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 مقدمه

ابي المللي انرژي اتمي است که با اهداف دستیاي تحت نظارت آژانس بینهاي ايمني هستهاين کنوانسیون، يكي از کنوانسیون

هاي و پسماند پرتوزا، حصول اطمینان از وجود محافظت شده مصرفو برقراري سطح بااليي از ايمني جهاني در مديريت سوخت 

اي زيست و جلوگیري از حوادث با پیامده ساز و محافظت از افراد، جامعه و محیطزيانبار تابش يون آثارلقوه باثر در برابر خطرات ؤم

 71شد. تا  االجراالزم 9007ژوئن  71تاريخ  در و دش مفتوح هادولت يامضا براي 7221سپتامبر  92تاريخ  راديولوژيكي در

االجراست. دامنه شمول اين کنوانسیون شامل کشور نیز الزم 11ون شده و براي کشور عضو اين کنوانسی 29، 9071دسامبر 

امي نظنظامي و پسماندهاي پرتوزا ناشي از کاربردهاي غیراي غیربرداري از رآکتورهاي هستهشده ناشي از بهره سوخت مصرف

 يندآفر .9، مالي و اجرايي قواعد .7به  مربوط ضمیمه ماده در قالب هفت فصل و سه سند 22است. اين کنوانسیون مشتمل بر 

 ملي است. گزارش ساختار و شكلي راهنماي .3ملي و  گزارش بررسي
 

 تبیین موضوع

الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسیون مشترک ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت »اليحه 

اعالم وصول و جهت بررسي به کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي  در مجلس 07/02/7321در تاريخ « پسماند پرتوزا

هاي فرعي انرژي؛ حقوقي و قضايي؛ کشاورزي، آب و منابع طبیعي ارجاع داده شده عنوان کمیسیون اصلي و کمیسیونبه

 د.شتشكیل جهت بررسي الحاق به کنوانسیون مذکور  09/70/7321ها در تاريخ اي نیز در مرکز پژوهشاست. جلسه
 

 الحاق مزايای

 آمیزصلح وجهه ارتقاي و الملليبین اعتبار تبع آن تقويتبه و ايهسته هايفعالیت مسئولیت الف( پذيرش

 کشور ايهسته هايفعالیت

 است: زير مثبت نتايج داراي که ملي گزارش ارائه قالب در تجربیات تبادل ب(

 ،اجتماعي و ... اقتصادي، محیطي،زيست فني، متعدد عوامل به توجه با پسمانداري اقدامات سازيبهینه. 7

 ،اعضاي کنوانسیون ساير دستاوردهاي از استفاده با ايمني يارتقا. 9

 ،زيست( ايران محیط(بر  تأثیرگذار کشورهاي خصوصبه ديگر کشورهاي فرآيند از اطالع. 3

 .ايران هايفعالیت از تأثیرپذير خصوصبه ديگر کشورهاي به بخشيناطمینا. 2

  ايمناسب در حوزه ايمني هسته هايفناوري به دستیابي امكان المللي وبین هايهمكاري گسترش ج(

     کنوانسیون اصالح ويژهبه حوزه اين مقررات تدوين در د( تأثیرگذاري
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 تعهدات 

 ضوابط و هادستورالعمل و مقررات قوانین، ملي، اسناد تصويب و تدوين الف(

 سوخت چرخه سیاست ملي سندطبق بندهاي مختلف اين کنوانسیون، تدوين و تصويب برخي قوانین و مقررات از قبیل 

 مصرف سوخت حوزه در اطالعات بنديدسته و ارائه میزان مقررات و قانون؛ ايهسته حوادث و اورژانس دستورالعمل؛ ايهسته

ها و شرايط اندازي و محدوديت؛ تدوين برنامه راهشده مصرف سوخت مديريت مراکز ارزيابي مقرراتا؛ پسماند پرتوز و شده

 پرتوزا و همچنین پسماند مديريت تأسیسات ساخت و طراحي هايدستورالعملدر حوزه پسماند پرتوزا؛  1(OLCبرداري )بهره

 شود. الزامي مي شده مصرف سوخت حوزه در داخلي هايدستورالعمل و مقررات ملي، قوانین خألهاي رفع

 الزم ساختارهاي ايجاد ب(

 از متشكل ايدبیرخانه و ايجاد شده مصرف سوخت براي متولي يا ساختار ايجاد 9،مستقل دارصالحیت نظارتي مرجع ايجاد

