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ساومام ملد متحدد و اقدداما
لا و امنی

هسته ای و حف

آناندم بدیل اممللدی اندرنی اتمدی قده در راسدتای م دارو بدا تروریسدم
بیل اممللی بود اس

را به رشته تحریر در آورند.

واژگ ا ک یدیااد  :تروریسددم هسددته ای /ت یددیل مفهددوم /ددلا و امنی د

بددیل اممللددی  /سدداومام مل د

متحد  /شورای امنی

مقدمه
امروو تروریسم تهدیدی علیده دلا و امنید
اممللدی و در را

بدیل اممللدی مدی باشدد بده همدیل دمید در دحنه بدیل

آم سدداومام ملد متحددد قنوانسددیوم هددا قروتزد هددا قط نامدده اعالمیدده هددا و بیانیدده

های فراوانی بدرای حفد

دلا و امنید

محزمددی را بددرای م ددارو بددا اقددداما

بدیل اممللدی در ایدل خصدوص وددود دارد و ایدل هدا م دانی
تروریسددتی فددراهم آورد اس د  .در ایددل میددام و در سددا هددای

اخیر تروریسدم هسدته ای بده دور دددی مطدرد گردیدد و او آم بده عندوام عامد مهدم تهدیدد قنندد
لا و امنی

بیل اممللدی ندام بدرد مدی شدود و دام ده بدیل اممللدی و در را

آم سداومام ملد را بده

فزر قیشریری و م ارو با آم انداخته اس .
گفت ر اول :بنی ک تئوریک ،تعریف و مفهوم تروریسم هسته ا
امددروو وان تروریسددم 1بددرای ت یددیل مما ددد مبتلفددی بزددار گرفتدده شددد و دارای اشددزا و اقسددام
گونداگونی مدی باشدد .بدر همددیل اسدا

دام ده بدیل اممللدی همددوار نرراندی عمیدخ خدود را گسددتر

اعما تروریستی بدا تمدام اشدزا واندوا آم ابدراو نمدود اسد

(غندی مدو  .)91 :9831قدم او بیدام

ایل م انی به ارائده ت دارین نویسدندگام وحموقددانام و نیدی ت ریدن تروریسدم هسدته ای در اسدناد بدیل
اممللی قرداخته می شود:

1 - Terrorism

تروریسم هسته ای« :تبیین مفهومی219 / ...
بند اول  -تع ریف نویسندگ ک و حقوقدان ک بین المددی
در خصددوص ت ریددن ایددل ا ددطالد نویسددندگام و حموقدددانام داخلددی و بددیل اممللددی ت ددارین
مت ددی را بیام نمدود اندد .قیتدر قرامدر 1تروریسدم هسدته ای را اسدتفاد یاتهدیدد بده اسدتفاد او ابدیار و
سدالد هدداس هسدتهاس توسددا اشدباص (عددالو بددر دومد

هددا) بده منووراهدددای غیرقدانونی مددی دانددد

(قرامددر  .)97319811او نوددر رددارمی فرگوسددل 2قدده او دداحب نوددرام بددیرر عر دده تروریسددم
هسددته ای مددی باشددد تروریسددم هسددته ای مفهددومی اسدد

قدده فمددا بدده اسددتفاد گددرو هددای هددای

تروریسددتی او وسددای انف دداری هسددته ای محدددود نمددی گددردد بلزدده در مفهددوم وسددیی شددام اعمددا
گسددترد ای رددوم سددرق

سددالد هسددته ای و مددواد رادیددو اقتیددو بدده منوددور سدداخ

حملدده و خرابزدداری در تاسیسددا

بمددب ق یددن 3و

هسددته ای بدده منوددور آواد سدداوی مددواد رادیددو اقتیددو نیددی مددی شددود

(.)Bokhari,2006 :31

بند دوم -تروریسم هسته ا

در اسن د بین المددی

اومیل سند بیل اممللی قه بده دور خداص بده تروریسدم هسدته ای مدی قدرداود قنوانسدیوم بدیل اممللدی
م ددارو بددا اعمددا تروریسددم هسددته ای  5002اسدد .)www.un.org/usa,1389/6/20)4

