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الموازنة بين حق الدولة في االستخدام السممي لمطاقة النووية والحق في بيئة سميمة
(مفاعل الضبعة النووي نموذجاً ومثاالً)
مقدمة :
يعتبر مكضكع االستخداـ السممي لمطاقة النككية مف المكضكعات اليامة كالخطيرة ،لما ليذا األمر مف أىمية كبرل،
لتأثيره عمى أىـ مبدأ مف مبادئ األمـ المتحدة أال كىك مبدأ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ىذا مف ناحية  ،كالحفاظ عمى
البيئة كسبلمة اإلنساف مف ناحية أخرل  ،فقد أصبح استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية مف األمكر التي يجمع
عمييا المجتمع الدكلي لما تتميز بو مف قدرة فائقة عمى إنتاج الطاقة الكيربائية كتشغيؿ المصانع كمحطات تحمية المياه ،
كغير ذلؾ مف األغراض السممية بتكمفة قميمة  ،إضافة أنيا طاقة غير ناضبة كالنفط كالفحـ  ،فالقميؿ جدا مف المكاد الخاـ
البلزمة لتشغيميا كاليكرانيكـ يعادؿ كميات كثيرة جدا مف النفط كالفحـ البلزـ إلنتاج الطاقة الكيربائية مثبلن .
كلذلؾ كاف مف األىداؼ األساسية إلنشاء الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ىك تشجيع الدكؿ كمساعدتيا عمى حيازة الطاقة
النككية بغرض استخداميا لؤلغراض السممية  ،كليذا يدعك نظاميا األساسي المكقع في  62أكتكبر سنة  6592كفؽ المادتيف
الثانية كالثالثة إلى تعاكف الككالة كخبرائيا مع الدكؿ األعضاء في إقامة المشركعات النككية كتزكيدىا بالخبراء كالفنييف
كالمدربيف باإلضافة لممعدات كالتجييزات التي تمكف الدكؿ مف تشغيؿ المحطات النككية بصكرة آمنة تكفؿ ليا الضمانات
الضركرية لمنع أم أضرار قد تنجـ عنيا كتضر باإلنساف كالبيئة .
تعد البيئة مف المسائؿ المطركحة حاليا عمى الصعيديف الكطني كالدكلي نظ ار لتعدد دكاعييا كمظاىر
كمف ناحية أخرل ٌ
اإلخبلؿ بيا فالتصحر كاألمراض كالتمكث كطبقة األكزكف كاالحتباس الحرارم كغيرىا مف المشاغؿ كالمستجدات التي ال
تقتصر عمى بمد كاحد بؿ ىي قاسـ مشترؾ بيف الدكؿ كسكاف الكككب  ،كمف ىنا تكلد حؽ حديث ىك حؽ العيش في بيئة
سميمة كالذم ييعد مف حقكؽ الجيؿ الثالث المسماة بالحقكؽ التضامنية التي تعكس التآزر كالتكاتؼ بيف الدكؿ .
فضبلن عمى أف الغاية مف الحؽ في بيئة سميمة ىك حماية بقية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كخاصة الحؽ في الحياة
كالصحة كما يتبعيما مف امتيازات مف جية ،كحماية استم اررية الدكلة كمشركعيتيا خاصة مع تنامي الكعي لدل الشعكب
كاألفراد،مف جية أخرل .
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فالغاية مف الحؽ في بيئة سميمة ىك حماية بقية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كخاصة الحؽ في الحياة كالصحة كما
يتبعيما مف امتيازات مف جية ،كحماية استم اررية الدكلة كمشركعيتيا خاصة مع تنامي الكعي لدل الشعكب كاألفراد،مف جية
أخرل .
كتسعى مصر مف خبلؿ خطة ( 6202استراتيجية التنمية المستدامة) إلى تحقيؽ التكازف بيف متطمبات التنمية
كمقتضيات حماية البيئة (.)6

مشكمة الدراسة :
يطرح حؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة إشكاال حكؿ مدل تكريسو؟ىؿ ىك نكع مف الترؼ القانكني كالفكرم أـ
الحؽ الذم ييرتٌب لصاحبو
فعميا إلى مرتبة
معيشية  -فرضتيا
ضركرة
ٌ
ٌ
المستجدات ؟ ىؿ ارتقى العيش في بيئة سميمة ٌ
ٌ

امتيازات؟ ىذا مف ناحية  ،كمف ناحية أخرل تيدؼ ىذه الدراسة إلى استعراض دكر الطاقة النككية في المحافظة عمى البيئة
كمساعدة اإلنساف  ،ككذلؾ استعراض المزايا الكثيرة التي تتمتع بيا مقارنةن بغيرىا مف مصادر الطاقة.

أهمية الدراسة :
تتجمى أىمية ىذا المكضكع لمنطقتنا العربية عامة كمصر خاصة بعد إقداميا في بناء مفاعبلت نككية لؤلغراض السممية
إذ أصبح مطمبان أساسيان كحيكيان كشرعيان لكافة الدكؿ العربية التي تحتاج ليذه الطاقة اليائمة كالرخيصة خاصة بعد اقتراب
نضكب النفط كظيكر بكادر تناقصو كنفاذه .
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كذلؾ بزيادة االعتماد عمى مصادر الطاقة النظيفة لتبمغ  44بالمئة بحمكؿ عاـ  ،6202مقابؿ  5بالمئة فقط حاليا ،كبالتالي المساىمة في خفض انبعاثات

ثاني أكسيد الكربكف بنسبة  . %62حيث يرل بعض خبراء الطاقة أف مصر تسير في االتجاه الصحيح نحك مزيد مف االكتفاء الذاتي في مجاؿ إنتاج الكيرباء،
كالذم تطمح الحككمة المصرية في تحقيقو مع تشغيؿ المحطة النككية الجديدة التي ستعمؿ بكامؿ طاقتيا بحمكؿ العاـ .6265
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خطة الدراسة :
المبحث األول  :تعريف البيئة والحق في بيئة سميمة- :
المطمب األكؿ  :تعريؼ مصطمح البيئة كالبيئة السميمة :
الحؽ في بيئة سميمة
المطمب الثاني  :حدكد
ٌ
المبحث الثاني  :تكريس الحق في بيئة سميمة واإلستخدام السممي لمطاقة النووية :
المطمب األكؿ  :االعتراؼ الدكلي بالحؽ في بيئة سميمة .
لمحؽ في بيئة سميمة .
المطمب الثاني  :اإلقرار اإلقميمي
ٌ
المطمب الثالث  :إقرار التشريعات الدكلية كالكطنية لحؽ االستخدامات السممية لمطاقة النككية .
المبحث الثالث  :تأثير إستخدام الطاقة النووية عمى البيئة (األنشطة والمفاعالت النووية سالحاً ذو حدين)
المطمب األكؿ :خصكصية األضرار البيئية .
المطمب الثاني  :المخاطر المحتممة إلستخداـ الطاقة النككية عمى البيئة .
المطمب الثالث :االستخدامات السممية لمطاقة النككية .
المبحث الرابع  :الطاقة النووية ودورها في تدعيم الحق في البيئة السميمة عمى المستوى الوطني :
(محطة الضبعة  :طمكحات كمخاطر الحمـ النككم المصرم)
المطمب األكؿ  :الخيار النككم يعتبر حبلن لعدد مف التحديات البيئية في ببلدنا .
المطمب الثاني  :محطة الضبعة النككية قفزة ىائمة لبناء مصر الحديثة كحماية البيئة .
المطمب الثالث  :دكر الدكلة المصرية في حماية البيئة مف اآلثار السمبية لمطاقة النككية .
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المبحث األول  :تعريف البيئة والحق في بيئة سميمة - :
لقد اعتبر التدىكر البيئي كلمدة طكيمة أثر حتمي لمتقدـ الصناعي كالتكنكلكجي ،أك أنو نكع مف الثمف الذم يجب دفعو
مقابؿ ما تحقؽ مف تقدـ ،ك كاف الحديث عف حماية البيئة مف ىذا التدىكر يعد نكعا مف الترؼ ،ك لـ تعي البشرية لآلثار
السمبية لمتدىكر البيئي إال مع النصؼ الثاني لمقرف العشريف عمى إثر مجمكعة مف الككارث البيئية التي ىزت العالـ ،األمر
الذم أدل إلى زيادة االىتماـ بشكؿ متصاعد بالقضايا البيئية كعمى كافة المستكيات ،حيث أضحت البيئة أحد الرىانات
المعاصرة ذات االرتباط الكثيؽ بالتنمية كالنشاط اإلقتصادم.
كفي ىذا اإلطار تعالت األصكات المنادية بضركرة المحافظة عمييا كحمايتيا مف التدىكر ،كأصبحت البيئة كما يصيبيا
مف تدىكر مكضكعا لمدراسات كاألبحاث العممية كالشغؿ الشاغؿ لمباحثيف كالعمماء في مختمؼ المجاالت بيدؼ الحد مف ىذا
التدىكر أك التقميؿ منو عمى األقؿ ،كما حظي مكضكع البيئة باالىتماـ أيضا مف قبؿ النظـ القانكنية المختمفة سكاء عمى
المستكل العالمي أك عمى المستكل الكطني .
في حيف أف الغاية مف الحؽ في بيئة سميمة ىك حماية بقية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كخاصة الحؽ في الحياة
كالصحة كما يتبعيما مف امتيازات مف جية ،كحماية استم اررية الدكلة كمشركعيتيا خاصة مع تنامي الكعي لدل الشعكب
كاألفراد،مف جية أخرل .
أف كمييما قد
كيستكجب تناكؿ مكضكع الحؽ في بيئة نظيفة كسميمة تعريؼ مصطمح البيئة  ،كالبيئة السميمة ،حيث ٌ

تطكر لدرجة أنو تـ إفراده بمنظكمة قانكنية خاصة سكاء عمى مستكل المعاىدات الدكلية أـ عمى مستكل التشريعات الداخمية
ٌ
لمدكؿ بدء بالدستكر،مرك ار بقكانيف البيئة كالمحيط ،انتياء عند اآلليات كالمؤسسات المكمفة بتطبيؽ النصكص كترجمتيا عمى
أرض الكاقع.
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المطمب األول  :تعريف مصطمح البيئة والبيئة السميمة :
6
يتغير حسب الظرؼ ،فتارة تككف البيئة مرادفة
أف كممة البيئة صعبة التعريؼ لككنيا "مصطمح حرباء" ( ) ٌ
يرل البعض ٌ

لممحيط كطك ار تمتصؽ بخصائص اإلنساف.كفي كمتا الحالتيف تيمثٌؿ البيئة نظاما يمرٌكبا مف العكامؿ التي تضمف عيش
ي
اإلنساف(.)0

كبالرجكع لمعاىدة لكغانك  Luganoبتاريخ  66جكاف  6550كالمتعمقة بالمسؤكلية المدنية عف األضرار الناتجة عف
ٌ

عرفت في فصميا الثاني البيئة بككنيا المكارد الطبيعية كاليكاء كالماء كالنبات كالتفاعؿ بينيا
األنشطة الضارة بالبيئة نجدىا قد ٌ
طياتو تحسيف ظركؼ
تكسع مفيكـ البيئة ليشمؿ جكدة الحياة كىي شعار يحمؿ في ٌ
كاألمبلؾ التي تككف اإلرث الثقافي  .ثـ ٌ

العيش كمصالحة اإلنساف مع محيطو بإيبلء أىمية أكبر لمطبيعة .

كمختزؿ" (، )4فالحؽ في بيئة سميمة
"مبيـ ي
كمحاكلة إعطاء تعريؼ لمبيئة السميمة يبدك أصعب حيث يتعمٌؽ األمر بمفيكـ ي
الممكثة " (. )9
"حؽ قديـ كأساسي لئلنساف كيتمثٌؿ في الصحة كالتخمص مف العكامؿ ٌ
فإف الحؽ في بيئة سميمة يطرح إشكاال حكؿ مدل تكريسو؟ىؿ ىك نكع مف الترؼ القانكني
ّ
وبغض النظر عف التعريؼ ٌ

الحؽ الذم ييرتٌب لصاحبو
فعميا إلى مرتبة
معيشية فرضتيا
كالفكرم أـ ضركرة
ٌ
ٌ
المستجدات ؟ ىؿ ارتقى العيش في بيئة سميمة ٌ
ٌ

كحؽ  ،لكف المجيكدات المبذكلة في الغرض
امتيازات؟ىذه األسئمة تدعك إلى اإلقرار بمحاكلة تكريس العيش في بيئة سميمة
ٌ
لعدة اعتبارات .
الدكلي تبقى محدكدة ٌ
مف قبؿ البمداف أك المجتمع ٌ

كيستمد ىدا الحؽ قيمتو مف مكضكعو كنطاقو كغاياتو.فمف حيث المكضكع تمثؿ البيئة اإلطار الطبيعي لمكائنات عمكما
كلئلنساف عمى كجو الخصكص،فيذا األخير ىك محكر اىتماـ القانكف لذا فإف حقكؽ اإلنساف تيتـ بكؿ ما يحيط باإلنساف ،بما
فيو البيئة بمختمؼ مككناتيا،مما يجعؿ البيئة حقا مف الحقكؽ األساسية لئلنساف بما يجب أف تتكفر فييا مف شركط النظافة
كالسبلمة .
أما بالنسبة لنطاؽ حؽ العيش في بيئة سميمة فيك يتعمؽ بالمدل الزماني كالمكاني حيث ال يقتصر عمى الحيز الزمني
اآلني بؿ يمتد إلى األجياؿ القادمة ،كىك ما تـ تضمينو في برامج البيئة المستديمة التي تؤكد أف التنمية في البمداف ال تقتصر
6
0
4
9

Prieur (M) : « le droit de l’environnement » ; 4èédition, Dalloz n°1 ; 2000, p12.

Unicef.P.N.U.E : « la situation de l’environnement :les enfants de l’environnement » ,Paris 1991 ,P.9.
« Réducteur et vague » ; Agathe (V.L) : « Droit de l’environnement » ; P.U.F 2002.p22.

Aouij (A) : « droit de l’Homme et protection de l’environnement » ; la commission nationale pour l’éducation en

matière de l’Homme, Tunis, Mai 1998, p.12.

6

عمى الجانبيف االجتماعي كاالقتصادم،بؿ تقكـ عمى تبلزـ كتكامؿ البعد البيئي كاالجتماعي كاالقتصادم نظ ار لككف البيئة ىي
المحيط المادم الذم تتحقؽ فيو التنمية كالتي دكنيا تككف افتراضية كتفتقر لبعد النظر.
كما أف الحؽ في بيئة سميمة أصبح مسألة عالمية مف حيث الحيز الجغرافي إذ ش ٌكؿ اإلطار الدكلي بداية لبلعت ارؼ
بحؽ اإلنساف في بيئة نظيفة،كقد انطمؽ االىتماـ كاالعتراؼ منذ تصريح مؤتمر ستككيكلـ عاـ ، 6596كقبمو في المؤتمر
الدكلي المنعقد حكؿ النظاـ البيئي عاـ 6521ليتكاصؿ االىتماـ بيذه المسألة مف خبلؿ االتفاقيات الدكلية كالمعاىدات
الحككمية .
كالمؤتمرات كبرامج العمؿ المشتركة تحت إشراؼ الحككمات أك بمبادرة مف المنظمات الدكلية غير
ٌ

الحق في بيئة سميمة
المطمب الثاني  :حدود
ّ
سنتناكؿ مكضكع البيئة كأحد مكاضيع حقكؽ اإلنساف ،مف خبلؿ إيضاح خصائص الحؽ في بيئة سميمة (الفرع األكؿ) ،
كنسبية المجيكدات الكطنية (الفرع الثاني)  .وذلك عمى النحو التالي :
ٌ
الحق في بيئة سميمة - :
الفرع األول  :خصائص
ّ
الدكلي لينحدر
الحؽ في بيئة سميمة
يتٌسـ
أف إق ارره كضمانو تـ في مرحمة أكلى في إطار المجتمع ٌ
ٌ
ّ
بعالمية مصدره حيث ٌ

تطبعو بخصائص القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف .ككانت ىذه
اخمية ٌ
فيما بعد إلى مستكل التشريعات ٌ
مما ترتٌب عنو ٌ
الد ٌ
لمدكؿٌ ،

أف حقكؽ اإلنساف (كتحديدا حقكؽ الجيؿ الثالث)
األخيرة محؿ جدؿ حكؿ
ٌ
شمكليتيا ،فجانب مف الفقو كرجاؿ القانكف يركف ٌ

تيـ ك ٌؿ إنساف ميما كاف بمده أك عرقو أك جنسو أك لغتو  .فتككف حقكؽ اإلنساف مف ىذا المنظكر
ىي ذات طابع ككني إذ ٌ

يتجز (. )2
لمعالمية كالعكلمة ككبل ال ٌأ
مجاال خصبا
ٌ

الحؽ إرثا مشتركا بين الجميع بحيث ال تستأثر دكلة باستعماليا أك حمايتيا أك
عد بعض عناصر ىذا
ٌ
كمف جية أخرل تي ٌ
مما يستكجب تكاتؼ الجيكد لبلنتفاع بيا كحمايتيا خارج
ممكيتيا  ،كما ىك الشأف لميكاء كمياه البحر ٌ
الد ٌ
ٌ
كلية كالفضاء كغيرىاٌ ،

الدكلة الكاحدة  ،فالتفكير في المحيط المباشر ال يمكف أف ينفصؿ عف الفعؿ عمى صعيد شامؿ كعالمي ،كىك ما لخصو
حدكد ٌ
لمخضر بجممة " . " Think local, act global
الشعار الكبلسيكي ي

2

Abdelfattah Amor : « rapport introductif » ;in Morin (J.Y),dir ,les droits fondamentaux ;Bruylant, Bruxelles 1997 ,p.33
.et SS.
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أف الحؽ في بيئة نظيفة لـ يكف كليد
اليسر عمى مستكل الكاقع حيث يجب التذكير ٌ
لكف ال يبدك األمر بيذه البداىة ك ي

المصنعة حيث ال نجد أم أثر لحؽ البيئة في ميثاؽ األمـ المتحدة أك
التكجو الميبرالي أك نداء صاد ار عف الدكؿ الرأسمالية
ٌ
ٌ

خاصة مع ترافؽ مفيكمي التنمية كالبيئة ،األمر الذم استتبع تبني مفيكـ البيئة المستديمة
اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.
ٌ

( )9مف قبؿ األمـ المتحدة .كفي االجتماع االستثنائي لمجمعية العامة لسنة  6559اتٌضح مدل صعكبة االلتزاـ بالمكاثيؽ

