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 (50)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة حقوق: د الــمعه

 مبدأ سيادة الدول ومدى تأثره بنظام الضمانات النووية
 مهداوي عبدالقادر أ.                                                  

 ةـــلـامعة ورقــج                                                   
S 

يف إطار التنظيم الدولي املعاصر تأثر مبدأ سيادة الدول بعدد من املتغريات 

كما كان لالخرتاعات واالكتشافات العلمية منذ  والعسكرية، السياسية واالقتصادية

 ى فكرة السيادة املطلقة للدولة،منتصف القرن العشرين أثرها املباشر يف القعضاء عل

 وبروز فكرة الدولة الكونية اليت ال تعرتف باحلدود السياسية واجلغرافية.

ومن أهم املسائل اليت حازت اهتمام اجملتم  الدولي املعاصر، وأثرت بصفة 

واضحة على مبدأ سيادة الدول، مسألة استخدام الطاقة النووية يف اجملالني العسكري 

 يت متثل معاهدة عدم االنتشار النووي حجر الزاوية يف تنظيمها.والسلمي، ال

ألقت معاهدة عدم االنتشار التزاما على الدول غري نووية التسليح مبفهوم 

املعاهدة، بأن ختعض  براجمها ومنشآتها النووية لرقابة التفتيش اليت تباشرها الوكالة 

النووية، مقابل استفادتها الدولية للطاقة الذرية، ضمن ما عرف بنظام العضمانات 

 من املساعدات والتسهيالت املتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

إن نظام التفتيش واملراقبة النووية خعض  لعدة تعديالت كان هلا األثر     

البالغ يف املساس مببدأ سيادة الدول، وقواعد املساواة القانونية، اليت قام عليها التنظيم 

ملعاصر، من خالل املبادئ واملقاصد الواردة يف املادتني األوىل والثانية من الدولي ا

 ميثاق األمم املتحدة.

RESUME: 
Depuis le milieu du XXe siècle, le principe de la souveraineté des 
États a été affecté par un certain nombre de changements 
politiques, économiques et militaires. les inventions et les 
découvertes scientifiques, ont eu  un  impact direct sur l'idée de la 
souveraineté absolue de l'Etat, et ont conduit à l'émergence de 
l'idée de l'état  cosmique qui ne tient pas compte  des frontières 
politiques et géographiques. 
Parmi les questions les plus importantes qui ont reçu l'attention 
de la communauté internationale contemporaine, la question de   
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins  pacifiques et 
militaires, que  le Traité de Non Prolifération représente sa pierre 
angulaire. 
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le Traité de Non Prolifération a institué un régime de contrôle et 
d’'inspection effectuée par l'Agence internationale d'énergie 
atomique (AIEA) dans les territoires des état membre du TNP non 
dotés d’armes nucléaires, qui ont conclu des accord avec l’AIEA 
dans le cadre des garanties nucléaires, afin de  bénéficier de 
l'assistance et les facilités pour les applications pacifiques de 
l'énergie nucléaire. 
Le système d'inspection et de surveillance nucléaire a subi 
plusieurs modifications qui ont eu un impact profond sur  la 
souveraineté des États, et ont porté  préjudice au principe de 
l'égalité  juridique contenu dans les articles I et II de la Charte des 
Nations Unies.  

 
عرفت اجملتمعات القدمية مبدأ سيادة الدول مبا يتفق م  معتقداتها 

كانت تؤمن به من أفكار، وارتبط املبدأ مبفهوم الدولة وما عرفه من وما 

تطورات، فيما يتعلق حبدود سلطاتها داخليا، وما تتمت  به من صالحيات 

وخارجيا فيما يتعلق مبدى  لتنظيم شؤونها والسيطرة على إقليمها،

 حريتها يف إدارة عالقاتها الدولية م  بقية أععضاء اجملتم  الدولي.

إطار التنظيم الدولي املعاصر تأثر مبدأ سيادة الدول بعدد و يف 

كما كان لالخرتاعات  والعسكرية، من املتغريات السياسية واالقتصادية

الكتشافات العلمية منذ منتصف القرن العشرين أثرها املباشر يف او

وبروز فكرة الدولة الكونية  القعضاء على فكرة السيادة املطلقة للدولة،

 رتف باحلدود السياسية واجلغرافية.اليت ال تع

بانهيار االحتاد السوفيييت بداية من  وم  زوال الثنائية القطبية،

واجه اجملتم  الدولي  وبروز فكرة النظام العاملي اجلديد، ،عام 

من أبرز مساتها أنها خرجت عن نطاق سيطرة  حتديات عاملية جديدة،

 ضمن ثالث حماور أساسية: ياتهذه التحد ميكن تصنيفو الدولة الواحدة،

: يتعلق مبواجهة املخاطر البيئية اليت أصبحت اليوم احملور األول

 جراء االستخدام املفرط والالمسئول ملصادر الطاقة، تهدد كل البشرية،
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و ما جنم عن ذلك من زيادة ظاهرة االحتباس احلراري اليت تهدد استمرار 

 احلياة على الكرة األرضية.

