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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واألربعونالتاسعةالدورة 

 ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١١َّلبند ا

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
: ة النووية يف الفضاء اخلارجيحلقة عمل بشأن استخدام مصادر القدر    

      التطبيقات احلالية واملرتقبة، والتحديات املاثلة
     **ورقة عمل مقدَّمة من فرنسا    

  صملخَّ  
ــام       ــذ ع ــسا من ــضيف فرن ــل    ٢٠٠٥تست ــي اخلــاص باملفاع  ي التجــريب، املــشروع البحث
لـذي يهـدف إىل     ، ا ) النووي -احلراري   ي  التجريبمشروع املفاعل   (الدويل    النووي -احلراري  

ــة          ــد للطاق ــووي كمــصدر جدي ــدماج الن ــن اســتخدام االن ــة م ــة والتقني ــات اجلــدوى العلمي إثب
وبعــد إنــشاء مفــاعالت الغــرف احللقيــة الكــبرية ذات ملفــات مغنطيــسية    . لألغــراض الــسلمية

 يف اليابـان ومفاعـل توكامـاك الختبـار االنـدماج يف             JT-60، مثل مفاعـل     ) توكاماك مفاعالت(
                                                         

  * A/AC.105/C.1/L.310. 
والطاقة  للطاقات البديلةالفرنسية لجنة لهة من مارك ليجيه، مدير الشؤون القانونية والتقاضي جَّرسالة مو **  

 شروعم تنفيذ غرض االندماج بلطاقةة نظمة الدولياملاخلاصة حتديدا بالة احلسؤولية يف امل مسألة ، بشأنالذرية
 .احلراري ي التجريب املفاعل
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ملتحـدة األمريكيـة ومفاعـل تـوروس األورويب املـشترك يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا             الواليات ا 
 ي التجـريب يف فرنـسا، يـدخل مـشروع املفاعـل          يرلندا الشمالية ومفاعل توري سوبرا    إالعظمى و 
مرحلته البحثية النهائية السابقة لبناء النموذج الصناعي، وهو مفاعل حمطـة             النووي -احلراري  

، الـذي سيـستخدم االنـدماج النـووي إلنتـاج الكهربـاء حبلـول عـام            ي  التجريبربائية  الطاقة الكه 
 مثـرة التعـاون الـدويل بـني قـوى       النـووي -احلـراري   ي  التجـريب املفاعـل    ويعّد مشروع . ٢٠٥٠

واهلنـد  والواليـات املتحـدة     الـصني   واالحتاد الروسـي ومجهوريـة كوريـا        دول عاملية كربى، هي     
ــة األ  ــان واجلماع ــة  والياب ــة الذري ــة للطاق ــاين ٢١ويف . وروبي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــ٢٠٠٦ن  ع، وقّ

الشركاء السبعة اتفاق إنشاء املنظمة الدولية لطاقـة االنـدماج بغـرض التنفيـذ املـشترك ملـشروع                
 -احلــراري  ي التجــريبويقــضى اتفــاق املفاعــل .  الــدويل النــووي-احلــراري  ي التجــريباملفاعــل 
ــووي ــة الدو الن ــشاء املنظم ــشروع املفاعــل       بإن ــشترك مل ــذ امل ــدماج بغــرض التنفي ــة االن ــة لطاق لي
كما حيـّدد   )  النووي -احلراري   ي  التجريبمنظمة املفاعل   ( الدويل    النووي -احلراري   ي  التجريب

ويقـّدم كـل   . االتفاق اإلطار القانوين واملايل للتعاون بني الشركاء، وال سيما توزيع مـسامهاهتم       
 عـن طريـق     -ماليـة أو عينيـة       - مـسامهةً     النـووي  -احلـراري    ي  يبالتجـر شريك ملنظمة املفاعـل     

 ي التجـريب  مـن اتفـاق املفاعـل    ٣ للمـادة   اًووفقـ ". وكالـة داخليـة   "كيان قانوين خمـّصص يـسّمى       
ــراري  ــووي-احلـ ــة املفاعـــل   النـ ــريب، تتـــوىل منظمـ ــراري  ي التجـ ــووي-احلـ ــه  النـ ، علـــى وجـ

ا واســتغالهلا وختميلــها، وتــشجيع اســتغالل اخلـصوص، مــسؤولية بنــاء مرافــق املفاعــل وتـشغيله  
مرافق املفاعل لصاحل املختربات وغريها من املؤسـسات واألفـراد املـشاركني يف بـرامج البحـث                 

 وقبوهلـا يف     الشركاء، وترويج فهم طاقة االندماج     ينفّذهاوالتطوير يف جمال طاقة االندماج اليت       
  .أوساط عموم اجلمهور

الـدويل يف فرنـسا عـددا مـن املـسائل املتـصلة باملنظمـة الدوليـة                 وأثار تنفيذ هذا املشروع       
. واملسؤولية املرتبطة بـذلك   املكلفة بإدارة املشروع نيابة عن مجيع الشركاء، وحقوقها والتزاماهتا          

 Laetitia Grammatico-Vidal, “The International Thermonuclear Experimental Reactor انظر(

International Organisation: which laws apply to this  )النـووي -احلـراري  ي  املفاعل التجريب ( 
international nuclear operator?”, Nuclear Law Bulletin, No. 17, vol. 2009 (2).(  
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 -احلراري  ي التجريبااللتزامات الناشئة عن تنسيق مشروع املفاعل   -أوال  
    يف فرنساالدويل  النووي

 الـدويل   النـووي  -احلراري   ي  التجريبعلى موقع البناء املخّصص لتركيب املفاعل       فق  اتُّ  -١
. جريت حبوث مستفيضة لتحديد البلد الذي ينبغـي أن يستـضيف املـشروع            أُو. ٢٠٠٥  عام يف

انــت عمليــة صــنع ونظــرا للفوائــد االقتــصادية الكــبرية الــيت ُتجــىن مــن مــشروع هبــذا احلجــم، ك
 روكاشـو يف مشـال اليابـان      -  حتديـد مـوقعني بـسرعة      ومتّ. ي هـام  عد سياس ُبالقرار تنطوي على    

ــا  مجوحظــي اقتــراح املوقــع اليابــاين بتأييــد  . وكــاداراش يف جنــوب غــرب فرنــسا  هوريــة كوري
وبعـد  . الفرنسي فأّيده االحتاد الروسي والـصني      ، أما اقتراح املوقع    األمريكية الواليات املتحدة و

، ٢٠٠٥مــايو / أيــار٥ويب واليابــان اتفاقــا يف جنيــف يف مفاوضــات طويلــة، وقّــع االحتــاد األور
ويـنص االتفـاق علـى أن       .  النـووي  -احلـراري    ي  التجريبد شروط اختيار موقع بناء املفاعل       حيّد

 يف املائــة مــن تكــاليف البنــاء، بينمــا سيــستفيد  ٤٠يتحمــل الطــرف املــضيف ملــشروع املفاعــل  
 يف املائـة    ٢٠لـصناعية املرتبطـة باملـشروع، و       يف املائة مـن العقـود ا       ٢٠الطرف غري املضيف من     

 ومن دعم البلـد املـضيف        النووي -احلراري   ي  التجريبمن املوظفني الدائمني يف منظمة املفاعل       
ــل      ــة املفاعـ ــام ملنظمـ ــدير العـ ــصب املـ ــيحه ملنـ ــريبلترشـ ــراري  ي التجـ ــووي-احلـ  ٢٨ويف .  النـ

يـنص علـى تعـيني كـاداراش موقعـا         مـشتركاً    اً، وقّـع مجيـع الـشركاء بيانـ        ٢٠٠٥ هيونيـ /حزيران
 لاللتزامــات الــيت تعّهــد هبــا اًوفقــو.  النــووي-احلــراري  ي التجــريب مــشروع املفاعــل الستــضافة

االحتاد األورويب يف جنيف، أصبح السيد كانام إيكيـدا مـن اليابـان هـو أول مـدير عـام ملنظمـة                      
ــووي-احلــراري  ي التجــريباملفاعــل  ــسمرب / يف كــانون األول الن ــه يف  ٢٠٠٥دي ــسلّم مهام ، وت

أيـضا مـن اليابـان،    وهـو    موتوجيمـا،  أوسـامو ه السيد    حملّ حلّمث  . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
  .٢٠١٠ يوليه/يف متوز

وهـي  .  مـسؤولية تنـسيق املـشروع    النـووي -احلراري  ي التجريب منظمة املفاعل  ىلوتتو  -٢
والكيانات القانونيـة املـسؤولة عـن       مطالبة بالقيام بذلك بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الداخلية         

