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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختص�ة، بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب��ن تض�ع أو تعتم�د   
عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن  معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار

  تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
سلس��لة مع��ايير وت��ـَصُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من   

. وتش�مل ھ�ذه السلس�لة األم�ان الن�وو� واألم�ان اإلش�عاعي وأم�ان النق�ل الوكال�ةالص�ادرة ع�ن مان األ
أساس��يات ش��ورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات، وھ��ي: وأم��ان النفاي��ات. وتصن��ـَّف المن

 .أدلة األمانومتطلبات األمان ، واألمان
ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلوم��ات ع��ن برن��ام�   

 الوكالة الصادرة عن مان األمعايير 
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة. كم��ا وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص   
س�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية، تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل

الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير ل�ذ� وض�عت� باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ا
 من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي: األمان. وللحصول على مزيد

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
ھة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغھا بالخبرة عن  ةالصادرمان األوالدعوة موجَّ

واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)، المستفادة من استخدامھا (ك�س�ا� لل�وا�� الوطني�ة 
بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن 
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د 

 .Official.Mail@iaea.orgاإللكتروني على العنوان التالي: 

  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن   

تبادلھ��ا الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش���ن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر 
 وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر أمثل�ة  تق�ارير أم�انفي مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا  وتـَصُدر تقارير عن األمان  
 عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

الت������ والتص���دي  منش���ورات وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل  
، التق�ارير التقني�ةو، تق�ارير ال�ري�ق ال�دول� ل�م�ان الن�وويو، تقارير التقي�ي� ا�ش�عاع�و، للطوارئ

تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـَّة خاصة بالت�دريب وأدل�ـَّة  . كماالوثائق التقنيةو
 عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
لتش��جيع ودع��م  ات إعالمي��ةمنش��ور الص��ادرة ع��ن الوكال��ة سلس��لة الطاق��ة النووي��ة تش��مل  

. وتش�مل تق�ارير الس�لمية لألغراض لطاقة النووية وتطبيقھا العمليباالمتعلقة  والتطوير أنشطة البحث
الممارس�ات الجّي�دة المكتس�بة و خب�رةع�ن ال، وفيھ�ا عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رزوأدلة 

وق�ود الن�وو�، والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�ّعة في مجاالت القوى النووية، ودورة ال العملية مثلةاألو
 واإلخراج من الخدمة.
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المؤتمر الخاص بالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاق�ة الذري�ة ال�ذي ع�ـُقد ف�ي المق�ّر الرئيس�ي ل�م�م  وافق    
، عل�ى النظ�ام األساس�ي للوكال�ة ال�ذي ب�دأ نف�اذ� ف�ي ١٩٥٦تشرين األول/أكت�وبر  ٢٣المتحدة في نيويورك، في 

ّ ١٩٥٧تموز/يولي���  ٢٩ ل ھ��د� الوكال��ة الرئيس��ي ف��ي "تعجي��ل . ويق��ع المق��ّر الرئيس��ي للوكال��ة ف��ي فيين��ا. ويتمث��ـ
  وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".

  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 االتحاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتين
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيـل
 أفغانستان
 إكـوادور
 ألبانيــا
 ألمانيا

  اإلمارات العربية 
 المتحدة   

 أنتيغوا وباربودا
 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال

 بروناي دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديـش
 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسـو

 بوروندي
 البوسنة والھرسك

 بولندا

 بيرو
 بيالروس

 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود
 الجزائر

 جزر البھاما
 جزر مارشال

  جمھورية أفريقيا 
 الوسطى   

 الجمھورية التشيكية
الجمھورية 
 الدومينيكية

 الجمھورية العربية 
 السورية   

 جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية   

 جمھورية إيران 
 اإلسالمية    

  جمھورية تنزانيا 
 المتحدة   

 جمھورية فنزويال 
 البوليفارية   

 جمھورية كوريا
 جمھورية الو 

الديمقراطية    
 الشعبية

 جمھورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية    
    ً  سابقا

 جمھورية مولدوفـــا
 جنوب أفريقيا

 جورجيــا
 جيبوتي
 الدانمرك

دولة بوليفيا 
 المتعددة 

 القوميات   
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيـــا

 زمبابــوي
 سان مارينو
 سري النكا
 السلفـادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغـال
 سوازيلند
 السودان
 السويد
 سويسرا