المتعمقة بحؽ البيئة مف قبؿ الحككمات نظ ار لمتصادـ مع الشركات المتعددة الجنسية العمبلقة لما يؤثر عمى حريتيا في العمؿ
دكف أية رقابة بيئية أك أخبلقية .فكاف االجتماع إعبلنا لعدـ دخكؿ مفيكـ التنمية المستديمة حيز التنفيذ .
آليات لحماية البيئة ،كبيف أصحاب
فتضارب المصالح قد يككف داخؿ ٌ
الدكلة نفسيا بيف الحككمة مف جية بمناسبة بعث ٌ

شجع عمى ىذا المكقؼ
الشركات كرؤكس األمكاؿ مف جية أخرل كالذيف يركف في مكقؼ الحككمات تيديدا
لمصالحيـ.كمما ٌ
ٌ

االنتخابية بما يحكؿ الحقا دكف
نذكر عمى األقؿ سببيف ىما :اعتماد رجاؿ السياسة عمى التمكيؿ مف رجاؿ األعماؿ لمحمبلت
ٌ

فاعمية مبدأ  pollueur payeurالذم تعتمده عديد التشريعات
النكاب كآراءىـ .كالسبب الثاني يتعمٌؽ بتكاضع
ٌ
ٌ
استقبللية ق اررات ٌ
مالية تيسمٌط عمى مف ينتيؾ حؽ الغير في
صكب النصكص المتعمٌقة باالستثمار كالجباية مف خبلؿ التنصيص عمى عقكبات ٌ
مما يكحي لؤلشخاص
مالية ٌ
كيمحؽ أض ار ار بالطبيعة .حيث غالبا ما يككف مكضكع العقكبات مبالغ ٌ
بيئة سميمة ي
متردية القيمة ٌ

بمخالفة األحكاـ المتعمقة بالحفاظ عمى البيئة كنظافتيا تبعا لممكازنة التي ييجركنيا بيف النفع الذم يحصمكف عميو مف

الحقا،مما
المشاريع التي يبعثكنيا كالخطايا المالية التي يدفعكنيا.كبالتالي يككف مكقفيـ ىك تمكيث البيئة ٌأكال كخبلص الخطايا
ٌ
يفرغ المبدأ المذككر آنفا مف محتكاه.
اكية ،أـ عمى مستكل
كقد يككف التٌضارب بيف الدكؿ فيما بينيا سكاء عمى المستكل اإليديكلكجي مف رأسمالية كاشتر ٌ

النمك كغيرىا.فالقانكف الدكلي ىك ٌأكال كقبؿ كؿ شيء انعكاس لمكازيف القكل،كىك ما ييستد ٌؿ عميو مف
الثركات كنسبة
التطكر ك ٌ
ٌ
حؽ الفيتك الذم يتمتع بو بعض األعضاء باألمـ المتحدة كالذم ييمثؿ امتيا از في يد كؿ دكلة عضك لمعارضة التصكيت عمى

االتفاقيات المتعمقة بمنع نقؿ
يكية عمى
ٌ
يمس مف مصالحيا.فعمى سبيل المثال ال تيصادؽ الكاليات المتحدة األمر ٌ
قرار أممي ٌ
الميددة لمبيئة.
التمكث أك غيرىا مف األسباب
ٌ
النفايات الضارة كالتصرؼ فييا أك إنتاج المكاد المشعة الخطيرة أك ٌ

مبدئيا إكراه
الرضا حيث ال يمكف
كمما ٌ
ٌ
يحد مف الحؽ في البيئة طبيعة العبلقات في المجتمع الدكلي كالتي تقتصر عمى ٌ
ٌ

أف
خاصة بالحر
تبني حؽ أك المصادقة عمى معاىدة
أم بمد عمى ٌ
الصدد ٌ
يات،خاصة فيما يتعمٌؽ باإلعبلنات إذ ينذ ٌكر في ىذا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في القرار  9/09بتاريخ  6516/62/61الميثاؽ العالمي لمطبيعة الذم ال يكتسي طابعا إلزاميا

9

صاحب ىذا المصطمح ق كغاريت ىاردف  Garett Hardinكىك مف أنصار البيئة كالمدافعيف عنيا.

2

يتـ تسميطيا عمى مف
يحد مف تطبيقو أك ٌ
مما ٌ
لمف ٌ
صكت عميو ٌ
جدية العمؿ بو نظ ار لغياب العقكبات التي مف المفترض أف ٌ
يخالؼ أحكامو.
الدكر الياـ الذم
فمك ّل هذه األسباب ال يمكف الحديث عف حؽ في البيئة متكامؿ كثابت المعالـ عمى مستكل دكلي رغـ ٌ
السبلـ األخضر" Green Peace
خاصة المنظمات العالمية غير
تقكـ بو عديد األطراؼ منيا
ٌ
الحككمية عمى غرار "منظمة ٌ
ٌ

التصرؼ.
التي تخمك مف المصالح المادية كتتمتع بحرية كمركنة أكبر في الحركة ك ٌ

نسبية المجهودات الوطنية :
الفرع الثاني :
ّ
تبني ما جاء فييا مف أحكاـ كترجمتو عمى النطاؽ
إف فالمصادقة عمى االتفاقيات اإلقميمية أك
الدكلية تحمؿ ٌ
الدكؿ عمى ٌ
ٌ

يؤدم
الكطني مف خبلؿ إدراجو في منظكمتيا
الدكلة بدسترة الحؽ المعني،حيث ٌ
التبني يبمغ مداه إذا قامت ٌ
القانكنية  .كىذا ٌ
ٌ

القانكنية كما
الدستكر في اليرـ التسمسمي لمنصكص
قانكنية ( )1تبعا
لعمكية ٌ
حؽ ما صمب ٌ
إدراج ٌ
ٌ
ٌ
الدستكر إلى تدعيـ مكانتو ال ٌ
امية كيمنح صاحبو
أكرده الفقيو "ىانس كمسف".كالتنصيص عمى الحؽ في بيئة سميمة في ٌ
الدستكر يضفي عميو صبغة اإللز ٌ

الدكلة كالغير (. )5
امتيازات في مكاجية ىياكؿ ٌ

الرامية لضماف تكفيره لؤلشخاص كالعمؿ
الدستكرٌية لمحؽ يضع عمى كاىؿ ٌ
أف القيمة ٌ
كما ٌ
الدكلة جممة مف االلتزامات ٌ

المختص إدارٌيا أك دستكرٌيا.
المخمٌة بيذا الكاجب تحت طائمة القانكف كرقابة القاضي
السمطة ٌ
ٌ
عمى فرض احترامو ،كيضع ٌ

الحد مف الحؽ في بيئة سميمة ،متى اكتسب قيمة دستكرٌية ،ال يككف إال العتبارات النظاـ العاـ أك
فإف ٌ
كمف ناحية أخرل ٌ

قدـ لمنظكرييا
العمكمية في انتياؾ
يحد مف سمطة الجيات
كي ٌ
ٌ
النصكص.كىذا مف شأنو أف ٌ
لمكجب آخر بمقتضى ٌ
ٌ
الحؽ الذككر ي
ضمانات أكثر في إطار دكلة القانكف .

القانكنية
اقعية ك
كمتأقمما حسب
كيضفي عميو طابعا
كدسترة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المستجدات الك ٌ
كسع مف نطاقو ي
الحؽ في بيئة سميمة يي ٌ
متجددا ي
الدكلي كيتأثٌر بو .
النكع مف الحقكؽ يمستقى أساسا مف الكاقع ٌ
خاصة عمى المستكل ٌ
الدكلي،ذلؾ ٌ
ٌ
أف ىذا ٌ

1

» « La reconnaissance constitutionnelle de droit à l’environnement confère un poids supérieur à ce nouveau droit

5

Sur cette question voir ,LaghmaniSlim : « l’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux » ;R.T.D

;Kiss (A) : « le droit à la conservation de l’environnement » ,R.U.D.H n°12 1990 ,p448.

1993 ,p276 et SS.
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ة.فبالنسبة لمحالة
أف اإلقرار بالحؽ في بيئة سميمة صمب ٌ
يتـ بطريقة مباشرة أك غير مباشر ٌ
كتجدر اإلشارة إلى ٌ
الدستكر ٌ
الدكلة ضماف الحؽ في البيئة" ،أك
حؽ لمجميع" ،أك "عمى ٌ
أف "البيئة ٌ
يتـ التنصيص في أحد فصكؿ ٌ
الدستكر عمى ٌ
األكلى ٌ

الحؽ .كنذكر مف أمثمة ذلؾ دستكر اليكناف ( ، )62كالدستكر المصرم الذم
الصيغ التي تعمف صراحة عف ىذا
ٌ
غيرىا مف ٌ
ينص عمى أنو " لكؿ شخص الحؽ في بيئة صحية سميمة ،كحمايتيا كاجب كطني .كتمتزـ الدكلة باتخاذ التدابير البلزمة

لمحفاظ عمييا ،كعدـ اإلضرار بيا ،كاالستخداـ الرشيد لممكارد الطبيعية بما يكفؿ تحقيؽ التنمية المستدامة ،كضماف حقكؽ
األجياؿ القادمة فييا"(.)66
كحؽ لؤلشخاص كفي المقابؿ
فيتـ فييا إشراؾ المكاطنيف في الحفاظ عمى البيئة  ،بما يخفٌؼ مف طابعو
ٌ
ٌ
أما الحالة الثانية ٌ
الدكلة في تكفيره كضمانو منفردة.
اإلنقاص مف التزاـ ٌ
كرس الحؽ في بيئة سميمة بصفة كاضحة أك صريحة ،بؿ تيدرجو تحت بند
أف أغمب ٌ
لكف المبلحظ ىك ٌ
الدساتير ال تي ٌ

الدكلية أك الكرامة أك غيرىا .كما ىك الشأف في
الصحة أك ظركؼ عيش مبلئمة أك ضماف الحقكؽ كالحرٌيات
الحؽ في
ٌ
ٌ
الدستكر الجزائرم قبؿ  6552كالدستكر الفرنسي كالعديد مف دساتير الدكؿ العر ىبية .
ٌ

خاصة مع ارتباط الحؽ
حد سكاء،
يحد مف قيمتو الفعمية كالقانكنية عمى ى
كىذا التغييب الدستكرم لمحؽ في بيئة سميمة ى
ى

القانكنية
بالرفع مف القيمة
المذككر بالحقكؽ األخرل لئلنساف كبأسسيا مف مساكاة ككرامة.لذا يبدك مف األجدل أف تقكـ ٌ
ٌ
الدكؿ ٌ

فاعمية كجدكل .
الدستكر أك تغييره حتى يكتسب
لمحؽ في بيئة سميمة أثناء تنقيح ٌ
ٌ

فإف عديد التشريعات تتٌسـ بعدـ استكماؿ تكريس الحؽ
كباإلضافة لعدـ تعميـ إدراج الحؽ في البيئة ضمف الدساتير ٌ

التأخر في
أف ما يثير االستغراب ىك ٌ
أف الطٌبيعة كالمحيط كالبيئة لـ تعد مصطمحات نظرٌية أك ترفا تشر ٌ
يعيا ،إال ٌ
المذككر.فرغـ ٌ

ة.كيرجع البعض
بقية حقكقو كحرياتو
"التفطٌف" لمبيئة
ٌ
ٌ
كمبلزمة لكجكده كلممارسة ٌ
األساسي ي
كحؽ لئلنساف رغـ ككنيا لصيقة بو ي
66
عدة
نقص التكريس التٌشريعي
لمحؽ المذككر إلى غمكضو كمفيكـ صعب الحصر كالتحديد ( ) مف جية ،كالى جمعو بيف ٌ
ٌ
الصحة كالتنظيـ اإلدارم كغيرىا(.)60
مجاالت كاختصاصات مف جية أخرل كاالقتصاد كالقانكف كالتعمير ك ٌ

62
66

الدكلة.
أف حماية البيئة
الثقافية كاجب عمى ٌ
تنص الفصؿ  64مف ٌ
الطبيعية ك ٌ
ٌ
الدستكر عمى ٌ
ٌ
انظر المادة  42مف الدستكر المصرم لعاـ . 6264
66

60

Prieur (M) : « Le droit international de l’environnement » ;Pedone ,Paris 2000,p.21

Ce droit « comprend la protection de la faune, du patrimoine architectural autant que celle de la santé contre toutes

les formes de pollution sonores, olfactives, et autres » ; Ambert (P) : « Le droit de l’Homme à un environnement sain »,
R.T.D.H n°43, juillet 2000, p.565.
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مككف منيا عمى
اخمية بك ٌؿ دكلة حكؿ البيئة ،حيث تيكجد قكانيف كأكامر
النصكص ٌ
فسر تشتٌت ٌ
الد ٌ
ٌ
كىذا ما يي ٌ
خاصة بك ٌؿ ٌ
الصناعة
الضجيج كاألرض كالفضاء كالغابات كال ٌشريط الساحمي ك
حدا
ٌ
كالحؽ في الماء أك اليكاء ٌ
ٌ
النظيؼ ك ٌ
التصحر كالفبلحة ك ٌ

قانكنية كاحدة حتى ييمكف
النصكص داخؿ مجمٌة
ضـ مختمؼ ٌ
ٌ
كالسياحة كاآلثار كما إلى ذلؾ .كتعمؿ بعض التٌشريعات عمى ٌ
الحؽ في بيئة نظيفة كسميمة .
فعميا عف
ٌ
الحديث ٌ
الدكؿ في مجاؿ البيئة كحماية المحيط كالحفاظ عمى الطبيعة سكاء عمى المستكل
عما تقكـ بو ٌ
لكف ال يمكف التغاضي ٌ

النمك ىك نقص
لمؤسسات ك ٌ
التشريعي أـ التطبيقي مف خبلؿ ا ٌ
اآلليات .لكف المشكؿ الذم ييطرح بالنسبة لمبمداف في طكر ٌ
الدكلة في مكاجية مع متطمٌبات مختمفة كمتخالفة
انية كتنامي الطمبات
التمكيؿ
االجتماعية كاالقتصادية تجعؿ ٌ
ٌ
،فمحدكدية الميز ٌ
ٌ

األكلكية لمبعض منيا عمى حساب البعض اآلخر .
مما ييحتٌـ عمييا المكازنة بينيا كاعطاء
ٌ
ٌ

11

المبحث الثاني  :تكريس الحق في بيئة سميمة واإلستخدام السممي لمطاقة النووية :
مكانيات حقيقية لممشاركة ( )64بيف مختمؼ
إف اإلقرار بحؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة يخمؽ فضاء لمحرية كا ٌ
ٌ

الدكؿ عف طريؽ المعاىدات.كقد ظيرت المحاكالت األكلى لجعؿ البيئة محكر اىتماـ
المتدخميف داخؿ البمد الكاحد أك بيف عديد ٌ
ٌ
التكجو الصريح نحك الحؽ في بيئة سميمة بدأ مع مؤتمر ستككيكلـ
كادراجيا ضمف حقكؽ اإلنساف منذ القرف العاشر  ،لكف
ٌ

سنة  )69( 6596كالذم كاف لو عميؽ األثر في صياغة خصائص ىذا الحؽ حيث تـ عمى إثره إحداث "برنامج األمـ المتحدة
قميميا (. )62
دكليا كا ٌ
لمبيئة" باإلضافة إلى تأسيس منظكمة قانكنية لمحؽ في بيئة سميمة ٌ
لمحؽ في
كعمى ذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث االعتراؼ الدكلي بالحؽ في بيئة سميمة (مطمب أكؿ)  ،كاإلقرار اإلقميمي
ٌ
بيئة سميمة (مطمب ثاني)  ،كسنمقي الضكء عمى إقرار التشريعات الدكلية كالكطنية لحؽ االستخدامات السممية لمطاقة
النككية)فرع ثالث)  .كذلؾ عمى النحك التالي :

بالحق في بيئة سميمة –:
الدولي
ّ
المطمب األول  :االعتراف ّ
المؤسسات
كتـ إدراج الحؽ في بيئة سميمة ضمف الجيؿ الثالث،كىذا اإلدراج ىك نتاج جممة مف االتفاقيات كالبرامج ك ٌ

الطبيعية كالحفاظ عمى
كالتنظيمات  .كتمحكر االىتماـ الدكلي بالبيئة كعبلقتيا بحقكؽ اإلنساف أساسا حكؿ حماية المكاقع
ٌ

التمكث كحماية طبقة األكزكف،كىي كمٌيا تتعمٌؽ بالطبيعة كالمحيط المباشر لعيش
التنكع البيكلكجي كالتصدم
ٌ
لمتصحر ك ٌ
ٌ
اإلنساف.

يدد كككبنا كالحياة
لمدكؿ بؿ
فطبقة األكزكف ليست شأنا
الدكلي ،فالثقب في ىذه الطبقة يي ٌ
تخص كؿ المجتمع ٌ
داخميا ٌ
ٌ
ٌ

69
الطبيعية كالمساحات التي يمكف لئلنساف استعماليا
الدكؿ كالثركات
أف ظاىرة
تمس أقاليـ ٌ
ٌ
ٌ
البشرٌية عميو ( ) .كما ٌ
التصحر ٌ
64

Amor (A) : « les droits de l’Homme de la troisième génération » ; revue tunisienne de droit, Tunis 1986,p.59.