وتتحمل اجلماعة األوروبيـة للطاقـة الذريـة وفرنـسا التزامـات حمـّددة بوصـفهما                . متثيل الشركاء 
، علـى التـوايل؛      النـووي  -احلـراري    ي  التجريبالطرف املضيف والدولة املضيفة ملشروع املفاعل       

، ليــست طرفــا يف اتفــاق املفاعــل فرنــسا، الــيت تستــضيف مقــر املنظمــة ومرافــق املفاعــل أنَّ غــري
  النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب ويكمـن تعقّـد مـشروع املفاعـل         .  النـووي  -احلـراري    ي  التجريب

بوجه خاص يف توزيـع األدوار واملـسؤوليات فيمـا بـني اجلهـات صـاحبة املـصلحة يف املـشروع                     
  .سندت إليهاأُدت هبا أو املسؤوليات اليت هَّ لاللتزامات اليت تعاًوفق
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      توزيع األدوار بني أصحاب املصلحة  - ألف  
    الداخليةوالوكاالت   النووي-احلراري  ي التجريبدور منظمة املفاعل   -١  

 ومجيـع أعـضائها مـسؤولية تنـسيق          النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب  منظمة املفاعل    تتوىل  -٣
ت الداخليـة يف   وتساهم كل وكالـة مـن الوكـاال       . مشروع املفاعل من خالل وكاالهتا الداخلية     

 -احلــراري  ي التجــريب مــن اتفــاق املفاعــل ٨ للمــادة اًوفقــو. املــشروع، مــسامهة ماليــة أو عينيــة
ميكن أن تتخـذ املـسامهات العينيـة أشـكاالً خمتلفـة، تـشمل تـوفري املكونـات واملعـدات                    ،  النووي

  .واملواد وسلع وخدمات حمّددة أخرى، أو إعارة موظفني
تقــديرات "ات األعــضاء يف وثيقــتني بعنــوان  ختلفــة مــن مــسامه يــرد بيــان األنــواع امل و  -٤

 ووقـف تـشغيله   وتـشغيله وختميلـه     النـووي  -احلـراري    ي  التجريبتكاليف مراحل إنشاء املفاعل     
 ي  التجـريب تقاسم التكاليف عن مجيـع مراحـل مـشروع املفاعـل            "و" وشكل مسامهات األطراف  

 علــى قــرار مــن جملــس  ًءاالقتــضاء، بنــاويــتم حتــديث الــوثيقتني حــسب  ".  النــووي-احلــراري 
 هيئـة  هـو   النـووي -احلـراري   ي التجـريب  املفاعـل  جملـس  (. النووي-احلراري  ي  التجريباملفاعل  

 كـل ن مـن ممثلـي   وَّيتكـ و.  النـووي -احلـراري   ي التجريب املفاعل منظمة يف رئيسيةال اختاذ القرار 
 ويعتمــد النظــام األساســي العــام ديراملــ يعــنيو. سنةالــ مــرتني يف تمــع وجيسبعة،مــن الــشركاء الــ

 - وحتـّدد مـسامهات األعـضاء        ).املـشروع  موارد إدارة حتكم اليتللموظفني واللوائح التنظيمية    
 علــى أســاس قــدرات اإلنتــاج وكفــاءات تقنيــة حمــددة لــدى        - ال ســيما املــسامهات العينيــة  

لوكالة الداخلية األوروبيـة،     ا تتمتَّعو. عة ولكنها عادلة  ولذا فمسامهات األعضاء متنوّ   . األعضاء
، مبركـز   النـووي -احلراري  ي  التجريبمن بني الوكاالت الداخلية السبع املعنية مبشروع املفاعل         

ضيف ملـشروع   املـ طـرف   ال بوصـفها    الذرية للطاقة األوروبية اجلماعةخاص نظراً للدور املنوط ب    
  . النووي-احلراري  ي التجريباملفاعل 

    
 الطرف بوصفهما وفرنسا الذرية للطاقة األوروبية باجلماعة ملنوطةااألدوار اخلاصة   -٢  

    ، على التوايل النووي-احلراري  ي التجريب والدولة املضيفة ملشروع املفاعل املضيف
ــة،  أُ  -٥ ــة األوروبي ــة الداخلي وهــي تعّهــد أورويب مــشترك مــن أجــل مــشروع   نــشئت الوكال

النـووي مـن     بـشأن االنـدماج  تعّهـد ( االندماجطاقة طوير تو  النووي-احلراري  ي التجريباملفاعل  
 .٢٠٠٧مــارس  / آذار٢٧يف صــدر   ورويباالحتــاد األ، بقــرار مــن جملــس   )توليــد الطاقــة أجــل 

 ورويباالحتــــــاد األ مبوجــــــب قـــــرار جملــــــس  ، ســـــنة ٣٥ لفتــــــرة الوكالـــــة هــــــذه نـــــشئت  أُ(
2007/198/EURATOM، لشكّ تـــالـــيت وهـــذه الوكالـــة، ).٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٧ الـــصادر يف 
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، تتــوىل )إســبانيا (برشــلونةا يف هــمقّر لقــانون اجلماعــة األوروبيــة والــيت يقــع اً وفقــاً مــشتركاًدتعّهــ
  . النووي-احلراري  ي التجريب املفاعل مشروع بشأن األورويب االحتاد التزامات تنفيذ ةيمسؤول

ــوتتم  -٦ ــل     ثَّ ــة املفاع ــد منظم ــسية يف تزوي ــها الرئي ــووي ا-احلــراري  ي التجــريبل مهمت  لن
وتبعاً لذلك، فهي تشرف على إعداد موقع مـشروع         . مبسامهة اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية    

  النــووي-احلــراري  ي التجــريبد منظمــة املفاعــل ، وتــزّو النــووي-احلــراري  ي التجــريباملفاعــل 
نظمـة  كمـا أهنـا مـسؤولة عـن تزويـد امل     . باملعدات واملكّونـات واملـواد واملـوارد البـشرية الالزمـة       

  . تنفيذ املشروع سياقدعم املوقع يفاملساعدة يف أنشطة ب
  النــووي-احلــراري  ي التجــريباتفــاق املفاعــل  مــن ١١املــادة أذن تــويف هــذا الــسياق،   -٧

ــة، بوصــفها الطــرف املــضيف للمــشروع،      ــة الذري ــة للطاق ــللجماعــة األوروبي ــا  ب أن تعــّين كيان
بوســائل دعــم   النــووي-احلــراري  ي التجــريبعــل ليتــصّرف نيابــةً عنــها بغيــة تزويــد منظمــة املفا

، الـيت   الذرية الطاقة جلنةوتبعا لذلك، عّينت املفوضية األوروبية      . وقع الالزمة لتنفيذ املشروع   امل
 ،الطاقـة الذريـة الفرنـسية   و البديلـة  الطاقـات جلنة   باسم٢٠١٠مارس  / آذار ٩باتت ُتعرف منذ    

 أثنـاء الـدورة األوىل    النـووي -احلراري  ي التجريب املضيفة ملشروع املفاعلؤسسة لتكون هي امل  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢١ املعقـودة يف      النووي -احلراري   ي  التجريبلمفاعل  املؤقّت ل لمجلس  ل

،  النــووي-احلــراري  ي التجــريب فرنــسا ليــست طرفــا يف اتفــاق املفاعــل نَّونظــرا إىل أ. ٢٠٠٦
 الوكالة الداخلية األوروبيـة بـشأن املوقـع والـدعم           فقد طلب منها إبرام اتفاق اجلهة املضيفة مع       

 األوروبيـة  الداخليـة  الوكالـة  هعتـ وقّ، الـذي   وحيّدد الترتيب اخلاص بـدعم املوقـع      )١(.املراد تقدميه 
املعنيـة  الفرنـسية   وجلنة الطاقة الذرية والوكالـة      ) لطاقةوكالة االندماج النووي من أجل توليد ا      (

ــل  ــووي-احلــراري  ي التجــريبباملفاع ــَع٢٠٠٩ أغــسطس / آب١٨يف   الن ــسؤوليات ، توزي  م
والتزامات اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية بوصـفها الطـرف املـضيف وفرنـسا بوصـفها الدولـة          

 -احلــراري  ي التجــريبت فرنــسا ومنظمــة املفاعــل  ألحكــام هــذا الترتيــب، أقــّراًووفقــ. املــضيفة
، الـذي    اتفـاق خـاص بعنـوان اتفـاق دعـم املوقـع             الطريقة اليت سُيقدَّم هبا هذا الـدعم يف        النووي
الفرنــسية  وجلنــة الطاقــة الذريــة والوكالــة  النــووي-احلــراري  ي التجــريبمنظمــة املفاعــل  وقّعتــه

  .٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين١٩ يف  النووي-احلراري  ي التجريباملعنية باملفاعل 
ــانوين  و  -٨ ــيط بهــذا اإلطــار الق ــسا دوراً خاصــ ُين ــ. اًفرن ــات  دوق ــسا هيئ ــشأت فرن  شــّتى أن

