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 حاصل وبگاه اين در شد ارائه ديدگاههاي و نظرات از بسياري هرچند
 پست و ها سمت در خود وظايف انجام در انجمن اعضاي تجارب

 شده مطرح هاي ديدگاه ولي است مديريتي و كارشناسي مختلف هاي
 و بوده ايران اي هسته حقوق انجمن رسمي نظرات صرفاً وبگاه اين در

  .ندارد انجمن اعضاي دولتي غير يا دولتي هاي سمت به ارتباطي

 



فهرست مباحث
)سنتي و كالسيك(مفهوم امنيت ملي•
ارتباط حوزه هاي مختلف با موضوع امنيت ملي•
حكمراني مطلوب و شاخص هاي آن•
امنيت انساني و مولفه هاي آن•
توضيح مختصري از فاجعه چرنوبيل•
واكنش هاي حقوقي به اين سانحه و معاهدات حقوقي ناشي از آن•
اصول و هنجارهاي حقوقي در حوزه حقوق هسته اي•
ارتباط اصول حقوق هسته اي با منشور حقوق شهروندي•



امنيت ملي
):سنتي و كالسيك(مفهوم امنيت ملي•

:يك ملت زماني در امنيت است كه

در معرض قرباني كردن ، در صورت اجتناب از جنگ•
وارزشهاي خود نباشد 

بتواند با پيروزي در جنگ  ،در صورت ورود به جنگ•
.  ارزشهاي خود را پاس بدارد



امنيت ملي

:سلبيامنيت ملي در معناي •
خطرات و مردم در مقابل ، حاكميت و پاسداري از سرزمين-

 دشمنان كشور تهديدات

:  ايجابيامنيت ملي در معناي •
براي كسب فرصت ها ضمن كسب منافع ملي به دنبال -

.باشدتوسعه و پيشرفت 



:ارتباط امنيت ملي با ساير حوزه هاي امنيتي
 امنيت اقتصاديبا امنيت ملي ارتباط:
امنيت جريان مالي و پول و سرمايه•
امنيت شغلي•

 امنيت انرژيبا امنيت ملي ارتباط:
منابع انرژي تجديد پذير•
انرژي هسته اي•
روش هاي كاهش مصرف و صرفه جويي•



:ارتباط امنيت ملي با ساير حوزه هاي امنيتي
oنكاتي در مورد تامين امنيت انرژي:

عدم امكان استفاده در سطح گسترده از انرژي هاي نو و تجديد پذير
) :برق آبي(محدوديت هاي استفاده از انرژي هيدروالكتريك 

زيرآب رفتن زمين هاي حاصلخيز در پشت سدها•
تغيير اكوسيستم•
تشديد اثر گلخانه اي بر اثر گازهاي حاصل از پوسيدن رسوبات آلي •

در بستر سدها
آلودگي حاصل از سوخت فسيلي

هزار تن  320مگاواتي ذغال سنگي ساالنه  1000يك نيروگاه •
تن فلزات سنگين سمي است 400خاكستر توليد مي كند كه حاوي 



):ادامه(ارتباط امنيت ملي با ساير حوزه هاي امنيتي 

امنيت محيط زيستبا امنيت ملي  ارتباط:
جلوگيري از آلودگي منابع آبهاي زيرزميني•
كاهش انتشار گازهاي سمي و گازهاي گلخانه اي•
تاسيسات آب شيرين كن >كاهش برداشت از منابع آبهاي زيرزميني•
نياز كمتر به سد كه باعث تغييرات اقليمي >جلوگيري از فرسايش خاك •



Good Governance حكمراني مطلوب
مفهوم

  كه است توسعه ادبيات در مفهومي مطلوب حكمراني•
  توسط عمومي منابع مديريت و عمومي امور راهبري چگونگي
.دهد مي شرح را عمومي نهادهاي



Good Governance حكمراني مطلوب
:تعاريف حكمراني مطلوب

  با كشور يك در پاسخگو و شفاف مديريت مطلوب، حكمراني•
  پايدار و عادالنه اجتماعي و اقتصادي توسعه تضمين هدف
.است

  بشر حقوق به نهادها و سياستمداران احترام مطلوب، حكمراني•
.است قانون حاكميت و دموكراسي اصول و

 منابع مديريت موضوع به خاص طور به مطلوب حكمراني•
  عادالنه توزيع شيوه هاي و پايدار اقتصادي ايجاد جهت عمومي
.مي شود مربوط



شاخص هاي حكمراني مطلوب

حاكميت قانون
پاسخگويي
شفافيت

نظارت رسمي و غير رسمي
استفاده از بدنه كارشناسي



شاخص هاي حكمراني مطلوب

  ،پاسخگويي ،شفافيت ،قانونمداري چون اصولي•
 تفكيك اجزاي آن ونظاير طرفي بي ،برابري ،كارآمدي

 اداره كه ميآيند حساب به مدرناداري حقوق ناپذير
.كنند مي تضمين را عمومي امور صحيح



امنيت انساني
مفهوم

تضمين
 آزادي از ترسFreedom from Fear

فقر(آزادي از نياز (Freedom from Want
براي همه افراد،  

.بهترين راه براي مقابله با مشكل ناامني جهاني است
 



مولفه هاي امنيت انساني
...)امنيت اشتغال، دستمزد عادالنه، (امنيت اقتصادي•
...)دسترسي فيزيكي واقتصادي غذاي سالم، (امنيت تغذيه •
تضمين حداقل امنيت جسمي و رواني در برابر (امنيت بهداشتي •

)بيماريها و كاهش كيفيت زندگي
حفاظت از مردم در برابر  -1هدف آن (امنيت زيست محيطي •

تهديدات ساخته دست -2بالياي طبيعي كوتاه مدت و بلند مدت، 
)   تخريب محيط زيست -3بشر در طبيعت، 



مولفه هاي امنيت انساني
ارزيابي نبايد به اعتبار امور (Community securityامنيت اجتماعي •

اهميت آن در ) به عمل آيد... زبان، قوميت، جنسيت، دين، عارضي 
اثر صدور پروانه بر شخص ثالثو  Site selectionمباحث 

جلوگيري از خشونت فيزيكي عليه   Personal securityامنيت شخصي•
و فعاالن غير   اشخاص، كشورهاي خارجي، دولت متبوعهشخص از طرف 

مثال در صورت استفاده از چشمه هاي و منابع پرتوزا نظير دستگاه  {.دولتي
هاي اشعه ايكس بدون نظارت و كنترل و آسيبي كه به افراد وارد مي آيد  

آنچه ذاتي حيات شرافتمندانه انسان است  }  نوعي خشونت تلقي مي شود
اميد به  -تا ويژگي دارد  2من نوعي اگر با مقتضيات فراهم گردد در 

شادابي-آينده



مولفه هاي امنيت انساني
محافظت و حمايت در برابر هرگونه  Political securityامنيت سياسي•

.  تعدي وسركوب سياسي است
بحث كنترل داده ها و اطالعات كه در دوران ناآرامي سياسي به وقوع مي  {

پيوندد و تقابل آن با اصل شفافيت در حقوق هسته اي و موضوع ديگر  
وقوع يك سانحه منجر به وضعيت اضطراري هسته اي و پتانسيل آن براي  

تبديل شدن به ناآرامي سياسي از جمله نقاط ارتباط بين بحث امنيت  
}سياسي و سوانح هسته اي است 



خالصه اي از فاجعه چرنوبيل 
 6و 5( 1986آوريل  26و  25اين سانحه در روزهاي •

نيروگاه اتمي  4در رآكتور شماره )  1365ارديبهشت 
چرنوبيل در نزديكي شهر پري پيت در شمال اكراين در 

.نزديكي مرز بيلوروسي اتفاق افتاد
:  دو عامل اصلي اين سانحه

)Inherent reactor design flaws(نقايص ذاتي طراحي•
راكتورهاي با كندكننده نوترون از جنس گرافيت و واكنش آن به باال ( 

)رفتن دما در مقابل راكتورهاي با كندكننده آب سبك 
خطاي اپراتور در پيروي نكردن از چك ليست آزمايشات•



خالصه اي از فاجعه چرنوبيل 
آيا هر سانحه هسته اي لزوماً تبديل به فاجعه مي شود؟

فاجعه  به يكسانحه هسته اي برخي از عوامل اصلي تبديل 
فقدان برنامه واكنش اضطراري كه اقدامات درون ساختگاه و  •

برون ساختگاه را هماهنگ كند
پنهان كاري و عدم اعالم رساني درجه وخامت سانحه به •

)اپراتور(مقامات نظارتي توسط بهره بردار
تصميم گيري سياسي يا احساسي و به دور از مالحظات فني•
فقدان دانش و تجربه كافي پرسنل و مديران اپراتور•
فقدان فرهنگ ايمني هسته اي•



سوال بزرگ پس از فاجعه چرنوبيل 
 قدري به اي هسته انرژي از استفاده خطرات ميزان اصوًال آيا

 بگذارد؟ كنار كالً را آن از استفاده بايد جهان كه است
  اي هسته حادثه هر از پس عموماً كه است سواالتي از يكي اين

 جهاني سطح در شوند نمي منجر فاجعه به كه حوادثي حتي
.دارند را خود داليل كدام هر مخالفان و موافقان .شود مي مطرح

  سوال اين پاسخ كلي حالت در گفت بايد سوال اين به پاسخ در
 هر ايجاد يا هرفعاليت انجام مورد در تا است الزم .است منفي

 يا )فايده –خطر( قاعده به توجه با پرتوي يا اي هسته موسسه
 حال در و نمود گيري تصميم )Risk-Benefit( اصطالحًا

  .گذاشت كنار را آن كال توان نمي نزديك آينده حتي و حاضر



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  و حقوقي نظام در موجود هاي خال و نقائص سانحه اين
 انرژي ايمن مديريت و راهبري زمينه در المللي بين نظارتي

.داد نشان را اي هسته
  را زمينه اين در المللي بين جامعه جمعي تالش به نياز همچنين

.ساخت آشكار
 عصر آغاز و اي هسته المللي بين جامعه شدن بيدار باعث و

.گرديد زمينه اين در المللي بين هاي همكاري در جديدي
  فكري الگوي و پارادايم تغيير آن نتيجه



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

ماه تحت نظارت و سرپرستي آژانس  مذاكرات  6در كمتر از 
مربوط به

  كنوانسيون اعالم فوري حادثه هسته اي•
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

كنوانسيون كمك رساني هنگام وقوع حادثه هسته اي يا  •
فوريت راديولوژيكي

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear 
Accident or Radiological Emergency

)سند116سند و دومي  121اولي .(انجام شد و به تصويب رسيدند



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

INFCIRC/335كنوانسيون اعالم فوري حادثه هسته اي 

تعداد 2017مارس  3تا 
سند الحاق يا تصويب از طرف كشورها و 117•
سند الحاق از طرف   4 •

و ) EURATOM(جامعه انرژي اتمي اروپا 
و ) WHO(سازمان بهداشت جهاني

و ) FAO(سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد
)WMO(سازمان جهاني هواشناسي