69
أف لئلنساف حؽ أساسي في الحرية كالمساكاة كفي ظركؼ عيش يمرضية في بيئة ذات جكدة تم ٌكنو مف العيش
األكؿ مف اإلعبلف المنبثؽ عنو ٌ
أعمف الفصؿ ٌ
بكرامة.
62
يتضمف  62مبدأ كبرنامج عمؿ بو  625تكصية
يتككف مف ثبلث كسائؿ عمؿ غير ممزمة تتمثؿ في إعبلف
ٌ
نتج عف المؤتمر ما ٌ
يسمى بإعبلف ستككيكلـ ٌ
كىيكمية.
مالية
ٌ
كتدابير ٌ

كخاصة دكؿ الشماؿ
الدكؿ األطراؼ بحماية طبقة األكزكف
 69لذا كانت ىذه المسألة مكضكع معاىدة فيانا المكقٌعةي في  66مارس  6519التي
تتضمف التزاـ ٌ
ٌ
ٌ
كمككنات البيئة فييا .كتجدر
لمتمكث الناتج عف التصنيع الفكضكم كمساعدة دكؿ الجنكب في حماية محيطيا
ٌ
التي عمييا المساىمة ماليا كماديا في التصدم ٌ

الدكؿ في
جراء ثقب طبقة األكزكف ،كالذم كاف مكضكع اتفاؽ بيف عديد ٌ
أف الخطر الكبير الذم ٌ
اإلشارة إلى ٌ
يتيدد األرض كالحياة فييا ىك االحتباس الحرارم ٌ
الضارة المنبعثة مف المصانع كاآلالت مف خبلؿ إجراءات
الحد مف الغازات
قمة ريكدم جينيرك سنة  6556حكؿ التغيرات
المناخية كيرمي ىذا االتفاؽ إلى ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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المدنية كاالجتماعية كاالقتصادية  .كنظ ار ليذا الترابط
األكؿ كالثاني
ٌ
كاستغبلليا ٌ
لمسكف كالعمؿ كالتن ٌقؿ  ،كبالتالي حقكؽ الجيميف ٌ
يتجز سعى المجتمع الدكلي إلى ضمانيا كاالىتماـ باألرض بدء مف مؤتمر نيركبي
عد كبل ال ٌأ
بيف كؿ حقكؽ اإلنساف التي تي ٌ
التنكع البيئي ،ك ٌأدل
المنعقد سنة  6599الذم سمٌط الضكء عمى خصكبة األرض كانحسار األراضي الصالحة لمزراعة كتيديد ٌ
التصحر الذم أصبح يتفاقـ باستمرار(.)61
لمتصدم لخطر
الصفراء"
ٌ
ٌ
ىذا المؤتمر إلى إطبلؽ برنامج "اليد ٌ
الدكؿ عمى تنمية الجانب اإليجابي في البيئة مف خبلؿ
كالى جانب
تيدد البيئة ،تعمؿ ٌ
مبيات التي ٌ
ٌ
التصدم لممخاطر كالس ٌ

فالتنكع البيئي يكفؿ استم اررٌية األجناس الحيكانية
طبيعية كتراث .
تنكع بيئي كمكارد
ٌ
ٌ
الحفاظ عمى عناصرىا المكجكدة مف ٌ
العالمية
اتفاقيات كمعاىدة كاشنطف لسنة  6550حكؿ التجارة
عدة
النباتية كبالتالي بقاء اإلنساف.ككانت ىذه المسألة مكضكع ٌ
ٌ
ٌ
ك ٌ

بالتنكع البيئي لسنة . 6556
الميددة باالنقراض،كالمعاىدة المتعمٌقة
لؤلجناس
ٌ
ٌ

التنكع البيئي إلى حؽ آخر مف حقكؽ الجيؿ الثالث كىك الحؽ في إرث عالمي مشترؾ لذا يصعب في كثير مف
ٌ
كيؤدم ٌ
الدكؿ لبعض المناطؽ
األحياف تمييز ىذا األخير عف الحؽ في بيئة سميمة.كيتمثٌؿ الحؽ في إرث عالمي مشترؾ في تقاسـ ٌ
الرطبة
كجكا ،كتـ تكريس ىذا الحؽ مف خبلؿ االتفاقيات
ٌ
الدكلية عمى غرار معاىدة "رامسار" لممناطؽ ٌ
الطبيعية أرضا كبح ار ٌ
انية.كتؤدم االتفاقيات المذككرة إلى تصنيؼ بعض المناطؽ الخضراء إلى تراث عالمي
التي تحمي بعض األجناس الحيك
ٌ
خاصة كتمكيؿ
ميددة باالنقراض،كيرمي ىذا التصنيؼ إلى تكفير حماية
كالمحميات
الطبيعية التي تتكاجد بيا أجناس نادرة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

لممحافظة عمى ىذه المناطؽ.

ىاما مف البيئة كالمحيط ،ككانت معاىدة
كبالنسبة لممكارد
ٌ
الطبيعية ٌ
فإف االىتماـ انصب أساسا عمى المياه بكصفيا جزءا ٌ

أسست إلرث
مكنتيغركبام  Montégro Bayeالمكقٌعة في  62ديسمبر  6516حجر األساس في قانكف البحار الجديد كالتي ٌ
الدكؿ التي ليس ليا إقميـ
بحرم مشترؾ بيف مختمؼ البمداف مف حيث استعماؿ المياه كالثركات المكجكدة فيو حتى مف قبؿ ٌ

الدكؿ األخرل عمى إقميميا (. )65
بحرم،كبما يحفظ في اآلف ذاتو سيادة ٌ

لمتصدم
الدكؿ
الد
كتدابير
ٌ
كؿ.كتدعـ االتفاؽ المذككر ببركتكككؿ كيكتك لسنة  6559كالذم يدعك ٌ
الممكثةي داخؿ ٌ
ٌ
ٌ
جبائية تتمثٌؿ في فرض أداءات عمى الصناعات ٌ
اإلمكانيات كالخصائص.
لخطر التغيرات المناخية عمى المستكل الكطني حسب
ٌ
61
65

يدد  0222ىكتا ار مف األراضي أم ما ييقارب  % 92مف األراضي قاحمة .
أف
التصحر يي ٌ
ٌ
ٌ
قدرت منظٌمة اليكنسكك ٌ
يكية نظ ار لتعارض بنكد االتفاقية مع مصالحيا.
الصدد إلى ٌأنبعض ٌ
الدكؿ لـ تكقٌع عمى ىذه المعاىدة كمنيا الكاليات المتحدة األمر ٌ
تجدر اإلشارة في ىذا ٌ
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تأتي أساسا مف
تتحمؿ ٌ
لكف في المقابؿ ٌ
الدكؿ العبء المشترؾ في الحفاظ عمى البيئة كالمحيط البحرم مف ٌ
التمكث الم ٌ
نصت معاىدتا لند ار  Londresبتاريخ  ، )62( 6594/9/66ك  6596/66/ 65عمى كيفية
المحركقات ك ٌ
النفايات ،حيث ٌ

المشعة.
الدكلية لمطٌاقة الذرٌية في مراقبة تمكيث المياه بالنفايات
تمكث مياه البحر كدكر الككالة
ٌ
ٌ
التدخؿ في أعالي البحار عند ٌ
اخمية لكي
الدكلية في مجاؿ البيئة ،بإدراج يمقتضياتيا في منظكمتيا
وتقوم كل دولة صادقت عمى االتفاقيات
القانكنية ٌ
الد ٌ
ٌ
ٌ

قابة.كيتـ تكريس الحؽ في بيئة سميمة أيضا عمى المستكل
تيترجميا عمى أرض الكاقع ببرامج كىياكؿ تقكـ بالتنفيذ كالمتابعة كالر
ٌ
اإلقميمي بمعاىدات كبرامج حسب التٌقارب الجغرافي أك اإليديكلكجي أك غيرىا مف المعايير.

لمحق في بيئة سميمة – :
المطمب الثاني  :اإلقرار اإلقميمي
ّ
اآلليات المعتمدة  ،كما ىك الشأف
الدكلييف
الدكلي بتفاكت نطاقو بحسب المكضكع كاألشخاص ٌ
يتٌسـ القانكف ٌ
المعنييف ك ٌ
ٌ

اإلقميمية التي
االتفاقيات
البعد العالمي نجد
ٌ
ٌ
بالنسبة لمحؽ في بيئة سميمة كاالمتيازات المترتٌبةي عنو.فإلى جانب المعاىدات ذات ي

معينة.
تيـ يدكال بعينيا تجمع بينيا قكاسـ ٌ
ٌ

فعمى المستكل العربي كاإلفريقي نذكر معاىدة  6526المتعمٌقة بالتعاكف العربي حكؿ استعماؿ الطاقة الذرٌية لغايات

يقية" التي تساىـ في حماية البيئة كمعاىدة الجزائر
سممية  ،كمعاىدة 6520/9/61التي أينشئت بمكجبيا "منظمة الكحدة اإلفر ٌ
الخاصة بإنشاء المركز العربي لممناطؽ القاحمة في
حيز التنفيذ في  9مام . 6524باإلضافة إلى المعاىدة
التي دخمت ٌ
ٌ
السبلمة المصادؽ عمييا في .6519
االتفاقية العر ٌبية لمشغؿ كالمتعمٌقة
 ، 6521ك
ٌ
بالصحة ك ٌ
ٌ

االتفاقيات المبرمة عمى صعيد إفريقي أيضا نجد معاىدة باماكك لسنة  6556حكؿ منع تكريد النفايات الخطيرة في
كمف
ٌ

إفريقيا نظ ار لمحاالت العديدة التي تـ فييا اكتشاؼ نفايات خطرة تـ دفنيا في أعماؽ األرض كما ترتٌب عنيا مف أضرار لمبيئة
الحية.
كالمكارد
المائية كالكائنات ٌ
ٌ
الخاصة بيذه المنطقة،حيث كقٌعت  61دكلة عمى
البيئية
أما عمى المستكل األكركبي فقد تـ االتٌفاؽ عمى عديد المسائؿ ٌ
ٌ
ٌ

التمكث ،كذلؾ عمى إثر مؤتمر
لمتكس ٌ
معاىدة برشمكنة بتاريخ  62فيفرم  6592المتعمٌقة بحماية المياه ا ٌ
طية مف مختمؼ أشكاؿ ٌ
االتفاقية المذككرة ببعث "المخطٌط
األمـ المتحدة حكؿ البيئة كالتنمية الذم انعقد بستككيكلـ في  6596كتـ تجسيد همقتضيات
ٌ

المتكسط.
لممتكسط" الذم تشترؾ في تنفيذه البمداف المطمٌة عمى البحر األبيض
األزرؽ
ٌ
ٌ
62

ليتـ تعكيضيا بمعاىدة جديدة في . 6590/66/6
تـ تعديؿ االتفاقية المذككرة في ٌ ، 6596 ، 6521 ، 6526
ٌ
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أف تكريس الحؽ في بيئة سميمة عمى المستكل اإلقميمي أكضح كأثبت منو عمى المستكل العالمي،
كتجدر اإلشارة إلى ٌ

تنص عمى أف "لكؿ الشعكب الحؽ في بيئة مرضية كشاممة
فالمادة  64مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ٌ
كمبلئمة لتنميتيا" .كذلؾ ىك حاؿ البركتكككؿ الممحؽ باالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى األصعدة االقتصادية

كاالجتماعية كالثقافية الذم جرل تبنيو في نكفمبر 6511في ساف سمفادكر حيث نصت المادة  66عمى حؽ اإلنساف في بيئة
سميمة كتتعيد الدكؿ بتنمية كحماية كحفظ كتحسيف أكضاع البيئة .كقد انتظرت المؤسسات األكربية عاـ  6512إلدخاؿ البيئة
في المجاؿ السياسي األكربي ،األمر الذم تـ تأكيده في اتفاقية ماستريش التي أضافت مبدأ االحتياطات كاإلجراءات الكقائية.
الصعب حصر
كقد اقتصرنا عمى بعض األمثمة مف
االتفاقيات بكصفيا حجر األساس في الحؽ في بيئة سميمة ك ٌ
ٌ
ألنو مف ٌ

الدكؿ لمبيئة كالمحيط كلثراء
الدكلي نظ ار لتتابعيا كلبلىتماـ المتزايد الذم تكليو ٌ
االتفاقيات المبرمة عمى الصعيد اإلقميمي أك ٌ
ٌ
أف
النصكص المتعمٌقة بيذا المكضكع
تدخؿ ٌ
،خاصة مع تبايف مياديف ٌ
ٌ
الدكؿ تارة كتقارب مشاغميا.كيمكف القكؿ إجماال ٌ
ٌ

الحؽ في بيئة
فإف
الدكلة كمصالحيا كأغراضيا
ٌ
لحؽ ما يرتبط أساسا بخصائص ٌ
الدكلي ٌ
السياؽ ٌ
ٌ
السياسية ،لذا ٌ
االنخراط في ٌ
الداخمي لئلقرار بيذا
نسبية الطابع الككني لحقكؽ
اإلنساف،مما يدفع بك ٌؿ دكلة المٌجكء لمتشريع الكطني ٌ
سميمة يجد ٌ
حده في ٌ
ٌ

الحؽ.

المطمب الثالث  :إقرار التشريعات الدولية والوطنية لحق االستخدامات السممية لمطاقة النووية
بعد إبراـ العديد مف االتفاقيات الدكلية الجماعية كالثنائية لمتنظيـ القانكني لبلستخدامات السممية لمطاقة النككية ،كانشاء
العديد مف الككاالت الدكلية العالمية كعمي رأسيا الككالة الدكلية لمطاقة النككية ،كىي الككالة المتخصصة التابعة لييئة األمـ
المتحدة ،كانشاء عدة ككاالت إقميمية لذات الغرض ،تكالت التشريعات الكطنية التي تناكلت ىذا اليدؼ السامي التنظيـ.
-

فكاف التشريع النيكزيبلندم الصادر في السابع مف ديسمبر عاـ 6549ـ أكؿ تشريع كطني في العالـ ،ييدؼ لكضع

تنظيـ قانكني الستخداـ الطاقة النككية ،كقد تميز ىذا القانكف بالطابع الكقائي كالرقابي ،كقد خكؿ ىذا القانكف الجامعات
كمراكز األبحاث إمكانية إجراء تجارب عمي كميات معينة مف الثكريكـ كاليكرانيكـ  ،كتضمف غرامات كعقكبات تصؿ لمسجف.
-

كفي عاـ 6524ـ أصدرت الكاليات المتحدة األمريكية قانكف الطاقة النككية ،كقد كضع ىذا القانكف أسس تنظيـ النشاط

النككم داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،كحؿ محمو قانكف عاـ 6594ـ لمطاقة النككية ،كيعتبر ىذا القانكف المصدر األساسي
لمعظـ التشريعات الكطنية النككية في العالـ ،فقد نظـ النشاط النككم تنظيما شامبل كدقيقا ،متناكال كافة جكانب ىذا النشاط مف
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حيث الترخيص كالكقاية كالمسئكلية ،ليكاكب التطكرات الكبيرة في مجاالت المفاعبلت النككية ،كفي عاـ 6524ـ صدر قانكف
الطاقة الذرية اإلنجميزم .
-

كفي عاـ 6595ـ صدر قانكف الطاقة الذرية اإللمانية ،كقانكف حماية الجميكر مف أخطار األشعاعات عاـ 6591ـ في

بمجيكا ،كقانكف الكقاية مف األشعاع المؤينة في النمسا عاـ 6519ـ ،كقانكف العمؿ باألشعاعات المؤينة كالكقاية مف أخطارىا
رقـ ( )95عاـ 6522ـ في مصر ،كقانكف االستخدامات السممية لمطاقة الذرية اإليطالي عاـ 6526ـ ،أما فرنسا فقد سمكت
منيج إصدار تشريعات جزئية لتنظيـ أمكر معينة مف النشاط النككم مثؿ القانكف رقـ ( )999لسنة 6592ـ ،الحماية مف
كرقابة المكاد النككية ،كالقانكف رقـ  220لسنو 6592ـ الخاص بتقسيـ المكاد النككية مف الناحية البيئية ،كما أف قانكف الصحة
العامة لعاـ  6596يحكم عمي بعض المكاد المتعمقة بالنشاط كالطاقة النككية .
ومن خالل استقراء التشريعات الوطنية النووية وجدنا أنها تتضمن العناصر واألهداف التالية:
 - 6تكفير إطار تشريعي لتنظيـ استخدامات الطاقة النككية لتحقيؽ المصمحة العامة مع األخذ في االعتبار التعيدات الدكلية
المنبثقة عف االتفاقيات الدكلية التي تعيدت بيا الدكؿ مف خبلؿ ىذه االتفاقيات.

 - 6كضع مبادئ ممارسة النشاط النككم كترؾ تفصيبلت ىذه الممارسة لتصنعيا لكائح إدارية حسب ظركؼ كؿ مؤسسة
كدكلة.

 - 0كضع الييكؿ الرقابي المخكؿ سمطة التنفيذ الفعاؿ لسمطة اإلشراؼ كالرقابة الفعالة عمي األنشطة المرخص بيا.

 - 4تكفير حماية مالية كاممة ضد أم أضرار يسببيا أم حادث نككم بالنظر إلي األضرار التي يحتمؿ أف تنتج عف ىذا
الحادث ،كبناء عمي ذلؾ يتككف التشريع النككم مف العناصر التالية:

 -9الكقاية األشعاعية كالرقابة التنظيمية عمي استخدامات المكاد المشعة كمصادر األشعاعات المؤينة األخرم ككذلؾ الحماية
البيئية.

 -2األماف النككم كالرقابة التنظيمية عمي المنشأت النككية كيشمؿ ذلؾ إدارة المنشأت المشعة -النقؿ اآلمف لممكاد المشعة -
الحماية المادية لممكاد كالمنشآت النككية  -نظاـ رقابة حساب المكاد النككية  -المسئكلية عف األضرار النككية.

