استمارة المشاركة في الممتقى الدولي الموسوم ب :القانون والبيئة
من الفترة  32 – 32ابريل 3102
بكمية الحقوق – جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية
االسم والمقب :بن عومر محمد الصالح
الرتبة العممية :دكتور في القانون الخاص

االسم والمقب :بمبالي يمينة
الريبة العممية :باحثة دكتوراه قانون البيئة
والتنمية المستدامة

الوظيفة :استاذ محاضر قسم أ بجامعة أحمد دراية – أدرار -الجزائر

الوظيفة :استاذة مؤقتة بجامعة أحمد
دراية – أدرار -الجزائر

محور المشاركة :المحور األول"التشريعات ودورها ي مكافحة التموث والحفاظ عمى البيئة"
عنوان المداخمة:
دور اإلعالم البيئي في حماية البيئة من التموث في ضوء التشريع الجزائري "النفايات المشعة انمودجاً"

دور اإلعالم البيئي في حماية البيئة من التموث في ضوء التشريع الجزائري "النفايات المشعة انمودجاً"
مقدمة:
تعتبر البيئة مف المواضيع التي حظيػت بهتتمػهـ يبيػر مػف بػؿ المشػرييف والبػهحنيف ي ػخ افػتظؼ ظػ ار
ألتميتهه الفهصة في بقهء واستم اررية البقهء ي خ يويب األرض ،والبيئة يرضت ألشيهؿ شتخ مػف أ ػواع الت ػوث
وأفطرتػػه الت ػػوث بػػهلمواد المشػػعة تهتػػأل األفي ػرة التػػي تعػػه ي م هػػه البيئػػة ال زائريػػة فػػي صػػحرائهه ت ػػة لمف ػػهت
الت ي ػرات ال وويػػة ال ر سػػية بت ػػؾ الم طقػػة ،والتػػي ال ازلػػت ترسػػي بانهرتػػه الضػػهرة ي ػػخ البيئػػة واى سػػهف ي ػػخ حػػد
السػواء ،وتػػذا الموضػػوع لػػأل وا ػػب يػػدة ل معهل ػػة والتػػي مػػف بي هػػه اىيػػظـ البيئيػػة يةيػػة ه و يػػة لحمهيػػة البيئػػة مػػف
أضرار الت وث بهل هيهت ال ووية أو المشعة.
وتر ػػع أصػػوؿ االتتمػػهـ بهلبيئػػة مػػف ال هحيػػة اىيظميػػة إلػػخ س ػ ة  0871بمدي ػػة "مي ػػي سػػوته" بهلواليػػهت
المتحدة األمرييية ،حيف أسس  Hallockم ة ي يت بقضهيه البيئي ،وريزت تهتأل األفيرة ي خ الحيػهة البريػة فػي
س المدي ة ،ومف سػ ة  0991بػدأت ػؿ وسػهئؿ اىيػظـ األمريييػة تهػتـ بػذات الموضػوع أال وتػو البيئػة ،وفػي
سػ ة  0969صػػدر يتػػهب  Rachel Carsomبع ػواف " الربيػػع الصػػهمت" ،وتػوالخ االتتمػػهـ بقضػػهيه البيئػػة مػػف
وا ب مفت ة ،وي يأل وفي س ة  0961شهرؾ حو مه يزيد يػف" "111111نػظث مئػة ألػؼ أمرييػي فػي مظػهترة
يػػوـ األرض ،وفػػي ػػس ال ػػرض أي ػػف الػرئيس األمرييػػي " ييسػػوف" يػػف أ شػػهء ويهلػػة حمهيػػة البيئػػة ،تع ػػخ تهتػػأل
األفيرة بهل وا ب البيئية ،وفي س ة  0971أ شة "إدوارد هيت" رئيس الوزراء بإ ت ار و ازرة البيئة.0
وا عيس ذلؾ ي خ التشريعهت الداف ية لبه ي الدوؿ وتـ تيريس اىيظـ البيئػي ضػمف صوصػهه وفهصػة
البيئية م هه ،بمه في ذلؾ التشريع ال زائري تذا األفير الذي يرسػأل ضػمف وايػد حمهيػة البيئػة .والتػي ػهء ػه وف
حمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة الصهدر س ة .9111
فمه مدى ي هية ال صوص الفهصة بػهىيظـ البيئيػة فػي حمهيػة البيئػة مػف ال هيػهت المشػعة فػي التشػريع
ال زائري؟
وس ػػيتـ معهل ػػة ت ػػذا الموض ػػوع م ػػف ف ػػظؿ مبحن ػػيف فص ػػص المبح ػػث األوؿ لحص ػػر الم ػػهتيـ المتع ق ػػة
بهلموضػػوع أال وتػػي اىيػػظـ البيئػػي وال هيػػهت المشػػعة أ امػػه المبحػػث النػػه ي فت ػػهوؿ دور اىيػػظـ البيئػػي فػػي حمهيػػة
البيئية مف الت وث.
1

انظر في ذلك مجاني باديس ،دور اإلعالم البيئي في نشر الوعي البيئي ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،العدد
 /03سبتمبر  .7312ص .062

المبحث األول :مفاهيم عامة حول اإلعالم البيئي والنفايات المشعة.
مػػف فػػظؿ تػػذا الع صػػر و بػػؿ ال ػػوص فػػي موضػػوع الد ارسػػة سػػيتـ التطػػرؽ إلػػخ المقصػػود مػػف اىيػػظـ
البيئي "المط ب األوؿ" وال هيهت المشعة "المط ب النه ي"
المطمب األول :اإلعالم البيئي
اىيظـ 9البيئي تو أداة تعمؿ ي خ توضيح الم هتيـ البيئية ،و شر النقهفة البيئية والر ي بهلويي البيئي،
المسبؽ لألتداؼ
ب ية فهـ الظروؼ البيئية مف أ ؿ إحداث تةنير في المستقبؿ مف فظؿ التفطيط اىيظمي ُ
المر وة م أل.1
ويعرؼ أيضه ي خ أ أل ":إيظـ يس ط ي خ يؿ المشهيؿ البيئية مف بدايتهه وليس بعد و ويأل ،وي قؿ

ل مهور المعرفة واالتتمهـ والق ؽ ي خ بيئتأل مف فظؿ وات االتصهؿ والتةنير ال مهتيري التي يتـ االتصهؿ مف

فظلهه في س الو ت بم مويهت ضفمة وغير مت ه سة مف ال مهور المستهدؼ ،وي خ طهؽ مهتيري دوف

أف ييوف ت هؾ وع مف الموا هة المبهشرة بيف المصدر وال مهور ".ويعرؼ أيضه أ أل ":شيؿ مف أشيهؿ االتصهؿ

المع خ بشؤوف البيئة وتو يعمؿ ي خ التعهمؿ االي هبي مع البيئة ،واي هد الح وؿ لمشيظتأل ،يمه يعمؿ ي خ
التويية البيئية بواسطة الت طية اىفبهرية لألحداث بيؿ الوسهئؿ المتهحة في اىيظـ ييؿ"4.

يعرؼ االيظـ البيئي ي خ أ أل أداة ي خ توضيح الم هتيـ البيئية مف فظؿ إحهطة ال مهور المت قي

والمستهدفيف بهلرسهلة اىيظمية البيئية بيهفة الحقهئؽ والمع ومهت الموضويية بمه يسهـ في تةصيؿ ت مية البيئة
المستديمة وت وير المستهدفيف برأي سديد في الموضويهت والمشيظت البيئية المنهرة والمطروحة.

وفي تعري هً آفر يقصد بهىيظـ البيئي بة أل ذلؾ اىيظـ الذي يهدؼ إلخ تشييؿ الويي البيئي لدى

ال مهور وزيهدة اتتمهـ بقضهيه البيئة واتهحة ال رصة لهـ اليتسهب المع ومهت والمعهرؼ والفبرات المفت ة التي
تديـ القيـ والمعهرؼ واالت هتهت البيئية اىي هبية لديهـ بمه يضمف س وييهت اي هبية لديهـ محتم ة يميف تو عه

مستقبظ حيهؿ ضهيه بيئية ا طظ هً مف القهيدة العريضة مف ال مهتير التي

ح اىيظـ في تحوي هه مف موع

س بية إلخ فئهت مهمة ومشهرية اي هبية إزاء م تمعهه و ضهيهه فهصة البيئية م هه.
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5

يقصد بمصط ح اىيظـ يمه هؿ الديتور يوسؼ هسـ":تو تزويد ال هس بهألفبهر الصهد ة والمع ومهت الصحيحة والحقهئؽ النهبتة

التي تسهيد ي خ تيويف رأي في وا عة معي ة ".مشهر إليأل مف طرؼ :فير الديف ح هر فرفهف ،المر ع السهبؽ ،ص .41

1

فير الديف ح هر فرفهف ، ،ص .49

4

بقدار يمهؿ ،اإلعالم البيئي من منظور قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة ،م ة البحوث الع مية في التشػريعهت البيئيػة،

5

مجاني باديس ،المر ع السهبؽ ،ص .168

العدد السهدس ،همعة بف ف دوف ،تيهرت ،م بر البحث في تشريعهت حمهية ال ظهـ البيئي ،9106 ،ص .144

وي يأل يهدؼ اىيظـ البيئي إلخ مع الحقهئؽ في الشةف البيئة و شرته يف طريؽ وسهئؿ اىيظـ مف
أ ؿ م هبهة المشهيؿ التي ي تط أر ي خ البيئة تذا مف هة ،ومف هة أفرى صد تحقيؽ ويي بيئي لدى

ال مهور.