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

كنوانسيون اعالم فوري حادثه هسته اي 
كشور عضو، هر حادثه اي كه منجر به انتشار به مرزهاي بين 
المللي يا احتمال انتشار دارد را به آژانس يا كشوري كه 

.احتمال دارد در معرض قرار گيرد اطالع دهد
رآكتور در هر محلي، تاسيسات چرخه سوخت،پسمانداري•
حمل و نقل سوخت و پسمان•
توليد، استفاده، نگهداري، واگذاري و حمل و نقل راديوايزوتوپ ها •
راديوايزوتوپ ها براي اهداف فضايي•



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني
كنوانسيون كمك رساني هنگام وقوع حادثه هسته 

INFCIRC/336اي يا فوريت راديولوژيكي

تعداد 2018آوريل  10تا 
سند الحاق يا تصويب از طرف كشورها و 112 •
سند الحاق از طرف   4  •

و ) EURATOM(جامعه انرژي اتمي اروپا 
و ) WHO(سازمان بهداشت جهاني

و ) FAO(سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد
)WMO(سازمان جهاني هواشناسي



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

كنوانسيون كمك رساني هنگام وقوع حادثه هسته 
اي يا فوريت راديولوژيكي

به منظور تسهيل كمك رساني فوري به هنگام حادثه هسته اي يا فوريت 
راديولوژيكي

هر دولت عضوي مي تواند تقاضاي كمك كند چه منشاء حادثه در •
قلمروش باشد يا نباشد

مي تواند از كشورهاي ديگر براي معالجات يا اسكان موقت در •
قلمرو آنها تقاضاي كمك كند

رهبري و كنترل كمك رساني بر عهده دولت متقاضي در قلمروش•



واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني
كنوانسيون كمك رساني هنگام وقوع حادثه هسته 

:وظايف آژانساي يا فوريت راديولوژيكي  
اطالعات كارشناسان، تجهيزات و منابع در دسترس را گردآوري و در اختيار •

كشورها قرار دهد
نتايج تحقيقات دراين زمينه را در اختيار كشورها قرار دهد•
و  قوانين مناسب و طرح هاي اضطراري ، به كشورها در تهيه در صورت تقاضا•

كمك نمايد  برنامه آموزشي 
تقاضاهاي كمك رساني و اطالعات حادثه را منتقل نمايد•
حفظ ارتباط با ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي ذيربط•
فراهم نمودن منابع مناسب تخصيص يافته براي كشور متقاضي كمك•



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

تحت نظارت  1988حدود يك سال ونيم بعد  از سانحه در سال 
و سرپرستي آژانس  مذاكرات مربوط به

پروتكل مشترك كه پلي بين دو نظام مسئوليت مدني هسته •
اي ايجاد شده توسط كنوانسيون هاي پاريس و وين

Joint Protocol Relating to the Application of
the Vienna Convention and the Paris Convention 

.انجام شد و به تصويب رسيد



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

تحت نظارت و سرپرستي 1994حدود هفت سال بعد در سال 
آژانس  معيارها و هنجارهاي بين المللي ايمني هسته اي در 

قالب  
 كنوانسيون ايمني هسته اي•

.تدوين شد و به تصويب رسيد
كشور و اتحاديه اروپا سند الحاق و    83تعداد  2017تا دسامبر 

تصويب به امين ارسال كرده اند



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  كنوانسيون ايمني هسته اي
 يكسري تا كند مي ملزم را عضو كشورهاي كنوانسيون اين•

 مستقر قدرت راكتورهاي روي بر را استانداردها و قواعد از
 انرژي توليد با مرتبط اي هسته تاسيسات و زمين روي در

.نمايند اعمال اي هسته
  مربوط گزارشات مرتب بطور تا هستند ملزم را عضو كشورهاي•

  و داوري براي را كنوانسيون اين تحت خود تعهدات اجراي به
 ها گزارش بررسي و داوري .نمايند ارسال كشورها ساير بررسي

Peer(همتا داوري روش قالب در review( پذيرد مي انجام.  



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  كنوانسيون ايمني هسته اي
 و مقررات تدوين قانوني، چارچوب ايجاد به ملزم كشورها•

هستند اي هسته هاي فعاليت بر نظارت براي اداري ساختار
  مسئوليت تعيين وظيفه دولت هر كنوانسيون اين براساس•

دارد عهده بر را اي هسته ايمني به مربوط هاي
 براي باشد برخوردار موثر استقالل از كه قانوني مرجع يك•

دهد تشكيل اي هسته هاي فعاليت بر نظارت
 بر را ايمني اوليه مسئوليت خود قانوني چارچوب در بايد•

دهد قرار بردار بهره عهده



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  اي هسته ايمني كنوانسيون
نمايد ايجاد اي هسته هاي فعاليت براي پروانه صدور سيستم•
  فعاليت اين موثر كنترل براي بازرسي و نظارت سيستم ايجاد•

.است تعهدات ديگر از اجرايي هاي ضمانت اعمال و ها
  ايمني وضعيت بايد كنوانسيون به پيوستن محض به•

.دهد قرار بازنگري مورد را خود موجود تاسيسات
 وضعيت در تاسيسات ايمني ارتقا براي الزم اقدامات كليه•

 پذير امكان اقداماتي چنين اگر و دهد انجام اضطراري هاي
.كند تعطيل را تاسيسات اين نيست



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  اي هسته ايمني كنوانسيون
 از يك هر ايمني تامين براي الزم مالي منابع وجود از•

.نمايد حاصل اطمينان آن عمر طول در تاسيسات

 و تحصيالت داراي كه مجرب كاركنان كافي تعداد وجود از•
 گذرانده را بازآموزي هاي دوره و بوده مناسب آموزش

  در تاسيسات از يك هر در ايمني عمليات انجام براي باشند
.نمايد حاصل اطمينان آن عمر طول



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  اي هسته ايمني كنوانسيون
 ارزيابي اي هسته تاسيسات اندازي راه و ساخت از قبل•

.شود انجام آنها مورد در ساختارمند و جامع ايمني
  از قبل و يابي مكان هنگام در بايد كنوانسيون عضو كشور•

 عضو ديگر كشورهاي با اي هسته تاسيسات ايجاد
  تاثير تحت تاسيسات اين ايجاد از است ممكن كه كنوانسيون

 براي ضروري اطالعات نوع هر و نمايد مشورت گيرند قرار
  .دهد قرار اختيارشان در را آنها مستقل ارزيابي و بررسي



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  اي هسته ايمني كنوانسيون
 از برداري بهره اطالعات بايد كنوانسيون عضو كشور•

 مهم تجارب و نموده تحليل و ثبت را اي هسته تاسيسات
 ساير المللي، بين هاي سازمان اختيار در را آنها از حاصل
   .دهد قرار اي هسته قانوني مراجع و بردار بهره هاي سازمان

 از ناشي اي هسته پسمان توليد بايد كنوانسيون عضو كشور•
 عمال كه جايي تا را خود اي هسته تاسيسات برداري بهره

  حداقل در پرتوزايي ميزان و حجم نظر از است امكانپذير
.نمايد حفظ ممكن



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

  اي هسته ايمني كنوانسيون
 و ساختگاه -درون اضطراري هاي برنامه وجود از بايد كشور هر•

  يك هر براي شوند مي آزمايش منظم طور به كه ساختگاه-برون
.نمايد حاصل اطمينان خود اي هسته تاسيسات از

 ممكن ولي ندارند اي هسته تاسيسات كه عضوي كشورهاي •
 اي هسته تاسيسات در اضطراري وضعيت تاثير تحت است

 آماده اضطراري برنامه بايد گيرند قرار خود مجاورت در خارجي
  .باشند داشته وضعيت اين با مقابله براي شده آزمايش و



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني

تحت نظارت و سرپرستي 1997حدود هفت سال بعد در سال 
 ايمني سوختآژانس  معيارها و هنجارهاي بين المللي 

در قالب   هسته اي
كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و •

تدوين شد و به تصويب  ايمني مديريت پسمان هاي پرتوزا
.رسيد

كشور و اتحاديه اروپا سند الحاق    77تعداد  2018فوريه  16تا 
.و تصويب به امين ارسال كرده اند



)ادامه(واكنش هاي حقوقي جامعه جهاني
 مصرف سوخت مديريت ايمني مشترك كنوانسيون

  پرتوزا هاي پسمان مديريت ايمني و شده
 در مندرج تعهدات با مشابه تعهداتي تقريبا كنوانسيون اين•

 مورد در را قدرت رآكتورهاي خصوص در ايمني كنوانسيون
 تاسيسات يا شده مصرف سوخت مديريت موسسات و تاسيسات

 مي اعمال كشورها بر پرتوزا هاي پسمان مديريت موسسات و
   .نمايد

 در كنوانسيون عضو كشورهاي ديگر با مشورت نظير تعهداتي•
  به مربوط اطالعات ارائه و تاسيسات محل انتخاب مورد

.آنها به موسسات



تعهدات بين المللي در حوزه حقوق هسته اي
  ترين مهم از برخي حقوقي وضعيت آخرين از فهرستي ادامه در

  .است آمده اي هسته حوزه در هاي كنوانسيون و معاهدات
با در نظر گرفتن اين موضوع كه برخي از اين تعهدات درحوزه 

مسئوليت مدني هسته و برخي در حوزه هاي ايمني هسته اي 
.  قرار دارند پادمانو  امنيت هسته اي، اي

بعضي از اين تعهدات قبل از فاجعه چرنوبيل و تعدادي پس از 
.آن ايجاد شده اند
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خالصه اي از واكنش هاي حقوقي ايران

)1368فروردين  20مجلس (تصويب قانون حفاظت در برابر اشعه •

هيات وزيران  (آئين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه •
) 1369ارديبهشت  2

مجلس     (پيوستن به كنوانسيون اعالم فوري حادثه هسته اي •
)1379ارديبهشت  21

پيوستن به كنوانسيون كمك رساني هنگام وقوع حادثه هسته •
) 1379ارديبهشت  21مجلس (اي يا فوريت راديولوژيكي 



تعريف حقوق هسته اي
در كتاب حقوق هسته اي آژانس

• The body of special legal norms 
created to regulate the conduct of 
legal or natural persons engaged in 
activities related to fissionable 
materials, ionizing radiation and 
exposure to natural sources of 
radiation.