5

سددند

بیل اممللدی دیردری قده بده دور غیرمسدتمیم بده تروریسدم هسدته ای اشدار دارد قنوانسدیوم حفا د
فیییزی او مواد هسته ای 6مدی باشدد مدواد هسدته ای قده در ایدل قنوانسدیوم مدورد حماید

و حفا د

 - 1مدیر دنایی سرویم فدرا قلیم قضایی آممام قه ببش مربو به قاراق مواد رادیواقتیو و مواد شیمیایی را ادار می نمود
اس .
2- CharlesFerguson

 - 3بمب ق ین نوعی سالد انف اری اس

قه در آم او یک انف ار غیر هسته ای برای قراقند نمودم مواد هسته ای و قرتووا و نیی

آمود قردم محیا استفاد می شود.
4 -International Convention for Preventing of Act of Nuclear Terrorism2005,UN DocA/RES/59290(15April2005).

 - 5برای مشاهد متل فارسی ایل سند بیل اممللی ردو قنید به  :اسناد بیل اممل

قنوانسیوم م ارو با اقداما

تروریسم هسته ای

حموقی ریاس

دمهوری 1387

تردمه علی رضا ابراهیم گ و قمری وفا م له حموقی مرقی امور حموقی بیل اممللی م اون
شمار .93

6- Convention on the physical Protection of Nuclear Material . 1980.(CPPNM).
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هدای قرتدوافزل( 1عدامی قدور :4331

واقی شدد ع ارتندد او  :قلوتونیدوم اورانیدوم  532و سدوخ
.)291

گفت ر دوم :اقدم ت حقوقی س زم ک مدل متحد در مب رزه ب تروریسم هسته ا
منوددور اقدددماتی اس د

قدده توسددا منشددور سدداومام ملد متحددد در ده د

حف د

اممللددی و توسددا ارقددام ا ددلی سدداومام ماننددد م مددی عمددومی شددورای امنی د
وابسته به آم ی نی آنانم بدیل اممللدی اندرنی اتمدی در دهد
لا و ام نی

آم حف
و تال

بیل اممللدی اتبداد گردیدد اسد

ددلا و امنی د

بددیل

و سدداومام تبصصددی

م دارو بدا تروریسدم هسدته ای و بده ت دی

قده در ادامده بده تفزیدک بده بررسدی اقدداما

های آم ها در ایل ومینه قرداخته می شود:

بند اول -اقدام ت مجمع عمومی س زم ک مدل متحد
تدداقنوم قنوانسددیوم هددای بددیل اممللددی ضددد تروریسددم مت ددددی توسددا م مددی عمددومی تصددویب شددد
اس د

در ومیندده م ددارو بددا تروریسددتم هسددته ای م مددی عمددومی م ددادر

بدده تصددویب دوقنوانسددیوم

نمود قه در ادامه به بررسی ایل دو سند بیل اممللی توده می شود:

الف  -ینوانیسوک حف ظت فیزیکی از مواد هسته ا 0891

2

هددی نهددایی قنوانسدیوم دلددوگیری او ان دام آشددزار یدا قنهددانی اقدداما
تاسیسددا

غیرم دداو نسد

بدده

هسددته ای و مددواد هسددته ای مددی باشددد 3.ایددل سددند بددیل اممللددی در حددا حاضددر دارای58
1 Irradialed Fuel .

)2 - Convention on the physical Protection of Nuclear Material.(CPPNM
3 -J. Sedlacek and L. Bartak ,”The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities in the Czech Republic “ , in
)www.eurosafe-forum.org/files/pe.pdf(1390/3/2

تروریسم هسته ای« :تبیین مفهومی211 / ...
مدداد و  983عضددو مددی باشددد .ایددل قنوانسددیوم م موعدده ای او اسددتانداردهای وم بددرای امنی د

مددواد

هسته ای بده عندوام ببشدی او اقددام سداومام سداومام ملد متحدد بدرای م دارو بدا تروریسدم در سدطا
بیل اممللی محسو

می شود 1.قنوانسدیوم مدکقور بده دن دا دلدوگیری و م دارو بدا ددرایم مربدو بده
2

مواد هسته ای در سراسر دهام و نیی تسهی همزاری میام قشورها در ایل خصوص می باشد .