ولقد أشهر المشرع ال زائري ضمف القه وف ر ـ  01 – 11المتع ؽ بحمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة

لإليظـ البيئي بمو ب المهدة النهلنة في فقرتهه النهم ة م أل تحت مسمخ مبدأ "اىيظـ والمشهرية" والتي هء
فيهه ":مبدأ اىيظـ والمشهرية ،الذي ييوف بمقتضهه ليؿ شفص الحؽ في أف ييوف ي خ ي ـ بحهلة البيئة،

والمشهرية في اى راءات التي د تضر بهلبيئة"6.
المطمب الثاني :النفايات المشعة

تعتبػػر ال هيػػهت المشػػعة"ال ووية" مػػف أفطػػر المف ػػهت ال هت ػػة يػػف اسػػتعمهؿ الطاه ػػة ال وويػػة بشػػقيهه
الس ػ مي والعسػػيري ،أل هػػه تػػؤنر س ػ بهً ي ػػخ ال ظػػهـ البيئػػي وي ػػخ صػػحة اى سػػهف ي ػػخ حػػداً س ػواء ،وتُنيػػر مشػػهيؿ
يم ية فهصة فيمه يفص التف ص م هه ،لذلؾ تطػرؽ فػي تػذا المط ػب لتعريػؼ ال هيػهت ال وويػة (الفررع األول
وطرؽ التف ص م هه (الفرع الثاني) ،يهف الزمه ي يه التطرؽ أوالً إلخ تحديد المقصود مف ال هيهت بص ة يهمة.
يرفت م ظمة الصػحة العهلميػة ال هيػهت ،بة هػه بعػض األشػيهء التػي أصػبح صػهحبهه ال يريػدته فػي ميػهف
مه ،و و ت مه ،والتي أصبحت ليست لهه يمة أو أتمية.7
ويرؼ فبراء الب ؾ الدولي ال هية بة هػػه ":الشػيء الػذي أصػبح ليػػس لػأل أيػػة يػػمة فػي اىسػتعمهؿ ،فػي حػيف
إذا يػػهف بهىميػػهف تػػدويره ةرسػػي تة) بحيػػث يميػػف اسػػتعمهلأل أو اسػػتر هع بعػػض ميو هتػػأل ف ػػي تػػذه الحهلػػة ال تعتبػػر
هية".

8

وفػػي تعريػػؼ أفػػر تعتبػػر ال هيػػة مػػهدة ذات يمػػة ا تصػػهدية معدومػة أو سػػهلبة مػػف و هػػة ظػػر صػػهحبهه فػػي
و ت وزمهف معي يف 9.وحسب تذا التعريؼ تقدر القيمة اال تصػهدية ل هيػة بحسػب حه ػة صػهحبهه إليهػه فػي زمػف
معيف.

6

ـ  8/1م ػػف القػ ػػه وف ر ػ ػػـ  01 – 11الم ػػؤرخ فػ ػػي  09يوليػ ػػو سػ ػ ة  ،9111المتع ػ ػػؽ بحمهيػ ػػة البيئ ػػة فػ ػػي إطػ ػػهر الت ميػ ػػة

المستدامة ،ج ر ج يدد  41المؤرفة في .9111 – 17 – 91

7

مشهر إليأل مف طػرؼ :سػعيدي بيهػة ،تسريير النفايرات الحضررية فري الجزائرر برين الواقرع والفاعميرةو والمطموبرةو ( دراسرة حالرة

8

مشهر إليأل مف طرؼ :مهداوي يبد القهدر ،حق الدولة في استخدام الطاقة النووية لؤلغراض السممية ،رسهلة مه سػتير ،ي يػة

الجزائر العاصمة ) ،مه ستير ،ي ية الحقوؽ والع وـ السيهسية ،همعة بومرداس ،9109 -9100 ،ص .68
الحقوؽ والع وـ السيهسية ،همعة الديتور موالي الطهتر ،سعيدة ،9119 -9118 ،ص .97

المشػػرع الم ربػػي أشػػهر بػػدورة ل هيػػة مػػف فػػظؿ القػػه وف الفػػهص بهستصػػظح وحمهيػػة البيئػػة بمو ػػب ـ 94 /1
والتي هء فيهه ":ال هيهت :يؿ المف هت والبقهيه ال هت ة يف يم يهت استفظص أو اسػتعمهؿ أو تحويػؿ أو إ تػهج
أو استعمهؿ أو م ار بة أو تص ية وبص ة يهمة يؿ المواد واألشيهء المتف خ ي هه أو ي زـ صهحبهه بػهلتف ص م هػه
بهدؼ يدـ اىضرار بهلصحة وال ظهفة العمومية وبهلبيئة".

01

وفػػي ػػس السػػيهؽ ذتػػب المش ػرع اليم ػػخ إلػػخ تعريػػؼ ال هيػػة مػػف فػػظؿ المػػهدة النه يػػة فػػي فقرتهػػه السهدسػػة يشػػر
والتػػي ػػهء فيهػػه ":ال هيػػة :مػواد وأشػػيهء أو م قػوالت ي ػػرى الػػتف ص م هػػه طبقػػه ىحيػػهـ القػوا يف السػػهرية أو يرغػػب
حهئزته في إيهدة استفدامهه أو تحييدته أو التف ص م هه"00.
المشرع ال زائري بدوره وبمو ب ـ  1مف القه وف  09 -10المتع ػؽ بتسػيير ال هيػهت وم ار بتهػه وازالتهػه
يػرؼ ال هيػة بة هػه ":يػػؿ البقهيػه ال هت ػة يػف يم يػػهت اى تػهج أو التحويػؿ أو االسػتعمهؿ وبصػ ة ايػـ يػؿ مػػهدة أو
م ت ػػوج وي ػػؿ م ق ػػوؿ يق ػػوـ المهل ػػؾ أو الح ػػهئز ب ػػهلتف ص م ػػأل أو ص ػػد ال ػػتف ص م ػػأل ،أو ي ػػزـ ب ػػهلتف ص م ػػأل أو
بإزالتػػأل ،09".وي ػػخ حسػػب تػػذا التعريػػؼ

ػػد أف المشػػرع ال ازئػػري ميػػز بػػيف ال هيػػهت التػػي يقػػوـ المهلػػؾ بػػهلتف ص

م هػػه ،وذلػػؾ بهيتبهرتػػه هيػػهت غيػػر فطػرة وبػػيف ال هيػػهت التػػي ي ػػزـ المهلػػؾ والحػػهئز بػػهلتف ص م هػػه وازالتهػػه ،وتػػذا
التميػػز ي ػػخ ػػوع ال هي ػػهت يقػػوـ ي ػػخ أسػػهس فط ػػورة المػػهدة أو الم ػػتل أو الم قػػوؿ ال ػػهتل يػػف يم يػػهت اى ت ػػهج
والتحويؿ أو االست ظؿ.
يمومهً ومف فظؿ التعهرؼ السهبقة يمي ػه القػوؿ بػةف ال هيػة تػي ت ػؾ المف ػهت ال هت ػة يػف اسػتعمهؿ مػه،
والتي أصبح مهليهه في غ خ ي هػه فػي زمػف وو ػت معي ػيف ،ظػ اًر أل هػه وبػدورته تشػيؿ فط ًػر ي ػخ ال ظػهـ البيئػي

وي خ الصحة العهمة ،ولهذا ي ب التف ص م هه بصورة آم ة حتخ ال تشيؿ فط اًر ي خ البيئة وصحة اى سهف.
وي يأل فإف ال هيهت ت قسـ بحسب فطورتهه إلخ وييف وتي:

9

سعيدي بيهة ،المر ع السهبؽ ،ص .68

01

ـ  94/1مف ظهير شريؼ ر ـ  0 - 11 - 59صهدر في  01ربيػع األوؿ  0494ة  09مػهي  )9111بت يػذ القػه وف -11

00

ـ  / 9القػػه وف اليم ػػي ر ػػـ ة )96لسػ ة  0995بشػػةف حمهيػػة البيئػػة لسػ ة  ،0995المػػؤرخ فػػي  99أيتػػوبر  ،0995ج ر ي يػػدد

 00المتع ؽ بحمهية واستصظح البيئة ،ج ر ـ يدد  08 -5008ربيع األفر  0494ة  09يو يو .)9111
 91لس ة .0995

09

ا ظر :ـ  1مف القه وف ر ـ  09 – 10المؤرخ في  09ديسمبر  9110المتع ؽ بتسيير ال هيػهت وم ار بتهػه وازالتهػه ،ج رج ،يػدد

 77المؤرفة في .9110 – 09 – 05

أ) النفايررات الحميرردة :وتػػي م مػػوع المف ػػهت أو المػواد التػػي ال ُيحػػدث و ودتػػه مشػػيظت بيئيػػة فطيػرة حيػػث يسػػهؿ
التف ص م هه بصورة آم ة بيئيهً.