Presenter
Presentation Notes
Regulate not Promote



:تعريف حقوق هسته اي

   براي كه ويژه حقوقي هنجارهاي از اي مجموعه•
  اشخاص عملكرد و رفتار مندي قاعده و تنظيم

  با مرتبط هاي فعاليت در درگير حقيقي و حقوقي
   يا و يونساز پرتوهاي يا پذير شكافت مواد

 ايجاد پرتوزا طبيعي منابع از ناشي پرتوگيري
.است شده



سبب بنيادين و اصلي ترين دليلي كه يك كشور •
را بر آن مي دارد با تالشي مجدانه چنين قوانين 

و مقرراتي را به تصويب برساند، چيست؟



هدف اصلي حقوق هسته اي

اصلي ترين، اصيل تـرين و نخسـتين هـدف حقـوق     
:هسته اي عبارت است از

 هـدايت و راهبـري  براي  تهيه چارچوبي قانوني•
فعاليت هاي مرتبط با انرژي هسته اي و پرتوهاي 

از حفاظــت مناســبي يونســاز، بــه نحــوي كــه 
.به عمل آيدمحيط زيست و  اموال، اشخاص



هدف اصلي حقوق هسته اي و
ارتباط آن با امنيت ملي در معناي كالسيك 

o     موضوعي كه به وضوح ميتـوان ديـد همپوشـاني و ارتبـاط
هدف حقوق هسته اي با امنيت اقتصـادي، امنيـت انـرژي و    

امنيت ملـي  امنيت محيط زيست و از اين طريق ارتباط آن با 
.و سنتي آن است در معناي كالسيك



هدف اصلي حقوق هسته اي و
ارتباط آن با حكمراني مطلوب 

o را در نظـر بگيـريم   حكمراني مطلوب اگر هر يك از تعاريف پيش گفته
كه همان ايجاد چـارچوب   هدف اصلي حقوق هسته ايمي بينيم كه با 

حقوقي مناسب براي هدايت و راهبري فعاليت هاي هسته اي به نحـوي  
كه از سرمايه ها و منابع انساني و مالي و محيط زيست حفاظت  مناسبي 

.به عمل آيد، ارتباط مستقيم دارد

o حاكميـت قـانون،   (شـاخص هـاي حكمرانـي مطلـوب     از طرف ديگر
شفافيت، پاسخگويي، نظارت رسمي و غير رسمي و استفاده از نظـرات  

كه از الزامات حقوق اداري مدرن نيز محسوب مـي شـوند   ) كارشناسي
اصل ايمنـي، اصـل امنيـت،    (اصول حقوق هسته ايضرورت توجه به 

در كليه ) اصل شفافيت، اصل مسئوليت، اصل اجازه، اصل كنترل مداوم
.فعاليت هاي مرتبط با انرژي هسته اي را به ما ديكته مي كند



هدف اصلي حقوق هسته اي و 
ارتباط آن با امنيت انساني

o به بحث امنيت ملي توجه نماييم به  منظر امنيت انسانياگر از
امنيـت  (روشني مي بينيم كه كليه مولفه هاي امنيت انسـاني  

اقتصادي، امنيت تغذيـه، امنيـت بهداشـتي، امنيـت زيسـت      
)  محيطي، امنيت اجتماعي، امنيت شخصي و امنيـت سياسـي  

مرتبط با اهداف و اصول حقوق هسته اي هستند و در تـاثير  
.و تاثر با آن قرار دارند



به معناي اخص آن و ارتباط آن با حقوق هسته اي 
ساير رژيم هاي حقوقي مرتبط با مسائل هسته اي
رژيم هاي حقوقي در حوزه و چارچوب حقوق هسته اي قرار 

آنها دو شرط زير   موضوعو  هدفمي گيرد كه در خصوص 
برقرار باشد

باشدكنترل و نظارت آن رژيم حقوقي، )Object( هدف•
و

استفاده صلح جويانه  آن رژيم حقوقي، ) Subject( موضوع•
از انرژي هسته اي و منابع پرتوزا باشد



 چارچوبي تهيه اي، هسته حقوق موضوع و هدف چون•
 محيط و اموال اشخاص، از حفاظت منظور به است قانوني
 و اي هسته هاي فعاليت از ناشي خطرات برابر در زيست
 حوزه از برخي اساس همين بر لذا است جويانه صلح پرتوي

  داخلي حقوق و الملل بين حقوق از اعم حقوقي هاي
 آن اخص معناي به اي هسته حقوق تعريف حيطه از كشورها

.هستند خارج

به معناي اخص آن و ارتباط آن با حقوق هسته اي 
ساير رژيم هاي حقوقي مرتبط با مسائل هسته اي



حوزه هاي حقوق داخلي  كه در حوزه شمول حقوق  
:قرار ندارند هسته اي 

يك كشـور در  مقررات و مصوبات  ،مجموعه قوانين•
اي  هستهانرژي  ازو ترويج استفاده  توسعهخصوص 

. شود نميمحسوب اي  هستهجزء حقوق و يا كاربردهاي آن 
زيرا  

استاستفاده صلح جويانه آن  موضوعهر چند   
ولي 

 كنترل و نظارتاست نه  توسعه آن هدف  



:هسته ايحوزه هاي حقوق بين الملل خارج از حقوق 

 خلع و اي هسته تسليحات كنترل الملل بين حقوق•
اي هسته سالح

(Arms Control and Disarmament Law)

زيرا    
است كنترل و نظارت هدف هر چند   

ولي 
است غيرصلح جويانه آن استفاده  موضوع



حوزه هاي حقوق بين الملل كه قسمت عمده آن در چارچوب  
هسته اي قرار مي گيرد ولي بخش هايي از آن خارج رژيم حقوق 

: از قلمرو حقوق هسته اي است
Non-proliferationهسته ايرژيم حقوقي عدم اشاعه 

هسته ايدر مورد كشورهاي دارنده سالح    
 جويانه صلح استفاده هم آن موضوع ولي است نظارت و كنترل هدف   

 قسمتي كشورها اين مورد در نتيجه در جويانه غيرصلح استفاده هم و
 خارج در قسمتي و اي هسته حقوق چارچوب در اشاعه عدم رژيم از
  است آن

هسته ايغير دارنده سالح  در مورد كشورهاي   
درنتيجه  استاستفاده صلح جويانه  موضوع وكنترل و نظارت  هدف 

كامالً در قلمرو حقوق هسته اي قرار مي گيرد



:سوال

 قلمرو و حدود دقت به شود مي سعي چرا كه است اين سوال•
گردد؟ تعيين اي هسته حقوق

  خاص حقوقي اصول سري يك داراي اي هسته حقوق چون•
  انرژي با مرتبط حقوقي هاي حوزه ساير در لزوماً كه است خود
  كه حقوقي ي حوزه هر لذا نيست، حاكم اصول اين اي هسته

  اين از است الزم گيرد مي قرار اي هسته حقوق حيطه در
  حاكم آن بر اصول اين تر دقيق عبارت به و نمايد پيروي اصول

.شود مي



اصول حقوق هسته اي
اي كه از اسناد بنيادي حقوق تعدادي از اصول پايه•

:شود عبارتند ازاي استخراج ميهسته

(Safety Principle)اصل ايمني -

(Prevention Principle)اصل پيشگيري -

(Protection Principle)اصل حفاظت -



)ادامه(اصول حقوق هسته اي

(Security Principle)اصل امنيت -

(Responsibility Principle)اصل مسؤوليت -

(Permission Principle)اصل اجازه -



)ادامه(اصول حقوق هسته اي

  (Continuous Control Principle)اصل كنترل مداوم-

)اصل غرامت(اصل جبران خسارت -
(Compensation Principle)

(Sustainable Development Principle)اصل توسعه پايدار-

(Compliance Principle)اصل متابعت -



)ادامه(اصول حقوق هسته اي

(Independence Principle)اصل استقالل -

(Transparency Principle)اصل شفافيت -

اي بين الملليي هاصل همكار -
 (International Co-operation Principle)



 ولي نيست باال موارد به محدود اي هسته حقوق اصول•
  .گيرد مي بر در را اصول عمده موارد اين

 تجربي و علمي هاي پشتوانه داراي اصول اين از هريك•
 برخي از پس و اخير دهه شش طي در كه است زيادي

 شكل چرنوبيل حادثه نظير مختلف حوادث و رخدادها
  .اند گرفته

  هسته حقوق در كه اصولي عنوان به اكنون هم اصول اين•
 سازمان و كشورها پذيرش مورد شوند رعايت بايد اي

.هستند المللي بين هاي



 فعاليت كليه انجام هنگام تا است الزم•
 هر در قضايي و اجرايي ،تقنيني هاي

 اصول اي، هسته حقوق حوزه در كشور
 الخطاب فصل عنوان به اي هسته حقوق
  .گردد تلقي



اصل ايمني
(Safety Principle)

هسته اي به عنوان پيش شرط هرگونه استفاده از انرژي  ايمني•
.و يا كاربرد مواد پرتوزا است

  يا اجرايي تقنيني، هاي فعاليت از يك هر انجام در گاه هر•
  يا فرد منافع يا حقوق با پرتوي و اي هسته ايمني بين قضايي
 برخالف و ايمني راستاي دربايد آيد پيش تعارض گروهي

   .شود تصميم اتخاذگروه يا فرد منافع



اصل ايمني
(Safety Principle)

  دانش كه آنجا تا بايد پرتوي و اي هسته فعاليت هر مورد در•
 بدرستي موضوع منافع و خطرات دهد مي اجازه بشري

  بود، حاصل گفته پيش شروط كه صورتي در و شود شناسايي
.گردد صادر زمينه آن در فعاليت اجازه

  در علمي مطالعات نتايج در قطعيت عدم بهانه به توان نمي•
 آن انجام براي خاص، فعاليت يك بودن ايمن غير خصوص
   .كرد صادر اجازه فعاليت،



)ادامه(اصل ايمني

 و آژانس اساسنامه نظير المللي بين آور الزام اسناد در•
  10 .م و اساسنامه 3 .م خصوصاً( اي هسته ايمني كنوانسيون
است شده اشاره ايمني اصل به )كنوانسيون

  جمله از المللي بين هاي سازمان توسط شده منتشر اسناد در •
Fundamental مدرك Safety Principles; Safety Fundamental

Series, No. SF-1, ,Euratom و آژانس توسط مشتركاً كه  2006
FAO, ILO, IMO, OECD/ NEA, PAHO, UNEP, WHO شده تهيه 

است



)ادامه(اصل ايمني

  ايمني اصل بر خود ملي قوانين در كشورها از زيادي تعداد•
  استفاده به مربوط هاي قانون از موادي قالب در .اند كرده تأكيد
  كار قانون يا زيست محيط قانون يا و جويانه صلح و ايمن امن،

  كشورها اي هسته قانوني مراجع توسط شده منتشر مقررات•
 NRA ، كانادا CNSC آمريكا، NRC منتشره مدارك نظير

 STUK پاكستان، PNRA جنوبي، آفريقاي NNR بلغارستان،
 SRSA روسيه، Rostekhnadzor سوئيس، ENSI فنالند،
... و سوئد



اصل پيشگيري 
(Prevention Principle)

 انرژي از ادهفاست زمينه در موجود مخاطرات به توجه با•
 به معطوف بايد اي هسته حقوق هدف اولين ،اي هسته
 با اي هسته هاي عاليتف آن در كه باشد شرايطي ايجاد
 انجام صحيح كامال بصورت و زياد بسيار توجه و دقت
.پذيرد