ب -ینوانسیوک بین المددی مب رزه ب اقدام ت تروریسم هسته ا
قنوانسیوم بیل اممللدی م دارو بدا اقدداما
م ددارو بددا اقددداما

تروریسدم هسدته ای سدییدهمیل سدند بدیل اممللدی در ومینده

تروریسددتی اس د  .مددتل قنوانسددیوم او  97سدداتام ر  5002بددرای امضددا در اختیددار

قشورها قرار گرفته قه با امضدای حدداق  55قشدور وم ا ددرا مدی شدد 3 .ایدل سدند بدیل اممللدی در
 1نو ی  5001و قددم او اخددک بیس د

و دومددیل امضددام وم ا دددرا گردیددد .قنوانسددیوم مشددتم بددر

 53ماد می باشد .

بند دوم -اقدام ت آژانس بین المددی انرژ

اتمی

آنانددم بددیل اممللددی انددرنی اتمددی 4در ردداررو

سدداومام ملد متحددد ف امید

ف امی

های آنانم برقدراری امنید

نمددود و هدددی قلددی او

هسدته ای مدی باشدد .آناندم بدرای دسدتیابی بده ایدل هددی اقددام

بدده تشددویخ قشددورها بدده قای ندددی آم هددا بدده اسددناد بددیل اممللددی امددیام آور و غیددر امددیام آور؛ تهیدده
دستورام م ها و تو دیه هدایی قابد ق دو بدرای دام ده بدیل اممللدی و نیدی ارائده خددما

مربدو بده

”1 Paige Willan , “The Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism: an old solution to a new problem
, Georgetown Journal of International Law , Volume. 39, Number .3, Spring 2008.
2 -Walter Gehr ,” The Universal Legal Framework Against Nuclear Terrorism” ,
in
www.oecdnea.org/law/nlb.pdf.(1390/2/20).
3- Report Nuclear Security - Measures to Protect Against Nuclear Terrorism , Progress Report and Nuclear Security Plan for
2006-2009 , Report by the Director General . GC(49)/17, 23 September 2005 . para 16 .
4- International Atomic Energy Agency (IAEA).
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ارویابی آمدوو

ت هیدیا

به آم به قشورهای درخواس

و مشداور فندی و ارائده یدا تسدهی ت داد ا العدا
قنند نمود اس

بند سوم -اقدام ت حقوقی شورا
شددورای امنیدد

1

و خددما

مربو ده

.

امنیت

تدداقنوم در خصددوص مسددائ مددرت ا بددا تسددلیحا

هسددته ای و عدددم گسددتر

آم

قط نامه های مت دددی دادر نمدود قده او آم دملده مدی تدوام بده قط نامده هدای 331و9915و9818
و  9270اشددار نمددود .امددا دو قط نامدده شددورای امنی د
توس به تسلیحا

قشتار دم ی او دمله اقداما

بدده ددور مشددبص بدده عملیددا

تروریسددتی بددا

تروریستی هسته ای می قرداود .

الف -قطعن مه 0131س ل 1110
به دن ا وقدو حدوادت تروریسدتی 99سداتام ر درایدا

متحدد امریزدا شدورای امنید

ایدل قط نامده

را بدده تصددویب رسدداند و همدده قشددورهای عضددو سدداومام مل د متحددد را تح د

فص د هفددتم منشددور

ساومام مل متحد ملیم به اتباذ اقداما

2

خاص و ویژ برای م ارو با تروریسم نمود.

ب -قطعن مه  0451س ل 1115
ایدل قط نامده در تدداری  53آورید  5007و قددم او حمدال

 99سداتام ر سددا  5009و بحد

مربو بده شد زه قارداق هسدته ای ع داممددیر خدام در شدورای امنید

هددای

تصدویب شدد .قط نامده مدکقور

1- Report Nuclear Security - Measures to Protect Against Nuclear Terrorism , Progress Report and Nuclear Security Plan for
2006-2009 , Report by the Director General , GC(49)/17, 23 September 2005 . para 2 .
2 - Nuclear Security - Measures to Protect Against Nuclear Terrorism, Board of Governors, General Conference,
GOV/2004/50-GC(48)/6, Date: 11 August 2004.para.35.

تروریسم هسته ای« :تبیین مفهومی211 / ...
م موع د ه ای ددیددد و عملددی او ابیارهددا وم بددرای دلددوگیری او گسددتر
آسیا و همچنیل در سایر نما دهام اس .