 تنامي االهتمام الدولي بقعضايا حقوق اإلنسان، :نياحملور الثا

 وتطور آليات التدخل الدولية العاملية واإلقليمية حلماية هذه احلقوق،

األمر الذي أفعضى إىل إخراج مسألة حقوق اإلنسان من النطاق الداخلي 

لتصبح مسألة دولية تتحكم يف تقنينها وضبط وسائل محايتها  ،للدول

 لدولية.املؤسسات واهليئات ا

: مواجهة اجلرائم الدولية كجرائم اإلرهاب الدولي احملور الثالث

 واهلجرة السرية املنظمة، وجرائم املخدرات وتبييض األموال، املنظم،

وكلها قعضايا فرضت تعاونا دوليا اضطرت معه  واجلرائم االلكرتونية،

لتقبل بتكييف منظومتها  الدول ألن تتنازل عن جزء من سيادتها،

وما يتطلبه تبادل  نونية وفق ما مت التوصل إليه يف االتفاقيات الدولية،القا

والتعاون العسكري  املعلومات السرية وبعثات اخلرباء واملفتشني،

 واالستخباراتي.

لقد كان الكتشاف الذرة واستخدامها ألول مرة يف اجملال العسكري 

ة األمريكية من فتمكنت الواليات املتحد أثر بالغ على العالقات الدولية،

مفادها أن التقدم التكنولوجي  إرسال رسالة قوية للمجتم  الدولي،

والتفوق العسكري هي مسات العقيدة اليت ستوجه العامل فيما بعد احلرب 

وحتقق ذلك بالفعل من خالل سباق التسلح النووي الذي  العاملية الثانية.

 ميز مرحلة احلرب الباردة.

وتفشي أسرار القنابل  و السالح النووي،ويف ظل السباق احملموم حن

النووية واهليدروجينية، توصل الباحثون يف الدول املتقدمة إلمكانية 

استخدام الطاقة النووية يف كثري من اجملاالت السلمية، ما لبث الساسة 

وصناع القرار أن أحاطوها بسياج من التعتيم واالحتكار التكنولوجي، 

بصفقة معاهدة عدم  يعضة الدول النامية،ليتمكنوا من خالهلا من مقا

اليت فرضت واقعا أملته الظروف  ،(TNP) االنتشار النووي عام 

وقبلت مبوجبها أغلب دول العامل اخلعضوع  التارخيية اليت تزامنت معها،
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 القانونية واالقتصاديةللدراسات  (83)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

لنظام التفتيش والرقابة الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة 

مقابل االستفادة من  النووية، ضمن ما مسي بنظام العضمانات الذرية،

رغم ما أحدثته هذه املعاهدة من  التطبيقات السلمية للطاقة النووية،

ضمن قواعد القانون  مبدأ املساواةانقالب يف مفاهيم سيادة الدول و

 الدولي العام.

إن اإلشكالية اليت نناقشها يف هذه الورقة البحثية تتمحور حول 

 :اآلتيالتساؤل الرئيسي 

 ى تأثر مبدأ سيادة الدول بنظام العضمانات النووية.ما مد

ملبدأ سيادة الدول وعالقته ملناقشة اإلشكالية نتعرض أوال 

، لنتطرق ثانيا لتطور نظام باالستخدام السلمي للطاقة النووي

 العضمانات النووية وما أنتجه من آثار على مبدأ سيادة الدول.

  ي للطاقة النوويةواالستخدام السلم أوال: مبدأ سيادة الدول

نتيجة  خعض  مبدأ سيادة الدول لتطور مطرد عرب العصور،

وتطور القواعد  الصراع التارخيي بني السلطة احلاكمة واحملكومني،

 الدولية والقيم اإلنسانية اليت حكمت اجملتم  الدولي.

وكان الكتشاف الذرة وتنوع استخدامها بني إنتاج األسلحة 

مية دور هام يف تطوي  مبدأ السيادة وقبول النووية والتطبيقات السل

الدول مبقتعضى التزامات دولية بعدم إنتاج أو السعي للحصول على 

االستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة مقابل  األسلحة النووية،

املساعدات اليت تقدمها الوكالة الدولية للطاقة  النووية يف إطار

 .  (AIEA)الذرية

 كرة سيادة الدولالتطور التارخيي لف -

من ، على املستوى الداخلي خعضعت السيادة لتطور مزدوج

 ومن حيث حمتواها: ، حيـث اجلهة صاحبة السيادة

اعتربت األفكار الكالسيكية ، فيما خيص اجلهة صاحبة السيادة

هلم احلق يف تسيري ، أن امللوك أو احلكام هم أصحاب السيادة الشرعيون

أول من  (J.BOUDIN)ان جون بودان وك شؤون الرعية، دون منازع.
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الكتب الستة »يف مؤلفه الشهري  استخدم لفظ السيادة،

 ،الذي نشره عام  ،"six livres de la république"» للجمهورية

واصفا إياها بأنها  ويقصد بودان بالسيادة سلطة القيادة العليا للدولة،

قانون فيقول سلطة عليا على املواطنني والرعايا ال حيد منها ال

واليت ال ختعض  ، ن"السيادة هي السـلطة الدائمة...على املواطنـنيإ

للقوانني"
(1)

، . أمَّا االجتاهات احلديثة، فإنَّها تؤكد علـى السيـادة الشعبية

عماًل مببدأ املسـاواة أمام القانون ، أي أن الشعب هو صاحب السيادة

 وخعضوع اجلمي  للقانون.