 كه نحوي به مقررات و قوانين تدوين در دقت يعني •
.باشد نداشته وجود آنها زدن دور امكان



)ادامه(اصل پيشگيري

 هرگونه از كه خطراتي بيني پيش با بايد اي هسته حقوق•
 از جلوگيري در سعي شود، حادث تواند مي فعاليتي

.كند ها آن وقوع
 
 مناسب شرايط بيني پيش با ،حوادث وقوع صورت در و•

 تبعات و خسارات كاهش باعث آن، به واكنش براي
گردد حادثه از ناشي



اصل حفاظت 
(Protection Principle)

 هر اهداف ترين بنيادي از يكي كه آنجا از اصل، اين اساس بر•
  و خطرات بين مناسبي تعادل كه است اين نظارتي سيستم نوع

 با اولويت كه آنجا از و آورد، پديد تكنولوژي از استفاده منافع
  از حفاظت و جامعه امنيت و ايمني عمومي، سالمت از حفاظت

  از فعاليت يك از ناشي خطرات كه جا هر است زيست محيط
  منافع برابري صورت در حتي و باشد بيشتر آن از حاصل منافع

.شود مي جلوگيري فعاليت آن انجام از خطرات، و
  دخانيات با اي هسته پزشكي مركز يا نيروگاه مقايسه•



اصل امنيت
(Security Principle)

  پسمان و پرتوزا هاي چشمه  اي، هسته مواد اينكه به توجه با•
 كه هستند خطرناكي بالقوه و قدرتمند ابزارهاي اي هسته هاي

 و تروريستي هاي گروه دسترس در قرارگيري صورت در
  سطح در هم را زيادي بسيار امنيتي خطرات تواند مي تبهكاري

 تا است الزم لذا نمايند ايجاد المللي بين سطح در هم و ملي
  دفن و نگهداري نقل، و حمل استفاده، توليد، مراحل درتمام

  .شود رعايت مقتضي بنحو اي هسته امنيت مسائل آنها



)ادامه(اصل امنيت

  و اي هسته موسسات به حمله صورت در خطرات همين•
.آيد پديد تواند مي آنها در خرابكاري نيز و پرتوي

  بازرسي، و ارزيابي مقررات، و قوانين تدوين در تا است الزم•
  توسط كه اجرايي ضمانت اقدامات و مجوز و پروانه صدور
  اي هسته امنيت مسائل گيرد، مي انجام اي هسته قانوني مرجع

.گيرد قرار نظر مد اي هسته ايمني مسائل موازات به و همزمان



)ادامه(اصل امنيت

  : نظير موضوعاتي
  فيزيكي حفاظت•
آن به واكنش نحوه و اضطراري شرايط براي آمادگي•
پرتوزا و اي هسته مواد نقل و حمل•
اي هسته پادمان •
صادرات و واردات كنترل•
دارند تنگاتنگي ارتباط اي هسته امنيت موضوع با 



)ادامه(اصل امنيت

  از پاره در ارتباط عليرغم كه شود توجه نكته اين بر است الزم•
  مباحث با اي هسته امنيت بحث اسمي، مشابهت و موارد

 كامًال آن عام معناي در امنيت و عمومي امنيت به مربوط
  علت به .است متفاوت

  ،موضوع در تفاوت•
  ،اهداف در تفاوت•
 و آنها از يك هر نظارت مسئول نهادهاي در تفاوت•
.آنها از يك هر اجراي مسئول نهادهاي در تفاوت•



)ادامه(اصل مسؤوليت

  پروانه دارنده عهده بر اصلي مسؤوليت اي هسته حقوق ديد زا•
  در و است اي هسته فعاليت يا مؤسسه )بردار بهره شخص(

  يا اموال افراد، به صدمه به منجر كه اي حادثه هر وقوع صورت
 دارنده خصوص، اين در اصلي مسؤول شود، زيست محيط
  ؛است پروانه

  بر اصلي مسؤوليت اي هسته حقوق ديد از اينكه به توجه با•
   تا است الزم لذا است )بردار بهره شخص( پروانه دارنده عهده

  اصل اساس بر« .باشد برخوردار اختيارات از نسبت همان به
.»اختيارات و مسؤوليت تناسب



)ادامه(اصل مسؤوليت
  هسته مؤسسه پرسنل از يكي انگاري سهل اثر بر كه صورتي در•

  حادثه مدني و كيفري مسؤوليت بپيوندد، وقوع به اي حادثه اي
  كه صورتي در حتي و است پروانه دارنده شخص با حال هر در

  در را خود پرسنل تقصير يا قصور بتواند پروانه دارنده شخص
  باز يابد، رهايي كيفري مسؤوليت از و برساند اثبات به دادگاه

  نفي حادثه آن قبال در را خود مدني مسؤوليت تواند نمي هم
.كند

  قوه يا ماژور فورس( قهري حوادث اثر در كه مواردي در حتي•
  مسؤوليت هم باز دهد رخ آسيبي سونامي و زلزله مانند )قاهره
.است پروانه دارنده عهده بر مدني



اصل اجازه
(Permission Principle)

 اين بر اي هسته حقوق اي، هسته فناوري در موجود خطرات به توجه با•
 مواد با انحاء از نحوي به كه اقدامي هر انجام از قبل كه دارد تأكيد اصل
 است الزم شود، مي مربوط پرتوي منابع ديگر و پرتوزا مواد اي، هسته

 آن تاسيس يا فعاليت، آن انجام متقاضي حقوقي يا حقيقي شخص
 اي هسته قانوني مرجع از رسمي نامه اجازه اخذ به اقدام ابتدا موسسه

  .نمايد
 يا اي هسته مواد با مرتبط مؤسسه تأسيس يا فعاليت عمليات، گونه هر•

 ،پروانه تواند مي مورد حسب بر كه رسمي نامه اجازه اخذ بدون پرتوزا
 تخلف  و است غيرمجاز باشد، تأييديه يا صالحيت گواهينامه ،مجوز
)داخلي حقوق هاي حوزه ديگر در اباحه اصل برخالف(.شود مي تلقي



)ادامه(اصل اجازه

 قوانين در اي هسته حوزه با مرتبط اعمال كليه بايد اصل، اين طبق بر•
 نامه اجازه اخذ مستلزم آنها تصدي كه گردد اعالم اعمالي زمره در ملي

 اين از متخلفان بر سنگيني بسيار اجرايي هاي ضمانت و است رسمي
.گردد اعمال اصل

 اخذ نيازمند اي هسته حوزه در ها فعاليت همه كه است اين بر اصل•
.است رسمي نامه اجازه

 كه را اعمال برخي رسماً تواند مي اي هسته قانوني مرجع كشور هر در•
 سازد معاف كنترلي اقدامات برخي انجام از دارند ناچيزي بسيار خطرات

 اين .دارد عمومي اعالم به نياز و است محدود موارد اين تعداد ولي
.دارند حصري جنبه موارد



)ادامه(اصل اجازه

 حوزه در رسمي نامه اجازه صدور حق كه مرجعي تنها اصل اين طبق بر•
 است )رگوالتور( اي هسته قانوني مرجع دارد، پرتوزا منابع و اي هسته

 اي هسته حوزه در مقررات و قوانين اجراي حسن بر نظارت وظيفه كه
.دارد عهده بر را

 نظام سازمان تواند مي آن آل ايده شكل در اي هسته قانوني مرجع •
 فعاليت و موسسات بر قانوني هاي نظارت كميسيون يا و اي هسته
.باشد پرتوي و اي هسته هاي



اصل كنترل مداوم
 (Continuous Control Principle)

  معين فعاليت يك انجام براي رسمي نامه اجازه كه شرايطي در•
  به اي هسته قانوني مرجع طرف از پرتوي يا اي هسته زمينه در

  قدرت اين تا است الزم شود، مي اعطا بردار بهره شخص
  كه بماند محفوظ اي هسته قانوني مرجع براي همواره قانوني
  اقدامات و ها فعاليت مستمر پايش و كنترل توانايي و قابليت
  و اعمال اين انطباق از تا باشد داشته را بردار بهره شخص
  و امنيتي و ايمني استانداردهاي و ضوابط مقررات، با ها فعاليت
كند حاصل اطمينان مجوز يا پروانه در مندرج شرايط



)ادامه(اصل كنترل مداوم

•سازمان( اي هسته قانوني مرجع براي را اختيار اين بايد قانون نص 
  يك هاي فعاليت كه صورتي در كه شود قائل )اي هسته نظام

 امنيتي ايمني، استانداردهاي و مقررات ضوابط، قوانين، با را مؤسسه
  داد، تشخيص منطبق غير مجوز و پروانه شرايط يا پادماني ضوابط يا

 يا تعطيل مورد حسب و مجوز يا پروانه لغو به اقدام راسًا بتواند
.كند مؤسسه يا فعاليت آن تعليق يا توقف

 باشد قادر بايد اي هسته قانوني مرجع كه است اين اصل اين نتيجه•
 آن بازرسان و نمايد ايفا را اي هسته زمينه در العموم مدعي نقش تا
   .شوند تلقي قضايي ضابط  قانون نص به بنا



)اصل غرامت(اصل جبران خسارت 
 (Compensation Principle)

 حوادث وقوع پتانسيل توانند نمي پيشگيرانه اقدامات كه آنجا از•
 شده پذيرفته اصل اين ببرند، بين از كامل طور به را بار خسارت

  جبران براي تدابيري قانون، تصويب طريق از بايد كشورها كه است
بگيرند نظر در اي هسته حوادث از ناشي احتمالي خسارات

 مجوز يا پروانه صدور هنگام برداران بهره از مالي هاي تضمين اخذ•
به آنان الزام وسيله به

 در عضويت يا ثالث شخص بيمه و مسؤوليت هاي بيمه اخذ •
پذيرد مي انجام برداران بهره مالي تضمين صندوق



)ادامه()اصل غرامت(اصل جبران خسارت 

  مسووليت« مباحث به كه است اصولي از خسارت جبران اصل•
Nuclear) »اي هسته مدني Liability) هسته حقوق هاي حوزه از كه 

 .گردد مي مربوط است، اي
مسووليت مدني هسته اي به طور مستقيم به بحث پوشش هاي بيمه اي 

.هم مربوط است



اصل توسعه پايدار
(Sustainable Development Principle)

 اي توسعه تنها و نيست مطلوب اي توسعه هرگونه اصل اين طبق•
.بماند پايدار مدت دراز در بتواند كه است مطلوب

 موسسه يا اي هسته فعاليت هر انجام براي اجازه صدور درفرآيند بايد•
 يا فعاليت اين آيا كه شود داده پاسخ سوال اين به پرتوي يا اي هسته

 و زيست محيط به جدي آسيب بدون درازمدت در تواند مي موسسه
خير؟ يا دهد ادامه خود فعاليت به طبيعي منابع

 اي هسته حقوق قضايي و اجرايي تقنيني، هاي حوزه در فعاليتي هر در•
  در توامان بصورت آينده هاي نسل و فعلي نسل ايمني و سالمت بايد
 .شود گرفته نظر



