرر الخطأ عن كامل باإلسماعيلية، بحث المحامي العربي محمد/ األستاذ

، منشور على الموقع   التعويض لتقدير كأساس شخصيال الفعل عن المسؤولية في السببية

 م.2012 مارس 28، بتاريخ:   https://ar-ar.facebook.comااللكتروني: 

تمكوز  -93العكدد النقيب بهاء الكدين مالعكب، االسكتخدام السكلمي والعسككري للطاقكة النوويكة، 

اإللكترونككككككككككككككككككككككككككككككككي:   لموقككككككككككككككككككككككككككككككككع، منشككككككككككككككككككككككككككككككككور علككككككككككككككككككككككككككككككككى ام، 2015

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content . 

بمحاكمتها على تجاربها النووية التي  لفرنسا جزائري كامل الشيرازي، مقالة بعنوان) وعيد 

 .  www.barasy.comاإللكتروني :   الموقع قامت بها(،على

دعككككككاء نجككككككار، بحككككككث عككككككن الطاقككككككة النوويككككككة، منشككككككور علككككككى الموقككككككع االلكترونككككككي  

https://mawdo.com   13:48م ، آخر تحديث:27/12/2015، بتاريخ. 

مخكاطر النوويككة( ، يكوم األحككد مالمككح ومزايكا لمجمعككة التكأمين ضككد ال 5أ. جمكال عبدالناصكر، مقالككة بعنكوان )

ص، منشكككككككككككورة علكككككككككككى الموقكككككككككككع اإللكترونكككككككككككي:  07:39م، بتوقيكككككككككككت 25/11/2018الموافكككككككككككق 

https://www.vetogate.com . 

البروتوكول االختياري الخاص بالتسويات اإللزامية للنزاعات الناشئة عن اتفاقية فيينا بشأن 

ة المدنية عن األضرار النووية. ) الموقع اإللكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولي

INFCIRC/500/ADD3-OCTOBER1949. ) 

م، مقال بعنوان قطر تتجه 01/12/2018راجع جريدة العرب القطرية يوم السبت الموافق 

 content/pdfني  ، على الموقع اإللكترو11129إلنشاء قاعدة علمية للطاقة النووية، العدد:

 / https://m.alarab.qa 

 الموقع ،على والبيئة اإلنسان على النووية الطاقة مخاطر التميمي محمود على د. المهندس

 .    www.urc-ca.comاإللكتروني 

ى الموقع، آخر تعديل بتاريخ الطاقة النووية ، بحث منشور على موسوعة ويكيبديا ،بدون مؤلف مذكور عل

 . https://www.ar.wikibooks.orgم، على الرابط اإللكتروني :  30/10/2018

 إصدارات من  ، م1998 أكتوبر 28 في العامة الجمعية عن الصادر ، للطبيعة العالمي الميثاق

  .  www.un.org  رونياإللكت الموقع على المتحدة األمم

 . www.eaea.org.egالموقع اإللكتروني لهيئة الطاقة الذرية المصرية على الرابط 

الموقكككككككككع اإللكترونكككككككككي لمؤسسكككككككككة اإلمكككككككككارات للطاقكككككككككة النوويكككككككككة علكككككككككى الكككككككككرابط  

www.enec.gov.ae/ar/barakah-npp   
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