، لسيادة فإنها يف ظل النظرية التقليديةأما ما يتعلق مبحتوى ا

دون ، كانت تعرب عن حق الدولـة يف أن تتصرف كيفما تشاء، ووقتما تشاء

وجود سلطة تلزمها بغري ذلك
(2)

وغري  ، مبعنى أن السيادة مطلقة ودائمة

كما يرى جون بودان الذي شايعه فقهاء آخرون أمثال  قابلة للتفويض،

أما الفقه احلديث  س املدرسة التارخيية.مؤسsavigny"" الفقيه سافيين

فيتفق على أن السيادة مقيدة، رغم اختالف األسانيد القانونية حلدود 

فبينما يرى بعض الفقه أن سيادة الدولة مقيدة بقواعد  هذا التقييد،

القانون الطبيعي
(3)

وعلى الدولة مراعاة هذه القواعد يف تصرفاتها ،
(4)

، 

وأن الدولة ما  يادة مقيدة باحلقوق الفردية،يعترب البعض اآلخر أن الس

دت على حقوق األفراد أو تعفإن هي  وجدت إال حلماية هذه احلقوق،

انتقصتها تكون قد ختطت حدود سيادتها
(5)

أما الفقيه الفرنسي ليون  ،

فيعترب أن القيد الذي حيد من سلطة الدولة إمنا  Léon Duguitدوجي 

وأن القاعدة  د بني أفراد اجلماعة،هو التعضامن االجتماعي املوجو

 القانونية ملزمة لألفراد وللدولة على السواء.

أما على املستوى اخلارجي، فبينما سادت نظرية السيادة 

املطلقة،مل تلبث الدول أمام التطور التكنولوجي وضرورات التعاون 

والقبول بفكرة  الدولي أن تقبل بتقييد سيادتها، يف مظهرها اخلارجي،

و اجته الفقه والقعضاء الدوليني م  مطل   أو املقيدة، يادة النسبيةالس
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والقيم   القرن العشرين لتأييد فكرة السيادة املقيدة بالقواعد الدولية

 اإلنسانية، اليت تشارك الدول يف وضعها أو تقبلها بكل حرية.

وم  تطور األوضاع العاملية يف القرن العشرين من خالل حربني 

ب باردة كانت الغلبة لالجتاه الذي ينادي بتطوي  سيادة عامليتني وحر

الدولة املطلقة وإخعضاعها لقواعد القانون الدولي العام
(6)

. 

لكن م  انهيار االحتاد السوفييت، وزوال الثنائية القطبية ومناخ 

إىل اخرتاق ، حسب رأي البعض، اجته النظام العاملي اجلديد، احلرب الباردة

ذهبت م  هذا النظام السيادة الوطنية أدراج وانتهاك السيادة، و

الرياح
(7)

باملصلحة ذات  (Politis)، وهو ما عرب عنه الفقيه بوليتس 

القيمة احلقيقية للمجتم  الدولي، وعلى أساس هذه املصلحة قبلت 

الدول بالسيادة احملدودة، سعيا منها لتعزيز التعاون الدولي ودف  عجلة 

ألنه يتعارض م   هر اخلارجي للسيادة،التنمية بوض  قيود على املظ

سيادات الدول األخرى
(8)

. 

 الذرة يف قلب اهتمامات التنظيم الدولي املعاصر    -

لقد كان الكتشاف الذرة واستخدامها يف اجملال العسكري أثر 

مباشر على سيادة الدول، فبظهور الدمار اهلائل الذي خلفته القنبلتان 

على  ات املتحدة األمريكية يف أوت سنة ألقتهما الوالياليت النوويتان 

ازاكي اليابانيتنيقمدينيت هريوشيما ون
(9)

، اتعضح للعامل أنه مقبل على 

حقبة تارخيية تكون الغلبة فيها ملن ميلك زمام التكنولوجيا، فانطلق سباق 

حمموم بني القوى العظمى لإلسراع يف تنفيذ براجمها النووية العسكرية، 

ميز يف التنظيم الدولي املعاصر جتلى باخلصوص يف فحظيت مبوق  مت

حيازتها على مقعد دائم مبجلس األمن الدولي
(10)

. 

وبظهور إمكانية استخدام الطاقة النووية يف كثري من األغراض 

وأنه بإمكانها حل أزمة الطاقة يف العامل، أعلن ساسة الدول  السلمية،

 ،راض السلميةالعظمى آنذاك تأييدهم الستخدام الذرة يف األغ

على أن ال  ،والتزامهم بتقديم املساعدة الفنية والتقنية لبقية دول العامل

 تسعى هذه األخرية المتالك السالح النووي.
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وكانت أول خطوة يف تكريس السيطرة على هذا السالح 

العسكري والسلمي املتميز، تصريح قادة الدول العظمى بعضرورة فرض 

حيث اجتم   لنووية يف األغراض السلمية،رقابة على استخدام الطاقة ا

قادة كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وكندا واالحتاد 

أعلنوا ضرورة فرض رقابة دولية على استخدام الطاقة ، والسوفييت

ملن  حتوهلا إىل أغراض السالح النووي، النووية يف األغراض السلمية
(11)

. 

اهتمام اجملتم  لألمم املتحدة وأكد أول قرار للجمعية العامة 

الدولي باملسألة النووية، وبعضرورة فرض رقابة على األنشطة النووية 

السلمية
(12)

. 

واعتمادها ملبدأ فصل املسائل  ،تتوجيا جلهود األمم املتحدةو

املتعلقة بنزع األسلحة النووية عن موضوع االستخدامات السلمية 

مخس سنوات االتفاق على النظام ، أمثرت جهود للطاقة النووية عام 

اليت أصبحت جهازا  ،األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 

بعد إيداع وثائق التصديق على دستورها من ، جويلية  قائما يف 

طرف مثاني عشرة دولة موقعة عليه
(13)

. 

 أسندت للوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمتان متكاملتان،

وىل تتمثل يف تشجي  انتشار التطبيقات السلمية للطاقة املهمة األ

أما املهمة الثانية فهي ضمان أال  النووية مبا حيقق الرفاه والتقدم يف العامل،

تستغل املساعدات اليت تقدمها الوكالة أو تقدم حتت إشرافها خلدمة 

 أغراض التسلح النووي.