ب) النفايررات الخطرررة :وتػػي ت ػػؾ ال هيػػهت التػػي تشػػتمؿ ي ػػخ مريبػػهت معد يػػة أو إشػػعهيية تػػؤدي إلػػخ مشػػهيؿ بيئػػة
فطيرة.01
وفي تذا الصدد تطرؽ المشرع ال زائري ل هيهت الفطرة تحت مسمخ "ال هيهت الفهصة الفطرة" ،وذلؾ
بمو ب المهدة  6/1مف القه وف  09 – 10حيث هء فيهػه ":يػؿ ال هيػهت الفهصػة التػي ب عػؿ ميو هتهػه الفهصػة
والمواد السهمة التي تحتويهه ُيحتمؿ أف تُضر بهلصحة العمومية أو البيئة ،04".وي يأل ت درج ال هيهت ال ووية والتػي

تي محؿ الدراسة ضمف ال هيهت الفهصة الفطرة ظ اًر الحتوائهه ي خ مواد سهمة ُمضرة بهلصػحة العهمػة ،وبيهفػة
ي هصر الوسط البيئي.

04

تـ االطظع ي ية يوـ www.eekn.net/posts/6007810/00.9106/16/90

13

ـ  6/1مػػف القػػه وف ر ػػـ  09 – 10السػػهلؼ الػػذير ،مػػف فػػظؿ تهتػػأل المػػهدة يػػدد المشػػرع ال ازئػػري يػػدد م مويػػة مػػف ال هيػػهت

بهىضهفة ل هيهت الفهصة الفطرة السهل ة الذير وتي:
-

النفايات المنزلية وما شابهها :يؿ ال هيػهت ال هت ػة يػف ال شػهطهت الم زليػة والتػي ب عػؿ ضػفهمة ح مهػه ال يميػف معهػه

-

النفايات الضخمة :يؿ ال هيهت ال هت ة يػف ال شػهطهت الصػ هيية والزراييػة والعظ يػة والفػدمهت ويػؿ ال شػهطهت األفػرى

مع ال هيهت الم زلية.

والتػػي ب عػػؿ طبيعتهػػه وميو ػػهت المػواد التػػي تحتويهػػه ال يميػػف معهػػه و ق هػػه ومعهل هػػه بػ س الشػػروط مػػع ال هيػػهت الم زليػػة

ومه شهبههه وال هيهت الههمدة.
-

نفايات النشاطات العالجية :يؿ ال هيهت ال هت ػة يػف شػهطهت ال حػص والمتهبعػة والعػظج الو ػهئي أو العظ ػي فػي م ػهؿ

-

النفايات الهامدة :يؿ ال هيهت ال هت ة السيمه يف است ظؿ المحه ر والم ه ـ ويف أش هؿ الهػدـ والب ػهء ،أو التػرميـ والتػي

الطب البشري والبيطري.

ال يطػ أر ي يهػػه أي ت ييػػر فيزيػػهئي أو ييمػػهوي أو بيولػػو ي ي ػػد إلقهئهػػه فػػي الم ػػهرغ والتػػي لػػـ ت ػػوث بمػواد فطػرة أو بع هصػػر
أفرى تسبب أضرار يحتمؿ أف تضر بهلصحة العمومية و /أو بهلبيئػة ،وا ظػر يػذلؾ المػهدة  5مػف ػس القػه وف ،وبػهلر وع

االت ه ية بهزؿ لعهـ  0989بشةف قؿ ال هيهت الفطرة والتف ص م هه يبر الحػدود ،ال هيػهت الفطػرة بمو ػب ـ  0/0والتػي
هء فيهه ":ألغراض تذه االت ه ية ،تعتبر ال هيهت التهلية التي تفضع ل قؿ يبر الحدود " ،هيهت فطرة"
أ)

ال هيػػهت التػػي ت تمػػي إلػػخ أي فئػػة فػػي الم حػػؽ األوؿ ،إال إذا يه ػػت تتميػػز بػػةي مػػف الف ػواص ال ػواردة فػػي الم حػػؽ
النهلث.

ب) ال هيػػهت التػػي ال تشػػتم هه ال قػػرة ةأ) ولي هػػه تعػػرؼ أو ي ظػػر إليهػػه بمو ػػب التشػ ػريع المح ػػي لطػػرؼ التص ػػدير أو
االستيراد أو العبور ،بوص هه هيػهت فطػرة ،".وبػهلعودة الػي المظحػؽ المشػهر إليهػه فػي تػذه المػهدة

ػد أف ات ه يػة

ب ػػهزؿ ح ػػددت ض ػػمف الم حػ ػؽ األوؿ حػ ػوالي  41ػػوع م ػػف ال هي ػػهت بهيتبهرت ػػه فطػ ػرة ،ولي ػػف بش ػػرط أف تتمي ػػع ت ػػده
ال هيػػهت بإحػػدى الف ػواص الفط ػرة ال ػواردة فػػي الم حػػؽ النهلػػث فػػي ػػس االت ه يػػة يفهصػػية اال
االحتراؽ ،والتةيسد.)...

ػػهر واالشػػتعهؿ و

وتذا مه أ ره المشرع اليم خ مف فظؿ المهدة النه ية مف فقرتهه السػهبعة يشػر ،والتػي ػهء فيهػه ":ال هيػهت
الفط ػرة :أيػػة هيػػة تتولػػد مػػف العم يػػهت الص ػ هيية أو الييمهئيػػة أو اىشػػعهيية وتيتسػػب ص ػ أل الفطػػورة بسػػبب مػػه
تحتويػػأل مػػف م ػواد أو تريي ػزات لم ػواد أو بسػػبب ت هيظتهػػه الييمهئيػػة أو مػػه تتسػػـ بػػأل مػػف سػػمية أو هب ػػة لظ

ػػهر

وىحداث التايؿ أو أية فصهئص أفرى ي ـ ي هه فط ار ي خ حيهة اى سهف أو الحيواف أو ال بهت أو ي خ البيئة
سواء بم ردته أو ي د اتصهلهه ب هيهت أفرى".

05

ويرفت ال هية الفطرة بة هه ":بقهيه غير هب ة لظستعمهؿ ،هت ة يف مهدة مه؛ يبقهيه االفتراؽ ال ووي".06
إف اسػػتفداـ الطاه ػػة ال وويػػة يف ػػؼ و ارئػػأل ح ػػـ يبي ػرة مػػف ال هيػػهت بةشػػيهؿ مفت ػػة ومت هوتػػة فػػي ح ػػـ
فطورتهػػه ،و تشػػيؿ فط ػ اًر يبي ػ اًر ي ػػخ صػػحة اى سػػهف وال ظػػهـ اىييولػػو ي فػػي ػػس الو ػػت ،ويقصػػد بهل هيػػهت
ال وويػػة أ هػػه ":يػػؿ مػػه ال ير ػػخ اسػػتعمهلأل وييػػوف محتوي ػهً ي ػػخ أو م ون ػهً بةيو ػػأل مشػػعة تزيػػد يم ػهً ي ػػخ المسػػتويهت
المسموح بهه.07".
ويقص ػػد به ػػه ي ػػذلؾ":بقهيه التػ ػ ػ هيظت ال ػ ػػووية المس ػػتفدمة ف ػػي الم ػػهيظت الذري ػػة ،ألغػ ػراض يدي ػػدةو م ه ػػه
ُ

األبحهث ،وا تهج ظهئر مشعة الستفدامهت س مية ويظ يػة وحربيػة ،وبػذلؾ فهػي بقهيػه الع هصػر المشػعة بعػد فقػد
ال شػػهط اىشػػعهيي لهػػه" ،08وتعتبػػر ال هيػػهت المشػػعة أو ال وويػػة مػػف ال هيػػهت الفطػرة ،فػػي حػيف تفت ػػؼ فطورتهػػه
بحسب ترييز المهدة المشعة بهه و درتهه ي خ البقهء مدة أطوؿ.09
وتعتبر ال هيهت ال ووية مف هت لعدة يم يهت تي ولو ية؛ م هه الو ود المسته ؾ في المحطهت ال ووية الذي
يتط ػػب اس ػػتفدامأل و ػػود ديػػػد ،بهىض ػػهفة إل ػػخ ال ظػػػهئر المش ػػعة المس ػػتفدمة فػػػي م اري ػػز البح ػػث والمستش ػ ػ يهت
والمص ػػه ع ،وي ػػذلؾ ال هي ػػهت الت ػػي ت ػػتل ي ػػف اس ػػتفظص اليو ار ي ػػوـ 91،ت ػػذا بهىض ػػهفة ل هي ػػهت الت ػػي ت ػػتل ي ػػف

05

ـ  07/9مف القه وف ر ـ مف القه وف اليم ي ر ـ ة )96لس ة  0995بشةف حمهية البيئة السهلؼ الذير.