كقد استقرت ىذه المبادئ كالقكاعد كاألحكاـ عبر تكاتر النص عمييا في االتفاقيات الدكلية التي أبرمت تحت مظمة الككالة
الدكلية لمطاقة النككية ،كجيكد المنظمات الدكلية اإلقميمية المتخصصة مثؿ الييئة العربية لمطاقة النككية ،كغيرىا مف الككاالت
الدكلية اإلقميمية المتخصصة ،فقد حدث تعاكف كتفاىـ بيف الدكلي كالكطني في ىذا الشأف نظ ار لخطكرتو الشديدة عمي
المجتمع الدكلي ،لذلؾ أتحد كؿ مف المجتمع الدكلي بأشخاصو كآلياتو مع التشريعات الكطنية التي نظمت الجكانب القانكنية
كالفنية لبلستخدامات السممية لمطاقة النككية

.
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-

التشريعات العربية لالستخدامات السممية لمطاقة النووية(:)30بدأت الدكؿ تشيد انتشا ار تدريجيا لمبرامج النككية السممية،

في بدايات القرف الحالى ،عف طريؽ امتبلؾ محطات نككية إلنتاج الكيرباء ،كقد عقدت بعض الدكؿ العربية اتفاقيات دكلية ،
لنقؿ التكنكلكجيا النككية كأساليبيا كأفضميا ،كمنيا ما يرتبط بفرص كاحتماالت التعاكف النككل العربى فى االستخدامات السممية
لمطاقة النككية لتجنب تكرار نفس األنشطة النككية فى أكثر مف بمد عربى ،كمدل تكافر اإلطار المؤسسى كالقانكنى لذلؾ
التعاكف ،ككيفية زيادة فعاليتو ،كتتحرؾ الدكؿ العربية خارجيا يتـ عف طريؽ تكقيع اتفاقيات تعاكف فى مجاؿ االستخدامات
السممية لمطاقة النككية مع الدكؿ النككية ،تتيح الحصكؿ عمى المحطات النككية كالكقكد النككل كالتدريب ،كغيرىا.
كتختمؼ تمؾ االتفاقيات النككية التى تكقعيا الدكؿ طبقا لعدة معايير ،منيا مدة المعاىدة ،كاإلمكانيات كاإلمداد بالمكاد
كالمعدات النككية ،كما شركط إعادة الكقكد النككل المستيمؾ ،كفى مجاؿ االستفادة مف المنظمات الدكلية ،خاصة الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية ،تتخذ الدكؿ عدة خطكات ،منيا االتفاؽ عمى برامج لممعكنة الفنية مف الككالة الدكلية لمطاقة الذرية،
لتدريب الككادر أك تكفير الخبراء لممعاكنة فى الدراسات الخاصة بمكقع المحطات النككية ،أك فى إقامة أنظمة األماف
النككل.كداخميا لئل عداد لمبرنامج النككل ،عف طريؽ تكفير البنية التشريعية البلزمة ،فأنشأت لجانا أك منظمات كطنية لمطاقة
الذرية ،كبدأت الدكؿ العربية تشريع قكانيف كطنية لمطاقة الذرية ،كإطار قانكنى لتنظيـ االستخدامات السممية لمطاقة النككية،
مف ىذه الدكؿ األردف كقطر.
كقررت دكؿ ع ربية أخرل مراجعة إطارىا القانكنى القائـ ،كصاغت قانكنا نككيا مكحدا منيـ مصر ،كما تـ إنشاء ىيئات
رقابية لؤلماف النككل كاإلشعاعى ،تتكلى الترتيبات المتعمقة باألماف النككل ،حيث تختص بتقديـ االقتراحات كالتشريعات
المتعمقة باألماف النككل ،كالمكافقة عمى إصدار أك تعديؿ الترخيص لممنشآت النككية ،كالتحقؽ مف تطبيؽ االلتزامات الدكلية
لمضمانات ،كالتفتيش عمى المكاد النككية ،كما تصدر ىذه الييئات الرقابية تنظيمات كقكاعد ،تبنت فييا القكاعد كالتنظيمات
التى أصدرتيا الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ،التى تنظـ جميع النكاحى المتصمة بالمحطات النككية كنقؿ المكاد النككية.
كقد عممت الدكؿ العربية عمى تكفير الككادر الفنية كالعممية القادرة عمى استيعاب تمؾ التكنكلكجيا كاالضطبلع بالبرنامج
النككل ،ككضعت بعض الدكؿ برنامجا شامبل ،باالشتراؾ مع الككالة الدكلية لمطاقة الذرية لتنمية الككادر النككية ،كعقد برامج
تدريبية فييا ،كايفاد عدد مف الميندسيف فى البرامج التدريبية التى تنظميا الككالة الدكلية مع الدكؿ النككية ،ككسط المخاكؼ
مف االعتماد عمى الخارج فيما يتعمؽ بالكقكد النككل لممحطة النككية كقطع الغيار كغيرىا ،نظ ار لمخاطر الكقكع فى التبعية

66

 -األستاذ /عادؿ محمد أحمد  ،كاقع كآفاؽ االىتماـ العربي بالطاقة النككية ،مجمة السياسية الدكلية ،مؤسسة األىراـ الصحفية ،القاىرة ،أكتكبر 6262ـ.
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كاالرتباط با لدكؿ المكردة التى تمتمؾ الطاقة النككية ،فقد عممت بعض الدكؿ عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتى فى تشغيؿ كصيانة
المحطات النككية.
أمثمة لمبرامج النووية العربية:
-

البرنامج النككل المصرل  :أعمنت مصر فى سبتمبر  6222دراسة كافة بدائؿ الطاقة ،بما فييا البديؿ النككل ،كفى 65

أكتكبر  ،6229أعمف الرئيس المصرل السابؽ قرار إنشاء محطات نككية لتكليد الكيرباء .كبدأت أكلى خطكات ذلؾ التكجو
بإعداد مشركع قانكف نككل مكحد لتنظيـ األنشطة النككية كاإلشعاعية ،ففى الفترة مف  6592حتى  ،6526تـ إنشاء المفاعؿ
البحثى األكؿ  ،مف خبلؿ اتفاؽ مباشر مع االتحاد السكفيتى السابؽ تـ تكقيعو فى  .6592أما مشركعات المفاعبلت النككية
لتكليد الكيرباء السابقة منذ عاـ  ، 6526فتـ الدخكؿ فييا بأسمكب المناقصات لتكريد التكنكلكجيا النككية .كفى التسعينيات،
كاف إنشاء مفاعؿ مصر البحثى الثانى مف خبلؿ مناقصة مثاال عمى نجاح أسمكب المناقصات فى طمب التكنكلكجيا النككية.
فقد كانت المناقصة فى  ،6552كتـ اتخاذ القرار بالبت ،كاختيار الشركة التى ستنفذ العمؿ فى  ،6556ككؿ ذلؾ مف خبلؿ
الخبرة المصرية ،كبذلؾ تـ تكفير كقت كاف يمكف أف يضيع فى المفاكضات كالتداكؿ مع بيكت الخبرة األجنبية.
كقامت مصر بإعادة دراسة المكاقع المبلئمة إلنشاء المحطات النككية ،كأكدت الدراسات الحديثة ما ذىبت إليو دراسات
سابقة بأف مكقع الضبعة عمى الساحؿ الشمالى ىك أفضؿ مكقع لؤلنشطة النككية المصرية ،كفى أغسطس  6262ـ تـ اختيار
الضبعة كمكقع ألكؿ محطة نككية مصرية (سنتناكؿ محطة الضبعة النككية تفصيميان فيما بعد ).
-

البرنامج النككل الجزائرل :أعمنت الجزائر فى يناير 6229ـ أنيا بصدد اإلعداد لمشركعيف ،يتعمؽ أحدىما بإنتاج

الكيرباء النككية ،كيتعمؽ اآلخر بتحمية مياه البحر بكاسطة الطاقة النككية .ككقعت الجزائر اتفاقا مع ركسيا لمتعاكف النككل.
-

ا لبرامج النككية الخميجية :بدأت دكؿ الخميج العربى دراسة إمكانية الدخكؿ فى االستخدامات السممية لمطاقة الذرية ،منذ

أف كجو مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية فى البياف الختامى لمدكرة السابعة كالعشريف كالذل عقد بالرياض بالمممكة العربية
السعكدية فى الفترة مف  5إلى  62ديسمبر 6222بإجراء دراسة مشتركة لدكؿ مجمس التعاكف إليجاد برنامج مشترؾ فى مجاؿ
التقنية النككية لؤلغراض السممية ،طبقا لممعايير كاألنظمة الدكلية .كفى اإلمارات العربية المتحدة ،تـ إعداد اإلطار المؤسسى
لمطاقة النككية بإنشاء ىيئة لمطاقة الذرية ،ككذا ىيئة اتحادية لمرقابة النككية ،كما أصدرت اإلمارات قانكنا نككيا ينظـ المسائؿ
النككية .كقد كقعت اإلمارات اتفاؽ تعاكف نككيا مع فرنسا فى  69يناير  ،6221يتضمف إطا ار لتقييـ كاتاحة االستخدامات
السممية لمطاقة النككية ،كانشاء لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ التعاكف النككل فى مجاؿ استخداـ الطاقة النككية إلنتاج الكيرباء
كتحمية مياه البحر .كفى  60أغسطس  ،6262كقعت الييئة االتحادية لمرقابة النككية ،كىى جية رقابية مستقمة عمى قطاع
الطاقة النككية فى اإلمارات ،اتفاقية مع مفكضية الرقابة النككية األمريكية ،تتضمف تبادؿ المعمكمات الفنية كالتعاكف فى مجاؿ
12

األماف النككل .كجاء ذلؾ االتفاؽ الجديد إعماال لبنكد اتفاقية لمتعاكف النككل بيف اإلمارات كالكاليات المتحدة األمريكية ،دخمت
حيز التنفيذ فى  69ديسمبر .6225
كفى  9سبتمبر  ،6262أعمنت ككريا الجنكبية أف ككنسكرتيكما برئاستيا سينفذ مشركع لبناء أربعة مفاعبلت نككية فى
اإلمارات العربية المتحدة .مف المقرر االنتياء مف أكليا (بقدرة  6422ميجاكات) عاـ  ،6269ثـ يكتمؿ إنشاء المفاعبلت
الثبلثة األخرل بحمكؿ عاـ  ،6262كسيبدأ العمؿ فى المشركع الذل تبمغ تكمفتو  62مميار دكالر قبؿ نياية العاـ ذاتو .كمف
جانبيا ،كقعت قطر اتفاقا نككيا مع فرنسا .كفى مطمع سبتمبر  ،6262أعمنت الككيت نيتيا إنشاء أربعة مفاعبلت نككية،
كذلؾ إثر جدؿ ساد األكساط الككيتية حكؿ البرنامج النككل اإليرانى كمخاطره المحتممة ،خصكصا بعد تدشيف العمؿ فى
مفاعؿ بكشير.
وقد اتسم التعاون العربى فى المجال النووى بجوانب قصور عديدة ،منيا ما يتصؿ بالمعكقات العامة لمتعاكف العربى،
العربى المشترؾ فى المجاالت األخرل ،مثؿ المجاالت االقتصادية كالتجارية كغيرىا ،كبعضيا يتعمؽ بضعؼ االىتماـ
بصناعة التكنكلكجيا بشكؿ عاـ ،مثمما يتعمؽ بنقص الثقافة التكنكلكجية ،ككيفية إدارة مشاريع بحثية متقدمة كمعقدة تكنكلكجيا
كحساسة سياسيا ،ككيفية إدارة العبلقات الخارجية لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا األساسية البلزمة لممشركعات الكبرل ،كبعضيا
اآلخر يتعمؽ بطبيعة التعاكف فى المجاالت النككية بشكؿ خاص.
كفى الفترة األخيرة ،اىتمت المؤسسات العربية الجماعية بالتعاكف العربى فى المجاؿ النككل ،بدأ ذلؾ بقرار القمة العربية
الثامنة عشرة (الخرطكـ  65 -61مارس  )6222دعـ البحث العممى كالتكنكلكجى ،كتخصيص اإلمكانيات المالية البلزمة
كزيادة المكارد المخصصة لو ،كالعمؿ عمى تطكير برامج االستخداـ السممى لمطاقة النككية .ثـ أقرت القمة التاسعة عشرة
(الرياض  65 -61مارس  )6229ق ارريف ميميف يتعمقاف بالمسألة النككية .نص األكؿ عمى مباشرة تعاكف مشترؾ لتنمية
االستخدامات السممية لمطاقة النككية كالتكنكلكجيا المتصمة بيا ،ككضع برنامج عممى لتحديد مشركعات مشتركة لتطبيقات
التكنكلكجيا النككية فى المجاالت التنمكية (طاقة ،مياه ،طب ،زراعة) .كما طمب القرار اآلخر مف األميف العاـ لمجامعة
العربية تشكيؿ مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف بمشاركة الييئة العربية لمطاقة الذرية لمنظر فى الكسائؿ كالسبؿ لقياـ مثؿ
ىذا التعاكف فى إطار عربى متكامؿ.
كفى العاـ ذاتو ،عقد اجتماع الخبراء العرب حكؿ تنمية االستخدامات السممية لمطاقة الذرية ،ككضع برنامج جماعى
عربى الستخداـ الطاقة النككية فى األغراض السممية ،كذلؾ فى مقر الييئة العربية لمطاقة الذرية بتكنس ( 4 -6يكليك
 ،)6229ككاف غرض االجتماع كضع تصكر تنفيذل لقرارل قمة الرياض .كخرج االجتماع بتكصيات ميمة خصكصا فى
جانبيف :المسائؿ التشريعية كالتنظيمية ،كتنمية المكارد البشرية المتخصصة فى العمكـ النككية .كمف أىـ ما انتيى إليو ذلؾ
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االجتماع فى نطاؽ التشريعات النككية ،دعكة الدكؿ العربية إلى سف قكانيف كطنية لؤلماف النككل ،كانشاء أك تحديد الييئات
الرقابية الكطنية لكافة استخدامات الطاقة الذرية فييا.
كفى اتجاه تنمية المكارد البشرية النككية ،تمت المطالبة بتعميـ تدريس العمكـ النككية فى الجامعات العربية كاالستفادة فى
ذلؾ مف أقساـ اليندسة النككية المكجكدة فى بعض الجامعات العربية ،كتكظيؼ بعض المنشآت النككية العربية فى تدريب
العممييف كالطبلب العرب ،كحث الييئة العربية لمطاقة الذرية كالمؤسسات الكطنية المعنية عمى تكثيؼ جيكدىا فى التنسيؽ بيف
الدكؿ العربية فى مجاؿ تبادؿ الخبرات النككية ،كتنظيـ الدكرات التدريبية ،ككرش العمؿ المتخصصة ،كمشاريع بحثية مشتركة.
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المبحث الثالث  :تأثير إستخدام الطاقة النووية عمى البيئة
(األنشطة والمفاعالت النووية سالحاً ذو حدين)
بيف ضركرة إيجاد مصادر طاقة بديمة عف المصادر الطبيعية التي شارفت عمى النضكب  ،كحكؿ تبني خيار استغبلؿ

التفاعبلت الذرية لتككف ىي ىذا البديؿ  ،تبقى ىذه األخيرة ناقكس خطر يدؽ مع كؿ تفاعؿ نككم .فالمفاعبلت النككية التي
تيجرل بداخميا ىذه التجارب تظؿ ميددة طكاؿ الكقت إما بتسرب اإلشعاع منيا أك بحدكث إنفجار يصاحبو تمكث إشعاعي
ىائؿ يبيد البشرية .إف امتبلؾ التكنكلكجيا النككية ،مف أبرز عناصر التقدـ لمدكؿ في عصرنا الحديث ،لما تحققو مف فكائد

عممية كسياسية كاقتصادية ،حيث يعد اكتشافيا مف أىـ اكتشافات القرف العشريف  ،كىى يمكف أف تككف أداة تدمير لـ يسبؽ
ليا مثيؿ ،أك أف تككف أداة لحؿ مشاكؿ العالـ ،كما أنيا تمبى الطمب المتزايد عمى الطاقة كتبشر اإلنساف بالرخاء كالسعادة إذا

ما استخدمت في األغراض السممية  ،فتككف أداة لتقدـ البشرية كالمحافظة عمى البيئة .

كعمى ذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث خصكصية األضرار البيئية كتميزىا عف غيرىا مف األضرار التقميدية (مطمب أكؿ)،
ثـ نكضح المخاطر المحتممة إلستخداـ الطاقة النككية عمى البيئة (مطمب ثاني)  ،كنمقي الضكء أخي انر عمى االستخدامات
السممية العديدة لمطاقة النككية (مطمب ثالث) .

المطمب األول :خصوصية األضرار البيئية:
تتميز األضرار البيئية بخصكصية تميزىا عف غيرىا مف األضرار التقميدية فيي في الغالب أضرار غير مباشرة كال يمكف
الكقكؼ عمى حدكدىا فيي أضرار كاسعة اإلنتشار ك بحاجة إلى جيكد جماعية لمكاجيتيا كما أنيا تنتج بشكؿ عاـ بسبب
النمك اإلقتصادم .
أوالً :إثبات الضرر البيئي و تقديره:
القكاعد العامة في التعكيض تقضي بأنو يشترط في الضرر أف يككف ضرر مباشر نتيجة لنشاط المسؤكؿ ،ك الضرر
المباشر ىك ذلؾ الضرر المؤكد الذم تحقؽ فعبل أك المؤكد تحقو كلك تراخى إلى المستقبؿ ،أما الضرر غير المباشر الذم ال
يككف نتيجة مباشرة لنشاط المسؤكؿ فإنو ال مجاؿ لمتعكيض عنو حيث كاف بكسع المضركر أف يتكقاه لك بذؿ مجيكدا عاديا.
كفي ىذا اإلطار ال يظير ضرر التمكث في الغالب فكر حدكث عمميات التمكث في البيئة ،ك إنما يتراخى ظيكره إلى
المستقبؿ فبل يظير ضرر التمكث إال بعد فترة زمنية معينة قد تمتد إلى سنكات قبؿ اكتشافو كظيكره ،كىذا مف شأنو أف يؤدم
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إلى صعكبة بؿ تعذر إثبات رابطة السببية بسبب مركر فترة زمنية قد تطكؿ قبؿ ظيكر آثار التمكث عمى اإلنساف كالبيئة،
فضبل عف احتماؿ تداخؿ عكامؿ كأسباب أخرل مع السبب األصمي الذم أحدث الضرر حتى نصؿ في النياية إلى ضرر ال
يمكف التعكيض عنو (.)66
كمف ناحية أخرل فإف أضرار التمكث تتميز بككنيا ال تصيب البيئة بصكرة مباشرة كانما تتداخؿ كسائط مف عناصر أك
مككنات البيئة الطبيعية كالماء أك اليكاء أك التربة ،فضرر التمكث بطبيعتو ىك ضرر غير مباشر .
ثانياً :شمولية و عدم محدودية األضرار البيئية :
تتميز األضرار البيئية باإلضافة إلى ما سبؽ أنيا أضرار ذات طبيعة شاممة ،فاألضرار البيئية التي تنجـ عف ممارسة
األنشطة الخطرة كإنشاء المحطات الكيربائية ك المفاعبلت النككية ىي أضرار شاممة ال يقتصر أثرىا عمى اإلنساف كحده بؿ
تؤثر عمى البيئة الطبيية بمككناتو المختمفة مف ماء ك ىكاء ك تنكع بيكلكجي.
كما تتميز األضرار البيئية بأنيا أضرار عابرة لمحدكد ،حيث تمتد آثار األضرار البيئية التي تنجـ عف الككارث الصناعية
عبر الحدكد الدكلية إنطبلقا مف مفيكـ كحدة البيئة الطبيعية التي ال تحدىا حدكد طبيعية أك صناعية.
ثالثاً  :الحاجة إلى جهود جماعية لمواجهة األضرار البيئية :
ترتب األضرار البيئية الناجمة عف األنشطة الخطرة نتائج سمبية عمى البيئة بشكؿ عاـ  ،كألف كؿ إنساف يعيش عمى كجو
ىذه األرض يتأثر بما يحدث لمبيئة كيدفع ثمف تدىكرىا ،لذلؾ فإف األضرار البيئية تحتاج إلى جيكد جماعية لمكاجيتيا(.)60
رابعاً  :ارتباط األضرار البيئية بالنمو اإلقصادي:
تتميز األضرار البيئية بارتباطيا بالنمك اإلقتصادم ،فمكاجية األضرار البيئية كحؿ مشاكؿ البيئة يتطمب إمكانيات كمكارد
إقتصادية ال يمكف تكفيرىا إال مف خبلؿ النمك اإلقتصادم  ،في حيف أف النمك اإلقتصادم سيتعثر إذا ما تضررت المكارد
الطبيعية مف جراء تردم األكضاع البيئية .
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المطمب الثاني  :المخاطر البيئية المحتممة إلستخدام الطاقة النووية
بيف ضركرة إيجاد مصادر طاقة بديمة عف المصادر الطبيعية التي شارفت عمى النضكب  ،كحكؿ تبني خيار استغبلؿ
التفاعبلت الذرية لتككف ىي ىذا البديؿ  ،تبقى ىذه األخيرة ناقكس خطر يدؽ مع كؿ تفاعؿ نككم .فالمفاعبلت النككية التي
تيجرل بداخميا ىذه التجارب تظؿ ميددة طكاؿ الكقت إما بتسرب اإلشعاع منيا أك بحدكث إنفجار يصاحبو تمكث إشعاعي
ىائؿ يبيد البشرية  .إف التمكث المدمر الناتج عف االستخداـ السي لؤلنشطة النككية كالذم يحدث فيو إنييار لمبيئة كاإلنساف
معا ك يقضي عمى كافة أشكاؿ التكازف البيئي ،أم أنو يدمر بدكف إعطاء فرصة لئلنساف حتى مجرد التفكير في تقديـ حمكؿ،
ك يحتاج إلصبلح ىذا النكع مف التمكث سنكات طكيمة كنفقات باىظة ،ك ال يقؼ األمر عند ىذا الحد كانما تتأثر منو أجياؿ
مف البشر عمى المدل الطكيؿ  ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتمكث النككم الناجـ عف انفجار مصنع تشيرنكبؿ بأككرانيا حيث ال
تزاؿ آثاره مستمرة حتى اليكـ (.)64
حتػى الػػدكؿ المتقدمػػة لػػـ تسػػتطع أف تػػأمف عمػػى نفسػػيا مػػف ىػذا الخطػػر عنػػدما داىػػـ مفاعبلتيػػا النككيػػة .فكػػاف فػػي حادثػػة
التسػػرب اإلشػػعاعي مػػف محطػػة "ثػػرم مايػػؿ آيبلنػػد" النككيػػة فػػي كاليػػة بنسػػيمفينيا األمريكيػػة فػػي  61آذار  6595مػػا أثػػار حفيظػػة
العالىـ ضد الطاقة النككية بالرغـ مف أف ىذه الحادثة لػـ تسػفر عػف خسػائر بشػرية  ،نظػ انر ألف الخمػؿ الػذم حصػؿ فػي المفاعػؿ
أدل إلى انصيار قمب المفاعؿ فقط دكف أف يتعداه إلى المحيط الخارجي  ،نجـ عف ذلؾ تسربان إشعاعيان كلكف لحسف الحػظ لػـ
ينفجر المفاعؿ النككم.
لـ يكف الحاؿ مشابيان بالنسبة لركسيا –اإلتحاد السكفييتي آنذاؾ -ففي  62نيساف  ، 6512أدل الخمؿ الذم حصؿ
في المفا عؿ النككم الرابع في محطة "تشيرنكبؿ" النككية في مدينة أككرانيا إلى حدكث أسكأ كارثة نككية في تاريخ البشرية
أجمع( .)6قيؿ بدايػةن أف الحػادث نػتج عػف خطػأ فػي تشػغيؿ المفاعػؿ أثنػاء إجػراء التجربػة النككيػة  ،ثػـ تبػيف بعػد ذلػؾ أنػو
ناتج عف خطأ في تصميـ المفاعؿ نفسو باإلضافة عدـ إحاطة يم ِّ
شغ مي المفاعؿ بكافة خصائصو حيث بقػي بعضػيا طػي