 املوكولـة  هـام امل من أجل إجناز مجيـع       النووي -احلراري   ي  التجريبسة لتنفيذ مشروع املفاعل     مكّر
                                                         

 إنشاء القاضي ب٢٠٠٧ مارس/ آذار٢٧ املؤّرخ EURATOM/2007/198 اجمللس قرار مرفق من ١٨ املادة )1(  
 .ومنح مزايا له وتطوير طاقة االندماج، احلراري ي التجريب املفاعل من أجل شتركامل األورويبالتعهد 
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 -احلـراري   ي التجـريب الً، عّين رئيس الوزراء ممثال أعلى لتنفيذ مـشروع املفاعـل            فأوَّ. بنجاحإليها  
ا رئيـس  يعمـل أيـضا      وهـو  ،٢٠٠٧ عـام    منـذ  املمثل هو   بيغو برنار   السيدكان   (. يف فرنسا  النووي

ــة   ــة الذري ــة الطاق ــذللجن ــاين كــانون من ــاير /الث ــة   ). ٢٠٠٩ين ــل دور املمثــل الــسامي يف تعبئ ويتمثّ
 ي التجــريباهليئــات احلكوميــة الفرنــسية، املركزيــة منــها والالمركزيــة، حــول مــشروع املفاعــل         

وقامــت . شاركة يف تطــويره وتنــسيق أنــشطة مجيــع الوكــاالت الفرنــسية املــ   النــووي-احلــراري 
 وهـي جلنـة الطاقـة الذريـة، الـيت هـي املنظمـة املـضيفة للمـشروع، بإنـشاء            ،إحدى هذه الوكاالت  

 -احلـراري    ي  التجـريب  املعنيـة باملفاعـل      يةفرنـس الوكالة مستقلة خمّصـصة تابعـة هلـا، وهـي الوكالـة             
يـة وتـشغيلية للتواصـل بـني     ر منـّصة تقن وهـذه الوكالـة تـوفّ   . ٢٠٠٦، اليت تأسست يف عام   النووي

السلطات األوروبية والدولية، وتقـوم جبمـع التمويـل مـن الـسلطات احلكوميـة واإلقليميـة واحملليـة                   
ــة   ــة الذري ــة الطاق ــ ،ومــن جلن ــع املفاعــل  دِّوتق ــدعم ملوق ــووي-احلــراري  ي التجــريبم ال ــ الن  اً، وفق

  . بدعم املوقعاخلاصب سند إليها من االحتاد األورويب يف إطار الترتيأُللتفويض الذي 
، أوالً وقبـل كـل شـيء، بـأن تـوفّر             النووي -احلراري   ي  التجريبويقضي اتفاق املفاعل      -٩

فرنــسا، علــى نفقتــها اخلاصــة، موقــع املفاعــل الــذي سيستــضيف مجيــع املبــاين واملرافــق الالزمــة   
 ٦ رمسيـا يف   وقـد جـرى تـوفري املوقـع    )٢(. النـووي -احلـراري   ي التجـريب لتشييد وتشغيل املفاعل  

 علـى    النووي -احلراري   ي  التجريبومنظمة املفاعل    توقيع جلنة الطاقة الذرية   ب ٢٠١٠يوليه  /متوز
 عاماً وستة أشهر، مينح املنظمة حق ملكيـة املبـاين    ٣٢وهذا العقد الصاحل ملدة     . ثابتعقد إجيار   

 خـالل مـدة    النـووي -ري احلـرا  ي التجـريب القائمة حاليا واليت ستشيَّد مستقبال يف موقع املفاعل      
وعنــد انتــهاء مــدة عقــد اإلجيــار، ســُيرجع املوقــع ومجيــع مرافقــه إىل جلنــة الطاقــة   . عقــد اإلجيــار

  النـووي  -احلـراري    ي  التجريباملفاعل   ُمنَشأةالذرية، اليت ستتوىل مسؤولية تنظيم عملية تفكيك        
.  مجيـع الـشركاء  قّدمـة مـن  واإلشراف عليها نيابةً عن فرنسا، علـى أسـاس املـسامهات احملـددة امل           

  النــووي -احلــراري  ي التجــريباملعنيــة باملفاعــل  الفرنــسية  ويف هــذا الــصدد، تتكفــل الوكالــة    
مبــسؤولية اإلشــراف علــى تقيــيم املنظمــة لتكــاليف أعمــال التفكيــك، ووضــع إجــراءات إلدارة    

  .إجياد املوارد واألموال الالزمةالنفايات املشعة و
فرنــسا بعــض االلتزامــات الــيت  بــأن تنفّــذ  بــدعم املوقــعاخلــاص  أحكــام الترتيــبوتقــضي  - ١٠
جبميـع األنـشطة املتـصلة بإعـداد        فرنـسا    علـى ذلـك، اضـطلعت        ًءوبنـا . د هبا االحتـاد األورويب    تعّه

، واّتخــذت الترتيبــات الالزمــة   النــووي- احلــراري  ي التجــريباملوقــع املخــّصص ملنظمــة املفاعــل  
                                                         

موقع املفاعل ويلزم أن يستويف . ي احلراري  التجريباملفاعلملوقع من اتفاق دعم اب املتعلقاملرفق من  ٤ املادة )2(  
ي احلراري  تطلبات موقع املفاعل التجريباملتعلقة مبفتراضات الايف  املبّينة فرنسا الشروط املرجعية ذي وفرتهال
 .٢٠٠٠ي احلراري يف عام   التجريبمفاعللل املؤقت لساجمل اعتمدها يتوقع، الذلك املتصميم و
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 نـَشأة  املرتقب وإيـصال إمـدادات الطاقـة ملُ         النووي - احلراري   ي  بالتجريلتشييد مباين مقر املفاعل     
 من جانبها، مسؤولة عـن بنـاء بعـض املبـاين يف موقـع                الوكالة الداخلية األوروبية،   تظلّو. املفاعل

الـذي  و، وال سيما املبىن الذي يؤوي ملفـات اجملـال احللقـي              النووي - احلراري   ي  التجريباملفاعل  
ع، والـذي سـوف يـستخدم لتجميـع امللفـات احللقيـة للمفاعـل           متـر مربّـ    ١٢ ٠٠٠تبلغ مـساحته    

  . النووي- احلراري  ي التجريب
بتقـدمي بعـض اخلـدمات بالنيابـة عـن اجلماعـة األوروبيـة للطاقـة            أيـضا   دت فرنـسا    هَّتعو  -١١

 -احلـراري    ي  التجـريب الذرية، عن طريق جلنة الطاقة الذرية والوكالـة الفرنـسية املعنيـة باملفاعـل               
 -احلـراري   ي التجـريب ، وذلك بغيـة تيـسري تنـسيق املـشروع مـن خـالل منظمـة املفاعـل              النووي
 خـدمات املطـاعم أو   وقد تشمل هذه اخلدمات توفري املوظفني أو اخلـدمات الطبيـة أو        .النووي

 شــكل املوقــع دعــم يتخــذ أن أيــضا وميكــن. دعــم إدارة الــسالمة أو إمــدادات الكهربــاء وامليــاه
 املفاعـل  منظمة موظفي إدماج تيسري بغية إدارية إجراءات إجناز يف املساعدة أو ةاللغ يف دروس
  النـووي -احلـراري   ي  التجريب املفاعل   وستفيد موظف ي( .فرنسا يف  النووي -احلراري   ي  التجريب

م إىل ل دخــوهلهِّتــسو، يةفرنــسال وزارة الــشؤون اخلارجيــة ُتــصدرهامـن تــصاريح إقامــة خاصــة  
 فعلــى ســبيل املثــال، تعّهــدت فرنــسا بــأن تنــشئ علــى نفقتــها اخلاصــة   .)هــافي تــهموإقام فرنــسا

ــة ألطفــال هــؤالء املــوظفني   هلــا منطقــة وقــد افتتحــت هــذه املدرســة، الــيت متوّ   )٣(.مدرســة دولي
  .٢٠١١ يناير/كانون الثاين ٢٤بروفانس ألب كوت دازور، يف 

 ي التجـريب  املفاعـل  ُمنـَشأة نـات  وأخرياً، تضطلع فرنسا بـدور حيـوي يف تنظـيم نقـل مكوّ       -١٢
وجيب نقل مجيع املعدات واملكونات اليت أسـهمت هبـا البلـدان األعـضاء إىل       .  النووي -احلراري  

وقـد اقتـضت ضـخامة أحجامهـا بنـاء          .  ليـتم جتميعهـا     النـووي  -احلراري   ي  التجريبموقع املفاعل   
سؤولية تكييـف وتـشييد     وتتـوىل فرنـسا مـ     . القائمـة طرق جديدة وتكييف الطرق والبنيـة التحتيـة         