06

لتػػيـ هديػػة ،دور المنظمررات الدوليررة فرري حمايررة البيئررة مررن التمرروث بالنفايررات الخطرررة ،أطروحػػة ديتػػوراه ،ي يػػة الحقػػوؽ والع ػػوـ

07

تشهـ يمر أحمػد الشػهفعي ،النظرام القرانوني السرتخدام الطاقرة فري الفضراء الخرارجي ،أطروحػة ديتػوراه ،همعػة يػيف الشػمس،

08

مهػػداوي يبػػد القػػهدر ،حررق الدولررة فرري اسررتخدام لطاقررة النوويررة لؤلغ رراض السررممية ،رسػػهلة مه سػػتير همعػػة م ػوالي الطػػهتر

09

مهداوي يبد القهدر ،االستخدام السممي لطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطمبات األمن النرووي ،المر ػع السػهبؽ،

91

ممدوح حهمد يطية وسحر مصط خ حهفظ ، ،ص .69

السيهسية ،همعة حهج لفضر ،بهت ة ،9104 – 9101 ،ص .70

القهترة ،س ة  ، 9101ص .67

سعيدة ،9119 – 9118 ،ص .98
ص .60

الت يرات ال ووية سواء يه ت الستفدامهه الس مي أو العسيري ،وي يأل فإف ال هيػهت ال وويػة " :ت ػؾ المػواد السػهئ ة
أو الص بة التي يتـ أو ُي زـ التف ص م هه بطريقة آم ة حسب مه أ ره القه وف الدولي في تذا الشةف والتشػريعهت

الداف ية ل دوؿ".

90

في حيف يرفتهه الويهلػة الدوليػة ل طه ػة الذريػة ي ػخ أ هػه ":مػواد تحتػوي ي ػخ ظػهئر ُمشػعة أو م ونػة بهػذه
ال ظػهئر ولهػه مسػتويهت إشػػعهيية ت ػوؽ المسػتويهت اىشػػعهيية اىيتيهديػة المقبولػة مػػف ال هػهت الوصػية ،وال يبػػدو
لهه م عػة فػي الو ػت الحهضػر أو المسػتقبؿ" 99،ويرفهػه مينػهؽ حسػف التصػرؼ ل ويهلػة الدوليػة لطه ػة الذريػة ي ػخ
أ هػػه:ة يػػؿ مػػهدة مشػػعة أو م ونػػة بهىشػػعهيهت والتػػي يعػػد ترييزتػػه ومسػػتوى شػػهطهه أي ػػخ مػػف اليميػػهت المع ػػهة
المحددة مف الس طهت المفتصة والتي ال تص ح ألي استفداـ).
وب ػػهلر وع ل ق ػػه وف ال ازئ ػػري بهس ػػتقراء الق ػػه وف ر ػػـ  01 – 11المتع ػػؽ بحمهي ػػة البيئ ػػة ف ػػي إط ػػهر الت مي ػػة
المستدامة

ده استبعد ال هيهت المشعة مف طه أل وذلؾ بمو ب المهدة  1/69و التي هء فيهه ":ال تطبؽ أحيهـ

المشػعة"
تػذا ال صػؿ ي ػػخ  ...المػواد ُ

91

فمػػف فػظؿ تػذا الػ ص

ػد بػةف المشػػرع اسػتبعد يػؿ مهلػػأل يظ ػة بػػهلمواد

المشعة ،بمه في ذلؾ ال هيهت ال ووية بهيتبهرته مهدة تحتوي ي خ إشعهيهت مؤي ة.
بهلرغـ مف ذلؾ إال أف المشرع ال زائري تعػرض ل هيػة المشػعة بصػدد المرسػوـ الرئهسػي ر ػـ 009 – 15

المتع ؽ بتسيير ال هيهت المشعة مف فظؿ ـ  0/1حيث ايتبػر أ هػه يؿ":مػهدة تحتػوي ي ػخ ي هصػر إشعهييػػة أو
أي شهط متو ع".
م ونػة ،بهه مستويهت ترييز أو شهط تت هوز حدود اىي هء ،و التي ال تدفؿ في ّ

94

وب هء ي خ مه ُذير مػف م ػهتيـ ل هيػهت ال وويػة أيػظه أمي ػه القػوؿ بػةف ال هيػة ال وويػة تػي ت ػؾ المف ػهت
التي ت تل يف أي استعمهؿ لطه ة ال ووية وتمتهز ب شهط إشعهيي معيف ،وتُشيؿ فط اًر ي خ الوسط البيئي وي خ
صحة اى سهف وبه ي اليهئ هت الحية ،وال يميف اىست هدة م هه في أي شهط آفر ويميف تقسيـ ال هيهت ال ووية
إلخ نظث مستويهت بحسب ترييز اىشعهع ال ووي بهه وتي يمهي ي:
90

مسػػعود بػػف يبػػد الػػرحمف زيػػداف ،المسررؤولية الدوليررة عررن نقررل النفايررات النوويررة إلررى الرردول الناميررةو الم ػػة العربيػػة لد ارسػػهت

99

س س ة ال دوات ،التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ،دراسات وأبحاث وشهادات ،س س ة م شػورات المريػز الػوط ي ل د ارسػهت

91

ـ  1/69مػػف القػػه وف ر ػػـ  01 – 11المػػؤرخ فػػي  09يوليػػو س ػ ة  ،9111المتع ػػؽ بحمهيػػة البيئػػة فػػي إطػػهر الت ميػػة المسػػتدامة،

األم ية والتدريب ،الم د  ،11العدد  ،9الريهض ،9104 ،ص .71

في مريز البحث في الحرية الوط ية ونورة أوؿ وفمبر  ،0954دار تومة ،ال زائر ،دوف س ة ،ص .010

السهلؼ الذير.

94ـ  0/1مف المرسوـ الرئهسي ر ـ  009 – 15مؤرخ في  9ربيع األوؿ يهـ  0496الموافػؽ  00أبريػؿ سػ ة  9115يتع ػؽ بتسػيير
ال هيهت المشعة ج ر ج ،العدد  ،97المؤرفة في  01أبريؿ س ة .9115

 0نفايات منخفضة المستوى اإلشعاعي:
تػػذا ال ػػوع مػػف ال هيػػهت تتميػػز بهحتوائهػػه ي ػػخ يميػػهت ُمهمػػة مػػف ال ظػػهئر المشػػعة طوي ػػة األ ػػؿ يت ػػؾ
المتع قػػة بهأل شػػطة الس ػ يمة ل طه ػػة ال وويػػة ،والتػػي مػػف بي هػػه ال هيػػهت ال هت ػػة يػػف األ شػػطة الطبيػػة والعم يػػهت
المفت ة ل محطهت ال ووية95،وتذا ال وع مف ال هيهت تتح ؿ بسرية ويتـ التعهمؿ معهه يدويهً بواسطة هزات وا ية،
ومظبػػس فهصػػة لحمهيػػة العػػهم يف مػػف اىشػػعهيهت الم بعنػػة م هػػه 96،فػػي حػػيف أف يمرتػػه ال صػ ي ال يت ػػهوز 11
س ة يمومهً ،و د يصؿ شهطهه اىشعهيي الخ م يوف س ة.

97

 3نفايات متوسطة المستوى اإلشعاعي:
وتي هيهت ذات مستويهت إشعهيية مرت عة ومحتوى حراري ،ت تل يف مه تطرحأل الم ػهيظت ال وويػة ومعػدات
بعض األ هزة ،98وتذا ال وع مف ال هيهت يتح ؿ إلخ مستوى إشعهيي مػ ف ض ،حيػث يػتـ التعهمػؿ معهػه بواسػطة
ح ػوا ز وا يػػة ومظبػػس فهصػػة 99،تمتػػهز بمػػدة حيػػهة طوي ػػة ػػداً مقهر ػػة مػػع سػػهبقتهه ،يػػتـ ح ظهػػه فػػي مص ػ وفهت
ز ه ية يهزلة ،مف أ ؿ تف يض مستواته اىشعهيي تحضي اًر ل تف ص م هه.

11

 2نفايات عالية المستوى اإلشعاعي:
وت تل تذه ال هيهت يف إيهدة المعهل ة ،وتبقخ ي خ مستواته اىشعهيي لمدة طوي ة داً مف الزمف ،تصؿ
إلػػخ مئػػهت ااالؼ السػ يف ،وي ػب التعهمػػؿ معهػػه بواسػػطة حػوا ز وا يػػة سػػميية وأ هػزة الػػتحيـ يػػف ُبعػػد لم ػػع أي
تظمس بي هه وبيف العهم يف والبيئة الفهر ية.