الكتماف كأسرار عسكرية ؛ ككذلؾ عدـ التقيد التاـ بتػدابير األمػاف البلزمػة خػبلؿ إجػراء التجربػة كتشػغيؿ المفاعػؿ .عممػان
بػػأف ىػػذا المفاعػػؿ كػػاف ال زاؿ حػػديثان حيػػث تمػػت إضػػافتو إلػػى المحطػػة النككيػػة قبػػؿ ثبلثػػة أعػكاـ فقػط مػػف إنفجػػاره  .انفجػػر
المفاعؿ  ،كأدل ذلؾ إلى انبعاث حػكالي ( )9أطنػاف مػف المػكاد المشػعة إلػى مسػاحات شاسػعة جػدان تخطػت المػدف الركسػية لتصػؿ
إلػػى دكؿ أكركبػػا كمنػػاطؽ أخػػرل مػػف العػػالـ .زاد التمػػكث اإلشػػعاعي الػػذم انتشػػر آنػػذاؾ بحػكالي ( )422ضػػعؼ عػػف التمػػكث الػػذم
نجػػـ عػػف تفجيػػر قنبمػػة ىيركشػػيما ،حيػػث أصػػيب الكثيػريف بحػػرك و
ؽ بالغػػة  ،كتغمغػػؿ مػػرض السػػرطاف بأجسػػاد اآلالؼ مػػف الػػركس
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كاألكركبيػيف  ،غالبيػة المتضػرريف كػانكا مػف رجػاؿ اإلطفػاء كأفػراد الجػػيش كالعمػاؿ الػذم ىرعػكا إلػى إخمػاد ألسػنة النػار الممتيبػػة
ك يكمِّفكا بتنظيؼ المكاف مف آثار اإلنفجار .لـ تيعمميـ السمطات آنذاؾ بػالخطر المكجػكد بػذلؾ المكػاف كمػا لػـ يػتـ تزكيػدىـ بػأم
معدات أك مبلبس خاصػة لمكقايػة مػف اإلشػعاع .قػامكا ىػؤالء بجمػع مخمفػات اإلنفجػار كاعادتيػا إلػى داخػؿ المفاعػؿ نفسػو ليػتـ
بعدىا طمره بأطناف مف الرمؿ كبناء ىيكؿ مف الصمب فكقو بغرض إحكاـ إغبلقو.
المئات لقكا حتفيـ جراء تعرضػيـ لئلشػعاع النػككم حتػى األطفػاؿ كػاف ليػـ نصػيب مػف ذلػؾ  ،حيػث تىفىشػى سػرطاف الغػدة
الدرقية لدل الكثير مف األطفػاؿ خػبلؿ فتػرة قصػيرة بسػبب تمػكث غػذاءىـ بػاليكد المشػع  .يد ِّمػرت البيئػة المحيطػة بالكامػؿ عمػى

مساحة ( )62كـ حكؿ المفاعؿ كتـ إجبلء سكاف المناطؽ المجاكرة عمى مساحة ( )02كػـ حػكؿ المفاعػؿ لً ىيخمػك المكػاف بعػدىا
مػػف أم أثػػر لمحيػػاة .كبعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف  ،ظيػػرت بعػػض النباتػػات كالحيكانػػات غريبػػة الشػػكؿ ممػػا دفػػع بػػالبعض إلػػى تسػػمية

المكاف بػ"غابة العجائب!".
عكض ما عانتػو مػف
لـ تتكقؼ محطة تشيرنكبؿ عف العمؿ بعد اإلنفجار  ،بؿ عادت لتشغيؿ مفاعبلتيا الثبلث المتبقية لت ِّ
نقػص فػػي الطاقػػة  ،ثػـ لػػـ تمبػػث أف تخسػر مفاعميػػا الثػػاني فػي عػػاـ  6556إثػ ىػر نشػكب حريػ و
ؽ فيػػو أدل إلػى حصػػكؿ أضػرار ال

ػاء عمػػى إتفػػاؽ بػػيف
يمكػػف إصػػبلحيا .بعػػدىا بػػأعكاـ قميمػػة كتحديػػدان فػػي عػػاـ  6552تػػـ إغػػبلؽ المفاعػػؿ الثالػػث فػػي المحطػػة بنػ ن
حككمػػة أككرانيػػا كالككالػػة الدكليػػة لمطاقػػة الذريػػة .كبقػػي الحػػاؿ كمػػا ىػػك عميػػو حتػػى عػػاـ  6222عنػػدما أغمػػؽ الػرئيس األكك ارنػػي

المفاعؿ األخير بنفسو  ،كأيغمقت المحطة بأكمميا تمامان.
الفضالت النووية
ال تنتيي مخاطر الطاقة النككية عند حد استخداميا الفعمي  ،سكاء أكاف سمميان أـ حربيان .بؿ تتعداه لتبقى متصمة
بكؿ ما ينتج عنيا مف مخمفات أك فضبلت .حيث تحتفظ ىذه الفضبلت بالخصائص اإلشعاعية السامة التي كانت ليا
منذ بداية التفاعؿ النككم  ،كتستمر في تأثيراتيا التدميرية لعشرات السنيف.
كقد ش ٌكمت الفضبلت النككية أزمة عمى الصعيد العالمي نظ انر لككف التخمص منيػا بػأم طريق وػة كانػت ال يػزاؿ يم ٌػكث البيئػة
كيضػػر بالكائنػػات الحيػػة المكجػػكدة كلػػك عمػػى بعػػد عػػدة كيمػػكمترات مػػف أمػػاكف ىػػذه الفضػػبلت .كلجػػأت بعػػض الػػدكؿ الصػػناعية
المتقدمة إلى دفف نفاياتيا النككية في باطف األرض دكف أف تراعي اختيار المكاف المناسب لذلؾ ،فكانت دكؿ الشماؿ المتقدمة
تطمر نفاياتيا النككية في أراضي دكؿ الجنكب النامية مقابؿ حصكؿ األخيرة عمػى الػدعـ المػادم  ،كلػـ تسػتطع عمميػات الػدفف
في باطف األرض منع مياه األمطار مف التسػرب كصػكالن إلػى تمػؾ النفايػات السػامة كبالتػالي تمكيػث الميػاه الجكفيػة باإلشػعاعات
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الذريػة  ،إضػافةن إلػى أف ىػذا يػؤثر أيضػان فػي طبقػات األرض كالتربػة كبالتػالي يػؤثر فػػي الثػركة النباتيػة كاأل ارضػي الزراعيػة كفػػي
الثركة الحيكانية كذلؾ كبالتالي في كؿ مككنات البيئة.
البعض اآلخر مف ىذه الدكؿ كاف يعمؿ عمى إخراج النفايات النككية خارج حدكدىا تمامان مف خبلؿ نقميا عمى متف سفف
خاصة كالقاءىا في مياه سكاحؿ إفريقيا أك البحر األحمر .أمػا األسػكأ مػف ذلػؾ  ،فتمثٌػؿ فػي تزييػؼ أشػكاؿ كمسػميات النفايػات
النككية التي تـ إرساليا مف قبؿ الدكؿ المتقدمة إلػى الػدكؿ الناميػة .فعمػى سػبيؿ المثػاؿ  ،تػـ إرسػاؿ رمػاد مػف مدينػة "فيبلدلفيػا"
األمريكيػػة إلػػى "ىػػايتي" عمػػى أنػػو سػػماد  ،كالػػى "غينيػػا" عمػػى أنيػػا م ػكاد لصػػناعة الطػػكب  ،باإلضػػافة إلػػى شػػحنة مػػف المبيػػدات
الحشرية منتيية الصبلحية تـ إرساليا مف قبؿ شركة أمريكية إلى اليند كككريا الجنكبية كنيجيريا عمى أنيػا مػكاد كيميائيػة نقيػة.
حيث تستغؿ الدكؿ المتقدمة فقر الدكؿ النامية كديكنيػا المتراكمػة لتبادليػا بالنفايػات النككيػة السػامة التػي يػدكـ مفعكليػا إلػى أم وػد
بعيد .كقد تكشفت مع مركر الكقت اآلثار التدميرية لتمؾ السمكـ  ،حيػث بػدأت األمػراض العضػكية  ،العقميػة كالنفسػية بػالظيكر
 ،كبدأت األشجار تتمؼ كالكائنات الحية تمكت .كعندىا فقط  ،أدركت تمؾ الدكؿ النامية الخطر الذم ألحقتو بسكانيا كببيئتيا
مقابؿ حفنة نقكد.
كال يسػػعنا سػػكل القػػكؿ بػػأف المفػػاعبلت النككيػػة تبقػػى سػػبلحان ذك حػػديف .فبػػالرغـ مػػف أىميتيػػا العظمػػى فػػي تكليػػد الطاقػػة
الكيربائية كالح اررية إال أنو ال يمكف التنبؤ أبدان بالمحظة التي تثكر فييا غاضبة لتبيد ما حكليا .كلؤلسؼ  ،ذلؾ ىك ثمف تبني
خيار استخداـ الطاقة النككية  ،الذم ال يقتصر دفعو فقط عمى مف يستخدمكنيا فعميان ..بؿ تيجبر عمى دفعو البشرية أجمع.

المطمب الثاني :االستخدامات السممية لمطاقة النووية .
إف امتبلؾ التكنكلكجيا النككية ،م ف أبرز عناصر التقدـ لمدكؿ في عصرنا الحديث ،لما تحققو مف فكائد عممية كسياسية

كاقتصادية ،حيث يعد اكتشافيا مف أىـ اكتشافات القرف العشريف  ،كىى يمكف أف تككف أداة تدمير لـ يسبؽ ليا مثيؿ ،أك أف
تككف أداة لحؿ مشاكؿ العالـ ،كما أنيا تمبى الطمب المتزايد عمى الطاقة كتبشر اإلنساف بالرخاء كالسعادة إذا ما استخدمت في

األغراض السممية(. )69

كيعتبر مكضكع االستخداـ السممى لمطاقة النككية مف المكضكعات اليامة كالخطيرة ،لما ليذا األمر مف أىمية كبرل،
لتأثيره عمى أىـ مبدأ مف مبادئ األمـ المتحدة أال كىك مبدأ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ىذا مف ناحية  ،كالحفاظ عمى

البيئة كسبلمة اإلنساف مف ناحية أخرل  ،كيعتبر ىذا المبدأ مف أدؽ المسائؿ التي تكاجو القانكف الدكلي في الكقت الحالي،

69

 -األستاذ /مصطفى عياف ،حؽ الدكؿ في استخداـ الطاقة النككية لؤلغراض السممية في القانكف الدكلي ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة حمب،

6262ـ ،المقدمة.
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لذلؾ اىتـ المجتمع الدكلي بآلياتو كأشخاصو بتنظيـ ىذا المكضكع عبر اتفاقات دكلية كانشاء منظمات دكلية متخصصة ليذا

الشأف( ) 62كلمطاقة النككية يمكف استخداـ الطاقة النككية في حفر األقنية كانشاء المكان

كتعقيميا كانشاء خزانات المياه

الجكفية ،كتحمية مياه البحر كاصبلح مياه الصرؼ الصحي كيمكف استخداميا أيضان في مجاالت أخرل منيا المجاؿ الطبي
كالصناعي ،فيى طاقة منتجة كمكفرة ،كتكفي اإلشارة إلى أف احتراؽ طف كاحد مف الكقكد النككم يعادؿ احتراؽ  62مميكف

طف مف الفحـ ،كمحطة التكليد المستخدمة لمطاقة النككية تنخفض فييا تكاليؼ إنتاج الطاقة الكيربائية % 44كتكاليؼ المياه

المحبلة  ،%02مقارنة بالمحطة التقميدية ،كما أف عمر المحطات النككية يصؿ إلى 22عامان بينما ال يزيد العمر االفتراضي
لممحطة التقميدية عف 02سنة.

كقامت مصر التي لدييا احتياطي مف النفط كالغاز يقدر بنحك 69.9مميار برميؿ مف المكاف النفطي بإجراء دراسات
انتيت إلى أف الطاقة النككية ذات جدكل اقتصادية .أيضا ،دكؿ مجمس التعاكف الخميجي أكدت في ختاـ قمتيا التي عقدت

في الرياض في ديسمبر 6222ـ عمى أف دكؿ المنطقة مف حقيا الحصكؿ عمى تكنكلكجيا الطاقة النككية لؤلغراض السممية،
كما أف المجنة العميا أمرت بإجراء دراسة في مجمس التعاكف الخميجي بشأف إمكانية تنفيذ برنامج مشترؾ لمتكنكلكجيا النككية

مف أجؿ األغراض السممية .

الفرع األول  :األسس القانونية لحق الدول فى االستخدامات السممية لمطاقة النووية
تجدر اإلشارة إلى أف الحديث عف الطاقة النككية يرتبط دائمان بالمفاعبلت النككية باعتبارىا األجيزة المستخدمة في عممية

االنشطار أك االندماج النككم ،كالتحكـ في إطبلؽ الطاقة الناتجة بحيث يمكف تجنب أية مخاطر ناجمة عف عممية االنشطار،
كتتعدد أنكاع ىذه المفاعبلت كمجاالت استخداماتيا ،كفي الغالب تبدأ البرامج المتعمقة بيذه المفاعبلت تحت االستخداـ
ٌ
السممي لمطاقة النككية بغرض تحقيؽ أىداؼ اقتصادية تتعمؽ بعممية التنمية في الدكؿ التي تستخدميا ،كمف ىذه األىداؼ :
 -6تكليد الطاقة الكيربائية البلزمة لمتطمبات النمك الصناعي كالزراعي ،كتمبية الحاجات المتزايدة لمسكاف في مجاؿ الطاقة
الكيربائية الرخيصة كالنظيفة ،كمف المعركؼ أف الدكؿ المتقدمة تكثؼ مف استخداماتيا لمطاقة النككية في ىذا الشأف ،حيث
تشير اإلحصاءات إلى زيادة نسبة الطاقة الكيربائية باستخداـ التقنية النككية .

 -6تحمية مياه البحر بكميات كبيرة كبتكمفة منخفضة في الدكؿ التي تعاني مف نقص المياة العذبة البلزمة لمتكسع
الصناعي ،كالزراعي ،كالنمك السكاني.