)ادامه(اصل توسعه پايدار

 برداري بهره كه افراطي نگرش اين صنعتي كشورهاي در حاضر حال در•
 آسانترين به ها پسمان دفع و طبيعي منابع از نشده كنترل و رويه بي

 نظر اتفاق و ندارد جايگاهي هيچ ديگر دانست، مي مجاز را ممكن روش
 به صنعتي، توسعه بهانه به ندارد حق فعلي نسل كه دارد وجود كامل
 آينده نسلهاي براي غيرضروري و مورد بي مشقات و مشكالت ايجاد

.نمايد مبادرت
 نسل يا زيست محيط به زدن آسيب باعث تواند مي كه اي توسعه از بايد•

.شود جلوگيري شود آينده هاي



)ادامه(اصل توسعه پايدار

  روي بر مدت طوالني اثرات داراي پرتوزا و اي هسته مواد اغلب چون•
 اين از استفاده هنگام لذا باشند مي زيست محيط و افراد ايمني و سالمتي

 از حاصل پسمانهاي مسئله به بايد آن، كاربردهاي توسعه و تكنولوژي
 در حادثه وقوع از ناشي راديولوژيكي عواقب نيز و عادي شرايط در آنها

نمود توجه اطراف محيط
 در آنها واكنش نحوه و مواد اين بلندمدت اثرات از بسياري كه آنجا از•

 الزم ؛نيست مدلسازي و تخمين قابل درستي به زنده موجودات بدن
 به جلوگيري اي هسته انرژي از استفاده كنترل بدون توسعه از است
گردد رعايت احتياط جانب اي هسته فناوري توسعه در و آيد عمل



)ادامه(اصل توسعه پايدار
  پرتوي و اي هسته مؤسسات از ناشي هاي پسمان دفع خصوص در مثال•

 حاصل اطمينان دقيق كامًال بصورت آنها دفع از كه داشت توجه بايد
 اين چون شود جلوگيري زيرزميني آبهاي منابع به آنها نفوذ از و شود

 سالم آب به دسترسي از  را منطقه يك در آينده نسل تواند مي آلودگي
.نمايد محروم

 باعث اي هسته موسسه يك حاضر حال در كشور يك در است ممكن•
  صورتي در درازمدت در ولي نمايد اشتغال ايجاد و شده اقتصادي رونق

 هاي نسل باشد گرفته صورت كافي توجه و دقت بدون توسعه اين كه
 زندگي اوليه احتياجات تامين براي طبيعي منابع به دسترسي از را آينده
 محروم آنهاست حقوق جزء كه تميز خاك و پاك هواي سالم، آب مثل
 از بسياري خصوص در موضوع اين كه داشت توجه بايد البته .نمايد مي

  .كند مي صدق هم ديگر اقتصادي و كشاورزي صنعتي، هاي فعاليت



)ادامه(اصل توسعه پايدار
 قانوني مرجع براي ،كشورها براي وظيفه نوع سه ايجاد باعث اصل اين•

:گردد مي موسسه يا فعاليت بردار بهره براي و اي هسته
 را پرتوزا و اي هسته هاي پسمان مديريت حوزه در خود سياست بايد كشور هر•

 سطح در را مناطقي محيطي زيست دقيق مطالعات انجام با و نمايد مشخص كامال
.دهد اختصاص پسمان دفن و نگهداري براي كشور

 هر برداري بهره زمان در كه نمايد ملزم را برداران بهره قوانيني تصويب با كشور هر•
  .نمايند پرداخت اي هسته پسمان مديريت هاي هزينه بابت مبلغي ساله،

  پسمان دفن مديريت نحوه خصوص در استانداردهايي بايد اي هسته قانوني مرجع•
  به شده توليد هاي پسمان و شود توليد پسمان حداقل كه نحوي به نمايد مشخص

.گردد دفن ها روش ترين علمي و جديدترين
  مرجع توسط شده تعيين استانداردهاي با مطابق حداقل است موظف بردار بهره•

  اين اجازه بدون ندارد حق و نمايد اقدام پسمان مديريت مورد در اي هسته قانوني
     .نمايد آن دفن يا ديگر بردار بهره به آن واگذاري به اقدام مرجع



اصل متابعت
(Compliance Principle)

  پذيرفته تعهدات كه هستند ملزم كشورها اصل اين اساس بر•
 از ناشي كه را اي هسته حقوق حوزه در المللي بين شده

  قوانين در است المللي بين عرف از ناشي يا و معاهدات
  مقررات و قوانين كليه و نمايند منعكس خود ملي ومقررات

 مورد شده پذيرفته المللي بين تعهدات با مطابق را خود داخلي
.دهند قرار بازنگري

 فقط :المللي بين تعهدات خودكار پذيرش سيستم داراي كشورهاي•
.دارند خود تعهدات اجراي براي دستورالعمل و نامه آيين تهيه به نياز

 نياز هم :قانونگذاري نهادهاي توسط پذيرش سيستم داراي كشورهاي•
دارند دستورالعمل و نامه آيين تهيه هم و قانوني مراجع تصويب به



)ادامه(اصل متابعت
  در تعهدي اي هسته حقوق حوزه در نبايد كشور يك يعني•

 و مقررات و قوانين تصويب ولي بپذيرد المللي بين سطح
  .نمايد موكول نامعلومي آينده به را آن داخلي سازوكار

  حقوقي هاي حوزه ساير در است ممكن رويكردي چنين•
  بين تجارت حقوق حوزه به مربوط سازوكارهاي در مثالً

 به بنا ولي نمايد تعهدي كشور و باشد پذيرفتني الملل
 حوزه در ولي نكند ايجاد را آن داخلي سازوكار مالحظاتي

 .نيست چنين اي هسته حقوق



)ادامه(اصل متابعت
 كه هستند هاي فعاليت جمله از پرتوي و اي هسته هاي فعاليت چون•

  تواند مي و ماند نمي باقي كشور يك قلمرو محدوده در آنها اثرات
 موسسه يك در آمده پديد حوادث و نمايد متاثر را زيادي كشورهاي

 بسيار خسارت و آسيب صدمه، باعث تواند مي كشور يك در واقع
 تواند نمي زمينه اين در كشور يك لذا شود ديگر كشورهاي در جدي

 هر نمايد ادعا و نمايد اتكا كشور المللي بين مسووليت و تعهد به تنها
 الزم بلكه پذيرد مي را حادثه مسووليت آنگاه داد رخ اي حادثه كه گاه

 براي كشور المللي بين تعهدات با منطبق الزم اقدامات قبل از است
.رساند انجام به را داخلي مقررات و قوانين به تعهدات آن تبديل



)ادامه(اصل متابعت
 بين سطح در اي هسته حوزه در كنوانسيون يك پذيرش با ديگر طرف از•

 روي بر المللي بين وجامعه كشورها ساير كشور، يك توسط المللي
 اقدامات و تدابير و كنند مي باز حساب تعهد پذيرنده كشور اقدامات

  و كشور آن اقدامات و تدابير گرفتن نظر در و نمودن لحاظ با را خود
    .كنند مي ريزي برنامه كشورها ساير

 اوكراين، درصد 60از بيش آلودگي :اوكراين در چرنوبيل حادثه نتيجه•
 از مناطقي آلودگي فدراتيو، روسيه درصد 40 و سفيد روسيه درصد 70

  اسكاتلند و اسكانديناوي كشورهاي هاي دام آلودگي حتي و اروپا



اصل استقالل
(Independence Principle)

 تأكيد مورد شدت به اي هسته حقوق در كه اصولي از يكي•
 اي هسته قانوني مرجع كامل استقالل موضوع دارد، قرار

 از )قانوني هاي نظارت كميسيون يا اي هسته نظام سازمان(
 ،ارتقا وظيفه كه است نهادهايي و ها ارگان ها، سازمان كليه

 منابع يا اي هسته انرژي از برداري بهره و توسعه ،تحقيق
  پسمان دفن مديريت وظيفه يا و دارند عهده بر را پرتوزا

 به را شده مصرف هاي سوخت يا پرتوزا و اي هسته هاي
.رسانند مي انجام



)ادامه(اصل استقالل

فلسفه استقالل
 جامعه و خود مردم به كشور يك حكومت يك اينكه براي الزم شرط    

 و اي هسته هاي فعاليت و موسسات كه بدهد را اطمينان اين جهاني
 دارد قرار جويانه صلح و ايمن ،امن وضعيت در آن قلمرو در پرتوي
:كه اينست

  اي هسته حقوق ضوابط و مقررات قوانين، قواعد، از كامل ختشنا :اوال  
باشد؛ داشته المللي بين جامعه پذيرش مورد

 ملي استانداردهاي و مقررات و قوانين چارچوب در آنها يكارگير به :ثانيا  
؛خود

 آنها اجراي حسن بر مناسب اجرايي و اداري ساختار ايجاد با :ثالثا  
.كند نظارت



)ادامه(اصل استقالل

فلسفه استقالل
 ساختار و جايگاه .است اخير شرط به معطوف استقالل بحث واقع در    

 اين كه باشد اي گونه به بايد حكومتي ساختار در اي هسته قانوني مرجع
 كارآمد و موثر ،مستقل كامالً صورت به را خود وظايف بتواند مرجع
.دهد انجام

  ،اداري حوزهاي در اي هسته قانوني مرجع استقالل مستلزم امر اين    
 انتصاب نحوه ،دهي گزارش مراتب سلسله ،پرسنلي ،ساختاري ،مالي

   .است ... و گيري تصميم هاي مكانيزم ،مديران انتصاب مدت ،مديران



)ادامه(اصل استقالل

:)اي هسته نظام سازمان( اي هسته قانوني مرجع
 ،ارتقا مسوول نهادهاي از مستقل ارگاني يا سازمان نهاد،   

 منابع و اي هسته انرژي از برداري بهره و توسعه ،تحقيق
 اداري و حقوقي ساختار درون در پسمان مديريت و پرتوزا

 را ذيل وظايف و ها صالحيت كليه كه است كشور يك
  ،اي هسته ايمني به مربوط هاي حوزه از يكي در حداقل
  .دارد عهده بر اي هسته پادمان يا اي هسته امنيت
:از عبارتند اي هسته قانوني مرجع اصلي واختيارات وظايف



)ادامه(اصل استقالل

 مراجع به ارائه و ها حوزه آن در قوانين نويس پيش تهيه -1
قانونگذاري

 و ضوابط مقررات، الزامات، ابالغ و تصويب و تدوين -2
ها حوزه آن در استانداردها

Inspectionبازرسي و Assessment ارزيابي -3

 اجازه تغيير يا تعليق ،لغو ،صدور انحصاري قانوني اختيار -4
)... ثبت، ،Permitمجوز ، Licence پروانه( Authorization نامه