10

الفرع الثاني :طرق التخمص من النفايات النووية.
95

يبد اليهظـ العبودي ،يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائريةو دوف طبعة ،دار ال ػرب ،ال ازئػر ،9119 ،ص

96

محسف ح وف غهلي ،المر ع السهبؽ ،ص .41

.040

97

مهداوي يبد القػهدر ،اإلستخدام السممي لطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطمبات األمن النووي ،اطروحػة ديتػوراه

98

يبد اليهظـ العبودي ،يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية ،س المر ع ،ص .040

11

مهداوي يبد القهدرو اإلستخدام السممي لطاقة النووية بين حرق الشرعوب فري التنميرة ومتطمبرات األمرن النرووي ،ػس المر ػع،

همعة أبو بير ب قهيد – ت مسهف ، 9104 - 9101 ،ص .69

99

محسف ح وف غهلي ،س المر ع ،ص ص .44 ،41

ص 69؛ يبد اليهظـ العبػودي ،التجرارب النوويرة الفرنسرية ومخراطر التمروث اإلشرعاعي عمرى الصرحة والبيئرة فري المردى القريرب
والبعيرردو س س ػ ة ال ػػدوات ،الت ػػهرب ال وويػػة ال ر سػػية فػػي ال ازئػػر ،المريػػز الػػوط ي لد ارسػػهت والبحػػث فػػي الحريػػة الوط يػػة ونػػورة أوؿ
وفمبر ،ال زائر ،الطبعة األولخ ،9111 ،ص .081

10

يبد اليهظـ العبودي ،س المر ع ،ص .080

ُيعػػد الت ػػوث اىشػػعهيي مػػف أفطػػر أ ػواع الت ػػوث ي ػػخ اىطػػظؽ ،ظ ػ اًر أل ػػأل ال ّيػػرى وال ُيشػػـ وال ُيحػػس،

ويفتػػرؽ أ سػػهـ اليهئ ػػهت الحيػػة دوف أد ػػخ مقهومػػة م هػػه ،ودوف أف يػػدؿ ي ػػخ توا ػػده مػػع يػػدـ تػػرؾ أي أنػػر فػػي
بدايتأل إال أ أل يتػرؾ آنػهر ضػهرة احقػة ػد تصػؿ إلػخ فقػداف الحيػهة فػي الينيػر مػف الحػهالت ،فػي حػيف تبقػخ المػواد
المشعة لمدة طوي ة داً تصؿ إلػخ مئػهت السػ يف  ،19ومفػهطر الطه ػة ال وويػة ال تتو ػؼ ي ػد اسػتفدامهه ال ع ػي،
بؿ يتعداه إلخ مه ي تل ي هه مف مف ػهت أو هيػهت ،حيػث تبقػخ تػذه ال هيػهت محت ظػة ب شػهطهه اىشػعهيي لمػدة
طوي ة مف الزمف.

فع ػػخ سػػبيؿ المنػػهؿ إذا يه ػػت ال هيػػهت المشػػعة تحتػػوي ي ػػخ ي صػػر الب وتو يػػوـ  ،119وي م ػهً إف يمػػر
ال صػػؼ لهػػذا الع صػػر تقػػدر ب  94ألػػؼ سػ ة ،فػػإف المػػدة الزم يػػة الظزمػػة لي قػػد تػػذا الع صػػر شػػهطأل اىشػػعهيي،
ويصبح غير مضر بهلبيئة أو صحة اى سهف تقدر بحوالي ربع م يوف س ة.

11

ويعػػود مشػػيؿ الػػتف ص مػػف ال هيػػهت ال وويػػة إلػػخ س ػ ة 0944فػػي الواليػػهت المتحػػدة األمريييػػة مػػع اى تػػهج
األوؿ لع صر الب وتو يوـ الذي تُص ع م أل الق ب ة الذرية ،ومف الصعب تحديد يمية ال هيهت المشعة العهلمية ظ اًر
لمه ييت ؼ الموضوع مف سرية فهصة 14،وال شؾ أف الدوؿ اليبرى الم ت ة لمفت ؼ األس حة ال ووية لديهه فهئض
مف ال هيهت المشعة يهفية ىحداث ت وث يمس يؿ األوسهط المستقب ة ل بيئية.15
لقد أنبتت الدراسهت الع مية أف ال هيػهت ال وويػة التػي يػتـ الػتف ص م هػه بطريقػة غيػر آم ػة وذلػؾ بإغ ار هػه
في البحهر ،فهي تُؤنر ي خ الفواص الطبيعية ل ميهه البحرية ،ممه يؤنر تبعه لذلؾ ي خ اليهئ هت البحرية ،وفضػظً
يف ذلؾ ي تقؿ تذا الت وث لإل سهف يف طريؽ ت هوؿ األسمهؾ ،لهذا ي ب التف ص م هه بطريقة آم ة.

16

ػر لفطػػورة ال هيػػهت ال هت ػػة يػػف االسػػتفدامهت المفت ػػة ل طه ػػة ال وويػػة ،و ػػب الػػتف ص م هػػه بطريقػػة
و ظػ ًا

ي مية آم ة ت هديػهً ألي فطػر ػد يمػس ال ظػهـ البيئػي وصػحة اى سػهف ،وتبعػهً لػذلؾ فة ػأل تو ػد نػظث طػرؽ ي ميػة
مفت ة معتمدة ل تف ص مف ال هيهت ال ووية وذلؾ بحسب ترييػز المػهدة المشػعة بهػذه األفيػرة ،سػيتـ التطػرؽ ليػؿ
طريقة ي خ حدا يهلتهلي:
19

غ يمي طهرؽو أثر التموث البيئي عمرى الصرحة العموميرة ،رسػهلة مه سػتير ،ي يػة الحقػوؽ والع ػوـ السيهسػية ،همعػة ال ازئػر،0

11

صر اهلل س هء ،الحماية القانونية لمبيئة من التموث في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،رسهلة مه ستير ،ي يػة الحقػوؽ الع ػوـ

14

مهؿ مهدي ،مر ع سهبؽ ،ص 59؛ وا ظر يذلؾ :صر اهلل س هء ،المر ع السهبؽ ،ص.44

 ،9104 – 9101ص .47

السيهسية ،همعة به ي مفتهر -ي هبة .9100 -9101 ،ص .44

15
16

أحمد مدحت إسظـ ،التموث مشكمة العصر ،م ة يهلـ المعرفة ،العدد  ،059مطهبع السيهسة ،اليويت ، 0991 ،ص .089
صر اهلل س هء ،س المر ع ،ص .44

 )0طرق التخمص من النفايات النووية ذات المستوى اإلشعاعي المنخفض:
يػػتـ الػػتف ص مػػف تػػذا ال ػػوع مػػف ال هيػػهت يػػف طريػػؽ الػػدفف السػػطحي أو القريػػب مػػف السػػطح ،بحيػػـ أف
اليميػة اىشػعهيية التػػي تحتويهػه ي ػػة مقهر ػة بػػهأل واع األفػرى ،غيػر أف تػػذه الطريقػة ال تُعػػد آم ػة لمػػه تسػببأل مػػف
17

ت وث ل ميهه ال وفية.

 )9طرق التخمص من النفايات ذات المستوى اإلشعاعي المتوسط:
تذا ال وع مف ال هيهت يحتهج إلخ م موية مػف العم يػهت اله دسػية لتق يػؿ مػف شػهطهه اىشػعهيي بػؿ يم يػة
الػػتف ص م هػػه يػػف طريػػؽ الػػدفف 18،و ظ ػ اًر ل سػػبة اىشػػعهع المرت عػػة الػػذي تتسػػـ بهػػه تػػذا ال ػػوع مػػف ال هيػػهت يػػتـ
الػػتف ص م هػػه فػػي بيئػػة يولو يػػة مسػػتقرة ،ػػهدرة ي ػػخ ضػػمهف األمػػهف فػػي األمػػد الطويػػؿ دوف تػػدفؿ بشػػري لعػػدة
آالؼ الس يف.19
 )1طرق التخمص من النفايات ذات المستوى اإلشعاعي المرتفع:
تذا ال وع مف ال هيهت يتـ التف ص م هه يف طريؽ تزي هه في مص وفهت ص بة مف الز هج ،41تُ ا
فزف ل ترات
طوي ػػة مػػف الػػزمف حػوالي  01سػ وات بػػؿ إيػػدادته لعم يػػهت الػػتف ص ال ههئيػػة ،و بعػػد تػػذه المرح ػػة يػػتـ الػػتف ص
م هه يف طريؽ الدفف في مستويهت يزؿ يولو ي في يمؽ األرض.