دنو

سددالد هددای هسددته ای در

1

نتیجه گیر
هدی ابتدایی ایل نوشتار آشنایی و شدناخ

هدر رده بیشدتر تروریسدم هسدته ای مدی باشدد .بدر اسدا

یافتدده هددای نوشددتار حاضددر تروریسددم هسددته ای یددک خطددر فراگیددر بددود و نیاومنددد امیامددا
دایمدی قشورهاسد

 .در حدا حاضددر دام ده بددیل اممللدی و در را

قلددی و

آم سدداومام ملد متحددد آمددادگی

وم بددرای م ددارو بددا تروریسددم هسددته ای را دارا مددی باشددد همچنددیل م ددارو بددا تروریسددم هسددته ای
مورد وفاق و موافم

همده قشدورها بدود و یدک ا د تلمدی مدی شدود و ایدل موضدو قکیرفتده شدد

قه تروریسم هسته ای تهدیدی ددی علیه دلا و امنید

بدیل اممللدی اسد

 .بدر ایدل اسدا

سداومام

ملد متحدد نمطده محدوری غیرقابد انزداری بدرای بدرای م دارو بدا تروریسدم هسدته ای اسد  .بددرای
م ارو موثرتر ساومام مل متحد با تروریسدم هسدته ای تودده بده راهزدار هدای ویدر مدی تواندد م مدر
ثمر واقی شود:
 -9اقددداما

و ددرد هددای ادرایددی سدداومام مل د در راسددتای م ددارو بددا تروریسددم هسددته ای

ن اید بر ضد هیچ قشدوری موضدی گیدری نمایدد و در ایدل راسدتا بایدد او سیاسد

هدای دوگانده هسدته

ای در ق ا قشورها خودداری شود.
 -5آنانم بیل اممللی انژری اتمدی بایدد بده عندوام ندا ر بدر درد هدای م دارو بدا تروریسدم
هسته ای نوار

داشته تا با استفاد او قارشناسدام خدود بدر اددرای ایدل درد نودار

عدامی را اعمدا

نماید.

in

,

"Perspective

Asian

South

1540:A

1 -ReshmiKazi , "Nuclear Terrorism and UN Resolution
www.stanleyfoundation.org/publications/working(1390/2/25) .
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 – 8ن زتدده مهددم در م ددارو بددا تروریسددم هسددته ای اختصدداص بودددده و منددابی مددامی و علمددی
قددافی بدده برنامدده هددای امنی د
ف امی

هسددته ای مددی باشددد ویددرا قدده بودددده و قرسددن قددافی باعد

های مودود در راستای امنی
 -7موفمی

بددر اسددا

هسته ای می شود.

رد های اددرای م دارو بدا تروریسدم هسدته ای بده اددرای سیاسد

متواوم هسته ای بر اسا

گسددتر

قیمام منی تومید و گستر

هماهندو و

سالد های هسته ای بستری دارد.

ایددل نتایا سدداومام مل د متحددد مرد ددی بددیبدددی در فددراهم آوردم محلددی بددرای

تماماعضدای دام دده دهددانی دهد
هسته ای و به ت ی آم حف

اتبدداذ رویزددرد دهدانی بددرای ممابلدده ممابلده بددا موضددو تروریسددم

لا و امنی

بیل اممللی می باشد.

من بع
ابددراهیم گ د

علددی رضددا و قمددری وفددا« )0931( .اسددناد بددیل اممل د

قنوانسددیوم م ددارو بددا اقددداما

تروریسدم هسددته ای» م لدده حمددوقی مرقددی امددور حمدوقی بددیل اممللددی م اوند

حمددوقی ریاسد

دمهوری شمار .93

عددامی قددور حسددل« )0931( .تروریسددم هسددته ای» فصددلنامه مطام ددا

راه ددردی سددا نهددم شددمار

سوم.
غنیزله مو قیوام« )0933( .تروریسم هسته ای» تهرام خرسندی چ دوم.
قرامددر قیتددر« )0911( .تهدیددد بیهزدداری هسددته ای» تردمدده رود اک قددرد علیونددد م لدده حمددوقی
دادگستری شمار .22
منشور ساومام مل متحد.
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