  و حقوقي Enforcement اجراهاي ضمانت كليه اعمال-5
مالي كيفري اجراهاي ضمانت



)ادامه(اصل استقالل
  دادگاه از غيرمالي كيفري اجراهاي ضمانت اعمال تقاضاي-6

العموم مدعي عنوان به
اضطراري وضعيت اعالم و مردم به مستقيم رساني اطالع-7
  مقام باالترين به واسطه بي و مستقيم بصورت دهي گزارش-8

كشور اجرايي
  نهادهاي تمامي از خود نياز مورد مدارك مستقيم دريافت-9

حكومتي
  اتمي انرژي المللي بين آژانس با مستقيم همكاري و ارتباط-10

 كشورها ساير اي هسته قانوني مراجع و



)ادامه(اصل استقالل
 وتوسعه تحقيق مسئول نهادهاي از اي هسته قانوني مرجع استقالل

 :است ذيل هاي جنبه و ابعاد داراي
 خود نياز مورد اطالعاتي هاي فناوري و اداري تشكيالت داشتن -1

  و تحقيق توسعه، توليد، در درگير هاي نهاد به وابستگي بدون
پرتوي منابع و اي هسته انرژي از استفاده

مستقل اي بودجه رديف داشتن-2
  5 تا 3 مثال معين زماني دوره براي قانوني مرجع رئيس انتصاب -3

  عزل را او عمده تقصير اثبات بدون نتوان مدت اين طي در كه سال
.كرد

  كشور اجرايي مقام باالترين به مستقيم بصورت گزارش ارائه -4



)ادامه(اصل استقالل
  ورود براي قانوني مرجع بازرسان قانوني اختيارات و قدرت داشتن-5

 آنها در پرتوزا منابع يا اي هسته مواد كه تاسيساتي يا مكان هر به
 آنها وجود به ظن يا است شده دفن يا نگهداري استفاده، توليد،
»قضايي ضابط عنوان به« .دارد وجود

 يا تعليق لغو، صدور، خصوص در شده اتخاذ تصميمات از استيناف-6
 مرجع صالحيت در منحصرًا بايد تنها مجوز و پروانه شرايط تغيير

  قانوني مرجع تصميمات ابطال امكان يعني .باشد اي هسته قانوني
  غير يا قضايي مراجع ديگر يا اداري عدالت ديوان راي با اي هسته

باشد نداشته وجود قضايي
 المللي بين آژانس با اي هسته قانوني مرجع مستقيم ارتباط اجازه-7

  كشورها ساير اي هسته قانوني مراجع و اتمي انرژي



اصل شفافيت
(Transparency Principle)

 نهادهاي و ها سازمان ها، ارگان كليه كه دارد تأكيد شفافيت اصل•
  انرژي از استفاده بر نظارت و استفاده ،توسعه ،تحقيق در درگير
  چگونگي به مربوط اطالعات كليه بايد پرتوزا، منابع و اي هسته

 هسته حوادث و سوانح به مربوط كه را اطالعاتي خصوصا استفاده،
  سالمت بر و است غيرعادي شرايط وقوع يا و پرتوي يا اي

  داده قرار عموم اختيار در است مؤثر زيست محيط و ايمني ،عمومي
.كنند بيان كامل شفافيت با و



)ادامه(اصل شفافيت

 اجتماعي يا اقتصادي سياسي، مالحظات يا و كاري سياسي نوع هر بدون•
  ،عمومي سالمت بر موثر اطالعات نوع هر وقت اسرع در را موضوع

  عمومي افكار اطالع به روشن و واضح طور به را زيست محيط و ايمني
»داخلي بعد در شفافيت«.برسانند

 داده رخ آنها حاكميت قلمرو در اي هسته سانحه كه كشورهايي همچنين•
 به است ممكن كه كشورهايي اختيار در را اطالعات اين بايد است

 بعد در شفافيت«. قراردهد نيز بپذيرند تاثير سانحه اين از نحوي
»خارجي



اصل همكاري هاي بين المللي
(International Co-operation Principle)

  هسته انرژي از برداران بهره همچنين و اي هسته قانوني مراجع•
  همكاري سطح بايد مختلف كشورهاي در پرتوزا منابع و اي

 سازمان نيز و كشورها ديگر در خود همتايان با را خود هاي
.كنند حفظ بااليي بسيار سطح در المللي بين هاي



)ادامه(اصل همكاري هاي بين المللي

:است متكي عامل چند بر اي هسته انرژي در المللي بين همكاري
 سوانح اثرگذاري پتانسيل به توجه با زيست محيط و ايمني حوزه در -1   

المللي بين مرزهاي از خارج در اي هسته حوادث و
 و مواد به تروريستي حمالت خطرات اي هسته امنيت حوزه در -2   

  آنها سازي خنثي و اي هسته موسسات
كشورها تعهدات تدوين براي المللي بين اسناد تهيه حيطه در -3

  در چه عملياتي فرايندهاي و كنترلي رويكردهاي سازي يكسان به نياز -4   
 در درگير خصوصي نهادهاي سطح در چه و عمومي نهادهاي سطح
اي هسته مسائل حوزه



برخي حوزه هاي حقوق هسته اي مرتبط با بحث امروز

 afetySNuclearايمني هسته اي 
  حوادث از پيشگيري مناسب، برداري بهره شرايط به دستيابي   

 از حفاظت هدف با حادثه از ناشي پيامدهاي كاهش يا
 از ناشي خطرات برابر در زيست محيط و مردم كاركنان،

.پرتوها



برخي حوزه هاي حقوق هسته اي مرتبط با بحث امروز

آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE

 اي هسته اضطراري هاي وضعيت به واكنش و آمادگي برنامه داشتن•
 الزم راديولوژيكي حادثه يك پيامدهاي با موثر مقابله براي پرتوي و
  و اي هسته ايمني كنوانسيون در موضوع اين است ضروري و

 ايمني و شده مصرف سوخت مديريت ايمني دوگانه هاي كنوانسيون
 بيان فوري رساني اطالع كنوانسيون و پرتوزا هاي پسمان مديريت

.است شده



برخي حوزه هاي حقوق هسته اي مرتبط با بحث امروز

مباني حقوق بين الملل آمادگي براي شرايط اضطراري و 
واكنش به آن

  عالوه هسته اي اضطراري وضعيت با مقابله براي آمادگي تعهد•
  اتباع از حفاظت براي كشورها مسئوليت و وظيفه از اينكه بر
  است ديگري مبناي داراي بلكه مي گردد ناشي خود ساكنان و

  بين الملل حوزه در كشورها بين المللي مسئوليت براساس كه
  كشورها ديگر مسئوليت از نحوي به هم آن كه است گرفته قرار
.گيرد مي نشات خود اتباع حفظ در



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي

نحوه آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
 رساني اطالع كنوانسيون عضو كشورهاي همكاري چارچوب و نحوه•

 هسته حوادث در رساني كمك كنوانسيون و اي هسته حوادث فوري
 در است دو هر عضو نيز ايران كه راديولوژيكي هاي فوريت و اي

 عنوان با آژانس مدرك
  The IAEA’s ENATOM:

Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual
آمده است و تدوين برنامه اضطراري هسته اي كشورها با توجه به 

.مالحظات اين مدرك صورت مي پذيرد
يك كشتي خارجي حامل زباله هسته اي در آبهاي خليج فارس دچار سانحه  : يك سوال يا مثال•

تكليف ايران چيست؟. شده و در حال غرق شدن است



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي
وظيفه مرجع قانوني هسته اي در 

آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
 بودن صلح جويانه و ايمن امن، از اطمينان اينكه به توجه با•

 اصلي مسئوليت و وظيفه ،پرتوي و هسته اي موسسات و فعاليت ها
 ملزم اي هسته قانوني مرجع اين بنابر است هسته اي قانوني مرجع
  اضطراري وضعيت به واكنش و آمادگي برنامه يك وجود از تا است

.كند حاصل اطمينان
 مؤسسه يك تأسيس يا فعاليت يك انجام متقاضي اساس همين بر•

  بايد مجوز و پروانه دريافت براي پرتويي يا اي هسته زمينه در
 مرجع به را خود اضطراري وضعيت به واكنش و آمادگي برنامه
 .نمايد ارائه هسته اي قانوني



آمادگي براي شرايط اضطراريدارنده پروانه مسئوليت و وظيفه 

  اضطراري، شرايط براي مقابله و آمادگي برنامه داشتن به تعهد واقع در•
Prime) اوليه مسئوليت Responsibility)است بهره بردار يا پروانه دارنده.

 هسته اي اضطراري وضعيت هاي اغلب در كه است اين هم امر اين دليل•
 توجه با و مي شود آگاه اضطراري وضعيت از كه شخصي اولين پرتوي و
 دارد را موقع به و سريع واكنش قدرت حادثه كانون به بودن نزديك به

 يا و موسسه در شاغل پرسنل و پروانه دارنده يا بهره بردار شخص
 به متناسب و درست و موقع به واكنش لذا و هستند فعاليت  دهنده انجام

 و شود انجام بهره بردار توسط بايد پرتوي و هسته اي اضطراري وضعيت
 مناسب اضطراري شرايط براي مقابله و آمادگي برنامه داشتن مستلزم اين

.است



آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
در آمادگي شرايط اضطراريمرجع قانوني مسئوليت و وظيفه 

  پرتوي، و هسته اي اضطراري وضعيت به واكنش و آمادگي برنامه اجراي و تهيه•
  امنيت و هسته اي ايمني به مربوط اقدامات ديگر اجراي و برنامه ريزي همانند

  از اعم( پروانه دارنده يا بهره بردار لذا است زمان بر و هزينه بر فرآيندي هسته اي،
 اين در خود مسئوليت هاي و وظايف امكان حد تا مي كند سعي )خصوصي يا دولتي
  اين وقوع احتمال كه دستاويز اين با و نمايد تعريف ممكن حداقل در را حوزه

  نظر در غيرممكن را تهديدات و حوادث وقوع مختلف سناريوهاي است كم حوادث
نباشد آنها به واكنش و آمادگي براي برنامه ريزي به مجبور تا بگيرد

  وظايف كه نهادي عنوان به هسته اي قانوني مرجع نقش كه اينجاست در درست•
  و تهيه به ملزم را او و مي نمايد تبيين و تشريح او براي را پروانه دارنده يا بهره بردار

  برنامه بودن مناسب و كفايت بايد و نموده واكنش و آمادگي براي برنامه تدوين
.مي گردد مشخص دهد، قرار تأييد و بررسي مورد را پروانه دارنده اضطراري



آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
آمادگي براي شرايط اضطراري دركشور  مسئوليت و وظيفه

  دو حداقل شامل پرتوي و هسته اي حوادث به واكنش و آمادگي برنامه•
 )on-site( ساختگاه درون اضطراري برنامه هاي :مي شود مختلف حوزه

  .)off-site( ساختگاه برون اضطراري برنامه هاي و
 برون و (on-site) ساختگاه درون به اضطراري برنامه هاي تقسيم•

 پرتويي يا هسته اي مؤسسه يك به مربوط تنها (off-site) ساختگاه
  پرتوزا چشمه هاي يا هسته اي مواد نقل و حمل خصوص در بلكه نيست