40

إف الطرؽ النظنة الع مية السهل ة الذير تعتبر بمنهبة الطرؽ األمنؿ التي ي ػب اتبهيهػه ل ػتف ص مػف ال هيػهت
ال ووية ظ اًر لدر ة فطورتهه ،وليف ت ة بعػض ل ػدوؿ ال وويػة لػتف ص مػف هيهتهػه بطػرؽ غيػر مشػروية و غيػر
آم ػػة ،حي ػػث ت ػػة بع ػػض ال ػػدوؿ ل ػػتف ص م ػػف هيهته ػػه ال ووي ػػة ي ػػف طريػ ػؽ إرس ػػهلهه ل ض ػػهء الف ػػهر ي ،بواس ػػطة

17
18

محسف ح وف غهلي ،المر ع السهبؽ ،ص41؛ محمد يبد اهلل محمد عمهف ،المر ع السهبؽ ،ص .15
يبد اليهظـ العبودي ،يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية ،المر ع السهبؽ ،ص .040

19

شػػعبة دورة الو ػػود ال ػػووي وتي ولو يػػه ال هيػػهت بهلويهلػػة ،التصرررف فرري النفاي رات المشررعة تمهيررداً لمررتخمص منهررا ،م ػػة الويهلػػة

41

ػػد السػػويد ،ي ػػدا و ػػد دوؿ

الدولية ل طه ة الذرية ،العدد  14 ،55سبتمبر  ،9104ص .05

تػػذا ال ػػوع مػػف الز ػػهج ذو فصػػهئص ييميهئيػػة ممتػػهزة ونهبػػة ،ومػػف بػػيف الػػدوؿ تعتمػػد تهتػػأل الطريقػػة

أفرى تستعمؿ مط أفر وتو استعمهؿ حهويػهت مصػ وية مػف ال ػوالذ بسػمؾ  5مػـ .ا ظػر فػي ذلػؾ :يبػد اليػهظـ العبػودي ،التجرارب
النووية الفرنسية ومخاطر التموث اإلشعاعي عمى الصحة والبيئة في مدى القريب والبعيد ،الت ػهرب ال وويػة ال ر سػية فػي ال ازئػر،

الطبعػػة األولػػخ ،م شػػورات المريػػز الػػوط ي ل د ارسػػهت والبحػػث فػػي الحريػػة الوط يػػة ونػػورة أوؿ ػػوفمبر  ،0954األبيػػهر ،ال ازئػػر ،ص

.000

40

يبد اليهظـ العبودي ،يرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية ،المر ع السهبؽ ،ص .040

صػواريم ُمعػػدة لػػذات ال ػػرض ،ي ػػخ الػػرغـ مػػف أ هػػه تفػػهلؼ الت ازمػػه دوليػػه بتفصػػيص ال ضػػهء الفػػهر ي لأليػراض

الس مية.49

أو يػػف طريػػؽ إغ ار هػػه فػػي البحػػر وليػػف تػػذه الطريقػػة األفي ػرة ت طػػوي ي ػػخ فطػػورة يبيػػر ظ ػ اًر لتةنيراتهػػه
الس بية في ت ويث الميهه البحرية وي خ األحيهء البحرية يذلؾ ،ولهذا تد افؿ الم تمع الدولي مف أ ؿ وضع وايد
ه و ية ي ب ي اتبهيهه في التف ص مف ال هيهت ال ووية في الميهه البحرية.

41

في حيف ل ةت دوؿ أفرى إلخ التف ص مف هيهتهه ال ووية مف فظؿ تصديرته إلخ الدوؿ ال همية ،وذلؾ بعد
اتسهع م هؿ اسػتفداـ الطه ػة ال وويػة فػي م تصػؼ القػرف العشػريف وظهػور مشػي ة الػتف ص م هػه فػي ظػؿ ارت ػهع
التيهليؼ البهتظة لذلؾ ،44وفي تذا السػيهؽ همػت م ظمػة ػريف بػيس الدوليػة بد ارسػة ف صػت مػف فظلهػه 005
شح ة مف ال هيهت ال ووية د و هت ل دوؿ ال همية مهبيف يهمي  0998 – 0987إلخ دوؿ أمرييه الظتي ية.

45

مف ه ب آفر استفدمت بعض الدوؿ ال ربية الصحراء اىفريقية اليبرى لػدفف مف هتهػه المشػعة ،بػهلرغـ
مف أ هه لقيت احت هج ورفض بعض الدوؿ القريبة م هه ،منؿ مصر وليبيه بسبب فوفهه مف وصوؿ اىشػعهيهت
المؤي ة لميهتهه ال وفية ،ومه يترتب يف ذلؾ مف أضرار مفت ة.46
و ػػدير بهلػػذير أف بعػػض الػػدوؿ ال وويػػة ل ػػةت أن ػػهء إ رائهػػه لت هربهػػه المفت ػػة فػػي إطػػهر السػػظح ال ػػووي
إلخ دفف مف هتهه ال ووية في بعض الدوؿ ال قيرة مقهبؿ بعض المسهيدات المهليػة أو اال تصػهدية يمػه يػهف الحػهؿ

49

مهداوي يبد القهدر ،االستخدام السممي لطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطمبات األمن النرووي ،المر ػع السػهبؽ،

ص.61
41

محسػػف ح ػػوف غػػهلي ،مررردى مشرررروعية اسرررتخدام الطاقرررة النوويرررة فررري األغرررراض السرررممية ،الطبعػػة األولػػخ ،م شػػورات الح بػػي

44

وفي تذا الصدد في بعػض الحػهالت تػـ تزييػؼ أشػيهؿ ال هيػهت ال وويػة فع ػخ سػبيؿ المنػهؿ؛ تػـ إرسػهؿ رمػهد مػف مدي ػة "فيظدل يػه"

الحقو ية ،بيروت ،9106 ،ص .44

األمريييػة إلػػخ "تػهيتي" ي ػػخ أ ػػأل سػمهد ،والػػخ "غي يػه" ي ػػخ أ هػػه مػواد لصػ هية الطػوب ،ا ظػػر فػػي ذلػؾ :سػريف يهسػر ب ػػهت ،المر ػػع
السػػهبؽ ،ص  .09أ امػػه السػػويد فتػػتف ص مػػف هيهتهػػه ال وويػػة بػػدف هه فػػي الصػػفور بعمػػؽ حػوالي  61متػ اًر تحػػت ػػهع البحػػر بهسػػتفداـ
ممر بري ي ذ تحت هع البحر .ا ظر في ذلؾ :مهداوي يبد القهدر ،س المر ع ،ص.61
45
46

مسعد يبد الرحمف زيداف ،المر ع السهبؽ ص .95
أحمد مدحت إسظـ ،المر ع السهبؽ ،ص .089

فػي الصػػومهؿ وموريته يػه ودولػػة افريقيػػة وشػرؽ أوسػػطية أفػرى ،أو أف تتػػرؾ مف هتهػػه ال وويػة فػػي العػراء دوف أدى
شروط الحمهية ،يمه فع ت الس طهت االستعمهرية ال ر سية بصحراء ال زائر.47
ولق ػػد أض ػػحت ض ػػية الم ػػدافف ال يولو ي ػػة وتق ي ػػة ال ػػدفف العمي ػػؽ واح ػػدة م ػػف الموض ػػويهت الههم ػػة ي ػػخ
المسػػتوى الػػدولي ،فهصػػة فػػي ظػػؿ و ػػود دوؿ هميػػة ابت يػػت بمػػدافف وويػػة فػػي أ ارضػػيهه فػػظؿ فتػرة االسػػتعمهر أو
الوصػػهية االسػػتعمهرية؛ حيػػث ت ػػد سػػهه اليػػوـ فػػي ظػػؿ سػػيهدتهه اليهم ػػة تبحػػث لمعرفػػة موا ػػع ومسػػتوديهت الػػدفف
العهلي وال يولو ي ل هيهت ال ووية في أراضيهه.48
لػػذلؾ تعتبػػر ال هيػػهت ال وويػػة مػػف أيبػػر التحػػديهت التػػي توا ػػأل الػػدوؿ ال وويػػة ،ولػػذا و ػػب الػػتف ص م هػػه
بصورة آم ة ،درءاً لفطرته المستمر في المحيط البيئي ،وا عيهسهتهه الفطيرة ي خ صحة اى سهف.
المبحث الثاني :اإلعالم البيئي ودورة في حماية البيئة
أدرج المشرع ال زائري مبدأ اىيظـ ضمف وايد العهمة لحمهية البيئة بمو ب ه وف حمهية البيئة في
إطهر الت مية المستدامة  ،01 - 11ظ اًر لمه لهذا المبدأ مف أتمية فهصة في م هؿ وايد حمهية البيئة،
فبفصوص موضوع الت يرات ال ووية ال ر سية بصحراء ال زائر ومه ييت أل مف تعتيـ طهؿ مفت ؼ ي هصر تذا

الموضوع ،ومف فظؿ تذا الع صر سيتـ التطرؽ إلخ التيريس القه و ي لمبدأ اىيظـ البيئي سواء ي خ المستوي
الدولي أو ي خ مستوى التشريع ال زائري "المط ب األوؿ" ،أمه المط ب النه ي ففصص لدور اىيظـ البيئي في
حمهية البيئة مف ال هيهت المشعة .

