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 اإلهداء

يلبىىاي ألر تىىا يلبأل ىىألر ونا محمىىو  يلدىىاوم ينمىىألر  إلىىس  ألإلىىس دىىألو ين لىىألر  ينيىى ألر دىىأل  

 دلس هللا علألا   دلم....

إلىىس يمىىىب يلح أل ىىج دىىى ي  نىىى وي   ألحانىىج يلحألىىىاي  حنىىار عبأرىىىا.... ألدىىىم  علىىس  ىىى  ي ألىىى   

 رىىىا يبألىىىا ع ىىىا ي  يلمتنىىىار  يللىىى  .. إلىىىس  يلىىىوي  مىىىل  ألعنىىىل يل لىىىم ير ألدىىىب   ىىىب ح

 يل  اء  يلعلي.

ي ييىىى  ..إلىىس نىىىان ب    ىىى لىىنعنب    ىىى  إلىىس نىىىان ب    ىىىار يألىى  عىىى ر لىىب   إلىىس مىىىر 

 علألل.يل

 إلس يي يتب  عائلتب يل  ألمج ينمعألر..

 إلس    مر علمنب ح  اً..  يضاء لب و  ب  العلم

 ييوي ثم ي نروي ل م ل  يً  ع  اناً......................

 الباحث

 

 

 

 

 
 

 



 ش  

 

 

 شكر وتقدٌر

يلىىىىضي   يلىىى   يل رألىىىى يمحمىىىىو إلىىىىس يدىىىتاضي يلأاضىىىى  يلىىىو ت    عظىىىىألم يلمتنىىىاريت ىىىوم  يىىىىال  يللىىى    

ي ىىويً  ت ىىىوألم ألىىو يلعىى ر  يلندىىى  لىىب يىىى    تأضىى  علىىب    ىىى   يللىى ي  علىىس  دىىىالتبا  يلىىضي لىىىم ألتىى ير  

يىىىضل يلم حلىىىجا  مىىىا يننىىىب يت نىىىا  اللىىى   إلىىىس  ىىى  لىىىي  دىىىايم  تل ألىىىوي  المعل مىىىا  يل لمىىىج لثىىى يء 

 يضل يل دالج.

يلمنا لىىىج لتأضىىىلرم  ىىىالب    منا لىىىج  مىىىا يت نىىىا  اللىىى   إلىىىس يندىىىاتضي ين اضىىى  يعضىىىاء لننىىىج 

يل دىىىالجا م ىىىو يً نرىىى ويم يلمع ىىى  عنرىىىا  الم حظىىىا  يلدىىىوألوي يلتىىىب يثىىى   مىىىا نىىىاء  مضىىىم ر يل دىىىالجا 

 إلىىىس  ىىى  يدىىىاتضتب  نامعىىىج يلدىىى يء يلىىىضألر  أضىىىلرم  دىىىل  إلىىىس يىىىضل يلم حلىىىجا إلىىىس  ىىى  يىىى لء يللىىى   

 يليلم.  يلت وأل ا  يدا  هللا ير ألح م لرم  ضس يليالم  ت وأل 
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 الملخص

 األضرار الناجمة عن األنشطة النووٌةالمسؤولٌة المدنٌة عن 

 واالتفاقٌات الدولٌة القانون العراقًفً 

 إعداد الطالب

 إبراهٌم خالد عبد هللا

 إشراف الدكتور

 " محمد أشرف" القهٌوي

 

فةٟثٌمةجْٔٛثٌعسثلةٟثٌّعؤ١ٌٚزثٌّد١ٔزعٓثألضسثزثٌٕجؽّزعٓثألٔشطزث٠ٌٕٚٛةز٘دفش٘رٖثٌدزثظزإٌٝد١جْ

إذثْثإلشةعج ثٌٕةٛٚٞالصضّغًأ١ّ٘زثٌدزثظزفٟأٔٙجصذقةظأفةدثٌّٛضةٛعجسثٌٙجِةز، إر ٚثالصفجل١جسثٌد١ٌٚز

،صىْٛآعجزٖضجزرفمظفٟثٌٍقظجسثٌضٟصقصًف١ٙجثٌىجزعزث٠ٌٕٚٛزٚإّٔةجصعةضّس٘ةرٖث٢عةجزٌعةٕٛثسط٠ٍٛةز

يلثىانب   ىو يدى  ا  يلضى   يلنى  يا يمىا يلأدى  مأر م يلتل ث  اللىعا  يلنى  يف١ظصٕجٚيثٌفصًثألٚي

يلمدى  لألج يلمونألىج يح ىام ا يما يلثالث  تنا    نبا را لتنا   يدائ  يلمد  لألج يلمونألج عر ينض ي  يلن  ي

ٚثٌضٛصة١جسثٌضٛصًثٌِٝؾّٛعِٗةٓثٌٕضةجةؼ  ب يلنراألج تم ، عر ينض ي  يلن  ألجلمدتغ  يلمنلأي يلن  ألج ا

ثّ٘ٙج:

 
ـر  ىا ب ينضى ي  يلت لألوألىجا مىـر حألىث  ىويحتراا  يتدىـاعرا تتمتـع ينضى ي  يلن  ألىـج  يد دألىـج عى -

يلم انـىىىـبا  دـىىىـ عج ينتلـىىىـا ياا حألـىىىـث تت ييـىىىـس نتائنرـىىىـا إلـىىىـس يلمدىىىـت   ا ينمىىى  يلىىىـضي يو  

تتأى   يلمدى  لألج  يلدتحويث نظـام  ان نـب يدـتثنائب للمدـ  لألج يلمونألىـج عىـر ينضى ي  يلن  ألىـجا إض

يعىىو يلعامىىج إلىىس مدىى  لألج ت دىىأل ألج  ييىى   ع وألىىجا ت ىى م ين لىىس علىىس يليبىىأ يلمونألىىج  ىىب ظىى  يل  

 ..يلت دأل ي   اعوي عامج

    ت   لرىىا  1963يلىىا   يتأا ألىىج  ألألنىىا يليادىىج  المدىى  لألج يلمونألىىج عىىر يلضىى   يلنىى  ي لدىىنج  -

يل ائم  التلغأل  ) ملغ  يلمنلأي يلن  ألج(ا مدى  لً عىر ينضى ي  يلتىب إلس ير ا 1997)يلمعو ( لدنج 

ألث   ينرا ناتنج عر حاوث ن  ي   ع  ب منلآتا يلن  ألجا ي  تعل    الم يو يل اومىج مىر تلىل يلمنلىآ  



 ن  

 

ي  يلم دىىلج إلألرىىاا ي  ي ت بىى   الأضىى    يلنىى يت  يللىىعاعألجا  ل أل ىى ر يي لىىي  يىى   يل ىىائم 

 . عر ينض ي  يلن  ألج إل إضي   و  ب ند   يضل يلتأا ألج ما أليال  ضلل التلغأل  مد  لً 

يلعىىى يم إلىىىس يلتأا ألىىىا  يلتىىىب تنا لىىى  يلمدىىى  لألج يلمألوينألىىىج  ىىىب منىىىا  يلبا ىىىج يلن  ألىىىجا  ينضىىىمام -

  ضلل علس يعت ا  ينا يحو يلو   يلتب تض    مر ن يء يدتيويم يندلحج يلن  ألج.

 

 .ٌة المدنٌة، األضرار، األنشطة النووٌةالمسؤولالكلمات المفتاحٌة  