 يادة الدولثانيا: تطور نظام الضمانات النووية و أثره على س

بصفة عامة "ذلك النظام   (safeguards)يقصد بالعضمانات

الرامي إىل قصر استخدام املواد والتجهيزات النووية يف ، القانوني والفين

األغـراض السلميـة وعدم حتويلهـا إىل األغراض العسكرية"
(14)

. 

منها نظام  وتوجد على املستوى الدولي أنظمة ضمانات متعددة،

املي الذي تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذه العضمانات الع

وإدارته، كما توجد أنظمة ضمانات إقليمية وثنائية مت التوصل إليها يف 
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 إطار املبادئ واألسس الناظمة لعمليات التبادل ونقل التكنولوجيا النووية

 . فيما بني الدول

 تطور نظام الضمانات النووية -

تطورا الدولية للطاقة الذرية لة عرف نظام ضمانات الوكا

ملحوظا لعضمان عدم حتويل املساعدات اليت تقدمها الوكالة أو اليت تقدم 

تبعا لتطور التكنولوجيا ، حتت إشرافها أو رقابتها حنو أغراض التسليح

 النووية من جهة وتطور قدرات وإمكانيات الوكالة من جهة أخرى.

اعتمدت الوكالة الدولية  ،بناًء على املادة الثالثة من دستورها

آلية الرقابة لألنشطة املتعلقة باستخدام الطاقة النووية الذرية للطاقة 

يف األغراض السلمية، يف الدول اليت تربم اتفاق ضمانات م  الوكالة، 

استناًدا لوثائق العضمانات واملفتشني اليت يعضعها جملس حمافظي الوكالة
(15)

 . 

بناء على تطور التكنولوجيا لقد تطور نظام ضمانات الوكالة 

 حسب املراحل التالية:  النووية،

 مراقبة املفاعالت النووية: نظام -أ

وافق جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة ،  جانفي يف 

على املبادئ واإلجراءات اخلاصة بتطبيق الوكالة للعضمانات اليت  الذرية

، (INFCIRC/26) وىلظهرت يف شكل وثيقة عرفت بوثيقة العضمانات األ

 ختتص مبراقبة املفاعالت النووية اليت يقل إنتاجها احلراري عن 

 ميقاواط.

وسعت وثيقة العضمانات لتشمل املفاعالت  فرباير  ويف 

ميقاواط اليت تزيد طاقتها عن 
(16)

 . 

ومن أجل من  تداول املفاعالت واملواد النووية ووصوهلا إىل دول ال 

اقات ضمانات، عمدت الوكالة إىل من  نقل املواد النوويـة إىل تربم اتف

 :اآلتيةخارج اختصـاص الدولـة اليت ختعض  فيها للعضمانات إالَّ يف اجملاالت 

إذا كان النقل عبارة عن عودة املواد النووية إىل الدولـة اليت  -

 كانت قد استـوردت منها يف إطار العضمانات.
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رتيبات الستئنـاف تطبيق ضماناتهـا إذا قامت الوكالة بعمل ت -

 على املواد النوويـة يف الدولة املنقول إليها هذه املواد.

إذا كانت املواد النووية ستخعض  يف الدولة املنقولة إليها  -

لعضمانات أخرى بشـرط أن تقبلها الوكالة
(17)

. 

مراقبة الوقود النووي: نظام -ب

الة على نظام معدل وافق جملس حمافظي الوك فرباير  يف 

فألقى بوثيقتني أخريني هما امللحق ، للعضمانات تبعًا للتطور التكنولوجي

املتعلق  جوان  الذي اعتمده جملس احملافظني يف  رقم 

يف جوان  باإلجراءات اخلاصة مبصان  إعادة املعاجلة، ثم امللحق رقم 

يف املصان  التحويلية املتعلق باإلجراءات اخلاصة باملواد النووية  

ومصان  التصني 
(18)

 . 

 نظام الضمانات الشاملة  -ج

، بعد التوصل إىل إبرام معاهدة عدم االنتشار النووي عام 

حيث فرضت املعاهـدة ، أصبح نظام ضمانات الوكالة ذو صبغة عاملية

 على الدول غري النـــووية هذا النـوع من االتفاقات
(19)

وعملت على أن 

مانات الوكالة إىل مدى أوس  لتشمل دواًل ليست أععضاء يف الوكالة متتد ض

 الدولية للطاقة الذرية.

يرتبط تطبيق حمتوى العضمانات الشاملة مبعاهدة عدم االنتشار 

. فبمقتعضى املعاهدة تلتزم مجي  الدول غري النووية النووي لعام 

  الوكالة األطراف يف املعاهدة على إبرام اتفاقات ضمانات شاملة م

بغرض إخعضاع كل دورة الوقود النووي ، الدولية للطاقة النووية

(Nuclear Fuel cycle) وهي ختص مجي  املنشئات النووية ومجي  ، للرقابة

أنواع املواد النووية يف أشكاهلا املختلفة
(20)

. 

