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 : اتفاقاخاصابيناكلامن:  أوًلا
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 دولةادماراااا -2

 
 

 : الموضوع

بشأناالفصلابالنزاعاالقائمابيناالطرفينابخصوصاالمسؤوليةاالدوليةاعناا

األضراراا وعنا الطرفااالتعديا وإلزاما النوويةا التجاربا علىا المترتبةا

 . المخطئابتحملاأثاراالمسؤوليةا
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ًا  : اإلخطار -ثانيا

مشتركااصدراا تقديمهااإخطارا تما الطرفينا قبلا بتاريخمنا المحكمةا :  إلىا

02/01 /2021 

 :  ثالثا

إلىاا إحالةا طلبا الدوليةاتقديما الجنائيةا لمحاكمةااااعماردولةاامنااااالمحكمةا

التياااااإلنسانيةاعناجرائماالحرباوالجرائماضداااادمارادولةااالمسؤولينامناا

علىاا المقدمااومواطنيهااااعماردولةااوقعتا الطلبا تضمنها للمحكمةااااوالذيا

 2021/  01/ 02بتاريخا

 الموضوع 

 . م1918فياعاماا  عماردولةااوهياعضوابوكالةاالطاقةاالنوويةاا  دماردولةااتلتاااحا •

الفترةامااااافيااعماردولةااالنوويةاعلىاإقليماابسلسلةامناالتجارباااادماردولةااقامتاا •

أنابعضاتلكاالتجارباتمتابعدااوجديرابالذكراا  1967إلىاعاماا  1960بيناعاماا

علىاااعماردولةااحصلتااإذاا لها،اادماردولةاا  احتالل  بانتهاء  عماردولةاااستقاللاا

 . بناًءاعلىااتفاقابيناالدولتين 1962 عام استقاللها

اادماردولةااالتياقامتابهاااااواإلجراءاتاألعمالااسبقاإجراءاتلكاالتجاربابعضاا •

 : علىاالنحواالتالي

النوويةاااادمارالمحتلةااالدولةااماقامتاا1946/ 01/ 03فياا • بإنشاءامحافظةاالطاقةا

(A.E.C)للقيامابكلاجوانباالبحوثاالنوويةابرئاسةاجنرالامناوزارةادفاعهاا . 

سنةاا • تماا  1952فيا والذيا النوويا المشروعا إلنتاجا معتبرةا ميزانيةا خصصتا

 . إلىاقنبلةانووية 1955تحويلهاعاما

منطقةاخاصةاااأنشأالذياا  57/ 27:  قانونارقماادماردولةااأصدرتاا  1957  وفياعام •

ااجغرافياا موقعاخاصافأصبحااوخصهاابتنظيما( دولةاعمارلا)فياالمناطقاالمحتلةا
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والقتصاديةاا العسكريةا نفسهاوفياا.  دمارلدولةااللمصالحا مركزاااأنشأ  السنةا

 . كمجالاإلجراءاالتجارباالنوويةا(C.S.E.M)للتجارباالعسكريةا

المحتلةااااإنشاءتمااااثم،ا • المناطقا إقليما العسكريةافيا للتجاربا ( دولةاعمارل)حقلا

وشملاالحقلامنطقتينامنفصلتيناااا،دماردولةااوتحتاإشرافارسميامناحكومةاا

 . 2كلم200علىامساحةا 2و 1

ماواستمرتاعلىامدىاأكثراا1960أولاالتجارباالنوويةافياعاماااادماردولةاابدأتاا •

 57ضاالمصادراالقيامابااماوأحصتابع1967مناسبعاسنواتاأياإلىاغايةاا

 : تجربةانوويةاموزعةاكماايلي

 (. تجارب 04) تجاربانوويةاجويةا .1

 (. تجربة 13)تفجيراتانوويةاباطنيةا .2

 (. تجربة 35)تفجيراتانوويةاتكميليةا .3

 (. تجارب 05) تجاربانوويةاسريةا .4

( دولةاعمارل)العديدامناالتجارباالنوويةافياالمناطقاالمحتلةاااادمار  دولةنفذتاا •

 . قبلاوبعدااستقاللها

اعماراالتجارباالنوويةابعدااستقاللادولةااااإجراءاستمرارهاافياااادمار  دولةبررتاا •