 -0تحضير النظائر المشعة لتمبية احتياجات أنشطة البحث العممي في الجامعات ،كمراكز البحث العممي في كافة
المجاالت الطبية مف تشخيص كعبلج لؤلمراض المختمفة ،كالمجاالت الزراعية ،كأبحاث الفضاء كاألبحاث الجيكلكجية

باإلضافة إلى استخداميا في مجاالت حفظ الطعاـ ،كسبلمة البيئة.
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 -4تحقيؽ األماف كمعايير الحفاظ عمى البيئة في مجاؿ تكليد الطاقة.
إف االستخداـ السممي لمطاقة النككية ،حؽ يقابمو التزاـ ،فالحؽ في االستخداـ السممي لمطاقة النككية ،كمفيكـ السممية في
استخداـ الطاقة النككية إلى أم نشاط يككف سمميان بحسب معاىدة حظر االنتشار النككم ،كبالتالي يمكف القكؿ إف االستخداـ
السممي لمطاقة النككية ،يتمثؿ فى إتاحة تممؾ الطاقة لؤلغراض السممية لجميع الدكؿ ،بتطبيؽ قكاعد التطبيقات السممية
لمتكنكلكجيا النككية ،كضركرة إشراؾ جميع الدكؿ في ىذا المجاؿ ،كلكف ذلؾ ال يعني أنو حؽ مطمؽ مف دكف قيكد أك ضكابط
فاستعماؿ ىذا الحؽ يجب أال يككف عمى نحك مف شأنو إلحاؽ ضرر خارج الحدكد اإلقميمية لمدكلة المعنية ،كفقان لقكاعد
المسؤكلية الدكلية ،كالنتيجة القانكنية لمخالفة ىذه القكاعد ىك التزاميا بالتعكيض عف األضرار الناجمة عف ىذا االستعماؿ.
وهناك عدة اتفاقيات تنص عمى ضمانات لهذا االستخدام السممى وهى:
 معاىدة منع االنتشار النككم .اتفاقية باريس عاـ  6522التي دخمت حيز التنفيذ عاـ .6521-اتفاقية برككسؿ  6520كاتفاقية برككسؿ الخاصة بمسؤكلية مشغمي السفف النككية عاـ  6520كاتفاقية فيينا بشأف المسؤكلية

المدنية عند األضرار النككية كأخي انر برككسؿ عاـ6596ـ المتعمقة بالمسؤكلية المدنية في مجاؿ النقؿ البحرم لممكاد النككية.

 الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عاـ 6591ـ :كمف أغراضيا التى حددىا ميثاقيا تشجيع استخداـ الطاقة النككية لؤلغراضالسممية ،كضماف استخداـ ىذه الطاقة لؤلغراض السممية ،كليس لؤلغراض العسكرية سكاء تعمؽ األمر بدكؿ أطراؼ في
معاىدة منع االنتشار النككم أـ ال ،تتحقؽ الككالة مف ذلؾ عف طريؽ ما يسمى بنظاـ الضمانات ،كيجرم تنفيذ ىذا النظاـ
مف خبلؿ الرقابة التي تتـ عبر ثبلث مراحؿ( . )69األكلى :مف خبلؿ التفتيش عمى مكقع معيف ،كالثانية :تككف فييا الرقابة
ذات طابع آلي حيث تمتزـ الدكلة التي يجرم فييا التفتيش بأف تقدـ لمككالة تقارير كسجبلت خاصة عف تشغيؿ منشآت معينة،
كالثالثة :تنحصر في مراقبة أماكف لمتأكد مف معمكمات قدمتيا الدكلة المعنية.
األسس القانونية لالستخدامات السممية لمطاقة النووية فى القانون الدولى:
يستند حؽ الدكؿ فى االستخدامات السممية لمطاقة النككية فى القانكف الدكلى عمى مبدأ حؽ تقرير المصير االقتصادل
كالسياسى الكارد فى المادتيف األكلى الفقرة الثانية كالمادة الخامسة كالخمسيف مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كما أنو كارد فى مكاثيؽ
كافة المنظمات الدكلية اإلقميمية ،كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا غير القابؿ لمتصرؼ كمفادة تمتع الشعكب بحقيا في
69
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السيادة التامة عمى جميع ما يتكفر لدييا مف ثركات كمكارد طبيعية ،كيستند أيضا عمى الحؽ فى التنمية ،كقد كرد ىذا الحؽ
بإعبلف الحؽ في التنمية ،اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 6512/66/ 4 ،661/46ـ ،يتككف إعبلف
الحؽ في التنمية مف ديباجة كعشر مكاد ،كيشمؿ الحؽ في التنمية عناصر مختمفة ىي" :السيادة الدائمة عمى المكارد
الطبيعية ،كتقرير المصير ،كالمشاركة الشعبية ،كتكافؤ الفرص ،كتحسيف األكضاع المبلئمة لمتمتع بالحقكؽ المدنية كالثقافية
كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية األخرل ،كالمساكاة كعدـ التمييز" .كالحؽ في التنمية ىك حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير
القابمة لمتصرؼ ،كيحؽ بمكجبو لكؿ فرد كلجميع الشعكب أف تساىـ كتشارؾ بشكؿ كامؿ في تحقيؽ فى كافة المجاالت،
بأعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،كحؽ التنمية حؽ لؤلفراد كلمشعكب كلمدكؿ ،فيك يتعمؽ بالفرد كمجمكع األفراد
في الجنس البشرم ككؿ ،كلمدكؿ فى ثنايا ىذا الحؽ أف تحصؿ عمى حصة عادلة في الرفاه االقتصادم كاالجتماعي العالمي،
كحقيا أف تأخذ حصة عادلة مف اإلرث اإلنساني المشترؾ ،مثؿ كنكز قاع البحار فيي تعتبر إرثا إنسانيا بشكؿ عاـ(.)61
كالتنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف ،كتأخذ حكميا فى القانكف الدكلى ،أل أنيا أصبحت مف القكاعد اآلمرة فى القانكف
الدكلى ،التى ال يجكز مخالفتيا كال حتى االتفاؽ عمى مخالفتيا مف أشخاص القانكف الدكلى الدكؿ كالمنظمات الدكلية العالمية
كاإلقميمية(.)65
كمف األسس القانكنية لحؽ الدكؿ فى االستخدامات السممية معاىدة عدـ أنتشار األسمحة النككية ،خاصة فى المادتيف
الرابعة التى نصت عمى  – 6( :يحظر تفسير أل حكـ مف أحكاـ ىذه المعاىدة بما يفيد اخبللو بالحقكؽ غير القابمة لمتصرؼ
التى تممكيا جميع الدكؿ األطراؼ فى المعاىدة فى أنماء بحث كانتاج كاستخداـ الطاقة النككية لؤلغراض السممية دكف أل
تمييز ككفقا لممادتيف األكلى كالثانية مف ىذه المعاىدة.

 – 6تتعيد جميع الدكؿ األطراؼ فى ىذه المعاىدة بتيسيرات

متبادلة ممكف لممعدات كالمكاد كالمعمكمات العممية كالتقنية ال ستخداـ الطاقة النككية فى األغراض السممية  ،كيككف ليا الحؽ
فى االشتراؾ فى ذلؾ التبادؿ .كتراعى كذلؾ الدكؿ األطراؼ فى المعاىدة  ،كالقادرة عمى ذلؾ ،التعاكف فى االسياـ  ،استقبلال
أك باالشتراؾ مع الدكؿ األخرل أك المنظمات الدكلية  ،فى زيادة أنماء تطبيقات الطاقة النككية لؤلغراض السممية  ،كال سيما
فى إقاليـ الدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية التى تككف أطرافا فى ىذه المعاىدة  ،مع إيبلء المراعاة الحقة لحاجات مناطؽ
العالـ المتنامية ).كالمادة الخامسة مف االتفاقية التى نصت عمى (تتعيد كؿ دكلة مف الدكؿ األطراؼ فى المعاىدة باتخاذ
التدابير المناسبة لتأميف تزكيد الدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية كالتى تككف أطرافا فى ىذه المعاىدة بالفكائد التى يمكف
جنييا مف أية تطبيقات سممية لممتفجرات النككية  ،كيككف لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية كالتى تككف أطرافا فى ىذه
61
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المعاىدةمكنة ال حصكؿ عمى تمؾ الفكائد  ،بمكجب كاحد أك أكثر مف االتفاقيات الدكلية الخاصة  ،عف طريؽ ىيئة دكلية
مختصة يتكفر فييا التمثيؿ الكافى لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية  .كيجكز أيضا لمدكؿ غير الحائزة لؤلسمحة النككية
كالتى تككف أطرافا فى ىذه المعاىدة أف تحصؿ عمى تمؾ الفكائد  ،إف رغبت فى ذلؾ  ،بمكجب اتفاقات ثنائية).

الفرع الثاني  :بعض مظاهر إستخدامات الدول لمطاقة النووية في خدمة البيئة .
يمكف القكؿ بأف الطاقة النككية
سبلح ذك حديف  ،فتارةن نجدىا قكة مدمرة تجتػاح مظػاىر الحيػاة عمػى ىػذا الكككػب  ،كتػارةن
ه

أخرل نجدىا تدعـ التقدـ الصناعي كالتكنكلكجي كتغطي احتياجات العالـ مف الطاقة  ،سػكاء أكانػت طاقػة ح ارريػة أـ كيربائيػة.
كتزداد أىميتيا بسبب نضكب المصادر الطبيعية التي كاف يعتمد عمييا العالـ لمحصكؿ عمى حاجتو مف الطاقة.
و
كقد استي ً
خدمت الطاقة النككية ألغر و
سممية عدة  ،نذكر منيا(:)6
اض


استخداـ الطاقة النككية في إزالة ممكحة الماء إلنتاج ماء عذب  ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ محطات نككية تعمػؿ عمػى تحميػة ميػاه البحػر

بإ ازلػػة ممكحتيػػا بتقطيرىػػا عبػػر عػػدة مبخ ػرات كميضػػية .كتعتبػػر مثػػؿ ىػػذه المحطػػات ح ػبلن عممي ػان فػػي ظػػؿ الظػػركؼ اإلقتصػػادية العالميػػة
لككنيا ال تحتاج في تشغيميا إلى النفط.


استخداـ الطاقة النككية إلنتاج طاقة ح ارريػة  ،حيػث يػتـ اسػتغبلؿ الحػ اررة التػي تطردىػا المحطػات النككيػة لغايػات التدفئػة كتكليػد

طاقة ح اررية .كقد كانت السػكيد أكؿ مػف بػادر فػي ىػذا المجػاؿ مسػتغمةن المفػاعبلت النككيػة لتزكيػد مػا يقػارب ( )92مدينػة مػف مػدنيا
كشتاء.
بالتدفئة كالمياه الساخنة صيفان
ن



استخداـ الطاقة النككية إلنتاج طاقة كيربائية  ،حيث تـ تطكير محطات نككيػة مزدكجػة  ،أم تنػتج طاقػة كيربائيػة كح ارريػة فػي

آف كاحد .كبذلؾ تسد احتياجات الدكؿ الصناعية المتزايدة لمكيرباء.


اسػػتخداـ الطاقػػة النككيػػة فػػي محركػػات السػػفف كالغكاصػػات  ،كبػػدأ ذلػػؾ بقيػػاـ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كلمم ػرة األكلػػى

باستخداـ محركات دفع تعمؿ بالطاقة النككية في أكؿ غكاصة ذرية عسكرية عاـ  . 6594تكالػت بعػدىا السػفف كالغكاصػات

صنع لدل العديػد مػف الػدكؿ كالكاليػات المتحػدة ،
ككاسحات الجميد التي تعمؿ بكاسطة ىذا النكع مف المحركات .كأصبحت تي ى
ركسيا  ،بريطانيا  ،فرنسا  ،ألمانيا كالياباف.


استخداـ الطاقة النككية في الطائرات كالصكاريخ النككية( ، )6حيث يمكف تزكيد الطائرات النفاثة كالصكاريخ النككيػة بمفاعػؿ يتناسػب

مع حجميا كيزكدىا بالكقكد النككم كبذلؾ يساعدىا عمى الطيراف بسرعة تزيد عمى سرعة الصكت كلمسافات طكيمة جدان مما مكػف العػالـ

مف السفر إلى الفضاء الخارجي.
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المبحث الرابع  :الطاقة النووية ودورها في تدعيم الحق في البيئة السميمة عمى المستوى الوطني :
محطة الضبعة  :طمكحات كمخاطر الحمـ النككم المصرم
كانت مبادرة الرئيس األمريكي دكايت أيزنياكر في عاـ  6590المسماة "الذرة مف أجؿ السبلـ" أكؿ محاكلة ناجحة عمى
الصعيد العالمي الستغبلؿ الطاقة اليائمة الكامنة في نكاة الذرة في تطبيقات سممية لصالح البشرية ،كيعكد إلى ىذه المبادرة
الفضؿ في إنشاء الككالة الدكلية لمطاقة الذرية عاـ  ،6599كالتي كانت مصر مف أكائؿ الدكؿ المؤسسة ليا ،كفى كضع
األساس الذم تقكـ عميو صبلحياتيا أم دعـ االستخدامات السممية لمطاقة النككية ،كالمساعدة في حظر انتشار األسمحة
النككية .
كعمى ذلؾ سنتناكؿ في ىذا المبحث أىمية الطاقة النككية بإعتبارىا حبلن لعدد مف التحديات البيئية في مصر مثؿ زيادة
الطمب عمى الطاقة ،كالتغيرات المناخية ،كالنقص في إمدادات المياه ،كالتصحر،،،الخ (مطمب أكؿ)  ،ثـ نمقي الضكء عمى
محطة الضبعة النككية في مصر كدكرىا في بناء مصر الحديثة كحماية البيئة (مطمب ثاني)  ،كنظ انر لدخكؿ مصر المجاؿ
النككم فيجب أف نكضح دكر الدكلة المصرية في حماية البيئة مف اآلثار السمبية لمطاقة النككية (مطمب ثالث).كذلؾ كما يمي:

المطمب األول  :الخيار النووي يعتبر حالً لعدد من التحديات البيئية في بالدنا .
إف الطاقة النككية تعتبر حبلن لعدد مف التحديات البيئية مثؿ زيادة الطمب عمى الطاقة ،كالتغيرات المناخية ،كالنقص في
إمدادات المياه ،كالتصحر ،فضبل عف التيديدات التي تكاجو مكارد األرض  ،ككذلؾ تساعد عمى حؿ اإلجيادات التي تعاني
منيا البيئة البحرية كمكاردىا الطبيعية كتزايد كمية النفايات الممكثة كتفاقـ مشكمة تمكث اليكاء ،كبينما يقكـ العالـ بتقكيـ مصادر
فإف كثي انر مف الدكؿ بدأت التفكير في تبني خيار الطاقة النككية.
الطاقة التي تحد مف اعتمادنا عمى انكاع الكقكد األحفكرمٌ ،
كما أف بعض التكنكلكجيا النككية األخرل تعد أداة أساسية في مجاؿ تقكيـ اآلثار البيئية كتخفيفيا كالتنبؤ بيا ،حيث يمكف
اف تساعد التقنيات النككية في اقتفاء مسارات مصادر المياة كحركتيا لتكفير إدارة أفضؿ لممكارد المائية.
كتساعد التكنكلكجيا النككية عمى قياس معدالت االمتصاص كالتخزيف كتدكير المياه كالمغذيات في نظاـ الزراعة أك رعي
الماشية ،كاستخداـ الممارسات اإلدارية المناسبة لتعزيز حفظ كادارة األرض كمككناتيا مف اجؿ تحقيؽ األمف الغذائي
كاالستدامة البيئية.
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كنظ انر لندرة مصادر الطاقة التقميدية المحمية كاالعتماد عمى النفط كالغاز المستكرد ،مف الكاضح أف ىناؾ حاجة ماسة
إلمدادات الطاقة ،حيث مف الممكف لمقدرة النككية اف تككف جزءان مف أك خيا انر رئيسان لبرامج الطاقة في ببلدنا ،كتؤثر امدادات
الطاقة عمى جميع مياديف التنمية االقتصادية كبشكؿ محدد عمى تخفيؼ مستكل الفقر كخمؽ الثركات كفرص العمؿ ،فضبل
عف استغبلؿ المكاد النككية المتكاجدة في أرضنا تجاريان كمساىمتيا في الناتج القكمي اإلجمالي.
كتحقيؽ اكتفاء ذاتي لمصادر تكليد الطاقة مف حيث أف مصر ستقكـ باالعتماد عمى امدادات الكقكد الناتجة عف
استخبلص اليكرانيكـ مف الفكسفات لتغطية احتياجاتيا الكطنية كتصدير الباقي ،كتكليد الكيرباء باستخداـ الطاقة النككية كىي
األرخص بيف بديبلتيا (فحـ كغاز كنفط) مع األخذ بعيف االعتبار طكؿ عمر المفاعؿ النككم الذم قد يصؿ إلى  22عامان.أف
الطاقة النككية ىي إحدل الكسائؿ األكثر فعالية المتاحة حاليان لتقميؿ انبعاثات الكربكف كالتخفيؼ مف زيادة ح اررة االرض،
حيث تبيف أف أكثر نسبة مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربكف تحدث عند استخداـ الفحـ ككقكد(.)02
كتجدر االشارة إلى أنو في حالة الطاقة النككية ،فإف التكاليؼ المرتبطة بإجراءات األمف النككم كبإدراة النفايات المشعة
كبتفكيؾ المنشآت ىي تكاليؼ محسكبة ضمف التكاليؼ العامة،كعمى عكس ذلؾ،فإف التكاليؼ المرتبطة باالضرار التي تسببيا
المنشآت األخرل لمبيئة كلمصحة العامة ليست متضمنة بعد بشكؿ كامؿ كىذا راجع جزئيان لصعكبة حسابيا كتحديد قيمتيا.
باإلضافة إلى أف تطبيؽ إجراءات كسياسات حماية البيئة سكؼ يزيد مف تكمفة الكيرباء المنتجة بكاسطة محطات إنتاج
الطاقة التي تستخدـ الكقكد االحفكرم ،كالتي سكؼ يتكجب عمييا االلتزاـ بيذه القكانيف ،كذلؾ االىتماـ بتغير المناخ عمى
سطح األرض يدفع العديد مف الدكؿ إلى اتخاذ سياسات كفرض ضريبة عمى الكربكف مثبلن مما يؤثر مستقببل عمى تنافسية
الكقكد االحفكرم بالنسبة إلنتاج الكيرباء .
كما أف مجاالت االستفادة مف البرنامج النككم المصرم ال تقتصر فقط عمى تكليد الكيرباء مف المحطات النككية ،بؿ
تمتد لتشمؿ تحمية مياه البحر ،حيث مف المعركؼ لدل الجميع بأف تكفير الطاقة كالمياه في ببلدنا مف األكلكيات القصكل
لتكفير األمف االجتماعي كاالقتصادم لممكاطف كالقطاعات الصناعية كالتجارية كغيرىا.
02

"عند أخذ كافة مصادر الطاقة (المحركقات بأنكاعيا كالطاقة المائية كالطاقة النككية كطاقة الرياح كالطاقة الشمسية كمصادر الطاقة المتجددة) التي ينجـ عنيا

تكليد لمكيرباء مف أعمى إلى اسفؿ بعيف االعتبار ،يبلحظ اف الطاقة النككية تبعث نسبة مف ثاني اكسيد الكربكف تقؿ بمعدؿ  622مرة عف سبلسؿ االنتاج
الحالية التي تستخدـ الكقكد االحفكرم.
كيرجع انبعاث الغازات في السمسمة النككية أساسان الستخداـ الكقكد االحفكرم في مراحؿ االستخبلص كالمعالجة كتخصيب اليكرانيكـ ككذلؾ لممحركقات
المستخدمة في صناعة الصمب كاالسمنت لممفاعبلت كالمنشآت الخاصة بدكرة الكقكد النككم .