 نظام الضمانات املعززة  -د

 لتكريس املنطق اجلديد الذي فرضته الدول العظمى بعد حرب

الذي أعدته جلنة استشارية  (+)اعتمدت الوكالة برنامج ، اخلليج
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وافق عليه جملس ، يهدف إىل تقوية نظام العضمانات الدولية، متخصصة

 . و يتكون هذا الربنامج من قسمني:احملافظني سنة 

القسم األول: يتعضمن تدابري لتطبيق العضمانات النووية تشمل 

 :اآلتيةاجملاالت 

بتصاميم املنشئات املوس  على املعلومات اخلاصة  احلصول -

و اليت مت إيقاف تشغيلها مؤقتا، وأماكن أالنووية العاملة واملغلقة نهائيا 

كما  ختزين الوقود النووي أو األماكن اليت مت جتهيزها خلزن املواد النووية،

 تشمل املعلومات املتعلقة مبنشئات إثراء اليورانيوم وأخذ عينات منها.

زيادة معدالت التفتيش. - 

التصوير استخدام تقنيات متطورة لتنفيذ العضمانات تشمل  -

والرصد عن طريق القمار االصطناعية واستخدام كواشف احلركة 

واإلشعاع واألختام االلكرتونية
(21)

.

القسم الثاني: أخذت آلية الرقابة الدولية منًحا جديدا عقب 

ألقاليم الـدول  امسح مشلت ،ج الثانيةالتطورات اليت جاءت بعد حرب اخللي

سواًء تعلق األمر  غري نووية التسليح اليت تباشر أي نشاط نووي سلمي،

 باألنشطة املعلنة أو غري املعلنة. 

تشمل تدابري القسم الثاني تطبيق ضمانات حيتاج تنفيذها إلبرام 

بروتوكول منوذجي إضايف التفاقات العضمانات، اعتمد من طرف جملس 

، نتيجة التحديات اليت أضحت تواجه ماي  : فظي الوكالة يفحما

اجملتم  الدولي
(22)

 . 

يتعضمن الربوتوكول اإلضايف أحكامًا تعطي للوكالة الصالحية 

القانونية لتنفيذ تـدابري التقوية سواًء تعلق األمر باألنشطة املعلنة يف 

الدولة أو األنشطة غري املعلنة
(23)

ي الوكالة الوصول مبوجبه ميكن ملفتش، 

و حيتمل أن ، أإىل أي مكان يف أي موق  نووي ومعاينة أي مكان توجد به

ويتعضمن الربوتوكول أيعضا إجراءات مبسطة . توجد به مواد نووية

بشأن تسمية املفتشني وتزويدهم بالتأشريات الالزمة ووسائل تتيح هلم 

االتصال مبقر الوكالة الرئيسي
(24)

. 
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الدول نووية التسليح األطراف يف معاهدة  أنإىل وجتدر اإلشارة 

رغم أنها أبرمت ، عدم االنتشار غري ملزمة بأي نوع من أنواع العضمانات

حددت مبوجبه الدولة، بكل ، اتفاقات ضمانات م  الوكالة بشكل اختياري

حرية املنشئات النووية السلمية اليت تريد إخعضاعها للمراقبة الدولية، 

 ال ختعض  ألي نوع من أنواع املراقبة.تها العسكرية فآأما منش

 : أثر نظام الضمانات النووية على سيادة الدول ثالثا

يتجلى أثر نظام العضمانات النووية على سيادة الدول من خالل 

سواء أثناء املؤمترات االستعراضية ملعاهدة عدم  االنتقادات اليت تعرض هلا،

لي بها الدول خالل االنتشار النووي أو من خالل التصرحيات اليت تد

 مؤمترات  الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فرغم أن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية جنب 

اجملتم  الدولي خماطر انتشار األسلحة النووية على نطاق واس  يف العامل 

 ،إال أنه كان عرضة لعدد من االنتقادات اليت ميكننا إمجاهلا فيما يلي: 

لعضمانات هو نظام انتقائي كرس التفرقة بني الدول نظام ا-أ

النووية والدول غري النووية على اعتبار أن الدول النووية غري ملزمة 

مبوجب معاهدة عدم االنتشـار بإبرام أي نوع من هذه االتفاقات، ورغم 

أنها قد أبرمت فعاًل اتفاقات ضمانات على الوكالة إالَّ أنـها هي اليت حددت 

 ( األنشطة اليت ختعض  للعضمانات.)أي الدول

عدم وجود ضمانات مقابلة المتناع الدول غري النووية من  -ب

فرغم التصرحيات املعرب عنها من طرف ، السعي المتالك السالح النووي

فإنها مل ترَق إىل مستوى االلتزام القانوني بعدم استخدام ، الدول النووية

ولة ال متلك هذا السالح أو التهديد باستخدام السالح النووي ضد د

 : الصادر بتاريخ غم قرار جملس األمن رقم ، ر)العضمان السليب(

الذي مل يتعضمن سوى الناحية اإلجيابية اخلاصة برد االعتداء ، جوان 

لذلك كان موضوع  النـووي أو إزالة التهديد به )العضمان اإلجيابي(.

افل الدولية، خاصة بعد توقي  العضمانات من املسائل اخلالفية يف عديد احمل

على مذكرة رئاسية  الرئيس األمريكي بيل كلينتون يف سبتمرب 
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بعدم استخدام األسلحـة  تراجـ  فيها عن التعهد الذي ُأقر عام 

النوويــة ضد دولة ال متتـلك هذا السالح
(25)

.

نظام العضمانات يعض  الدول غري احلائزة لألسلحـة النووية -ج

مقارنة بالدول ، يف معاهـدة عدم االنتشار يف موض  املتعضرر األطراف

غري األطراف يف املعاهدة. ففي حني ختعض  مجي  األنشطة السلميـة 

فإن الدول غري ، للدول األطـراف يف املعاهدة لنظام الرقــابة والتفتيش

 األطراف ال ختعض  ألي نوع من أنواع العضمانات. 