المطمب األول :التكريس القانوني لمبدأ اإلعالم البيئي
لقد لقي مبدأ اىيظـ البيئي ت سيداً في العديد مف اىت ه يهت الدولية ،وذلؾ ظ اًر لألتمية التي تبوئهه تذا

المبدأ في م هؿ حمهية البيئة ،وذلؾ بعد مه أنهرت يهرنة تشر وبيؿ  0986ض ة إيظمية يبيرة بفصوص الحؽ
في اىيظـ البيئي فهصة في الم هؿ ال ووي ،فهلتعتيـ الذي ألقتأل الس طهت السوفيهتية ي خ تذا الحدث ال ووي،
ديخ إلخ ضرورة و ود وايد ه و ية مف شة هه إيظـ ال مهور بو ود فطر إشعهيي في طهؽ معيف ،والتي

مف أولهه إبراـ ات ه يتي التب يغ المبير وتقديـ المسهيدة في حهؿ و وع حهدث ووي أو طهرئ إشعهيي.49

47

مه ػدي مػػهؿ ،النظررام القررانوني الرردولي لحمايررة البيئررة مررن األض ررار الناجمررة عررن األسررمحة النوويررةو رسػػهلة مه سػػتير ،ي يػػة

48

يبد اليهظـ العبودي ،التجارب النووية الفرنسرية ومخراطر التمروث اإلشرعاعي عمرى الصرحة والبيئرة فري المردى القريرب والبعيردو

49

مهداوي يبد القػهدر ،االستخدام السممي لمطاقة النووية بين حق الشعوب بالتنميرة ومتطمبرات األمرن النرووي ،المر ػع السػهبؽ،

الحقوؽ ،همعة ال زائر  ،9104 –9101 ،0ص .056
المر ع السهبؽ ،ص .004

ص .916

ف ي تذا اىطهر ص المبدأ التهسع يشرة )09مف إيظف ستويهولـ  0979ي خ ضرورة تطوير التع يـ
في المسهئؿ البيئية لأل يهؿ الشهبة واليبهر تذا مف أ ؿ ت وير الرأي العهـ ،وت مية حس المسؤولية لدى األفراد

والشريهت وال معيهت في م هؿ حمهية البيئة ،ومف هة أفرى ت ب وسهئط اىيظـ ال مهتيري المسهتمة في
التدتور البيئي ،بؿ ي خ ييس ذلؾ ي يهه شر مع ومهت ذات طهبع تع يمي وتحسيسي وتنقي ي بشةف الحه ة

إلخ مشهريع ذات طهبع ت موي ،والتي مف شة هه تطوير البيئة مف ميع ال واحي.51

أمه بفصوص التشريع ال زائري وفي إطهر حمهية البيئة لـ يتطرؽ لإليظـ البيئي إال مف فظؿ ص

القه وف البيئة الحهلي ر ـ  ،01 – 11وذلؾ بمو ب المهدة  1م أل ،وذلؾ ضمف المبهدئ العهمة ،ي خ ييس
أيد المشرع ي خ ضرورة إ شهء تيئة لإليظـ يهيئة فهصة بةدوات
القه وف  11 – 81المتع ؽ بهلبيئة الم خ؛ و ّ
تسيير البيئة .50ومف هحية أفرى صت ـ  6مف س القه وف ي خ ضرورة إ شهء ظهـ شهمؿ لإليظـ البيئي
تتضمف شبيهت مع المع ومهت البيئية التهبعة ل هيئهت واألشفهص الفهضعيف ل قه وف العهـ والقه وف الفهص

ويي ية ت ظيـ تذه الشبيهت وشروط

مع المع ومهت الفهصة بهلبيئة وا راءات معهل تهه ،وانبهت صحتهه

وي هصرته مف مفت ؼ ال وا ب ،الع مية والتق ية واىحصهئية والمهلية واال تصهدية الم تظمة ل مع ومهت البيئية

الصحيحة.59

المطمب الثاني :دور اإلعالم البيئي في حماية البيئة من النفايات المشعة.
لقد مهرست الس طهت اىستعمهرية ال ر سية تعتيمهً شهمظً ي خ يهفة حينيهت موضوع الت يرات ال ووية

بصحراء ال زائر يمه رأي ه ذلؾ سهبقهً ،واستمر تذا التعتيـ حتخ بعد االستقظؿ  ،بهىضهفة إلخ التعتيـ الذي طهؿ
تذا الموضوع مف ه ب يهفة الس طهت ال زائرية المفتصة في تذا الم هؿ ،51يوف الس طهت ال زائرية لـ تصدر

بشةف تذا الموضوع أي ه وف أو رار يعهلل اانهر التي ت ت يف الت يرات ال ووية بهلصحراء.
يتميز تذا الموضوع –اانهر البيئة ال هت ة يف الت هرب ال ووية بهلصحراء ال زائرية -بإستم اررية آنهره
الفطيرة ي خ ِ
يهفة ي هصر ال ظهـ البيئي حتخ اليوـ ،ومه لأل مف ا عيهس فطير ي خ صحة اى سهف ،لهذا ووفقهً
لمه هء ضمف وايد ه وف حمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة والمتع قة ب ه ب اىيظـ البيئي ،فإف سيهف

الم هطؽ القريبة مف الت يرات ال ووية الحؽ في الع ـ بمفت ؼ األنهر الس بية التي يتعرضوف لهه راء مه ف أل

الت ير ال ووي ال ر سي ،وذلؾ و هً لمه هء بمو ب ص المهدة  0/7مف ه وف  01 – 11المتع ؽ بحمهية
51
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59
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ا ظر :المبدأ التهسع يشرة )09مف إيظف ستويهولـ .0979
ا ظر ـ  5مف القه وف ر ـ  01 – 11المتع ؽ بحمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة ،السهلؼ الذير.
ا ظر ـ  6مف س القه وف.
و هس يحي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية" معالجة قانونية لآلثار البيئية" م ة الع وـ القه و ية ،معهد

الع وـ القه و ية واىدارية ،المريز ال همعي بهلوادي ،العدد النهلث ،واف  ، 9100ص .1

البيئة في إطهر الت مية المستدامة والتي هء فيهه":ليؿ شفص طبيعي أو مع وي يطهلب مف الهيئهت المع ية

مع ومهت متع قة بحهلة البيئة ،الحؽ في الحصوؿ ي يهه "54.حيث تتع ؽ تذه المع ومهت بيؿ المعطيهت المتوفرة

في أي شيؿ مرتبط بحهلة البيئة ،والت ظيمهت والتدابير واى راءات المو هة لضمهف حمهية البيئة وت ظيمهه.55

وي يأل؛ ضمف تذا القه وف تَ َي ّر َس الحؽ في اىيظـ البيئي مف فظؿ ال صوص المذيورة سهبقهً ،ومف
فظلهه يحؽ لسيهف موا ع الت يرات ال ووية التزود بيهفة المع ومهت المتع قة بهلوضع البيئي الفهص بم هطؽ
محؿ الت يرات حمهية لصحة السيهف وليهفة ي هصر ال ظهـ البيئي ،وتتع ؽ تهتأل المع ومهت بيؿ المعطيهت

المتوفرة والمرتبطة بحهلة البيئة والتي تشمؿ يؿ البيه هت والمع ومهت الفهصة بحهلة الهواء والتربة وال بهت.

دير بهلذير أف حؽ السيهف محؿ الت يرات ال ووية ال ر سية في الحصوؿ ي خ يهفة المع ومهت

الفهصة بهلوضع البيئي الذي آؿ إليأل ال ظهـ البيئي في تهتأل الم هطؽ يتع ؽ ب ه بيف تمه:

ال ه ب األوؿ؛ والمتمنؿ في االلتزاـ القه و ي الم قخ ي خ يهتؽ الدولة ال زائرية متمنظ في ال ههت
المع ية والمشي ة مف ا ىدارات العهمة الفهصة بهل ه ب البيئي ةاىدارات البيئية والصحية) في تب يغ مواط ي تهتأل
الم هطؽ بهلوضع البيئي والمعطيهت ال ظرية والميدا ية حوؿ اىشعهيهت ال ووية وآنهرته المحتم ة والمؤيدة،

والتدابير المتفذة ،وال يتةتخ ذلؾ إال مف فظؿ الدراسهت الع مية الميدا ية الفهصة بههتأل الموا ع المشعة.56

أمه ال ه ب اافر؛ فيتع ؽ بمطهلبة الدولة ال زائرية الس طهت ال ر سية بهليشؼ ي خ اليهمؿ مفت ؼ
ّ
وا ب موضوع الت يرات ال ووية بهلصحراء ال زائرية ،وذلؾ بهليشؼ ي خ األرشيؼ الفهص بهذا الموضوع،

ويهفة الفرائط الفهصة بموا ع الت ير والحصر الي ي لحيز الت يرات لتحديد الحيز الميه ي الد يؽ.57

54
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56
57

ـ  0/ 7مف ه وف ر ـ  01 – 11المتع ؽ بحمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة ،السهلؼ الذير.
أ ظر في ذلؾ ـ  9/ 7مف ه وف ر ـ  01 – 11المتع ؽ بحمهية البيئة في إطهر الت مية المستدامة ،السهلؼ الذير.
و هس يحي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية :معالجة قانونية لآلثار البيئية ،المر ع السهبؽ ،ص .49
و هس يحي ،س المر ع ،ص .41

خاتمة
لإليظـ البيئي دو اًر مهـ في حمهية اى سهف أوال مف أفطهر الت وث البيئي نـ حمهية البيئة فػي حػد ذاتهػه
مف الت وث بيهفة أشيهلأل ،وبعد دراست ه لهذا الموضوع اتضح ل ه م موية مف ال تهئل التي يهف أتمهه مهي ي:
 لإليظـ البيئي دو اًر يبي اًر في حمهية البيئة بمفت ؼ وا بهه. البيئة ال زائرية تحوي م موية مف ال هيهت ومدافف ووية بصحرائهه ي ػخ إنػر الت ػهرب ال وويػة ال ر سػيةمف ست يهت القرف المهضي.
 الحؽ في اىيظـ البيئي ميرس ضمف وايد حمهية البيئة في التشريع ال زائري. ورغػـ التيػريس القػػه و ي ل حػؽ فػػي اىيػػظـ البيئػػي ضػمف وايػػد حمهيػػة البيئػػة فػي التشػريع ال ازئػػري ي ػػخال حو الذي سبؽ ذيره ،إال أ أل يبقخ هص اًر في معهل ة تذا الموضوع فهصػة فػي ظػؿ قػص المع ومػهت
الفهصة بأل مف هة ،والتعتيـ الذي يطهؿ الموضوع مف ه ب الس طهت ال ر سية مف هة أفرى.
 -ضرورة ت عيؿ وا ب اىيظـ البيئي فيمه يفص موضوع الدراسة.