 كيلـومتر مـن مينـاء       ١٠٠الطرق واملسالك واجلسور اليت تتـألف مـن املـسلك املمتـد علـى طـول                 
جيب أن يتـيح الطريـق الوصـول إىل حـدود موقـع املفاعـل       و )٤(.مرسيليا املستقل إىل موقع املفاعل   

ــسليمها ملــشروع املفاعــل ووصــ     ــراد ت ــع لنقــل األحجــام واألوزان القــصوى للمعــدات امل ول مجي
 بنيـة   إنـشاء وقد اكتملت اآلن مجيع أعمال تكييـف البنيـة التحتيـة القائمـة أو               . املوظفني أو الزوار  

ة إىل وحـدة  وأسـندت هـذه املهمّـ   .  فرنـسا تظـل مـسؤولة عـن تنـسيق النقـل           نَّبيد أ . حتتية جديدة 
تتوىل تنسيق النقـل     س  النووي -احلراري   ي  التجريبخمّصصة تابعة للوكالة الفرنسية املعنية باملفاعل       

                                                         
 .ي احلراري املرفق بشأن دعم املوقع من اتفاق املفاعل التجريبمن  ٦املادة  )3(  
 .)ج (٤املادة املرجع نفسه،  )4(  
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ــق املــؤدي إىل املفاعــل    ــى طــول الطري ــووي-احلــراري  ي التجــريبعل ــة   (. الن أســندت إىل الوكال
ة تنــسيق النقـل علــى طـول الطريــق    مهمّـ  النـووي -احلــراري  ي التجـريب الفرنـسية املعنيـة باملفاعــل   

 ٢٠١١ايــر فرب/ شــباط٢٢ يف رســالة مؤرخــة  النــووي-احلــراري  ي التجــريباملــؤدي إىل املفاعــل 
موّجهــة مــن وزيــر الــصناعة والطاقــة واالقتــصاد الرقمــي، ووزيــر محايــة البيئــة والتنميــة املــستدامة  

  ).والنقل واإلسكان
  النـووي  -احلراري   ي  التجريبل اختيار كاداراش موقعا الستضافة مشروع املفاعل        ثِّومي  -١٣

ــفرصــة  ــد مــن املــسؤوليا    ةمهّم ــه ينطــوي أيــضا علــى العدي ــسا، لكن ــةتــت ال لفرن . شغيلية واملالي
وباإلضــافة إىل االلتزامــات الــيت قطعتــها فرنــسا علــى نفــسها بــصفتها الدولــة املــضيفة ملــشروع    

 وممثال للطرف املضيف، يـتعني عليهـا أيـضا ضـمان تنفيـذ               النووي -احلراري   ي  التجريباملفاعل  
  .اله للوائح التنظيمية ذات الصلة وامتثبسالسةملشروع اهذا 

    
     القانون الفرنسيمبراعاةتزام االل  - باء  

 تتمتَّــعلها منظمــة دوليــة  تــشّغ النــووي-احلــراري  ي التجــريب املفاعــل ُمنــَشأة نَّرغــم أ  -١٤
 فهي ختـضع للقـانون الفرنـسي ضـمن احلـدود املنـصوص عليهـا                )٥(نة،بامتيازات وحصانات معيّ  

شروع هـذا االسـتثناء مـن    وقبل الـشركاء يف املـ  .  النووي -احلراري   ي  التجريبيف اتفاق املفاعل    
 بغيــة ضــمان  النــووي-احلــراري  ي التجــريباالمتيــازات واحلــصانات املمنوحــة ملنظمــة املفاعــل  

  .ذكورةنظمة املامل هذا املفاعل، مع مراعاة أهداف ُمنَشأةسالمة 
 املفاعــل وتــشييدها وتــشغيلها مثــرة للتعــاون الوثيــق بــني ُمنــَشأةوتعتــرب مطابقــة تــصميم   -١٥

  . والسلطات الفرنسية النووي-احلراري  ي التجريبفاعل منظمة امل
    

     النووي-احلراري  ي التجريباستثناء من االمتيازات واحلصانات املمنوحة ملنظمة املفاعل   -١  
ــ  النــووي-احلــراري  ي التجــريب منظمــة املفاعــل تتمتَّــع  -١٦ بعض بــصفتها منظمــة دوليــة، ب

وجــه اخلــصوص، يف حرمــة مبانيهــا وأمــاكن عملــها   ل، علــى ثَّــوتتم. االمتيــازات واحلــصانات

                                                         
ي احلراري يف اتفاق امتيازات  حلصانات املمنوحة ملنظمة املفاعل التجريبيرد تفصيل مجيع االمتيازات وا )5(  

  ي احلراري  ض التنفيذ املشترك ملشروع املفاعل التجريبوحصانات املنظمة الدولية لطاقة االندماج بغر
ي احلراري  سبعة يف مشروع املفاعل التجريبال ستة شركاء من ضمن الشركاء هالنووي الدويل، الذي أبرم

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١يف 
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 ي  التجـريب وهذه احلصانات واالمتيازات منبثقة عن أحكام اتفاق املفاعـل          . وحمفوظاهتا ووثائقها 
  )٦(. والنصوص الصادرة بتنفيذه النووي-احلراري 

  : التاليةقيود ختضع لل تلك احلقوقنَّغري أ  -١٧
 علــى إمكانيــة رفــع  النــووي-احلــراري  ي التجــريبأوالً، يــنص اتفــاق املفاعــل   )أ(  

  ومـديرها العـام وموظفيهـا يف        النـووي  -احلراري   ي  التجريباحلصانات املمنوحة ملنظمة املفاعل     
 هذه احلـصانة سـوف تعرقـل سـري العدالـة      نَّا السلطة املختصة برفع احلصانة أ     حالة ترى فيه  أيِّ  
ر اجمللـس، فيمـا يتعلـق بتلـك     عندما يقـرّ  رفعها لن ميس باألغراض اليت منحت من أجلها، و  نَّوأ

   هذا الرفع لن يكون خمالفا ملصاحل املنظمة وأعضائها؛نَّاملنظمة ومديرها العام وموظفيها، أ
 االمتيـازات   نَّ علـى أ    النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب ، ينص اتفاق املفاعـل      ثانياً  )ب(  

يرها العـام وموظفيهـا أو أن   واحلصانات املمنوحة ال جيوز أن تنـتقص مـن واجـب املنظمـة ومـد          
 مـن اتفـاق     ١٤ بذلك الواجب الذي يفرض االمتثـال للقواعـد املنـصوص عليهـا يف املـادة                 خلُّت

، وهــي القــوانني واللــوائح التنظيميــة الوطنيــة الــسارية يف  النــووي-احلــراري  ي التجــريباملفاعــل 
النــووي واحلمايــة مــن   الدولــة املــضيفة يف جمــال الــصحة والــسالمة العامــة واملهنيــة واألمــان        

  .اإلشعاع، والترخيص، واملواد النووية، ومحاية البيئة واحلماية من أفعال السوء
 يف  النـووي - احلـراري   ي التجـريب وختضع اإلجراءات املتعلقة باستضافة مشروع املفاعـل     - ١٨

 ي  التجـريب  فرنسا، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتطبيق االمتيازات واحلصانات املمنوحة ملنظمـة املفاعـل             
 وتطبيق القانون الوطين، لالتفاق بـني حكومـة اجلمهوريـة الفرنـسية واملنظمـة           النووي - احلراري  

 ، النـووي  - احلـراري    ي  التجـريب الدولية لطاقة االندماج بغرض التنفيـذ املـشترك ملـشروع املفاعـل             
حـصانات هـذه     وامتيـازات و    النـووي  - احلـراري    ي  التجـريب بشأن املقـر الرئيـسي ملنظمـة املفاعـل          

  النـووي  - احلـراري    ي  التجـريب  منظمـة املفاعـل      تـه  أبرم وهـو اتفـاق    ،املنظمة يف األراضي الفرنسية   
الــشروط الــيت حتكــم تطبيــق القــانون الــوطين علــى منظمــة املفاعــل   املقــر د اتفــاق وحيــّد. وفرنــسا
ءات تنفيـذ   ل نـووي وإجـرا     مـشغّ  بـصفة  تتمتَّع بصفتها منظمة دولية      النووي - احلراري   ي  التجريب

  .تلك الشروط بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية
    

                                                         
مهورية الفرنسية واملنظمة ، واالتفاق املربم بني حكومة اجل)٥انظر احلاشية (اتفاق االمتيازات واحلصانات  )6(  

بشأن املقر الرئيسي  ،ي احلراري بغرض التنفيذ املشترك ملشروع املفاعل التجريبالدولية لطاقة االندماج 
 تشرين ٧ املؤّرخي احلراري وامتيازات وحصانات هذه املنظمة يف األراضي الفرنسية  ملنظمة املفاعل التجريب