.مي رود كار به تقسيم بندي اين دقيقاً نيز پرتوزا پسمان هاي يا



آمادگي براي شرايط اضطراري دركشور  مسئوليت و وظيفه
on-site) ساختگاه درون اضطراري شرايط براي آمادگي«• emergency

preparedness) براي كه است اقداماتي و تدابير كليه بر مشتمل  
 باعث مي توانند احتماالً كه رخدادهايي موقع به و مطمئن آشكارسازي

 خاتمه و آنها گرفتن كنترل در براي گردد، هسته اي اورژانس وضعيت
».آورند بار به را صدمه كمترين كه نحوي به آنها به دادن

  قلب به آسيب از جلوگيري ،هدف اصلي ترين هسته اي راكتورهاي در مثال عنوان به•
 به آن برگرداندن و راكتور قلب خنك كنندگي سيستم نگهداري و حفظ و راكتور

  شرايط از يك هر در كه تدابيري و اقدامات كليه حال است، ايمن وضعيت
  خرابكاري، تروريستي، حمله هواپيما، برخورد زلزله، سونامي، سيل، نظير اضطراري

 هدف اين تا شود انجام بهره بردار توسط بايد ... و اجتماعي، ناآرامي هاي و سرقت
On-site) ساختگاه درون اضطراري شرايط براي آمادگي عنوان به گردد تأمين

emergency preparedness) و تدابير اين تا است ملزم بهره بردار و مي گردد محسوب  
.نمايد ارائه هسته اي قانوني مرجع به اضطراري برنامه قالب در را اقدامات



آمادگي براي شرايط اضطراري دركشور  مسئوليت و وظيفه
Off-site) ساختگاه برون اضطراري شرايط براي آمادگي«• emergency

preparedness) و مردم پرتوگيري رساندن حداقل به هدف با 
 اطالعات تبادل آن اصلي عناصر .مي گيرد صورت محيط زيست

(Information Exchange) دسترس در اطالعات ارزيابي و (Assessment of

the information) اطالعات كه است مهم موضوع اين خصوصاً .است 
 خارج نهادهاي اختيار در دقيق و سريع بسيار صورت به سايت درون
 سايت از خارج نهادهاي به مربوط اطالعات متقابالً و گرفته قرار سايت

 .گيرد قرار سايت درون نيروهاي دسترس در
  مواد پخش زمان به مربوط اطالعات پرتوزا، مواد پخش به مربوط حادثه در مثًال•

  شده پرتوزا مواد پخش به منجر كه فعاليت هايي نوع و خصوصيات همچنين و پرتوزا
  براي )پرتوي آلودگي منشاء خصوصيات به مربوط اطالعات بهتر عبارت به( است

  واحدهاي به سرعت به اطالعات اين است الزم و است ضروري بسيار تصميم  گيري
.گردد منتقل بيروني كننده عمل



آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
آمادگي براي شرايط اضطراري دركشور  مسئوليت و وظيفه

 و ساختگاه درون اضطراري شرايط براي آمادگي كه داشت توجه بايد•
 گرفته نظر در پروانه صدور فرايند مراحل همة در بايد ساختگاه برون
 يك(Construction) ساخت و(Design) طراحي مراحل در خصوصاً و شود

 شود گرفته نظر در آن قطعات و تجهيزات و پرتوي يا هسته اي مؤسسه
 تسهيل را اضطراري شرايط با مقابله اقدامات انجام امكان كه نحوي به

.نمايد



آمادگي براي شرايط اضطراري و چارچوب قانوني علل نياز به 
واكنش به آن

 اين بايد پرتوي و هسته اي اضطراري شرايط به مربوط قانوني چارچوب•
 در كه دهد قرار موضوع در درگير ذيصالح نهادهاي اختيار در را امكان
 محل به نزديك افراد خصوصاً اشخاص حقوق با اقدامات اين كه جايي
  را اقدامات آن اصولي نحوي به بتوانند مي كند پيدا تعارض حادثه

  .برسانند انجام به دارد تعارض اشخاص حقوق با آنكه علي رغم
 پرتوي و هسته اي اضطراري شرايط با مقابله اقدامات مثال عنوان به•

 باشد الزم است ممكن حتي و نمايد ايجاب را منطقه تخليه است ممكن
 ممكن يا و كرد تخليه را منطقه انتظامي يا نظامي نيروي از استفاده با تا

 اعمال افراد تردد آزادي هاي بر را محدوديت هايي تا باشد الزم است
.نمود



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي
علل نياز به چارچوب قانوني آمادگي براي شرايط اضطراري و 

واكنش به آن
  هفتادونهم اصل و نهم اصل رعايت با بايد خصوص اين در اقدامي هر•

 .گيرد صورت اساسي قانون
  تماميت و استقالل حفظ نام به ندارد حق مقامي هيچ" كه اساسي قانون نهم اصل•

  “.كند سلب ، مقررات و قوانين وضع با چند هر را، مشروع آزادي هاي كشور ارضي
  جنگ حالت در .است ممنوع نظامي حكومت برقراري"اساسي قانون هفتادونهم اصل•

  اسالمي شوراي مجلس تصويب با دارد حق دولت آن نظير اضطراري شرايط و
 نمي تواند حال هر به آن مدت ولي نمايد، برقرار را ضروري محدوديت هايً اموقت
 موظف دولت باشد باقي همچنان ضرورت كه صورتي در و باشد روز سي از بيش
".كند مجوز كسب مجلس از مجددًا است



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي

آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن

Precautionary پيشگيرانه /احتياطي اقدام ناحيه• Area Zone (PAZ) : 
  است تهديدات I طبقه با موسسه يك اطراف در شده تعيين قبل از اي ناحيه•

  محض به شده ريزي برنامه قبل از فوري حفاظتي اقدامات ناحيه آن در كه
General) عمومي اضطراري وضعيت اعالم Emergency) شود مي اجرا.  
  وسيله به سالمتي بر پرتوها از ناشي قطعي اثرات ريسك كاهش آن از هدف
  مدت يا و پرتوزا مواد شدن رها  از قبل ناحيه اين در حفاظتي اقدامات انجام
.باشد مي پرتوزا مواد شدن رها از پس كوتاهي بسيار زمان



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي
آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن

Urgent فوري حفاظتي اقدام ريزي برنامه ناحيه• Protective Action
Zone (UPZ) : طبقه با موسسه يك اطراف در شده تعيين قبل از اي ناحيه I 

  كه دارد وجود آمادگي اين تمهيداتي با ناحيه آن در كه است تهديدات II يا
  سريعًا موسسه شرايط ارزيابي و محيطي پايش از حاصل هاي داده اساس بر

  دز رسيدن از جلوگيري اقدام اين از هدف .شود انجام فوري حفاظتي اقدامات
  واقع در .است افراد به المللي بين استانداردهاي اساس بر شده مشخص

10 افراد جذبي دز احتمال كه صورتي در• mSV در ماندن و پناهگاه از استفاده باشد  
و شود مي گرفته نظر در حفاظتي اقدام عنوان به بسته هاي محيط

50 افراد جذبي دز احتمال كه صورتي در• mSV بايد حفاظتي اقدام عنوان به باشد 
  .شوند تخليه ناحيه اين از افراد

  به بايد افراد به آسيب از اجتناب براي كه است ميزاني عنوان به 100mGy استاندارد•
Iodine) شكل به يد قرص UPZ ناحيه در سرعت prophylaxis) توزيع منطقه در 

.كرد



آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
تدوين برنامه اضطراري هسته اي و پرتوي ملي

به توجه با پرتويي و هسته اي فعاليت هاي و مؤسسات كليه بايد 
 شده دسته بندي تهديد مختلف دسته پنج حداقل در تهديدات دسته بندي

 آن از يك هر براي الزم ساختگاه برون و ساختگاه درون اقدامات و
 يا مؤسسات از هريك اينكه به توجه با و گردد مشخص تهديدات دسته

 دسته آن با متناسب مي گيرد، قرار تهديدات از دسته كدام در فعاليت ها
 محدوديت هاي اعمال ناحيه و (UPZ) و (PAZ) نواحي تهديدات،
.گردد تعيين كشاورزي

 و PAZ ناحيه هم دارند قرار تهديدات I دسته در كه مؤسساتي براي مثالً
 گردد تعيين كشاورزي محدوديت هاي اعمال ناحيه هم و UPZ ناحيه هم
  و UPZ ناحيه فقط دارند قرار تهديدات II دسته در كه مؤسساتي براي و

.گردد تعيين كشاورزي محدوديت اعمال



آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن
تدوين برنامه اضطراري هسته اي و پرتوي ملي

 است ممكن كه اينست كرد اشاره آن به است الزم اينجا در كه اينكته•
 در كه گيرد قرار ديگر كشور يك قلمرو درون در UPZ ناحيه از قسمتي

  كشور همكاري با را آمادگي برنامه اين دقيقاً است الزم صورت اين
.داد انجام هم آنها براي همسايه



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي
آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن

واكنش تا است الزم متناسب اضطراري واكنش يك داشتن براي 
  ساختگاه خارج ،)اپراتور( ساختگاه داخل سطح سه در اضطراري

 يكديگر از حمايت در و هم با هماهنگ بين المللي و )ملي و محلي(
 با سطوح اين از هريك برنامه هاي تا است الزم منظور همين به و باشد

.گردد تدوين سطوح ساير در برنامه گرفتن نظر در
 حادثه نوع هر خصوص در مداخله آستانه و اضطراري اقدام سطوح 

 پيشاپيش و ابتدا از كشورها ديگر تجارب و آژانس مدارك اساس بر
.شود رسانيده موضوع در درگير ارگانهاي تمام اطالع به و شده مشخص



حوزه هاي مربوط به حقوق هسته اي
آمادگي براي شرايط اضطراري و واكنش به آن

»حفاظتي اقدامات بايد »ملي پرتوي و اي هسته اضطراري برنامه 
Urgent) فوري Protective Action) سطوح از يك هر خصوص در كه 

 به شود انجام است الزم اضطراري كالسهاي/درجات و تهديدات
  .نمايد مشخص تفكيك

و ساختگاه-درون اقدامات و وظايف ،ها مسئوليت ،اختيارات بايد 
 هر خصوص در درگير نهادهاي و ارگانها از يك هر ساختگاه-برون
 نوع و تهديدات دسته به توجه با ها فعاليت و موسسات از دسته

.گردد مشخص خطرات
به واكنش مطلوب زمان ،اقدامات از يك هر خصوص در تفكيك به  

.گردد مشخص مطلوب زماني اهداف عنوان



پروسهيا  پروژه: حقوق هسته اي

 هاي فنآوري در مداوم بصورت كه هايي پيشرفت و توسعه به توجه با•
 روش آن اساس بر و شود مي ايجاد اي هسته صنعت در استفاده مورد
  هاي فعاليت و موسسات امنيت و ايمني بر اثرگذاري براي جديدي هاي