قائمة المراجع:
الكتب:
 )0أحمد مدحت إسظـ ،التموث مشكمة العصر ،م ة يهلـ المعرفة ،العدد  ،059مطػهبع السيهسػة ،اليويػت،
.0991

 )9يبػػد اليػػهظـ العبػػودي ،يرابيررع رقرران وجرررائم فرنسررا النوويررة فرري الصررحراء الجزائريررةو دوف طبعػػة ،دار
ال رب ،ال زائر.9119 ،

 )1يبد اليهظـ العبودي ،التجارب النووية الفرنسية ومخاطر التمروث اإلشرعاعي عمرى الصرحة والبيئرة فري
المدى القريب والبعيدو س س ة ال ػدوات ،الت ػهرب ال وويػة ال ر سػية فػي ال ازئػر ،المريػز الػوط ي لد ارسػهت
والبحث في الحرية الوط ية ونورة أوؿ وفمبر ،ال زائر ،الطبعة األولخ.9111 ،

 )4يبد اليهظـ العبودي ،التجارب النوويرة الفرنسرية ومخراطر التمروث اإلشرعاعي عمرى الصرحة والبيئرة فري
مدى القريب والبعيد ،الت هرب ال وويػة ال ر سػية فػي ال ازئػر ،الطبعػة األولػخ ،م شػورات المريػز الػوط ي
ل دراسهت والبحث في الحرية الوط ية ونورة أوؿ وفمبر  ،0954األبيهر ،ال زائر.

 )5محسف ح وف غهلي ،مدى مشروعية استخدام الطاقرة النوويرة فري األغرراض السرممية ،الطبعػة األولػخ ،م شػورات الح بػي

الحقو ية ،بيروت.9106 ،

المقاالت:
 )0بقػػدار يمػػهؿ ،اإلعررالم البيئرري مررن منظررور قررانون البيئررة فرري إطررار التنميررة المسررتدامة ،م ػػة البحػػوث
الع ميػػة فػػي التشػريعهت البيئيػػة ،العػػدد السػػهدس ،همعػػة بػػف ف ػػدوف ،تيػػهرت ،م بػػر البحػػث فػػي تش ػريعهت

حمهية ال ظهـ البيئي.9106 ،

 )9م ه ي بهديس ،دور اإلعالم البيئي في نشر الوعي البيئي ،م ة الع وـ اى سه ية واال تمهيية ،همعة
الحهج لفضر بهت ة ،ال زائر ،العدد  /11سبتمبر .9107

 )1مسعود بف يبد الرحمف زيداف ،المسؤولية الدولية عن نقل النفايات النووية إلى الدول الناميةو الم ة
العربية لدراسهت األم ية والتدريب ،الم د  ،11العدد  ،9الريهض.9104 ،

 )4س سػ ة ال ػدوات ،التجرارب النوويرة الفرنسررية فري الجزائرر ،دراسررات وأبحراث وشرهادات ،س سػ ة م شػػورات
المريػػز الػػوط ي ل د ارسػػهت فػػي مريػػز البحػػث فػػي الحريػػة الوط يػػة ونػػورة أوؿ ػػوفمبر  ،0954دار تومػػة،

ال زائر ،دوف س ة.

 )5شعبة دورة الو ود ال ووي وتي ولو يػه ال هيػهت بهلويهلػة ،التصررف فري النفايرات المشرعة تمهيرداً لمرتخمص
منها ،م ة الويهلة الدولية ل طه ة الذرية ،العدد  14 ،55سبتمبر .9104

 )6و هس يحػي ،التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية" معالجرة قانونيرة لآلثرار البيئيرة" م ػة
الع وـ القه و ية ،معهد الع وـ القه و ية واىدارية ،المريز ال همعي بهلوادي ،العدد النهلث ،واف 9100
الرسائل واالطروحات:
 )0لتػيـ هديػػة ،دور المنظمررات الدوليررة فرري حمايررة البيئررة مررن التمرروث بالنفايررات الخطرررة ،أطروحػػة ديتػػوراه،
ي ية الحقوؽ والع وـ السيهسية ،همعة حهج لفضر ،بهت ة.9104 – 9101 ،

 )9سعيدي بيهػة ،تسيير النفايات الحضرية في الجزائرر برين الواقرع والفاعميرةو والمطموبرةو ( دراسرة حالرة
الجزائر العاصمة ) ،مه ستير ،ي ية الحقوؽ والع وـ السيهسية ،همعة بومرداس.9109 -9100 ،

 )1غ يمػػي طػػهرؽو أثررر التمررروث البيئرري عمرررى الصررحة العموميررة ،رسػػهلة مه سػػتير ،ي يػػة الحقػػوؽ والع ػػوـ
السيهسية ،همعة ال زائر.9104 – 9101 ،0

 )4تشهـ يمر أحمد الشهفعي ،النظرام القرانوني السرتخدام الطاقرة فري الفضراء الخرارجي ،أطروحػة ديتػوراه،
همعة ييف الشمس ،القهترة ،س ة .9101

 )5مهػػداوي يبػػد القػػهدر ،حررق الدولررة فرري اسررتخدام الطاقررة النوويررة لؤلغ رراض السررممية ،رسػػهلة مه سػػتير،
ي ية الحقوؽ والع وـ السيهسية ،همعة الديتور موالي الطهتر ،سعيدة.9119 -9118 ،

 )6مهدي مهؿ ،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من األضرار الناجمة عرن األسرمحة النوويرةو رسػهلة
مه ستير ،ي ية الحقوؽ ،همعة ال زائر .9104 –9101 ،0

 )7مهداوي يبد القػهدر ،اإلستخدام السممي لطاقة النووية بين حرق الشرعوب فري التنميرة ومتطمبرات األمرن
النووي ،اطروحة ديتوراه همعة أبو بير ب قهيد – ت مسهف.9104 – 9101 ،

 )8صر اهلل س هء ،الحماية القانونية لمبيئة من التموث في ضوء القرانون الردولي اإلنسراني ،رسػهلة مه سػتير ،ي يػة الحقػوؽ

الع وـ السيهسية ،همعة به ي مفتهر -ي هبة.9100 -9101 ،

القاونين:
أ

الوطنية
 )0القػه وف ر ػػـ  09 – 10المػؤرخ فػػي  09ديسػػمبر  9110المتع ػؽ بتسػػيير ال هيػهت وم ار بتهػػه وازالتهػػه،
ج رج ،يدد  77المؤرفة في .9110 – 09 – 05

 )9القه وف ر ػـ  01 – 11المػؤرخ فػي  09يوليػو سػ ة  ،9111المتع ػؽ بحمهيػة البيئػة فػي إطػهر الت ميػة
المستدامة ،ج ر ج يدد  41المؤرفة في .9111 – 17 – 91

 )1مف المرسوـ الرئهسي ر ـ  009 – 15مػؤرخ فػي  9ربيػع األوؿ يػهـ  0496الموافػؽ  00أبريػؿ سػ ة
 9115يتع ؽ بتسيير ال هيهت المشعة ج ر ج ،العدد  ،97المؤرفة في  01أبريؿ س ة .9115

ب العربية:

 )0الظهي ػػر الشػ ػريؼ ر ػػـ  0 - 11 - 59ص ػػهدر ف ػػي  01ربي ػػع األوؿ  0494ة  09م ػػهي  )9111بت ي ػػذ

القه وف  00 -11المتع ػؽ بحمهيػة واستصػظح البيئػة ،ج ر ـ يػدد  08 -5008ربيػع األفػر  0494ة
 09يو يو .)9111

 )9القه وف اليم ي ر ـ ة )96لس ة  0995بشةف حمهية البيئة لس ة  ،0995المؤرخ في  99أيتػوبر ،0995
ج ر ي يدد  91لس ة .0995

الموقع االلكتروني:
اإلعالنات:

إيظف ستويهولـ .0979

1

تـ االطظع ي ية يوـ ) www.eekn.net/posts/6007810/00.9106/16/90