 .ملوظفي املنظمة املذكورة والنظام األساسي ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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    تنفيذ من خالل التعاون الوثيق مع الدولة املضيفةالضمان   -٢  
 لالمتيازات واحلصانات املمنوحة ملنظمـة املفاعـل   اًاتفاق املقر، وفق   من   ١٧املادة  نص  ت  -١٩

ظمـة والـسلطات الفرنـسية املختـصة        ، علـى التعـاون بـني هـذه املن          النـووي  -احلـراري    ي  التجريب
 وضـمان التقيـد بلـوائح الـشرطة واللـوائح املتعلقـة             صحيحبغية تيسري إقامة العدل على الوجه الـ       

الوطنيـة  تـشريعات    ال وأبالصحة والـسالمة العامـة، والتـرخيص، ومحايـة البيئـة، وتفتـيش العمـل                
  .ازات السالفة الذكرشطط يف استعمال احلصانات واالمتي أيِّ خرى، ومنعاملماثلة األ

د اتفاق املقر أيضا إجراءات تطبيق القـانون الفرنـسي يف جمـاالت األمـن النـووي،                 وحيّد  -٢٠
.  النوويـة واحلمايـة مـن اإلشـعاع       املنـشآت ة، ووقف تـشغيل     وإدارة النفايات، ونقل املواد املشعّ    

ت الفرنــسية  والــسلطا النــووي-احلــراري  ي التجــريبويــنص أيــضا علــى إبــرام منظمــة املفاعــل  
  .وضيح إجراءات تطبيق اتفاق املقرلربوتوكوالت إضافية لت

 وفرنـسا حـالتني ينبغـي فيهمـا          النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب دت منظمة املفاعـل     وحّد  -٢١
احلماية من نشر املعلومات السرية املتعلقة بالتدابري الراميـة إىل           - إبرام مثل هذه الربوتوكوالت   

لعمــل يف املــسائل املتعلقــة بالــصحة  للقيــام بعمليــات التفتــيش املــوقعي  محايــة مرافــق املفاعــل وا 
ــة   ــسالمة العام ــةووال ــ. املهني ــع التزاماهتــا يف مــشاركتها    ويتجلّ ــاء جبمي ــسا علــى الوف ى عــزم فرن

ضطلع هبــا بالتعــاون مــع منظمــة املفاعــل ، بــصفتها الدولــة املــضيفة، يف األنــشطة الــيت ُيــةالواســع
ذ فرنــسا بــصرامة قوانينــها ولوائحهــا وعــالوة علــى ذلــك، تنفّــ. وي النــو-احلــراري  ي التجــريب

ــة يف  فعلــى ســبيل .  النــووي-احلــراري  ي التجــريب يف اتفــاق املفاعــل احملــدَّدة اجملــاالتالتنظيمي
طبقة بالقيـام بعمليـات     نن للسلطات الفرنسية املسؤولة عن رصد االمتثال للقوانني امل        ؤذَاملثال، يُ 

 لـضمان امتثـال أنـشطة املنظمـة لقـوانني            النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب تفتيش يف موقع املفاعل     
ومـع ذلـك، ومـع مراعـاة حرمـة          . العمل الفرنسية، وخصوصا يف جمال الصحة والسالمة املهنية       

ــع املفاعـــل    ــاكن العمـــل يف موقـ ــاين وأمـ ــريباملبـ ــراري  ي التجـ ــووي-احلـ ييـــف ، جـــرى تك النـ
يعـه  دت يف بروتوكول إضايف ملحق باتفاق املقر جرى توق        اإلجراءات املتعلقة هبذا الرصد وحدّ    

  .٢٠٠٩يناير /يف كانون الثاين
ــاوض    -٢٢ ــشأنوجيــري التف ــى    ت بروتوكــوالب ــة عل ــشروط املنطبق ــد ال  أخــرى هبــدف حتدي

ــانون       ــاذ الق ــزة إنف ــا أجه ــضطلع هب ــيت ت ــات ال ــة  (العملي ــشرطة الوطني ــدرك أو ال ــسلطات ) ال أو ال
ويـسمح  .  النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب املسؤولة عن مكافحة األعمال الكيدية يف موقع املفاعل         

 بــإبرام بروتوكــوالت إضــافية مــع     النــووي-احلــراري  ي التجــريباتفــاق املقــر ملنظمــة املفاعــل    
  .التفاقجماالت تتبني فيها ضرورة هذه الربوتوكوالت لتطبيق ذلك ا أيِّ السلطات الفرنسية يف
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 -احلـراري   ي التجـريب وهذا التعـاون الوثيـق بـني الـسلطات الفرنـسية ومنظمـة املفاعـل                -٢٣
ــووي ــذ مــشروع املفاعــل     الن ــة مــشتركة لإلســهام يف تنفي  -احلــراري  ي التجــريب هــو مثــرة رغب
، هاأو تقييـد   وعلى الرغم من جـواز رفـع بعـض االمتيـازات واحلـصانات            . ساًسِل اً تنفيذ النووي

نـة مـن القـانون الفرنـسي لـتالئم احلالـة اخلاصـة مبنظمـة املفاعـل                  يضا تطويع أحكام معيّ   فيمكن أ 
والتطبيق املشترك حلصانات وامتيازات املنظمة وأحكـام القـانون        .  النووي -احلراري   ي  التجريب

وهــذه املفاوضــات تــضمن تــوازن مــصاحل  .الفرنــسي هــو نتيجــة ملفاوضــات وتنــازالت متبادلــة 
  .ا بإنصافالطرفني ومعاملته

 مجيــع التزامــات ومــسؤوليات األطــراف فيمــا يتعلــق مبــشروع   نَّوعلــى الــرغم مــن أ  - ٢٤
دة بوضوح يف الصكوك ذات الصلة اليت حتكم هذا  حمّد النووي- احلراري  ي  التجريباملفاعل 

 توضــيح بغيــة الدراســة نظــام املــسؤولية املنطبــق علــى تلــك املنظمــة يقتــضي   نَّفــإاملــشروع، 
  .حتكم تطبيقه وقيودهالشروط اليت 

    
       النووي-احلراري  ي التجريبنظام املسؤولية املنطبق على منظمة املفاعل   -ثانيا  
     باعتبارها منظمة دولية النووي- احلراري  ي التجريبمسؤولية منظمة املفاعل   - ألف  

منظمـات   عـادة لل ةاملمنوحـ لـصِّفة   با النووي -احلراري   ي  التجريب منظمة املفاعل    تتمتَّع  -٢٥
  .الدولية فيما يتعلق باملسؤولية

   
 -احلراري  ي التجريباحلصانة من الوالية القضائية وتنفيذ األحكام املمنوحة ملنظمة املفاعل   -١  

    النووي
 باعتبارهـا منظمـة دوليـة للقـانون          النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب ختضع منظمة املفاعـل       -٢٦

 -احلـراري    ي  التجـريب املفاعـل    اتفاقمن   ٥املادة  انظر   (شخصية قانونية دولية  ب تتمتَّعو. الدويل
أو املنظمـات الدوليـة، ويتـيح هلـا، علـى           /، ّمما مينحها أهلية إبرام اتفاقـات مـع الـدول و           )النووي

، يف إقلـيم أعـضائها، باألهليـة القانونيـة          تتمتَّـع و. نطاق أوسع، التمتع حبقـوق وحتّمـل التزامـات        
ــاء املمت  ــرام العقــود واقتن ــصرّ  إلب ــة أو الت ــة وغــري املنقول ــى  لكــات املنقول ف فيهــا، واحلــصول عل

  .التراخيص وإقامة الدعاوى القانونية
ــعو  -٢٧ ــلَ، هــذه املنظمــة تتمتَّ ــة  أيِّ  مث ــازات وحــصانات معيّ ،منظمــة دولي ــا   بامتي ــة، كم ن

ــك   ــضائية    . ســبقت اإلشــارة إىل ذل ــن اإلجــراءات الق ــا باحلــصانة م ــع موظفوه ــة ،ويتمت  وحرم
.  واخلــدمات املتــصلة بــاهلجرة والتــسجيل بــصفتهم رعايــا أجانــب ،الرمسيــةهــم وراقوثــائقهم وأ
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 ونائبـه    النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب  املـدير العـام ملنظمـة املفاعـل          نَّوجتدر اإلشـارة أيـضا إىل أ      
  مبركز رئيس بعثة دبلوماسية وباالمتيازات املرتبطة بذلك مبوجب اتفاقية فيينـا           انعتَّالرئيسي يتم 

  )٧(.قات الدبلوماسيةللعال
  النــووي-احلــراري  ي التجــريبنحــت منظمــة املفاعــل   اتفــاق املقــر، ُمألحكــام اًووفقــ  -٢٨