کنوانسیوني از تعهدات  تعهدات انجام و بخشي هايپیگیري گزارش ملي، گزارش تدوين براي مرتبط، و فعال هايبخش و مراکز

 باشد.کشورهاي خواستار عضويت در اين کنوانسیون مي

 سال( سه هر(ملي  گزارش ارائه و تدوين ج(

هريك از تأسیسات مديريت  درباره محیطيزيست و مندنظام ايمني ارزيابي هايگزارش اعضاي اين کنوانسیون ملزم به ارائه

 بار هستند.سال يك هر سه شده مصرفسوخت 

 

 بندی و پیشنهادجمع

 طوربه که حقوقي است سند نخستین پرتوزا، پسماندهاي مديريت ايمني و شده مصرف سوخت مديريت ايمني کنوانسیون مشترک

 است. کشورهاي دهکر ايجاد موضوع فوق براي جهاني استاندارد يك و دهدمي قرار توجه مورد جهاني سطح در را موضوع اين مستقیم

 براي پسمانداري آنان شده هستند و از اين لحاظ، سیاست مصرف بااليي از پسماند و سوختداراي حجم  فعال ايهسته نیروگاه داراي

ق اخصوص مديريت پسمانداري دارد و الحاي فعال، تعهداتي درهاي هستهکشور ما نیز با دارا بودن نیروگاه .است مهم الملليبین جامعه

پرتوزا  پسماند و شده مصرف سوخت ايمن مديريت حوزه در الملليبین هايهمكاري سطح يبه کنوانسیون مذکور، از يكسو موجب ارتقا

 اعتبار اي، موجب تقويتديگر با پذيرش مسئولیت ايمني پسماندهاي هسته هاي ساير اعضا شده و ازسويو کسب تجربیات و فناوري

 کشور خواهد شد.  ايهسته هايفعالیت آمیزصلح وجهه ارتقاي و الملليبین

مله جآورد که اکثر آنها ازوجود ميحال بايد توجه داشت که الحاق به اين کنوانسیون تعهداتي نیز براي کشور بهاين با

 و کنوانسیون ارزيابي است. روندتدوين و تصويب قوانین و مقررات الزم و ايجاد ساختارهاي الزم مربوط به امور داخلي کشور 

 الحاق جهت مقدماتي ، دبیرخانه7322 ماهدر سازمان انرژي اتمي شروع و در بهمن 7329 ماهمربوطه از آبان کارگروه تشكیل

 عهده کشور مترتبکنوانسیون بر موجب الحاق بهتعهدات تشكیل شده است. همچنین تعهداتي که به مقدماتي اجراي و پايش

 حال فراهم شدن است.ز آنها فراهم شده و برخي ديگر درهاي الزم شناسايي شده که بخشي اساختو زير خواهد شد، احصا

                                                                                       

1. Operational Limits and Conditions 

2. Regulatory Body 
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د دارگراف اول شروط منضم به ماده واحده است که بیان ميااز پار «ب»تأمل در اليحه مزبور مربوط به بند  نكته قابل

باشد که دولت جمهوري اسالمي ايران گونه تعهدي نميکننده هیچهیچ وجه متضمن يا وضع کنوانسیون به (91)مفاد ماده »

رت صريح صوالملل بهموجب حقوق بینگونه ديگري بهالمللي مربوط يا بههاي بیناز طريق تصويب يا الحاق به کنوانسیون

ايجاد تعهدي مازاد بر آنچه کنوانسیون رسد، اين بند سبب کنوانسیون، لذا به نظر مي (91)ماده  با عنايت به«. نپذيرفته است

المللي در جابجايي فرامرزي قید شده آور بینتنها رعايت مفاد کنوانسیون و اسناد الزام (91)در ماده  زيراشود. مقرر کرده، مي

 ضروري است.  (91)است. لذا اصالح اين بند ماده واحده و تطبیق آن با ماده 

 شود: در نهايت پیشنهاد مي

 گردد. موافقت« شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا کنوانسیون مشترک ايمني مديريت سوخت مصرف»با الحاق دولت به  .7

 شرح زير اصالح گردد:ماده واحده به «ب»بند  .9

ران ايباشد که دولت جمهوري اسالمي گونه تعهدي نميکننده هیچهیچ وجه متضمن يا وضع کنوانسیون به (91)مفاد ماده »

 «.صورت صريح نپذيرفته استالمللي بهآور بینها و اسناد الزاماز طريق تصويب يا الحاق به کنوانسیون