حتظر على الدول احلائزة على رغم أن معاهدة عدم االنتشار -د

األسلحة النووية تقديم املساعدات النووية إىل الدول غري احلائزة 

لألسلحة النووية غري األطراف يف املعاهدة إالَّ بشرط إخعضاعها 

للعضمانات, فإن الرقابة ال تتجاوزها لألنشطة النووية األخرى
(26)

. 

نظام  من خالل حتليل جممل االنتقادات املعرب عنها خبصوص

تتمثل يف كون  العضمانات النووية ميكننا التوصل إىل نتيجة منطقية،

معاهدة عدم االنتشار النووي قد كرست وضعا دوليا قائما على التمييز 

 بني ثالث جمموعات من الدول:

دائمة الععضوية يف جملس الاجملموعة األوىل: هي الدول اخلمس  -

هلا مطلق السيادة  سالح النووي،األمن، وهي الدول املعرتف هلا بامتالك ال

بل وأكثر من ذلك، هلا أن تطور  يف التصرف يف اجملال النووي السلمي،

ورغم أن بععضها  دون أي قيد قانوني يلزمها بغري ذلك، أسلحتها النووية،

إال أن ذلك  ته النووية السلمية لنظام الرقابة الدولية،آقد أخعض  منش

تشملها ت اليت آلصالحيات يف حتديد املنشكان مبقتعضى إرادتها، وهلا كامل ا

 . الرقابة

تشمل بقية الدول األطراف يف معاهدة عدم  اجملموعة الثانية: -

تعتربها املعاهدة  دولة، االنتشار النووي، اليت يصل عددها حاليا إىل 

فهي ملزمة أوال بعدم امتالك أو السعي المتالك  دوال غري نووية التسليح،

نها ملزمة بعدم تقديم أي مساعدة للدول األخرى أكما  أسلحة نووية،

من شأنها أن  تساهم يف امتالك األسلحة النووية، وال ميكنها االستفادة 
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إال  من التسهيالت واملساعدات اليت تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وقبوهلا بكل أنواع التفتيش اليت  خبعضوعها لنظام العضمانات النووية،

وهنا يبدو لنا أن هذه اجملموعة من الدول ميكن تقسيمها  ا الوكالة،تباشره

الدول املتقدمة اليت بإمكانها أن تطور وتستخدم برامج  :إىل جمموعتني

أو  أو توفرها على اليورانيوم، نووية سلمية من خالل إمكاناتها الذاتية،

 بان والصني،مثل كندا وأملانيا واليا انعضمامها جملموعات املوردين النوويني،

أو على األقل تفرض  بإمكانها أن تتمرد على نظام العضمانات النووية،

ما جيعل قراراتها  شروطا تفاوضية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

املتعلقة بامتالك واستخدام الطاقة النووية السلمية قرارات سيادية هلا 

أما اجملموعة  كاني.ا وحتديد مداها الزماني واملهمطلق احلرية يف إنشائ

فال ميكنها االستفادة من التطور  الثانية املشكلة من الدول النامية،

العلمي والتكنولوجي احلاصل يف جمال الطاقة النووية السلمية إال 

يكون  بل وأكثر من ذلك، خبعضوعها الكامل لنظام العضمانات النووية،

وتبدي  الدولي، األمنواجبا عليها أن حتظى بثقة الدول العظمى وجملس 

مرونة واسعة يف التعامل م  فرق التفتيش الدولي، فلم يعد هلا من مبدأ 

السيادة الوطنية إال القدر املتعلق بكونها أطرافا ناقصة السيادة يف 

 اجملتم  الدولي.

متثل الدول املتمردة على االنعضمام العاملي  اجملموعة الثالثة:-

ئيل واهلند وباكستان، اليت تتمت  كإسرا ملعاهدة عدم االنتشـار النووي،

للمعاهدة،  األطراف يفمبركز قانوني أفعضل من الدول غري نووية التسليح 

 فهي غري ملزمة قانونا بأي التزام دولي إجيابي يتعلق باتفاقات العضمانات،

رغم التزامها السليب بعدم  تها النووية للتفتيش،آأو إخعضاع منش

فسيادتها ليست مقيدة إال  خطر،تعريض السلم واألمن الدوليني لل

بالعضوابط اليت يفرضها واجب التعاون الدولي حلفظ السلم واألمن 

 مبقتعضى ميثاق األمم املتحدة.
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إن من أهم املستجدات التكنولوجية اليت دعت الدول للقبول 

اكتشاف القدرات اهلائلة وامليزات اخلاصة اليت يتيحها  بالسيادة املقيدة،

وأثرها على التنمية االقتصادية،  لمي للطاقة النووية،االستخدام الس

يف األسلحة رغم القدرة التدمريية هلذه الطاقة يف حال استخدامها 

 .النووية

والتوصل ملعاهدة  لقد كان إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

مبثابة العضمانة القوية اليت تكفل التعاون الدولي  عدم االنتشار النووي،

واحملافظة على السلم واألمن  الذرة يف خدمة اإلنسانية، لتسخري

وذلك طموح رنت إليه الدول النامية من خالل إقباهلا على  الدوليني،

وقبوهلا بنظام العضمانات  االنعضمام الواس  ملعاهدة عدم االنتشار النووي،

 النووية الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ميز العالقات الدولية م  انهيار االحتاد  غري أن الواق  الذي

أفعضى إىل تدخل الفت جمللس األمن  السوفيييت وزوال الثنائية القطبية،

وأكد ازدواجية املعاملة م  القعضايا النووية  الدولي يف املسألة النووية،

من خالل تعامله م  الربامج النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية 

 وإسرائيل.