 نـشاط تقـوم بـه ضـمن ممارسـة           احلصانة من الوالية القضائية وتنفيـذ األحكـام فيمـا يتعلـق بـأيِّ             
عـالوة علـى    و. تنوع من التقييد القضائي اإلداري أو املؤقّـ        أيِّ   مهامها، وكذلك احلصانة من   

شـكل مـن أشـكال       أيِّ    ممتلكات وموجودات املنظمة، أينما كانت، باحلصانة مـن        تتمتَّعذلك،  
ــة أو الوضــع حتــت احلراســة     ــزع امللكي ــع تلــك   . االســتيالء أو املــصادرة أو ن ــه جيــوز رف غــري أن

م وميكن رفعها أيـضا يف حـال قيـا   . احلصانات يف احلاالت اليت تتنازل فيها املنظمة عنها صراحةً      
الغـري برفـع دعـوى مدنيـة للتعـويض عـن الــضرر النـاجم عـن حـادث تـسّببت فيـه مركبـة تابعــة             

ركبة، أو يف حـال تنفيـذ احلجـز         امللمنظمة أو تشّغل بامسها، أو بشأن خمالفة مرور تتعلق بتلك           ل
  .قضائيعلى راتب بسبب دين مستحق ألحد املوظفني تطبيقا لقرار 

 ي التجــريبتعــاون وثيــق بــني منظمــة املفاعــل  وجــود  ويقتــضي االمتثــال هلــذه األحكــام   -٢٩
ــووي-احلــراري  ــسية  الن ــسلطات الفرن ــدور   .  وال ــسية ب ــة الفرن وتقــوم وزارة الــشؤون اخلارجي

دة هتدف إىل حتسني الـشروط الـيت        أساسي يف هذا الصدد، ال سيما بوضع إجراءات إدارية حمدّ         
وتـشارك وزارات  . نـسا واإلقامـة فيهـا   تنظم دخول موظفي املنظمة الـدائمني أو املعـارين إىل فر   

تبعـاً  و.  يف فرنـسا    النـووي  -احلراري   ي  التجريبأخرى أيضا يف استضافة مشروع املفاعل       معنية  
ذلك، نشر دليل مصّمم ملساعدة الشركات األجنبية الراغبة يف إعارة موظفيها ملنظمة املفاعـل              ل

ــووي-احلــراري  ي التجــريب ــة يف أ  الن ــا الداخلي ــار أو وكاالهت ــايو /ي ــدة   ٢٠١١م ــن ع ــدعم م  ب
  .وزارات فرنسية

 هـو اإلطـار      النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب وفيما يتعلق باملسؤولية، يظل اتفاق املفاعل         -٣٠
  .املرجعي الذي حيكم أنشطة املنظمة

    
     النووي-احلراري  ي التجريباملسؤولية التعاقدية وغري التعاقدية ملنظمة املفاعل   -٢  

 صـراحة علـى    النـووي -احلـراري   ي التجريب وحدها من اتفاق املفاعل   ١٥تنص املادة     -٣١
د املـسؤولية   وهي حتدّ .  النووي -احلراري   ي  التجريبنظام املسؤولية املنطبق على منظمة املفاعل       

  .التعاقدية وغري التعاقدية للمنظمة، وتنص على األحكام املنطبقة على كل منهما
                                                         

 .٧٣١٠، الرقم ٥٠٠، اجمللد  املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،  )7(  
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 نَّ علـى أ    النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب اتفـاق املفاعـل      مـن    ١٥ مـن املـادة      ١الفقـرة   نص  تو  -٣٢
واجـب التطبيـق     للقـانون ال   اًر وفقـ  املسؤولية التعاقدية ختضع لألحكام التعاقدية ذات الصلة، الـيت تفـسَّ          

  .على العقد
ف علـى    تتوقّـ   النووي -احلراري   ي  التجريب املسؤولية التعاقدية ملنظمة املفاعل      نَّولذا فإ   -٣٣

وأحكام اتفـاق املفاعـل   . على نظام خاص للمسؤولية بوجٍه آخر   عين، طاملا أنه مل ينص      العقد امل 
  تــسمح بتفــسري كــل حالــة فهــي  ذات طــابع عــام جــداً، ولــذلك  النــووي-احلــراري  ي التجــريب
  . حدةعلى
 الـيت تقــع علـى عــاتق   األحكـام املتــصلة باملـسؤولية غـري التعاقديــة    نَّوعلـى الـرغم مــن أ    -٣٤

 أكثـر تفـصيالً، فإهنـا تقتـصر علـى بيـان فـضفاض                النـووي  -احلـراري    ي  التجريباعل  منظمة املف 
ضـرر   أيِّ   تعـويض مناسـب عـن      علـى ) ١٥ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (وهـي تـنص     . ألنشطة املنظمة 

ــسّب ــووي-احلــراري  ي التجــريببه منظمــة املفاعــل  ت ــه هــذه املنظمــة     الن ــذي ختــضع ب  بالقــدر ال
 -احلـراري    ي  التجـريب  جملـس املفاعـل      ىلويتـو . قـانون ذي الـصلة    للمسؤولية القانونية مبوجب ال   

 -احلـراري   ي التجـريب ل فيهـا منظمـة املفاعـل      مسؤولية التعامل مع احلـاالت الـيت تتحمّـ         النووي
تعـويض عـن   ال يوافـق علـى ترتيبـات احلـصول علـى       فهـو الـذي    مـسؤولية غـري تعاقديـة،        النووي

مـن األحـوال تفـسري املـسؤولية غـري التعاقديـة للمنظمـة              حال   أيِّ   وال جيوز يف  . األضرار الناشئة 
  .انات واالمتيازات السالفة الذكرعلى أهنا تنازل عن احلص

وفيما يتعلق بعمومية األحكام، ينبغي إيالء اهتمـام خـاص لبنـود املـسؤولية الـواردة يف                   -٣٥
حد مـن أهـم العقـود       ويتعلق وا .  النووي -احلراري   ي  التجريبالعقود اليت تربمها منظمة املفاعل      

ــات    ــل مكّون ــشأةحــىت اآلن بنق ــة و    . املن ــني املنظم ــد ب ــرم العق ــد أب ــّد"وق ــسيت  م مق ــم لوجي دع
. ، وهو عبارة عن جمموعة مـن املؤسـسات الـيت تـوفِّر كـلَّ اخلـدمات املتعلٍِّقـة بالنقـل              "خدماتو

ــشراء حيــث أدلــت      ــة يف إجــراءات ال ــة العقــد، فقــد شــاركت الوكــاالت الداخلي  ونظــراً ألمهي
  .م العطاء الفائزمي العروض، وساندت بعد ذلك مقّد مقدِّبشأنبآرائها 

منظمـة دوليـة،     أيِّ   ها شـأن  ، شـأنَ   النـووي  -احلراري   ي  التجريبوختضع منظمة املفاعل      -٣٦
ــا      ــى مركزه ــق عل ــام املنطب ــدويل الع ــانون ال ــسؤولية اســتثناءً  . ألحكــام الق ــيس نظــام امل ــن ول    م

ــ هــذه املنَّغــري أ. ذلــك املبــدأ   لية أكــرب، نظــرا ألهنــا مــسؤولة عــن تــشغيل   ول مــسؤنظمــة تتحّم
  .منشأة نووية
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أة نَشل ُم بصفتها مشّغ النووي- احلراري  ي التجريبمسؤولية منظمة املفاعل   - باء  
ن ومنظمة ضني لإلشعاع املؤّيمعّريوظّف عاملني  َرّب عملنووية أساسية، و
   مبخزونات من املواد النوويةاسة وكيانا حيتفظ أة حّسنَشل ُممتعاقدة ومشّغ

، تتــوىل منظمــة املفاعــل   النــووي-احلــراري  ي التجــريب بأحكــام اتفــاق املفاعــل  عمــالً  -٣٧
، الـذي    النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب  مـسؤولية تـشغيل املفاعـل         النـووي  -احلـراري    ي  التجريب

تــصميم املنــشأة  وهــذا الــدور يــشمل  )٨(. للقــانون الفرنــسياًيعتــرب منــشأة نوويــة أساســية وفقــ 
وهـي املنـشأة النوويـة األساسـية الوحيـدة يف فرنـسا الـيت               . وتشييدها وتشغيلها ووقف تـشغيلها    

ــشّغلها منظمــةٌ  ــةت ــووي-احلــراري  ي التجــريب املفاعــل نَّونظــراً أل.  دولي األراضــي  يقــع يف  الن
لقـانون الفرنـسي     ملزمـة باالمتثـال ل      النـووي  -احلراري   ي  التجريب منظمة املفاعل    نَّالفرنسية، فإ 