 . يسمحالهاابتنفيذاهذهاالتجارباعمارلدولةابوجودابندافيامعاهدةاالستقاللا

هذهاالتجارباالنوويةاالتجربةااألولىاالمسماةااليربوعااألزرقابتاريخااااأخطركاناا •

تعادلاا1960/ 02/ 13 بهاا التفجيرا قوةا والتياكانتاشدةا كيلواطناأيامااا  60ما

 . يعادلاتفجيراأربعاقنابلاهيروشيما

اعمار  دولةبإخضاعاالعديدامنارعايااااادمار  دولةقامتااااالتجارب،حالاإجراءاتلكاا •

تس مدىا لمعاينةا وللتجاربا ألجسامهما النوويةا اإلشعاعاتا بربطهمااربا هذاا

تفجير قبلاكلاعمليةا التفجيراتا الغرضاا . لساعاتافيامواقعا لهذاا واستخدمتا

وتضليلهمااللعملافياهذااالمشروعااااعمارا  دولةعاملامنارعايااا  3500أكثرامناا

اعمار  دولةعلىارعايااااادمار  دولةوقدامارستاا ،يعملونافيامناجماالذهباابأنهم

 . وبعدهاالحتاللتلكاالتجارياأثناءا

النوويةاا • التجاربا العامةالمواطنيااااآثاراخلفتاهذها البيئةاوالصحةا كارثيةاعلىا

ونجماا.  خاصةاالقاطنينابالمناطقاالمجاورةالمواقعاالتجارباالنوويةااعمار  دولة
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وواسعاا كثيفا انتشارا النوويةا التجاربا للبلوتونيوماعنا قتلااااودائما عنا وأسفرا

اآللفاوإصابةاالمئاتابإشعاعاتانوويةاخاصةاالمجنديناإجباريًااللعملافياهذااا

التلوثااالمشروع، إلىا التلوثاا  اتباإلضافةا سيماا والمقابرااالمتنوعةا اإلشعاعيا

مجهولةااااماازالتوالتيااالنوويةاالمشتملةاعلىاآلفااألطنانامناالمخلفاتاالنوويةاا

الجغرافياا بسببالموقعا لهذهاااادمار  دولةاحتجازااااوالخطورةا النوويا لألرشيفا

 . التجارباالمدمرة

سنواتاعلىاهذهاالتجارباالنوويةاطالبتااااومروراعدة  عمار  دولةبعدااستقاللاا •

النوويةااااعمار  دولة التجاربا لهذها الميدانيةا الحقائقا علىا الطالعا فيا بحقهاا

التلوثاا ومدىا والبيئيةا الصحيةا اآلثارا التلوثااوتحديدا سيماا أنواعها بمختلفا

صحةا علىا وتأثيرهاا لهاا المجاورةا والمناطقا التجاربا لمواقعا اإلشعاعيا

 . مواطنيها

  دولةقامتااااالمطالب،وعدماالتجاوبامعاهذهاا(  دولةادمار)صمتاااإلاأنهاوبسبب •

عامااااعمار القياماا1998باللجوءا أجلا منا الذريةا للطاقةا الدوليةا الوكالةا إلىا ما

بقياساتاميدانيةالتحديدااآلثاراالصحيةاوالبيئيةاللتجارباالنوويةاالتياقامتابهااا

 . فياأراضيهااقبلاوبعدااحتاللهاالهاادمار دولة

عاماااادمارلدولةااصدراتقريرابرلمانياااا،دمار  دولةعلىااااضغوطلمااتمامنااونتيجةاا •

 السابقةاااحتاللهامنطقةااتجربةانوويةافياا  17بِـاااادمار  دولةأعترفابقياماا  2001

للتجارباالنوويةاكماااااعمار  دولةعايااامنار  125،امعترفةابإخضاعااعمار  دولة

 . دونمااتحديداللعدداابعداإنتهاءااإلحتاللااعمار  دولةأقرابوقوعاتجارباعلىارعايااا

عاماا • دولةاا  2009وفيا حكومةا بتعويضاضحايااااادمارصدراعنا يتعلقا قانونا

 . تفجيراتهااالنووية

 

التخلصامنامسؤوليتهااالدوليةاعنااألضراراالجسيمةاالناتجةاااادمار  دولةحاولتاا •

  دولةاوبعدااستقاللاااااحتاللهاأثناءافترةااااعمار  دولةالنوويةافياإقليماا  عناتجاربها

،اواعتبرتاأناتجاربهااالنوويةاهياشرعيةاا(1967إلىاا  1960)  بالفترةامنااعمار

وقانونيةافياظلاغيابااتفاقيةادوليةاتمنعاتلكاالتجاربافياهذهاالفترةاالتياأجريتاا

المنطقتيناا أنا اعتبارا معا التجارب،ا هذها أجريتاا  2و  1بهاا هذهااااعليهماالتيا
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ماالهاابحكماالقانوناالمطبقافياتلكاالفترة،اأااتابعا  إقليماتعتبرانااااكانتاالتجارباا