اليت ترفض االنعضمام ملعاهدة عدم االنتشار، وترفض فإسرائيل 

رغم التقارير شبه املؤكدة اليت  تها النووية للرقابة الدولية،آإخعضاع منش

وال  تبقى متمتعة بكامل سيادتها املطلقة، تفيد بامتالكها ألسلحة نووية،

 يتدخل ال جملس األمن وال جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وريا الشمالية اليت أعلنت رمسيا انسحابها من معاهدة عدم أما ك

، وفجرت أسلحة نووية بعد ذلك، ورفعضت إخعضاع االنتشار عام 

  :فإن جملس األمن اكتفى يف قراره رقم تها النووية للتفتيش،آمنش

مبطالبتها بالكف عن إجراء التجارب النووية والرتاج  عن انسحابها من 

كما  ،نتشار وضمانات الوكالة الدولية للطاقة النوويةمعاهدة عدم اال

تعضمن جمموعة من العقوبات على توريد أو بي  جمموعة من املواد النووية 
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 إليها بشكل مباشر أو غري مباشر مستندًا إىل سلطاته مبوجب املادة 

 من ميثاق األمم املتحدة.

فرق  الذي مل تتوصل أما بالنسبة للربنامج النووي اإليراني،

التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية حلد الساعة، إىل أنه معد 

 فإن جملس األمن تعامل معه بانتقائية كبرية، ألغراض السالح النووي،

أصدر  إىل  )يف الفرتة من  وأصدر بشأنه سلسلة من القرارات

( تصب يف جمملها يف خانة ----مخس قرارات: 

مما يوحي أن سيادة الدول  يف املسألة النووية  شك وعدم اليقني،ال

أكثر من خعضوعها  أصبحت خاضعة ملبدأ حسن النية يف القانون الدولي،

والتفاقات العضمانات النووية اليت  لاللتزامات املقررة يف املعاهدات الدولية،

 ارتعضتها الدول طواعية أو كرها.

إليراني من تساؤالت رغم ما يطرحه الربنامج النووي او

اعتباره أنه ميكن إال موضوعية تتعلق بأمن منطقة الشرق األوسط، 

وض  قواعد دولية أكثر اليت تطالب ب واجهة ملطالب الدول النامية مجيعا،

مبا يعضمن  العاملية،تتيح التعاون اإلجيابي يف املسائل ذات الصبغة  شفافية،

ميثاق األمم املتحدة، وجرت  حتقيق مبدأ املساواة القانونية الذي أكده

ويصون لكافة الدول سيادتها واستقالل  عليه أحكام القعضاء الدولي،

 قراراتها التنموية،

وذلك يتطلب يف رأينا مجلة من املستلزمات املتعلقة باملسألة 

 أهمها ما يلي: النووية،

ضرورة تعديل معاهدة عدم االنتشار النووي، مبا حيقق املساواة يف  -

القانونية جلمي  الدول األطراف.املراكز 

اإلسراع يف املصادقة على معاهدة احلظر الكلي للتجارب  -

إلعطاء  خاصة من طرف الواليات املتحدة األمريكية، النووية،

التزاما منها بأحكام املادة  دفعا قويا هلذا الصك الدولي اهلام،

السادسة من معاهدة عدم االنتشار النووي، اليت تنص على 

وحبسن نية لوقف سباق التسلح النووي.  السعي
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إعادة النظر يف اتفاق العالقة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -

سيما ما يتعلق بتدخل جملس األمن الدولي  وهيئة األمم املتحدة،

يف املسائل النووية.

ضمن اجلرائم املعاقب عليها يف النظام  إدراج اجلرائم النووية، -

 لعضمان فعالية العقاب على نائية الدولية،األساسي للمحكمة اجل

وحتقيق التكامل بني القعضاء الوطين و الدولي.   هذه اجلرائم،

 اهلوامش واملراجع املعتمــــــــدة

                                                 
أبعاد االستخدام السلمي للطاقة النووية يف ظل مبدأ سيادة  أمحد حممد عبد احلفيظ حسن،( 1)

 . 24ص  ،4313 القاهرة، جامعة عني مشس، ه يف احلقوق،رسالة دكتورا الدول،

، اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزي ، اجلزء األول، مبادئ القانون الدولي العام، حممد بوسلطان( 2)

 .66ص، 4334

من أنصار هذا الرأي الفقيه الفرنسي لويس لوفري الذي يعرف السيادة على أنها "الصفة ( 3)

أنها ال ترغم و ال حيد مصريها إال بإرادتها  وحدها يف حدود املبدأ األعلى املميزة للدولة يف 

 نظر:ا )املصلحة العامة( والذي دعيت الدولة لتحقيقها". للقانون و تناسقا م  اهلدف العام

 .77ص  مرج  سابق، احلفيظ حسن، أمحد حممد عبد

 . "Hegel"وهيجل  "Kant"من أنصار هذا االجتاه كل من الفالسفة كانت ( 4)

مصري مبدأ السيادة يف ظل العوملة ـ دراسة يف القانون الدولي ، مراد جابر مبارك السعداوي( 5)

 .6ص، 4334، القاهرة، )كلية احلقوق جبامعة عني مشس، رسالة دكتوراه(، العام املعاصر

الطاب   تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات، مسعد عبد الرمحان زيدان قاسم( 6)

 .293ص، 4334، مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، الدولي

دار اجلامعة  التدخل الدولي االنساني وتراج  مبدأ السيادة الوطنية،، بوراس عبدالقادر( 7)

 .44، ص4339 مصر، االسكندرية، اجلديدة،

ومسيت "الولد الصغري"  1921أوت  7ألقيت القنبلة النووية األوىل على مدينة هريوشيما يف ( 8)

(little boy) أي بعد ثالثة أيام فقط، ، أوت 9، وألقيت القنبلة الثانية على مدينة ناكازاكي يف

ألف شخص  111، قدر عدد ضحايا احلادثتني حوالي  (fat man)مسيت " الرجل السمني"

جملة ، اكيأمرية عبد الرمحن, ستون عاما على قصف هريوشيما و جناز نظر:ا على األقل.