املهنيـتني واألمـان     الـسالمة الـصحة و   و  العامـة  الذي يـسري علـى جمـاالت معّينـة، وهـي الـصحة            
النــووي واحلمايــة مــن اإلشــعاع والتــرخيص واملــواد النوويــة ومحايــة البيئــة واحلمايــة مــن أفعــال  

اسـتثنائي يف   وهـذا االلتـزام     . ) النووي -احلراري   ي  التجريباملفاعل   من اتفاق    ١٤املادة   (السوء
 جتـاه الـسلطات الفرنـسية،       مبـسؤوليتها  أهنـا قـد تكـون ملزمـة بالوفـاء            طاملـا حالة منظمة دوليـة،     

  .املعنية باألمان النووي ومفتشية العمليئة وخباصة اهل
    

قة على  باالمتثال للوائح التنظيمية املطّب النووي-احلراري  ي التجريبالتزام منظمة املفاعل   -١  
   ية األساسية النوواملنشآت

أن متتثـل  يا مـع التزاماهتـا،   ، متـشّ  النـووي -احلـراري    ي  التجـريب  على منظمة املفاعل     يتعيَّن  -٣٨
وهــذه  . النوويــة األساســية الواقعــة يف األراضــي الفرنــسية املنــشآتميــع اللــوائح املنطبقــة علــى جل

والنـصوص  ) ٨اشـية  انظـر احل (اللوائح، الـيت تـشمل قـانون الـشفافية والـسالمة يف اجملـال النـووي            
 تـصميمها وتـشييدها ووقـف        ال تنطبق على تشغيل املنشأة فحسب، بل أيـضا علـى           )٩(ذة له، املنفّ

 .تشغيلها

                                                         
  ؤّرخ  امل،الشفافية والسالمة يف اجملال النوويبشأن  ٦٨٦-٢٠٠٦ من القانون رقم ٢٨ف املادة تعّر )8(  

دة  خصائص حمّدذات أو منشأة مفاعل نوويعلى أهنا  نووية أساسية منشأةً، ٢٠٠٦ هيوني/حزيران ١٣
ص  أو التخلّهاة أو ختزين نفايات مشّعجتهيزأو ه وختزينه  وجتهيزهإنتاجه وختصيبووقود النووي  التتعلق بإعداد

 .ل جسيماتمشعة أو مواد انشطارية أو معّجمواد  تشتمل على أو منشأة، هامن
أن املنشآت النووية  بش٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢ املؤّرخ ١٥٥٧-٢٠٠٧خصوصا املرسوم رقم  )9(  

  ة لضمان األمان النووي، نقل املواد املشّعجلوانب السالمة النووية يف جمال  التنظيم الرقايباألساسية و
 .الذي حيدد إجراءات الترخيص املنطبقة
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وُتلــزم جلنــة الطاقــة الذريــة، بوصــفها املنظمــة املــضيفة، باإلســهام يف تنفيــذ اإلجــراءات   -٣٩
، وذلـك   يف فرنـسا  النـووي - احلراري ي التجريبالالزمة لبناء املنشأة النووية األساسية للمفاعل     

  . النووي-احلراري  ي التجريبملفاعل عن طريق الوكالة الفرنسية املعنية با
ة  النوويـة األساسـية يف األراضـي الفرنـسية عـدّ           املنـشآت ن النظـام املنطبـق علـى        مَّويتض  -٤٠

 قبل بـدء     القيام، ويقتضي القانون الفرنسي  . إجراءات إلزامية يف مراحل خمتلفة من حياة املنشأة       
وميـنح  . إعداد ملف خبيارات األمان وتقدمي طلب للحـصول علـى رخـصة البنـاء             بأعمال البناء،   

وقـد منحــت منظمـة املفاعــل   . ل نــوويّغ الطلـب، إذا حــصل عليـه، صــفة مـش   ملقــدِّمالتـرخيص  
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١ النووي هذه الصفة يف ي التجريب
 النــووي أيـضا باالمتثـال ملقتــضيات القـانون الفرنــسي    ي التجـريب وتلـزم منظمـة املفاعــل     -٤١

ــاإلعالم  ــصلة ب ــد و. املت ــة يف كــانون األول  ق ــة حملي ــة إعالمي ــسمرب /أنــشئت جلن  اً وفقــ٢٠٠٩دي
وهــذه اللجنــة هيئــة مــستقلة ترصــد املعلومــات   .  الــسالف الــذكر٦٨٦-٢٠٠٦للقــانون رقــم 

ايـة مـن اإلشـعاع وآثـاره علـى البيئـة            وتسدي املشورة يف املسائل املتصلة باألمان النووي واحلم       
  واهليئـة املعنيـة باألمـان النـووي،         النـووي  -احلراري   ي  التجريبوتقوم منظمة املفاعل    . واإلنسان

ــة مــستقلة تتــوىل مــسؤولية رصــد     ــة إداري ــة األساســية الواقعــة يف  املنــشآتالــيت هــي هيئ  النووي
ِعينها علـى   دها يف ممارسة مهامها، وت     معلومات قد تساع   األراضي الفرنسية، بتزويد اللجنة بأيِّ    

إجـراء  م طلـب احلـصول علـى التـرخيص لبنـاء املنـشأة النوويـة األساسـية مـن أجـل                      دِّقُ و .اعمله
 -احلــراري  ي التجــريب، بعــد تقــدمي منظمــة املفاعــل   ٢٠١١الدراســة العامــة يف منتــصف عــام   

  .ن النووي على طلب من اهليئة املعنية باألما ملعلومات إضافية بناًءالنووي
 بـاللوائح   ومل يتسنَّ بدء أعمال البناء يف منشأة املفاعل إال بعد منح رخـصة بنـاء عمـالً                  -٤٢

وقبـل بـدء مرحلـة تـشغيل املنــشأة،     . التنظيميـة الفرنـسية املتعلقـة بتـراخيص التخطـيط احلـضري      
د نـشر   ّرر، مبجـ  جيب احلصول على رخصة تشغيل من اهليئة املعنية باألمان النووي، اليت قد تقـرّ             

  . املتطلبات التقنية اليت جيب أن متتثل هلا املنشأةمرسوم وزاري باملوافقة على البناء، حتديَد
 إجـراءات التعـاون بـني الـسلطات          الـذي يتنـاول    اتفاق املقر مرفق  من   ٢املادة  وتقضي    -٤٣

ت  لعمليــابــأن ختــضع هــذه املنظمــة،  النــووي-احلــراري  ي التجــريبالفرنــسية ومنظمــة املفاعــل 
أن ميكـن للهيئـة    مـن ذلـك املرفـق،    ١٢ للمـادة  اًووفق.  جتريها اهليئة املعنية باألمان النووي    قحتقّ

 يف حال حـدوث طـارئ،   ا ضرورية، بل جيوز هلا،   إجراءات تصحيحية تراه   بأيُِّتخطر املنظمة   
 نتيجــة  القـرارات املتعلقــة هبـذه التــدابري عمومـا   وُتتَّخــذ.  املفاعـل ُمنــَشأةوقــف تـشغيل  ب أن تـأمر 

وبعـد  . ريهـا مفتـشون مـن اهليئـة املعنيـة باألمـان النـووي بانتظـام               جي،  تخّصصةعمليات تفتيش م  
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ــان يف آذار  لاحلــادث الــذي وقــع يف حمطــة فوكوشــيما داييتــشي    ــة يف الياب ــة النووي مــارس /لطاق
بـإجراء تقييمـات إضـافية      النـووي   ف رئيس الوزراء الفرنسي اهليئـة املعنيـة باألمـان           ، كلّ ٢٠١١

  النـووي  -احلـراري    ي  التجريب خلضوع منظمة املفاعل     اًونظر.  النووية األساسية  املنشآتمان  أل
  )١٠(. يف فرنسا، فإهنا ستخضع هي أيضا هلذا التقييماملنشآتللنظام القانوين املنطبق على هذه 

    
    ة باالمتثال لقوانني العمل الفرنسي النووي-احلراري  ي التجريبالتزام منظمة املفاعل   -٢  

 باالمتثـال للقـانون الفرنـسي املنطبـق          النووي -احلراري   ي  التجريبتلتزم منظمة املفاعل      -٤٤
 -احلــراري  ي التجــريب مــن اتفــاق املفاعــل ١٤علــى بعــض اجملــاالت املنــصوص عليهــا يف املــادة 

يـشار إليهمـا   (وتشمل تلك اجملاالت احلماية من اإلشعاع والصحة والسالمة املهنيـتني     . النووي
وجيـب  ). ٢٠٠٨منـذ تعـديل قـانون العمـل يف عـام        " الصحة والسالمة يف مكان العمل    "بارة  بع