فكانتاكذلكاقانونيةابحكماموافقةاورضاااااعمار  دولةتجاربهااالنوويةابعدااستقاللاا

بقبولاهذهاا  عمار  دولةفياشكلااعترافارسميامناااامااجاءبهااوهذاااااعمار  دولة

م،اوبالتاليافإنهاتسقطاعنهااكلاا1962التجاربافيابنودامعاهدةاالستقاللالعاماا

 . ويةمسؤوليةادوليةاناتجةاعناهذهاالتجارباالنوا

 دولةفياظلاهذااالتنازعاحولاالمسؤوليةاالدوليةاعناالتجارباالنووية،اعرضتاا •

باللجوءاإلىاالتحكيماالدولياطبقًاالنصاااادمار  دولةحلاالنزاعابينهااوبينااااعمار

وأساسيةافياحلاااامناميثاقااألمماالمتحدةاباعتباراالتحكيماوسيلةاهامة  33المادةاا

 . النزاعاتابالطرقاالسلمية

اقتراحاالتحكيماواقترحتااللجوءاإلىامحكمةاالعدلاالدولية،اااادمار  دولةرفضتاا •

وأودعااعلىاهذااالمقترحاوعليهاتماتوقيعااتفاقاخاصابينهماااااعمار  دولةفوافقتاا

 . 2021/ 01/ 02: المحكمةابتاريخاقلم

إلىاالمدعياالعاماأماماالمحكمةاالجنائيةاااطلبافيانفساالتاريخااااعمار  دولةوقدمتاا •

فياحقهااوحقارعاياهاامناجرائمااادماراادولةالدوليةابفتحاالتحقيقافيمااارتكبتهاا

)علماابانادولةاعمارامنظمةاالىااتفاقيةاالمحكمةاااااإلنسانيةحرباوجرائماضداا

 .(2001الجنائيةاالدوليةامنذانشأتهاا

جنيفاالرابعةاواتفاقيةاااافيااتفاقيةأعضاءااااعمارواادمار  الدولتينويجدراالذكراأناا •

 . حظراالسخرة

 . وأصبحاهذااالنزاعابشقيهامعروًضااأماماالمحكمةاالعربيةاالصوريةاللفصلافيه •

 : وقداتلخصتامطالباكلادولةافيماايلي

 : عمار  دولةمطالب : أوالا 

دمارا  بمطالبةادوليةارسميةاتطالبامناخاللهاادولة  2011عماراسنةاا  تقدمتادولة •

 : بتحملامسؤولياتهااالدوليةاعناتجاربهااالنوويةاخاصةامااتعلقابـ

والبيئيةاا .1 الصحيةا واألضرارا الحتياطا مبدأا أساسا علىا المسؤوليةا

 . المحتملةالهذهاالتجارباالنوويةا

 . مسؤوليةاإعادةاالحالاإلىامااكاناعليهاوتأهيلاالمواقعاالملوثة .2
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النوويةااااالفرديةااجنائيةالمسؤوليةااال .3 التجاربا هذها علىا للمشرفينا

لعاماا األربعا جنيفا اتفاقياتا أحكاما بخرقا تعلقا ماا  1949خاصةا

لعاماا األولا اإلضافيا البروتوكولا ماا1977وأحكاما علىا وتأسيًساا ما

 (. النظامااألساسياللمحكمةاالجنائيةاالدولية)جاءابهانظاماروماا

 

خبراءاا -1 أصابتاااااألضرارالتقييماااادولييناتعيينا أفعالاااعمار  لةدوالتيا جراءا