و آيد مي پديد اي هسته
  فناوري بكارگيري از كه روزافزوني تجارب از استفاده ضرورت همچنين•

و است آمده دست به موجود هاي روش و ها
 در رفته كار به هاي فناوري و ها روش در كه نقايصي از يافتن آگاهي •

و دارد وجود گذشته
  روش و استانداردها گيري، اندازه وسايل ابزارها، در كه هايي توسعه•

    است آمده پديد نظارتي هاي



پروژه يا پروسه: حقوق هسته اي

و جهاني جامعه هم كه كنند مي ديكته جهانيان به را واقعيت اين همگي 
 نيازمند پيوسته و مداوم صورت به حوزه اين در فعال كشورهاي هم

 و بازرسي هاي روش و استانداردها مقررات، قوانين، در بازنگري
 بر و هستند اي هسته صنعت امنيت و ايمني تامين به مربوط نظارت
 تامين آن تبع به و اي هسته حقوق به اهتمام كه گفت بايد اساس همين

 است اي پروسه بلكه نيست پروژه يك اي هسته ايمني مناسب شرايط
.شود تر كامل دائمًا بايد كه



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 

»حقوق منشور 2 و 1 مواد »زندگي كيفيت و حيات حق 
شهروندي

اين حق را نمي توان از آنها . برخوردارندحق حيات شهروندان از  - 1ماده 
. سلب كرد مگر به موجب قانون

  ،بهداشتي آب همچون آن لوازم و شايسته زندگي حق از شهروندان- 2 ماده
 دسترسي مناسب، درمان ،محيط بهداشت ،سالمت ارتقاي ،مناسب غذاي

 منطبق بهداشتي و درماني پزشكي، خدمات و كاالها تجهيزات، دارو، به
 سالم زيستي محيط شرايط ،ملّي استانداردهاي و روز دانش معيارهاي با
.برخوردارند زندگي ادامه براي مطلوب و

، اصل حفاظت، اصل پيشگيري، اصل ايمنياين دو ماده از منشور با (•
در اصل توسعه پايدار ، اصل كنترل مداوم، اصل اجازهاصل امنيت، 

)حقوق هسته اي ارتباط مستقيم دارد



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»منشور 24 الي 19 مواد »تدبير حسن و شايسته اداره حق 

شهروندي حقوق
  ،قانونمداري ي پايه بر كشور امور شايسته اداره حق از شهروندان - 19 ماده

 رعايت .برخوردارند انصاف و عدالت ،شفافيت ،پاسخگويي ،كارآمدي
.است الزامي كاركنان و مسئولين همه توسط حق اين

 بيطرفانه ،قانون رعايت با آنها اداري امور كه است شهروندان حق - 20 ماده
 رابطه شخصي، ورزي غرض يا جويي منفعت هرگونه از دور به و

 متناسب و معين زمان در پيشداوري، و سياسي گرايشهاي خويشاوندي،
.شود انجام و رسيدگي

 اصل حفاظت، اصل پيشگيري، اصل ،استقالل اصل ،شفافيت اصل با(•
 هسته حقوق در مداوم كنترل اصل ،اجازه اصل امنيت، اصل ايمني،

)دارد مستقيم ارتباط اي



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»تدبير حسن و شايسته اداره حق« 

 يا و اداري نهادهاي تصميمات چنانچه كه است شهروندان حق - 21 ماده
 مراجع به مراجعه طريق از بدانند، مقررات و قوانين خالف را كاركنان

  .كنند حق احقاق تقاضاي صالح، قضائي و اداري
 حق و اي هسته قانوني مرجع وتعريف اي هسته نظارتي قانون داشتن(

 هسته قانوني مرجع تصميمات مورد در كه اداري تصميمات از استيناف
) دارد ارتباط ماده اين با شد اشاره آن به اي

 به كه اداري اقدامات و تصميمات از كه است شهروندان حق - 22 ماده
 آگاه دهند، مي قرار تأثير تحت را آنها مشروع منافع و حقوق نوعي
 .شوند

 بر آن تاثير و پرتوي و اي هسته هاي حوزه در مجوز و پروانه صدور(
) دارد ارتباط ماده اين با ثالث شخص حق



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 

»تدبير حسن و شايسته اداره حق«
  شهروندان با خود روابط در بايد اداري مأموران و مقامات- 23 ماده

 بايد كنند رد را درخواستي چنانچه و باشند دسترس قابل و پاسخگو
 در را راهنمايي حداكثر و داده پاسخ مكتوب صورت به تقاضا، حسب

.نمايند ارائه خود هاي صالحيت چارچوب
 پروانه، قبيل از صادره هاي نامه اجازه تعليق و لغو اصالح، صدور، بحث(

 يا متقاضي خصوص در اي هسته قانوني مرجع توسط ... و مجوز
) دارنده

 اصل ،استقالل اصل ،شفافيت اصل با منشور 23 و 22 ،21 مواد (•
 اصل ،اجازه اصل امنيت، اصل ايمني، اصل حفاظت، اصل ،پيشگيري

)دارند مستقيم ارتباط اي هسته حقوق در مداوم كنترل



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»تدبير حسن و شايسته اداره حق« 

 به متعهد كه باشند برخوردار ازدولتي كه است شهروندان حق - 24 ماده
 ،مشورت ،داري امانت ،درستكاري ،راستگويي حسنه، اخالق رعايت

 ،عمومي افكار و وجدان به توجه ،الناس حق رعايت ،المال بيت حفظ
 ،كاري فريب ،خودسري شتابزدگي، تندروي، از پرهيز و تدبير و اعتدال
  و تصميمات مسئوليت پذيرفتن و اطالعات در دستكاري و كاري مخفي

 نظرات از استقبال ،خطاها قبال در مردم از عذرخواهي ،خود اقدامات
 افراد توانايي و شايستگي مبناي بر عزل و نصب و منتقدين و مخالفين

.باشد
 حفاظت، اصل پيشگيري، اصل ،شفافيت اصل با منشور از ماده اين(•

 استقالل اصل ،اجازه اصل ،مسئوليت اصل ،امنيت اصل ايمني، اصل
 در پايدار توسعه اصل ،خسارت جبران اصل ،مداوم كنترل اصل

)دارد ارتباط اي هسته حقوق



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»منشور 115 الي 112 مواد »پايدار وتوسعه سالم زيست محيط حق  

شهروندي حقوق
  حيات آن در بايد بعد هاي نسل و امروز نسل كه زيست محيط از حفاظت - 112 ماده

  فعاليتهاي رو اين از .است همگاني اي وظيفه باشند داشته رشدي به رو اجتماعي
  همراه آن جبران غيرقابل تخريب يا زيست محيط آلودگي با كه آن غير و اقتصادي

  فرهنگ گسترش و زيست محيط زيباسازي و بهسازي حفاظت، .است ممنوع باشد،
  ها، برنامه در را حق اين دولت و است شهروندان حق زيست محيط از حمايت

  امنيتي و دفاعي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، اي، توسعه هاي اقدام و تصميمات
كند مي مقابله زيست محيط تخريب و آلودگي با و دهد مي قرار مدنظر

  حفاظت، اصل پيشگيري، اصل پايدار، توسعه اصل با منشور از ماده اين(•
  استقالل اصل ،اجازه اصل ،مسئوليت اصل ،شفافيت اصل ايمني، اصل
)دارد ارتباط اي هسته حقوق در خسارت جبران اصل ،مداوم كنترل اصل



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»پايدار وتوسعه سالم زيست محيط حق« 
 و پاك سالم، زيست محيط از مندي بهره حق شهروند هر - 113 ماده•

 هاي آلودگي و آب هوا، آلودگي ازجمله آلودگي، انواع از عاري
  آالينده تبعات و ميزان از آگاهي و مضر تشعشعات و امواج از ناشي
  آالينده كاهش براي اجرايي هاي دستگاه .دارد را زيست محيط هاي
 اتخاذ را الزم تدابير بزرگ شهرهاي در ويژه به محيطي زيست هاي
.كنند مي

 اصل ،ايمني اصل ،استقالل اصل ،شفافيت اصل با منشور از ماده اين(
 اصل و پيشگيري اصل ،پايدار توسعه اصل ،مداوم كنترل اصل ،اجازه

  )دارد مستقيم ارتباط اي هسته حقوق در حفاظت



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»پايدار وتوسعه سالم زيست محيط حق« 

 مانند صنعتي و زيربنايي توسعه منظور به اقدام هرگونه- 114 ماده•
 و اي هسته يا پتروشيمي استخراجي، صنايع و ها راه و سدها احداث

 .شود انجام محيطي زيست تأثيرات ارزيابي از پس بايد آن مانند
 زيست مالحظات دقيق رعايت به منوط اي توسعه هاي طرح اجراي
  .بود خواهد محيطي

 اصل پيشگيري، اصل پايدار، توسعه اصل با منشور از ماده اين(
 اصل ،اجازه اصل ،شفافيت اصل ،امنيت اصل ايمني، اصل حفاظت،
  )دارد مستقيم ارتباط اي هسته حقوق در ،مداوم كنترل اصل ،استقالل



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»پايدار وتوسعه سالم زيست محيط حق«  
  هاي همكاري طريق از مؤثر المللي بين نقش ايفاي با دولت -115 ماده•

 تحقق براي فرهنگي مبادله و فني دانش انتقال اطالعات، تبادل اقتصادي،
 خواهد اقدام المللي بين موانع رفع و متوازن و جانبه همه پايدار توسعه

  هكلي در نو هاي آوري فن منافع و مزايا از كه است شهروندان حق .نمود
 تجاري و اقتصادي غذايي، ،دارويي ،پزشكي ،بهداشتي جمله از ها زمينه
  .شوند مند بهره

  يا و صنعتي هاي راديوايزوتوپ و پزشكي راديوداروهاي توليد موضوع به ماده اين(
 پرتوزا تشخيصي ها دستگاه ساير يا اي هسته پزشكي تجهيزات صادرات و واردات

)است مرتبط اي هسته صنعت در
  اصل پايدار، توسعه اصل ،المللي بين هاي همكاري اصل با ماده اين(

  اي هسته حقوق در اجازه اصل ايمني، اصل حفاظت، اصل پيشگيري،
).دارد ارتباط



ارتباط حقوق هسته اي با حقوق شهروندي 
»شهروندي حقوق تحقق شرط و نياز پيش اي هسته حقوق« 

 در ايمني اصل آن راس در و اي هسته حقوق اصول كليه رعايت•
 اي هسته صنعت با مرتبط قضايي و اجرايي ،تقنيني هاي فعاليت كليه
 و حيات حق« خصوصًا شهروندي حقوق تحقق و تضمين براي

 محيط حق« و »تدبير حسن و شايسته اداره حق« ،»زندگي كيفيت
  و »ث« ،»الف« هاي بخش در مصرح »پايدار توسعه و سالم زيست

.است ضروري و الزم شهروندي حقوق منشور »ع«
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