، بوصفها مشّغال نوويا، أن تضمن األمـان ال          النووي -احلراري   ي  التجريبعلى منظمة املفاعل    
ويتـوىل املـدير العـام للمنظمـة مـسؤولية ضـمان التنفيـذ              .  أيـضا  ألفرادهـا و فحسُب، بـل     هتانشآمل

، ائح التنظيمية املتعلقة باحلمايـة مـن اإلشـعاع املـؤين وبالـصحة والـسالمة املهنيـتني                الصحيح للو 
  .بوجه عام

 واحـدا ينطبـق     اد قـانون العمـل الفرنـسي نظامـ        وفيما يتعلق باحلماية من اإلشعاع، حيدّ       -٤٥
علــى مجيــع املــوظفني املــأجورين وغــري املــأجورين الــذين قــد يتعرضــون لإلشــعاع املــؤين أثنــاء    

 العمـل املعّرضـة هلـذا اإلشـعاع وتعـيني مـسؤول عـن احلمايـة مـن                   االت وجيـب تبـيني جمـ      .العمل
ق مـن كفايـة تـدابري احلمايـة         جرى بانتظام عمليات التفتيش الـتقين للتحقّـ       وجيب أن تُ  . اإلشعاع

ق من مصادر اإلشعاع املؤين، ونظـم احلمايـة         وتشتمل هذه العمليات على التحقّ    . من اإلشعاع 
ــذار، وإدار ــسائلة واإلن ــات والفــضالت ال ــد   . ة النفاي ــيش علــى ي ــات التفت  مــشّغلوجتــرى عملي

  .ةاملنشأة النووية وكيانات خارجية معتمد
شو احلماية من اإلشـعاع العـاملون حلـساب اهليئـة           ّتشو العمل ومراقبون ومف   ويتوىل مفتّ   -٤٦

ملتعلقة باحلمايـة مـن     املعنية باألمان النووي املسؤولية عن رصد االمتثال للوائح العمل الفرنسية ا          
. نـة نات ويقومون مبصادرة األشياء أو الوثائق وطلـب معلومـات معيّ     وقد يأخذون عيّ  . اإلشعاع
 حبمايــة املــوظفني مــن اإلشــعاع هلــا األســبقية علــى  صلةكــر ســابقا، فــإن املتطلبــات املتــوكمــا ذُ

  .ي النوو-احلراري  ي التجريباالمتيازات واحلصانات املمنوحة ملنظمة املفاعل 
                                                         

 الصادر عن اهليئة املعنية باألمان النووي، ٢٠١١مايو / أيار٥ املؤّرخ DC-0215-٢٠١١انظر القرار رقم  )10( 
 لتقييم أمان يف ضوء ي احلراري املفاعل التجريبذي يقضي خبضوع املنشأة النووية األساسية ملنظمة وال

 .النووية حمطة فوكوشيما داييتشياحلادث الذي وقع يف 



 

V.12-50062 17 
 

A/AC.105/C.1/L.318 

وينطبق ذلك أيضا يف اجملال األوسع املتعلق بالصحة والـسالمة املهنيـتني، اللـتني جـرى                  -٤٧
. كـر سـابقا  ، كما ذ٢٠٠٩ُيناير /بشأهنما توقيع بروتوكول إضايف التفاق املقر يف كانون الثاين     

إىل موقـع املفاعـل    شية العمـل  م وصـول مـوظفي مفتّـ      د هذا الربوتوكول الشروط الـيت تـنظّ       وحيّد
 -احلـراري   ي التجـريب  من اتفاق املفاعـل    ١٤وهكذا تنص املادة    .  النووي -احلراري   ي  تجريبال

ر الربوتوكــول ويقــّر. رمــة املوقــع حتديــدا جزئيــا املتعلــق حبمتيــاز ال علــى حتديــد نطــاق االنــووي
شي العمــل فيمــا يتــصل علــى وجــه التحديــد مبنظمــة املفاعــل  م وصــول مفّتــالــشروط الــيت تــنظّ

  . النووي-راري احل ي التجريب
ــزم منظمــة املفاعــل     -٤٨ ــووي-احلــراري  ي التجــريبوعــالوة علــى ذلــك، تلت ، بــصفتها  الن

. بدورها يف ضمان سالمة مجيع املوظفني املوجـودين يف موقـع البنـاء      نهوض  منظمة متعاقدة، بال  
ومن أجل املسامهة يف إدارة املخاطر اليت قد تنجم عـن مـشاركة عـدد كـبري مـن الـشركات يف                      

 يف  الـسالمة  للـوائح    متثـال ق لـشؤون الـصحة والـسالمة لـضمان اال         ألنشطة املوقعية، يعّين منـسّ    ا
ق وضـع خطـة عامـة        وتشمل مـسؤوليات املنـسّ     )١١(. النووي -احلراري   ي  التجريبموقع املفاعل   

للتنسيق يف جمايل الصحة والـسالمة، واالحتفـاظ بـسجلّ مكتـوب عـن أنـشطة التنـسيق والقيـام                
  . عند الضرورةبعمليات تفتيش

ــم    -٤٩ ــن امله ــة املفاعــل  أنَّ مالحظــةوم ــووي-احلــراري  ي التجــريب منظم ــسلطات  الن  وال
الفرنسية اتفقتا على أنه ينبغي ضمان الصحة والسالمة املهنيتني من خـالل التعـاون الوثيـق بـني            

وعمـال  . خمتلف األطراف العاملة يف موقع املفاعل، وعلى وجه اخلـصوص، مـع مفتـشية العمـل               
، هـو الـسعي، بالتعـاون مـع املـدير العـام          عمـل شية ال  دور مفتّـ   بالربوتوكول السالف الذكر، فإنَّ   

، إىل ضـمان تنفيـذ األحكـام املتعلقـة باحلمايـة مـن               النـووي  -احلراري   ي  التجريبملنظمة املفاعل   
وتـنص  . اإلشعاع والـصحة والـسالمة يف مكـان العمـل علـى النحـو الواجـب يف موقـع املفاعـل                   

سند للمفتــشية دور استــشاري يف تطبيــق القــوانني   مــن الربوتوكــول أيــضا علــى أن يـُـ  ٢ املــادة
  .الفرنسية املتعلقة بالصحة والسالمة يف مكان العمل

    
    ي باالمتثال لقانون الدفاع الفرنس النووي-احلراري  ي التجريبالتزام منظمة املفاعل   -٣  

منظمـة    علـى أن متتثـل      النـووي  -حلراري  ا ي  التجريب من اتفاق املفاعل     ١٤تنص املادة     -٥٠
 ألحكام القانون الفرنسي املتعلقة باملواد النوويـة واحلمايـة           النووي -احلراري   ي  التجريباملفاعل  

                                                         
 أحكام السالمة ملواقع البناء ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٣١ املؤّرخ ١٤١٨-٩٣حيّدد القانون رقم  )11( 

 .واهلندسة املدنية
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ولذا جيب أن تلتزم املنظمة بأحكام قـانون الـدفاع الفرنـسي املتعلقـة حبمايـة                . من أعمال السوء  
 مـــن القـــانون، الـــديوتريوم R.1333-1.IIمـــادة  للاًالـــيت تـــشمل، وفقـــ(ومراقبـــة املـــواد النوويـــة 

  .ومحاية املنشآت واملواقع ذات األمهية احليوية) والتريتيوم
املعـين بـشؤون الـدفاع واألمـن برصـد االمتثـال لتلـك              املـسؤول الـسامي     ويقوم مكتب     -٥١

ة عـن   ياألحكام، وهذا املكتـب هـو سـلطة إداريـة خاصـة يتـوىل املفتـشون التـابعون هلـا املـسؤول                     
  .صد تطبيق اللوائح التنظيمية ذات الصلةر
    

    خامتة  -ثالثا  
 من نوعـه    ولأل هو ا   النووي -احلراري   ي  التجريبمشروع املفاعل    نَّ، ُيذكر أ  يف اخلتام   -٥٢

بـنفس   منظمـة دوليـة مكلفـة بتـشغيل منـشأة نوويـة              خيـص فيما يتعلق باملسؤولية، من حيث إنه       
  .ين ملثل هذه املنشآت يف فرنسا بالقيام بذلكلني اآلخرّغالطريقة اليت يؤذن هبا للمش

هـا   بشخـصية قانونيـة دوليـة، لكنّ        النـووي  -احلـراري    ي  التجـريب  منظمة املفاعل    تتمتَّعو  -٥٣
ــشآت،          ــذه املن ــل ه ــشغيل مث ــى ت ــق عل ــوطين املنطب ــانون ال ــال ألحكــام الق ــضا باالمتث ــة أي ملزم

  .اهليئة املعنية باألمان النووي تدابري محاية ورقابة قد تتخذها د بأيِّوخصوصا، التقّي
  