 . دمار دولة

عنامخالفةاأحكامااألعرافاالدوليةاوقواعداالقانوناااادمار  دولةإعالنامسؤوليةاا -2

الماديةا األضرارا كافةا عنا بالتعويضا وإلزامهاا الدوليةا والتفاقياتا الدوليا

والمعنويةاالناجمةاعناانتهاكاحقوقهااواستغاللامناطقامناإقليمهااإلجراءا

(  م1967-ما1960)خاللاالفترةاالممتدةامنااااغيراالمشروعةتجاربهااالنوويةاا

 : وذلكالألسباباالتالية

بتجاربانوويةاخطيرةاغيرامشروعةافياإقليماغيراتابعاااادمار  دولةقياماا -أ 

 . بالمخالفةالقواعداالقانوناالدولي عمار دولةلها،امستعملةافياذلكارعاياا

األفعالاالمصاحبةالهذهاالتجارباالنوويةاوخاصةااستعمالارعايااااااعتبار  -ب

فياالتجارباالنووية،اجرائماحربامعاقباعليهاافيااااوالمعتقلين  عمار  دولة

الدولي خاصةااالجنائيااالقانونا تضمنته،ا لعامااااماا األربعا جنيفا اتفاقياتا

وهذااماانصتاعليهاالتفاقيةاالدوليةالعدماااادوليًا،ماوهياأفعالامحرمةاا1949

تقادماجرائماالحرباوالجرائماضدااإلنسانيةاالمعتمدةامناقبلاالجمعيةاالعامةا

رقم القرارا بموجبا المتحدةا في  2191:  لألمما ماا1968/ 11/ 26:  المؤرخا

 . م1970/ 11/ 11: والتيااصبحتانافذةابتاريخ

المخاطرااادمار  دولة  مسؤولية  -ج نظريةا أساسا علىا النوويةا تجاربهاا عنا

 . واألضراراالصحيةاوالبيئيةاالمحتملة

فياتعويضاضحايااتجاربهااالنوويةاوتأهيلاالمواقعاااادمار  دولةمسؤوليةاا -د 

 . عمارلدولةايفاهذهاالتجارباالنوويةاالملوثةاوتقديماأرشا
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دولة عمار من اضرار  -ذ  نال  الرسمي عما  باالعتذار  دمار  دولة  مطالبة 

   2001نون الدولي لسنه وذلك وفقا لما جاء بتقرير لجنة القا

ا   دمار دولة مطالب : ثانيا

بعدمااختصاصاالمحكمةاالصوريةاالعربيةاألنهااليستاطرفاااادمار  دولةدفعتاا -1

تنضماا أوا عليها ولماتصدقا األساسيا نظاماروماا غيرااااإليه،فيا بالتاليا وهيا

 . مختصةابنظراجرائماالحرباوالجرائماضداالنسانيةا

فياا -2 النوويةا تجاربهاا مشروعيةا بإعالنا عمار) إقليمااالحكما وبعداا(  دولةا قبلا

 : لألسباباالتاليةاستقاللها،اوذلكا

لقوانينهاااااعمار  دولةاعتباراا -أ  خاضعةا لها،ا تابعةا فيامستعمرةا اونظمهاا

 . مرحلةاالقيامابهذهاالتجارباالنووية

وجودااتفاقيةادوليةاتمنعاأواتحرماهذهاالتجارباالنوويةاوقتاالقياماااعدم-ب

 (. 1967-1960)بهاا

 . وجوداأيااثأراصحيةاأوابيئيةاوخيمةانتيجةاهذهاالتجارباالنوويةاعدم-ج

الدفاعياااادمار  دولة  حق-د نظامهاا تطويرا وإتمامفيا مشروعهااااوالعسكريا

 . النووي

علىامواصلةاهذهاالتجارباالنوويةافياإقليمهااحتىابعدااااعمار  دولة  وموافقة

 . صراحةافيابنودامعاهدةاالستقاللااوهذاامااجاء(  م1967-م1962)استقاللهااا

تصرفاتهااااعمار  دولةمطالبةاا -3 جراءا لحقهاا الذيا المعنويا الضررا بتعويضا

باعتذاراا والقياما مشروعة،ا غيرا نوويةا بتجاربا لقيامهاا الباطلةا وادعاءاتهاا

 . هااعناهذهاالدعاءاتاالمجانيةرسميال

 :  بعض النصوص والمواثيق ذات الصلة

 . العرفاالدولي -1

 . ميثاقااألمماالمتحدة -2

 . قراراتامنظمةااألمماالمتحدة -3



 
 

8 
 

 . النظامااألساسيالمحكمةاالعدلاالدولية -4

 . أحكامامحكمةاالعدلاالدولية -5

 . النظامااألساسياللمحكمةاالجنائيةاالدولية -6

 . 1949/ 8/ 12ماالمؤرخةافيا1949التفاقياتااألربعالجنيفالعاما -7

 . الضافياناإلىااتفاقياتاجنيف الثانيواألولااالبروتوكولا -8

 . ماحولاالمسؤوليةاالمدنيةافياالميداناالنووي1960اتفاقيةاباريسالعاما -9

لعاماايفياااتفاقية  -10 فياا1963ناا المدنيةا المسؤوليةا حولا النوويةاااااألضراراا\ ما

 . م1988وبروتوكولافيناا
 . التفاقياتاالمتعلقةابالمجالاالنوويامختلف-11

المتحدةااااقرار-12 لألمما العامةا   2001ديسمبراا  12بتاريخاا  56/ 83الجمعيةا

 . دوليًا غيراالمشروعةبالمسؤوليةاالدوليةاعنااألعمالا

 . حظراالسخرةاإتفاقية-13

 