 .11، ص4331، أكتوبر174 العدد، السياسة الدولية

لكل من "ترومان" رئيس الواليات املتحدة  1921نوفمرب  11جاء ذلك بتصريح مشرتك يف ( 9)

"اتلي" رئيس وزراء بريطانيا و "ماكندي كينز"رئيس وزراء كندا تعضمن ما يلي ، األمريكية

ديدة املتعلقة بالطاقة الذرية جيب أن تتم سريعًا قدر "إن املساهمة الدولية يف التكنولوجيا اجل

بشرط إخعضاعها لنظام ضمانات فعال وقابل للتنفيذ حبيث يكون مقبواًل من مجي  ، املستطاع
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نظر: حممد ا وافق االحتاد السوفييت على مقرتحات الدول الثالث. 1921الدول" ويف ديسمرب 

)رسالة ، النووية يف األغراض السلمية ضمانات استخدام الطاقة، عبد اهلل حممد نعمان

 .111ص ، 4331، كلية احلقوق جبامعة القاهرة(، ماجستري

املادة التاسعة من معاهدة عدم االنتشار النووي أن الدول نووية  الفقرة الثالثة من اعتربت (10)

 1أو فجرت أي سالح نووي أو أي جهاز متفجر نووي قبل  التسليح هي الدول اليت صنعت

 ، وينطبق هذا الوصف على الدول دائمة الععضوية يف جملس األمن1976ن الثاني/يناير كانو

 .الدولي

صدر قرار باإلمجاع  1927 سنةيناير  42يف أول دورة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف ( 11)

، وعهد إليها مبوجب هذا القرار (UNAEC)إنشاء "جلنة األمم املتحدة للطاقة الذرية" ب

سائل املرتتبة على اكتشاف الطاقة الذرية وإعداد مقرتحات لتطوير استخداماتها بدراسة امل

 السلمية.

 .113ص ، مرج  سابق، حممد عبد اهلل حممد نعمان( 12)

 .1974/هـ. من النظام األساسي للوكالة، وقد انعضمت إليها اجلزائر رمسيا سنة 41م.( 13)

نظريا إجراء أي نوع من أنواع الرقابة إالَّ يف فال ميكن للوكالة ، اتفاق العضمانات اختياري( 14)

 أقاليم الدول اليت تقبل بهذا االلتزام وتربم اتفاق العضمانات.

 .INFCIRC/26/Add1وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية:  انظر( 15)

 /51INFCIRCوثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية:   انظر( 16)

 INFCIRC /66/ReV.2للطاقة الذرية: وثيقة الوكالة الدولية  انظر( 17)

تنص املادة الثالثة من معاهدة عدم االنتشار على أنه يتعني على مجي  الدول غري احلائزة ( 18)

ألسلحة نووية "أن تقبل ضمانات حتدد صيغتها يف اتفاق يتعني التفاوض عليه وعقده م  

ذلك االتفاق التحقق من وفاء ...و تكون الغاية الوحيدة من ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 الدولة بااللتزامات اليت تعهدت بها مبوجب معاهدة عدم االنتشار..."

أيعضا وثيقة الوكالة الدولية  نظرا.  127ص ، مرج  سابق، حممد عبد اهلل حممد نعمان( 19)

 INFCIRC/15للطاقة الذرية: 

 Vienna-austria ,1993 وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية:  نظر( ا20)

,IAEA/GOV/2863 

حممد الربادعي الذرية لوكالة الدولية للطاقة السابق لدير املعرب عن هذا االهتمام العاملي ( 21)

برهنت متامًا على وجود  4331أيلول/سبتمرب  11بقوله "إن األحداث املروعة اليت وقعت يف 

لى املواد النووية واملواد حاجة ملحة إىل تقوية الرقابة املفروضة يف مجي  أرجاء العامل ع

املشعة األخرى" يف هذه العبارات يشري إىل الرقابة الواجبة يف مجي  أرجاء العامل ومل خيصص 

أو األطراف يف معاهدة  الذريةالدول األععضاء يف النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة 

نتشار األسلحة النووية : عدم االذريةعدم االنتشار. راج  وثيقة الوكالة الدولية للطاقة 

 .4،ص 4331واألمن النووي، النمسا، ماي 

، النمسا، مكتب العالقات اخلارجية وتنسيق السياسات، نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية( 22)

 .7ص ، 4331أفريل 
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 القانونية واالقتصاديةللدراسات  (78)  3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .7ص، ، مرج  سابق4331أفريل ، نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية( 23)

سرتاتيجية، العدد الثاني، اإليراني واملوقف األمريكي، جملة دراسات حسن الرشيدي، النووي ا( 24)

 .133، مركز البصرية للبحوث والدراسات اإلنسانية، اجلزائر،ص4337جوان

، نظام العضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية، حممود ماهر حممد ماهر ( 25)

 .162ب س ن، ص، القاهرة، دار النهعضة العربية

 