31

المطمب الثاني  :محطة الضبعة النووية قفزة هائمة لبناء مصر الحديثة وحماية البيئة .
المشروع النووي المصري من أنشاص إلى الضبعة
كانت مصر مف أكائؿ الدكؿ التي أدركت اإلمكانات اليائمة الكامنة في الذرة كالتي يمكف االستفادة منيا مف أجؿ تكفير
الطاقة كالمياه البلزمتيف لضماف التنمية المستديمة في مصر ،كفي ىذا السبيؿ أنشئت لجنة الطاقة الذرية عاـ  6599برئاسة
الرئيس جماؿ عبد الناصر ثـ أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عاـ  ،6599كبدأ التفكير في استخداـ الطاقة النككية في تكليد
الكيرباء في أكائؿ الستينيات  .كاف تكجو مصر لبلستخدامات السممية لمطاقة الذرية جزء مف تكجو عاـ نحك التقدـ قاده جماؿ
عبد الناصر يعتمد عمى تصنيع مصر كتكفير الطاقة الكيربية البلزمة ،ف أرينا إنشاء مجمع الحديد كالصمب كمجمع األكمكنيكـ
ككيربة خزاف أسكاف كبناء السد العالي ...
فتاريخيا ،بدأ حمـ إنشاء محطة نككية مصرية منذ خمسينيات القرف الماضي ،في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر،
كظير الركس حينيا كداعـ قكم لمصر ،كتعاكنت مكسكك مع القاىرة إلنشاء أكؿ مفاعؿ نككم لؤلبحاث كالتدريب في أنشاص
 ،شماؿ شرؽ القاىرة عاـ .6526
كتكالى طرح المشاريع النككية المصرية في عيد عبد الناصر بالتعاكف مع السكفييت ثـ في عيد خمفو محمد أنكر
السادات بالتعاكف مع الكاليات المتحدة األمريكية حتى بداية ثمانينيات القرف الماضي ،إال أنيا كانت جميعيا تجارب لـ
تكتمؿ.
كعاـ  6510طرحت مصر مكاصفات مناقصة إلنشاء محطة نككية لتكليد الكيرباء قدرتيا  522ميغاكاط ،إال أنيا
تكقفت عاـ  6512بعد حادث محطة تشيرنكبؿ ،لمتأكد مف أماف المفاعبلت النككية.
كفي عاـ  ،6226أعمنت مصر إباف عيد الرئيس السابؽ حسني مبارؾ عف نيتيا في إحياء مشركع إنشاء مفاعؿ نككم
لؤلغراض السممية بمنطقة الضبعة عمى الساحؿ الشمالي المصرم ،كمكاف مبلئـ الستيعاب ىذا المشركع القكمي لكف المشركع
لـ ير النكر كذلؾ ،حيث لـ تمؽ الدراسات التي أجريت عمى المشركع ترحيبا مف الدكؿ العاممة في مجاؿ التكنكلكجيا النككية.
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كبقي المشركع متكقفا ،حتى العاـ  ،6264حيف أعاد الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي إحياءه مجددا ،كتقدمت 2
شركات مف الصيف كفرنسا كالياباف كالكاليات المتحدة كككريا الجنكبية كركسيا إلقامة محطة الضبعة النككية ،قبؿ أف تفكز بيا
الشركة الركسية (.)06
 -0معوقات ومخاطر المشروع النووي المصري :
كمنذ الكشؼ عف مشركع الضبعة ،كجيت انتقادات كثيرة لمنظاـ المصرم ألسباب إنسانية كاقتصادية كصحية كبيئية: 06
فعمى المستوى اإلنساني ،كجيت العديد مف االنتقادات بعد مصادرة أراضي سكاف المنطقة كتيجيرىـ قس ار عاـ ،6220
كبعد اندالع ثكرة يناير ،6266اجتاح عدد مف سكاف المنطقة األراضي بالقكة كدمركا ما فييا ،محدثيف خسائر كبيرة  ،كاستمر
األىالي في االعتصاـ داخؿ المنطقة حتى العاـ  ،6260حيف عقدت لقاءات بيف مسؤكليف أمنييف كالمعتصميف أدت إلى

06

بعد سنكات مف االنتظار ،شيد الرئيساف المصرم عبد الفتاح السيسي كالركسي فبلديمير بكتيف في القاىرة االثنيف  66كانكف األكؿ /ديسمبر الماضي ،

تكقيع عقد إنشاء أكؿ محطة نككية مصرية في منطقة الضبعة عمى الساحؿ الشمالي بتمكيؿ ركسي .اإلعبلف قكبؿ بتفاؤؿ عمى الصعيد الرسمي ،بينما ال يزاؿ
البعض متخكفا مف مخاطر المشركع ،الذم كشؼ عنو لممرة األكلى عاـ  6226إباف عيد الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ ،عمى المستكييف البيئي كالصحي.
كنصت االتفاقية التي كقعت نسختيا األكلى في تشريف الثاني /نكفمبر  ،6269عمى أف يقدـ الطرؼ الركسي ،قرضا لمصر بقيمة  69مميار دكالر ،مف
أجؿ تمكيؿ أعماؿ إنشاء كتشغيؿ المحطة النككية .كيبمغ أجؿ القرض  66عاما ،بفائدة  0بالمئة سنكيا عمى أف يبدأ سداد أكؿ قسط عاـ .6265
كتتككف المحطة مف أربعة مفاعبلت نككية مف الجيؿ"  "+IIIبقدرة إنتاجية  6622ميغاكات لممفاعؿ الكاحد كبإجمالي  4122ميغاكاط .كيدير المشركع
الشركة الركسية لمطاقة الذرية ركساتكـ ،كالتي ستقكـ بإنشاء المحطة كتعميـ كتدريب العامميف بيا ،كما تتكفؿ بكضع المفاعبلت داخؿ المحطة ثـ بمتابعة أعماؿ
الصيانة كالتصميح فيما بعد .
06

تيعتبر ركس أتكـ مف أكثر الشركات تقدمان في إقامة كتشغيؿ محطات الطاقة النككية عمى مستكل العالـ ،حيث أقامت العديد مف مفاعبلت الطاقة النككية

داخؿ كخارج ركسيا ،كما أف أم شركة تعمؿ في ىذا المجاؿ البد أف تيراعي الحصكؿ عمي طاقة نظيفة كمستدامة بأقؿ انبعاثات كربكنية .ليس ىذا فقط  ،كلكنيا
تراعي أيضان دراسات المكاقع الجيكلكجية كاليندسية كالخرائط الزلزالية كالتاريخ الزلزالي لممنطقة التي يقاـ بيا المشركع ،كما إذا كانت تمؾ المنطقة تحتكم عمي
فكالؽ زلزالية نشطة.
كمف المؤكد أيضان مراعاة التكزيع السكاني كالكثافة السكانية حكؿ مكقع محطة الضبعة .كؿ ىذه الدراسات كغيرىا تدخؿ ضمف االشتراطات البلزمة إلقامة
محطات الطاقة النككية ،كما أف جميع الدراسات التي أجريت عمي المكقع البد أف تتكافؽ مع االشتراطات البلزمة إلقامة المحطات النككية كالصادرة عف الككالة
الدكلية لمطاقة الذرية .كؿ ىذه الدراسات يشترط تنفيذىا مف أجؿ سبلمة المحطة النككية أثناء اإلنشاء كالتشغيؿ كفي حالة حدكث أم حادث نككم ،أم أف ىذه
أف جياز األماف النككم بمصر سيتابع تنفيذ جميع
الدراسات جميعيا تخدـ اإلنساف كالبيئة في المنطقة التي تقع بيا المحطة النككية .تجدر اإلشارة أيضان إلي ٌ
االشتراطات البلزمة لتحقيؽ أكبر قدر مف األماف في محطة الضبعة النككية أثناء عمميات اإلنشاء كالتشغيؿ.
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إخبلء المنطقة .ثـ أعمنت السمطات المصرية العاـ  ،6262أنيا تمكنت مف السيطرة عمى أرض المشركع كتسميميا بالكامؿ
لييئة الطاقة النككية  ،مع صرؼ مبالغ تعكيض لؤلىالي بمغت  604مميكف جنيو مصرم .
أما عمى الصعيد االقتصادي ،فالمشركع تعرض منذ اإلعبلف عنو ...إلى ىجكـ مف قبؿ مستثمريف الذيف كانكا يركف في
المنطقة الكاقعة عمى الساحؿ الشمالي المصرم أرضا خصبة إلنشاء مدف سياحية تدر المميارات إلى الدخؿ القكمي المصرم،
مطالبيف باختيار مكقع آخر لممشركع النككم أقؿ جذبا لمسياحة.
أما من الناحية البيئية  ،فالمخاطر التي قد تنتج عف المحطات النككية بصفة عامة ،فتتركز في المقاـ األكؿ في
احتماؿ التعرض لتسريب إشعاعي أك النصيار نككم ناتج عف اإلىماؿ أك إساءة معالجة مياه التبريد .
كلكف خبراء الطاقة النككية يركف أف محطات الجيؿ الثالث آمنة إلى حد كبير حيث أنيا تعتمد عمى تكنكلكجيا متطكرة
مف التحكـ اآللي كالذم يؤدم إلى تأميف المفاعؿ في حالة استشعار أم خطر يتعرض لو لممفاعؿ .كلكف يظؿ الخطر مف
اإلىماؿ البشرم في عدـ إتباع قكاعد األماف ،مصدر قمؽ رئيسي بالرغـ مف ذلؾ .
كتشكؿ النفايات النككية نقطة ىامة أخرل تؤرؽ الكثير مف المصرييف عمى المستويين الصحي والبيئي ،حيث أف
النفايات النككية الناتجة عف المحطة النككية ال تتحمؿ مع الكقت ،كتككف خطيرة عمى البيئة كعمى صحة اإلنساف ،ما لـ يتـ
دفنيا كفؽ معايير كظركؼ أمنية مشددة .

 -3دور محطة الضبعة النووية في حماية البيئة :
بسبب النشأة التاريخية الستخداـ الطاقة النككية التي تكجيت أكال لؤلغراض العسكرية ظيرت بعض األحاسيس المناكئة
إلنشاء محطات نككية بدرجات مختمفة في البمداف التي تكجد بيا أك تعتزـ إنشاء ىذه المحطات ،فقد تعرؼ العالـ عمى الطاقة
النككية ألكؿ مرة حينما قصفت الكاليات المتحدة األمريكية مدينتي ىيركشيما كناجازاكي بالقنابؿ الذرية في نياية الحرب
العالمية الثانية عاـ  6549مما أثار رعب البشرية مف المخاطر اليائمة التي تيدد بفناء العالـ في حالة نشكب حرب نككية،
كمنذ ىذا الكقت كاجو العالـ تحديا مزدكجا يتمثؿ في عدـ استخداـ الطاقة النككية لمحرب مف ناحية مع استغبلؿ ىذه الطاقة
اليائمة بشكؿ مأمكف لمصمحة البشرية مف ناحية أخرل.
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كيرل مؤيدك المشركع المصرم أف الطاقة النككية أصبحت ضركرة اقتصادية كبيئية في أم بمد تسعى لمنمك ،حيث أنيا
أنظؼ لمبيئة ككنيا ال ينتج عنيا ثاني أكسيد الكربكف ،كما أنيا تساعد في تكليد الكيرباء كبالتالي تكفير الغاز الطبيعي الذم
كاف يستخدـ في ىذا المجاؿ لبلستفادة منو في مجاالت صناعية أخرل.
حيث يطمح المشركع إلى سد عجز الكيرباء التي تعاني منو مصر ،كبالتالي خفض سعر التكمفة عمى الدكلة كالمكاطف
عمى حد سكاء .كتسعى مصر مف خبلؿ خطة ( 6202استراتيجية التنمية المستدامة) إلى زيادة االعتماد عمى مصادر الطاقة
المتجددة لتبمغ  44بالمئة بحمكؿ عاـ  ،6202مقابؿ  5بالمئة فقط حاليا ،كبالتالي المساىمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربكف بنسبة  62بالمئة.
كيرل بعض خبراء الطاقة أف مصر تسير في االتجاه الصحيح نحك مزيد مف االكتفاء الذاتي في مجاؿ إنتاج الكيرباء،
كالذم تطمح الحككمة المصرية في تحقيقو مع تشغيؿ المحطة النككية الجديدة التي ستعمؿ بكامؿ طاقتيا بحمكؿ العاـ.6265

المطمب الثاني  :دور الدولة المصرية في حماية البيئة من اآلثار السمبية لمطاقة النووية .
فيما يتعمؽ باآلثار البيئية لبلستخدامات السممية لمطاقة النككية ،فإف مشكمة الصناعة النككية الكبرل ىي النفايات المشعة
كالتي يجب حميا ،كبالتالي فمف الضركرم إدارة الكقكد المستيمؾ كالنفايات المشعة الناتجة عف دكرة الكقكد النككم بشكؿ آمف
مف دكف اإلضرار بالبيئة .
كيتـ ذلؾ عف طريؽ كضع سياسات كاستراتجيات إلدارتيا سكاء عمى المدل قصير األمد كالتخزيف المؤقت ليا كمف ثـ
استخداـ تكنكلكجيا إعادة معالجتيا كذلؾ باستخبلص العناصر الخطرة شديدة اإلشعاعية كالتعامؿ مع النكاتج االنشطارية مف
خبلؿ تقنيات التزجيج (طحنيا كخبزىا مع الزجاج) أك عف طريؽ التخمص النيائي منيا بإعادتيا إلى بمد المنشأ ،إذا كاف ذلؾ
ممكنان ،أك إنشاء مكاقع جيكلكجية خاصة ليذه الغاية كىذا ما يشكؿ مشكمة جكىرية عمى مستكل العالـ.
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كيجب أف تقكـ الييئات المعنية باألنشطة النككية في مصر بتنظيـ العمؿ اإلشعاعي كالنككم كبذؿ جيكد متكاصمة لتأكيد
ضمانات األماف كاألمف النككم كضركرة إيجاد حؿ لمشكمة النفايات النككية مف قبؿ المرخص ليـ بممارسة مثؿ ىذه
النشاطات ،كذلؾ مف خبلؿ منح التصاريح كالتراخيص لممنشآت النككية كالعامميف في المجاليف النككم كذلؾ بعد التحقؽ مف
االلتزاـ بمعايير كمتطمبات األماف كاألمف النككم .
ككذلؾ التحقؽ مف التزاـ المرخص لو بتطبيؽ أحكاـ قانكف الكقاية اإلشعاعية كاألماف كاألمف النككم رقـ ( )40لمعاـ
 6229كتعديبلتو كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو ،كالرقابة عمى تنفيذ احكاـ ىذا القانكف كاجراء التفتيش عمى أم منشأة
نككية في ببلدنا .
كتقكـ الييئات المعنية بتطبيؽ الضمانات الشاممة كانشاء نظاـ لحصر كمراقبة جميع المكاد النككية الخاضعة لتمؾ
الضمانات ،كالتأكد مف أف الجرعات االشعاعية التي قد يتعرض ليا السكاف نتيجة انبعاث النكيدات المشعة مف ممارسات
التشغيؿ في الحدكد المسمكح بيا لمجرعات.
أن أهداف الهيئات المعنية بالنشاط النووي  -والتي أنشأتها الدولة وتشرف عميها  ، -كفقان لمقانكف الذم انشئت
بمكجبو كبالتنسيؽ كالتعاكف مع الجيات ذات العبلقة ،ىك تنظيـ كمراقبة استخدامات الطاقة النككية في الببلد بحيث تضمف
عممية المراقبة ىذه حماية البيئة كصحة اإلنساف كممتمكاتو مف أخطار التمكث كالتعرض لئلشعاعات المؤينة ،كذلؾ عف طريؽ
التأكد مف تكفر شركط كمتطمبات السبلمة العامة كالكقاية اإلشعاعية كاألماف كاألمف النككم في المنشآت النككية التي تنشأ في
ببلدنا.
وكانت مصر مف أكائؿ الدكؿ التي أدركت اإلمكانات اليائمة الكامنة في الذرة كالتي يمكف االستفادة منيا مف أجؿ تكفير
الطاقة كالمياه البلزمتيف لضماف التنمية المستديمة في مصر ،كفي ىذا السبيؿ أنشئت لجنة الطاقة الذرية عاـ  6599برئاسة
الرئيس جماؿ عبد الناصر ثـ أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عاـ  ،6599كبدأ التفكير في استخداـ الطاقة النككية في تكليد
الكيرباء في أكائؿ الستينيات.
كاف تكجو مصر لبلستخدامات السممية لمطاقة الذرية جزء مف تكجو عاـ نحك التقدـ قاده جماؿ عبد الناصر يعتمد عمى
تصنيع مصر كتكفير الطاقة الكيربية البلزمة ،فرأينا إنشاء مجمع الحديد كالصمب كمجمع األكمكنيكـ ككيربة خزاف أسكاف
ار عاـ  6599بتشكيؿ لجنة لمطاقة
كبناء السد العالي ،كفي ىذا اإلطار أصدر مجمس الكزراء برئاسة جماؿ عبد الناصر قرنا

الذرية مف  9أعضاء كحدد القرار اختصاصيا في إعداد كتنفيذ كتنسيؽ كؿ ما يتعمؽ بالطاقة الذرية مف برامج كمشركعات

لتمكيف مصر مف استغبلؿ الطاقة الذرية في األغراض السممية كالفنية كالصناعية كالزراعية كما إلييا كمسايرة التقدـ العممي،
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كاستكماالن لتنظيـ العمؿ في المجاؿ النككم ،تـ إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية عاـ  6599كأ ً
يلحقت برئاسة الجميكرية ككاف يرأس
مجمس إدارتيا رئيس الجميكرية أك مف ينيبو .كقد باشرت ىذه المؤسسة اإلشراؼ عمى كؿ األنشطة المتعمقة باالستخدامات
السممية لمطاقة الذرية كمع تطكر األنشطة كتنكع المسئكليات خرجت منيا كؿ الييئات النككية العاممة في مصر حاليا كىي:

 -0هيئة الطاقة الذرية
تتبع ك ازرة الكيرباء كالطاقة المتجددة ،كتتمخص رسالتيا فيما يمي:
• البحكث كالتطكير مف أجؿ تطبيؽ التكنكلكجيا النككية فى مختمؼ مجاالت التنمية مف زراعة كصناعة كصحة كبيئة كغيرىا.
• تكفير اإلمكانات كالمرافؽ البحثية كالخدمية المتقدمة كالبلزمة لدعـ كتكسيع رقعة االستخدامات السممية لمطاقة الذرية.
• نقؿ التكنكلكجيا كتنمية كاعداد الككادر المؤىمة كالمدربة القادرة عمى التطكرات فى مجاؿ االستخداـ السممى لمطاقة الذرية.
كتتككف ىيئة الطاقة الذرية مف ثبلث مراكز أساسية كىـ:
أ) مركز البحوث النووية
يعتبر ىذا المركز النكاة األساسية لمييئة كأقدـ مراكزىا .فقد تـ افتتاح باككرة مشركعات الييئة فى مكقعو ،كىي أكؿ
مفاعؿ بحكث باإلضافة إلى معجؿ فاف دم جراؼ كمعامؿ لمكيمياء كالفيزياء النككية كانتاج النظائر .كيقع المركز بالقرب مف
مدينة إنشاص ،كتتنكع أنشطتو لتغطية البحكث النككية األساسية التى تشمؿ مختمؼ فركع الفيزياء النظرية كالتجريبية ،كتصميـ
كتشغيؿ المعجبلت األيكنية ،كبحكث كتطبيقات الميزر كالببلزما ،كبحكث تطكير اإللكتركنيات ألىداؼ القياسات النككية.
باإلضافة إلى البحكث كالتطكير فى مجاؿ المفاعبلت الذل يشمؿ فيزياء كىندسة المفاعبلت كعمكـ كىندسة المكاد كمكاد
المفاعبلت ،كالتحميؿ التنشيطى النيتركني كالتدريع اإلشعاعي ...كغيرىا ،ككذلؾ تطبيقات النظائر المشعة فى الطب كالصناعة
كالزراعة ...الخ
ب) المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع :
ييتـ ىذا المركز بأعماؿ البحكث كالتطكير الستخداـ مصادر اإلشعاع في األغراض الطبية كالزراعية كالصناعية
كغيرىا ،كالقياـ بالتطبيقات التكنكلكجية فييا .كيساىـ المركز فى تقديـ الخدمات التشعيعية لمجيات المختمفة عف طريؽ القياـ
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بتعقيـ المنتجات الطبية كاألنسجة البيكلكجية كحفظ األغذية باإلشعاع باإلضافة إلى القياـ بالتجارب عمى المستكل نصؼ
الصناعى لتحسيف خكاص المكاد البكليميرية كالمنسكجات كالمطاط كاألخشاب كالبكيات مما يرفع مف قيمتيا االقتصادية.
ج) مركز المعامل الحارة :
تتركز اىتمامات ىذا المركز فى تطكير الخبرة الكطنية فى مجاؿ معالجة النفايات المشعة ،ككذلؾ تطكير كانتاج النظائر
المشعة لكافة االستخدامات الطبية كالصناعية كالزراعية كغيرىا .ىذا باإلضافة إلى إنتاج المركبات الصيدالنية المرقمة كاسعة
االستخداـ فى التشخيص الطبى.
 -3هيئة المواد النووية :
تتبع ك ازرة الكيرباء كالطاقة المتجددة ،كتختص بما يمي:
• اقتراح السياسة العامة ككضع الخطط في مجاؿ المكاد النككية كمتابعة التطكر العالمي في مجاؿ اختصاصيا.
• إجراءات المسح الشامؿ لتحديد المناطؽ ذات اإلمكانيات في الخامات الذرية.
• إجراء البحكث كالدراسات كالتجارب لمكشؼ كالتنقيب عف الخامات ذات األىمية في الطاقة النككية.
• استخراج الخامات الذرية كتصنيعيا كاعدادىا لمتصدير كتنظيـ تداكليا كاستيرادىا كتصديرىا كاستخداماتيا.
• اقتراح االتفاقيات كابراـ العقكد مع الييئات كالشركات المصرية أك العربية أك األجنبية أك الدكلية في مجاالت اختصاصيا
كاالتفاؽ مع الجيات .األخرل في العمميات المشتركة.
• تدريب كاعداد المتخصصيف كاألفراد البلزميف كايفاد المنح كالبعثات.
 -2هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء :
تتبع ك ازرة الكيرباء كالطاقة المتجددة ،كقد صدر قانكف إنشاء الييئة عاـ  6592باختصاصات محددة ،كتـ مؤخ ار في
 65نكفمبر  6269تعديميا لتختص الييئة دكف غيرىا بما يمى:
• اقتراح إنشاء كاستخدامات محطات القكل النككية فى تكليد الكيرباء كازالة ممكحة المياه فى إطار سياسة الدكلة العامة .
• إجراء البحكث كالدراسات البلزمة لمشركعات إنشاء محطات القكل النككية.
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• كضع أسس مكاصفات مشركعات إنشاء محطات القكل النككية كتييئتيا لمتنفيذ.
• تنفيذ مشركعات إنشاء محطات القكل النككية كالمشركعات المرتبطة بيا أك المترتبة عمييا أك المتفرعة عنيا كتشغيميا
كادارتيا طبقا ألحدث األساليب العممية كالتكنكلكجية كالكقائية ،سكاء بنفسيا أك عف طريؽ الغير ممف تكمفو بذلؾ.
• القياـ بإعماؿ الخبرة كتنفيذ المشركعات التى تدخؿ فى اختصاص الييئة فى الداخؿ أك فى الخارج مع إمكانيات الييئة
كالخبرات التى تتكفر لدييا أك بكاسطتيا.
• عقد االتفاقيات في مجاؿ أنشطة الييئة مع الجيات المماثمة في الداخؿ كالخارج بما ال يتعارض مع مقتضيات األمف القكمي
كالقكانيف المنظمة لذلؾ.
• إجراء التجارب التطبيقية لتكنكلكجيا محطات القكل النككية
• إعداد كتأىيؿ الككادر البشرية بالداخؿ كالخارج بما يمزـ لتنفيذ كتشغيؿ كادارة محطات القكل النككية.
• تأسيس شركات مساىمة بمفردىا ،أك مع شركاء آخريف ،أك المساىمة في شركات قائمة ،كفقا ألحكاـ قانكف شركات
المساىمة كشركات التكصية باألسيـ كالشركات ذات المسئكلية المحدكدة الصادر بالقانكف رقـ  695لسنة  ،6516كبما ال
يتعارض مع أىداؼ الييئة.
كتباشر الييئة اختصاصيا بالتعاكف مع الييئات التابعة لك ازرة الكيرباء كالطاقة المتجددة ،ككافة األجيزة المعنية باألمر.
 -2هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية :
كىي ىيئة مستقمة أنشئت بالقانكف رقـ  9لسنة  6262كتتمتع بالشخصية االعتبارية كتتبع رئيس مجمس الكزراء ،كتتكلى
الييئة كافة األعماؿ التنظيمية كالمياـ الرقابية المتعمقة باألنشطة النككية كاإلشعاعية لبلستفادة مف االستخدامات السممية
لمطاقة الذرية ،كعمى نحك يضمف أماف كسبلمة اإلنساف كالممتمكات كالبيئة مف أخطار التعرض لئلشعاعات المؤينة كليا في
سبيؿ تحقيؽ كافة الصبلحيات البلزمة ،عمى النحك المكضح في المادة ( )66مف القانكف.
مف أىـ التطبيقات لبلستخدامات السممية لمطاقة الذرية ىك استخداـ مفاعبلت القكل النككية في تكليد الكيرباء كتحمية
مياه البحر كتدفئة الضكاحي السكنية .
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الخاتمة :
أف مصر ينبغي عمييا
بينما تقؼ مصر عمى يبعد خطكات قميمة مف تحقيؽ حمميا النككم ،مازاؿ بعض المشككيف يركف ٌ

00
أف ذلؾ
االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة مثؿ طاقة الرياح كالطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة في المستقبؿ( ) .كلكف نرل ٌ

الكضع ال ينطبؽ عمى مصر ،كأف محطة الضبعة النككية التي مف المقرر أف تقيميا شركة ركس أتكـ الركسية ،ستعمؿ عمى
تغيير االقتصاد المصرم بصكرة جذرية ،مع محافظتيا عمى البيئة بكؿ مككناتيا.
فمف الناحية البيئية ،مف المعركؼ أف مفاعبلت القكم النككية ال تنبعث منيا غازات ضارة بأية كميات ،كذلؾ عمى
العكس مف محطات الكقكد التقميدية التي تنبعث منيا غازات ضارة بالبيئة لعؿ مف أكثرىا خطكرة ثاني أكسيد الكربكف الذم
يؤثر بشكؿ ممحكظ عمى التغيرات المناخية كيتسبب في ظاىرة االحتباس الحرارم ،كبالتالي ارتفاع درجة ح اررة األرض .لذلؾ

أف محطات الطاقة النككية تمتمؾ القدرة عمى تعكيض الخمؿ الناتج عف انبعاث الغازات الضارة بالبيئة ،حيث تمكنت تمؾ
أؤكد ٌ

المحطات مف إعادة التكازف البيئي كفقا لممستكيات المطمكبة خبلؿ الفترة مف  6266 – 6221طبقا لبركتكككؿ كيكتك الخاص

بالحد مف إنبعاثات الغازات الضارة .كتجدر اإلشارة إلي أف الحفاظ عمي البيئة ليس نكعا مف الرفاىية ،كلكنو أمر ىاـ جدان
لئلنساف كالبيئة المحيطة بو عمى حد سكاء.

00

تيعتبر محطة الضبعة النككية التي تيعد جزءا مف البرنامج النككم المصرم ،مف المشركعات االقتصادية الصديقة لمبيئة كالتي تتسـ بمزايا متعددة .كيعتقد

أف مصر يمكنيا االستفادة مف الثركة اليائمة التي تمتمكيا مف الطاقة الشمسية كطاقة الرياح ،بدال مف إقامة محطة لمطاقة النككية بالضبعة ،كالحقيقة
الكثيركف ٌ
أف إقامة مشركع إلنتاج الطاقة النككية بالضبعة ال يعني عدـ االستفادة مف مصادر الطاقة األخرل ،كلكف إضافة الطاقة النككية ليذا المزيج يمثؿ شكبلن مف
ٌ

أشكاؿ التنكيع لمصادر الطاقة ،إلى جانب المزايا األخرل لمطاقة النككية كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ االستدامة كضآلة كمية النفايات الناتجة عف الطاقة النككية،
باإلضافة لجدكاىا االقتصادية الكبيرة .مف ناحية أخرل ،مازالت الطاقة الشمسية كطاقة الرياح محدكدة اإلنتاج ،مع ارتفاع تكاليؼ إنتاجيا إذا ما قكرنت بالطاقة
النككية التي تيعتبر أرخص مصادر الطاقة ،حيث يصؿ سعر الكيمك كات /ساعة الذم يتـ إنتاجو مف الطاقة النككية إلى  0,6سنت ،بينما أغبلىا ىي الكيرباء
الناتجة مف البتركؿ كالغاز ( 60.22 – 66.6لمكيمك كات/ساعة).
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توصيات ومقترحات ختامية
فػػي ختػػاـ ىػػذه الد ارسػػة  ،نػػكرد بعػػض التكصػػيات المقترحػػة عمٌيػػا تسػػيـ كلػػك بالقميػػؿ فػػي دعػػـ المسػػاعي كالجيػػكد الراميػػة لجعػػؿ ىػػذا
الكككب صحيان  ،سميمان  ،خاليان مػف عكامػؿ الػدمار كالخػراب التػي تػؤدم إلػى تآكمػو شػيئان فشػيئان كالتػي مػف أبرزىػا الطاقػة النككيػة سػكاء فػي
صكرتيا اإليجابية أـ السمبية ..مف ذلؾ نقكؿ :


إعبلميان :تفعيػؿ دكر اإلعػبلـ بمختمػؼ كسػائمو فػي نشػر الػكعي البيئػي كتثقيػؼ األمػـ حػكؿ الشػؤكف البيئيػة كالتيديػدات

المحدقة بيا جراء السمككيات التي يتبناىا اإلنساف في تعاممو مػع محيطػو .كتكعيػة سػكاف المنػاطؽ التػي اجتاحتيػا الكػكارث
النككية باألمراض كالتشكىات التي قد ترافؽ سػبلالتيـ عبػر الزمػاف .كػذلؾ العمػؿ عمػى جعػؿ يػكـ البيئػة –المكافػؽ  9حزيػراف

مف كؿ عاـ -يكمان ييسمط فيو الضكء عمى التغييرات البيئيػة كمسػبباتيا التػي طػرأت فػي العػاـ المنصػرـ ككيفيػة مجابيتيػا فػي
العاـ الذم يميو.


قانكنيان كسياسيان :تبني المزيد مف التشريعات عمى المستكييف الكطني كالدكلي بصكرة أكثر جدية كصرامة فيما يخص تنظػيـ

جب ػػر –ب ػػدالن م ػػف أف تينا ىش ػػد -جمي ػػع ال ػػدكؿ عم ػػى اإلنص ػػياع لي ػػا .فكج ػػكد
اس ػػتغبلؿ التف ػػاعبلت النككي ػػة س ػػمميان كحربيػ ػان  ،بحي ػػث تي ى
المعاىػدات الدكليػة التػي تي ىحػِّػرـ تمػؾ األسػمحة أك تحظػػر تجربتيػا أك التيديػد بيػا ال يكفػػي إف لػـ تكػف جميػػع دكؿ العػالـ خاضػعة ليػػا
بجدية .كبالتالي فإف سياسة الكيؿ بمكياليف التي تجبػر بعػض الػدكؿ عمػى نػزع أسػمحتيا النككيػة بمكجػب اإلتفاقيػات الدكليػة كتفػتح

الطريؽ أماـ البعض اآلخر –كعمى رأسيـ إسرائيؿ -لميركب كالتممص مف الخضكع ليذه اإلتفاقيات لف تيجدم نفعان عمػى اإلطػبلؽ
 ،بؿ ربما يككف في ذلؾ مضيعة لمكقت!
 رقابي ػان :تفعيػػؿ دكر الرقابػػة كالتفتػػيش مػػف ًقبػػؿ يمختىمىػػؼ الييئػػات كالككػػاالت الدكليػػة المختصػػة بالشػػكؿ الػػذم يشػػمؿ جميػػع
الدكؿ دكف استثناء  ،سكاء أكانت تمؾ التي تمتمػؾ منشػآت نككيػة تمػارس مػف خبلليػا أخطػر األنشػطة كأكثرىػا دمػا انر  ،أـ كانػت
مف الدكؿ النامية كالفقيرة التي تسمح مقابؿ بعض الماؿ بالعبث بأقاليميا لدفف السمكـ النككية فييا.

أف ىناؾ بعض االقتراحات التي قد تيساىـ في تدعيـ الحؽ في بيئة نظيفة كسميمة ،نذكر منيا :
ككذلؾ نرل ٌ
 -6يجب االلتزاـ بالنظاـ األساسي لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية كالذم يكجب عمى الدكؿ االطراؼ فيو أف تبرـ مع الككالة
اتفاقيات ثنائية لمخضكع لنظاـ الضمانات الدكلية كالتي تكفؿ إخضاع كافة المنشآت كالمشركعات النككية لنظاـ الرقابة
كالتفتيش المسبؽ أك البلحؽ لكي تضمف تحقيؽ أمريف ىما  :عدـ تحكليا لؤلغراض العسكرية  ،كعدـ إلحاقيا أض ار انر
باإلنساف كالبيئة كالثركات الحية كغير الحية .
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 -6االلتزاـ بالتخمص بشكؿ أمف مف النفايات الخطرة بصكرة عامة كالنككية بصكرة خاصة لما ليا مف أضا ار خطيرة تصيب
صحة اإلنساف كالبيئة كالثركات الحيكانية كالسمكية .
ىناؾ التزامان جكىريا يقع عمى عاتؽ الدكؿ بكجكب التخمص بصكرة آمنو مف النفايات الخطرة كاخضاعيا لنظاـ خاص
يمنع اض ارراىا  ،كاال تتحمؿ المسئكلية الدكلية المترتبة عمى ىذه األضرار .
تترسخ
 -0تعميـ التربية البيئية في المدارس كالجامعات كادراجيا ضمف بعض المك ٌاد التربكية ك
ٌ
التعميمية ٌ
ألف الحقكؽ كالكاجبات ٌ
مف خبلؿ الكعي بيا  ،فيي ضركرة فرضتيا الحاجة لتفادم ىذه الككارث الطبيعية .

 -4تحقيؽ التكازف بيف متطمبات التنمية كمقتضيات حماية البيئة يتحقؽ  ،كما ىك الحاؿ بالنسبة ألسمكب التخطيط البيئي
الذم يتكرس مف خبللو مبدأ إدماج البعد البيئي ضمف إستراتيجية التنمية .
 -9يجب أف يكرس المشرع الحؽ في اإلعبلـ كاإلطبلع البيئي مف خبلؿ مستكييف ،المستكل األكؿ باعتباره حقا عاما أما
المستكل الثاني باعتباره حقا خاصا كترؾ مسألة تطبيؽ ىذه المكاد لمنصكص التنظيمية ،أم أف المشرع يجب أف يعترؼ
لممكاطنيف بأحقيتيـ في متابعة ما يحيط بيـ عمى المستكل البيئي لكف اإلشكاؿ الذم يثار في ىذا الصدد ليس مسالة
الحؽ في اإلعبلـ كاالطبلع البيئي كانما في اآلليات التطبيقية لممارسة الحؽ في اإلعبلـ كاالطبلع البيئي التي نسجؿ
غيابيا.
الدفع بدكر األفراد
 -2العمؿ عمى الترفيع في القيمة
بيئية تقكـ عمى ٌ
القانكنية لمحؽ بإدراجو في ٌ
اطية ٌ
الدستكر  ،كارساء ديمقر ٌ
ٌ
مف خبلؿ االستشارات في مجاؿ البيئة كسبر اآلراء كاشراؾ ذكم الخبرة كاالختصاص عند مناقشة مشاريع قكانيف أك
مراجعة فصكؿ في الدستكر تتعمؽ بالبيئة .
المضرة بالبيئة .
 -9تحسيف صياغة كراسات الشركط المتعمقة باألنشطة
ٌ
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