 سيراليـون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان
 غابــون
 غانا

 غواتيمــاال
 غيانا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبيــن
 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا

 لبنان
 لختنشتاين
 لكسمبورغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي
 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة المتحدة 
 لبريطانيا 

 العظمى وآيرلندا    
 الشمالية   

 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 ھايتـــي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاريا
 ھولندا

 الواليات المتحدة 
 األمريكية   

 اليابان
 اليمـــن
  اليونان
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  النشر حقوق بشأن مالحظة

منشورات الوكالة العلمية والتقنية محمية بموجب أحكام ا�تفاقي�ة العالمي�ة  جميع  
(ب�رن) والمنقح�ة  ١٩٥٢لحقوق النشر بشأن الملكي�ة الفكري�ة بص�يغتھا المعتم�دة ف�ي ع�ام 

(ب��اريس). وق��د ت��م تمدي��د ح��ق النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة  ١٩٧٢ف��ي ع��ام 
ل الملكي��ة الفكري��ة اإللكتروني��ة والفعلي��ة. ويج��ب العالمي��ة للملكي��ة الفكري��ة (جني��ف) ليش��م

الحصول على إذن باستخدام النصوص ال�واردة ف�ي منش�ورات الوكال�ة بش�كل مطب�و� أو 
إلكترون��ي، اس��تخداما كلي��اً أو ج��ي��اً؛ ويخ���ع ���ذا اإلذن ع��ادة �تفاق��ات حق��وق النش��ر 

��ب بأي��ة اقتراح��ات تخ��ص ا�ستنس��ا� والترجم��ة أل���را� �ي��ر  واإلنت��ا� األدب��ي. وُيرحَّ
تجارية، وسُينَظر فيھا على أساس كل حالة على حدة. وينبغي توجيه أية استفسارات إل�ى 

  ) على العنوان التالي: IAEA Publishing Sectionة (ــــع للوكالـــــر التابـــــم النشــقس
 

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
PO Box 100 
1400 Vienna, Austria  

  +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٩٣٠٢رقم الفاكس: 
  +٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٢٤١٧رقم الھاتف: 

 sales.publications@iaea.orgالبريد اإللكتروني: 
 http://www.iaea.org/booksالموقع الشبكي: 

 
  ٢٠١٦الذرية، حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة 

  طـُبـِع من قَِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
  ٢٠١٦ كانون األول/ديسمبر

STI/PUB/1714  
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  صديرت
  أمانو يوكيا بقلم

  العام المدير

ل الوكال��ة "أن تض��ع أو  إن النظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة يخ��وِّ
س�المة بقص�د حماي�ة الص�حة والتقلي�ل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن األخط�ار عل�ى  تعتمد... مع�ايير

و���ي المع��ايير الت��ي يج��ب أن تس��تخدمھا الوكال��ة ف��ي عملياتھ��ا،  –األرواح والممتلك��ات" 
قھ��ا م��ن خ��الل أحكامھ��ا الرقابي��ة المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي  والت��ي يمك��ن لل��دول أن تطبِّ

األجھ�زة المختص�ة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع  واإلشعاعي. وتقوم الوكالة بذلك بالتشاور مع
الوكاالت المتخصصة المعنية. ووضع مجموع�ة ش�املة م�ن المع�ايير ذات الج�ودة العالي�ة 
وإخض��اعھا لالس��تعراض بص��فة منتظم��ة، فض��الً ع��ن مس��اعدة الوكال��ة ف��ي تطبي��� تل��ك 

  المعايير، إنما يشكِّل عنصراً أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.
. وأدى ١٩٥٨وق��د ب��دأت الوكال��ة برنامجھ��ا الخ��ا� بمع��ايير األم��ان ف��ي ع��ام 

التركيز على الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المس�تمر إل�ى اس�تخدام مع�ايير الوكال�ة 
عل��ى نط��ا� واس��ع ف��ي جمي��ع أنح��اء الع��الم. وأص��بحت سلس��لة مع��ايير األم��ان تض��م اآلن 

 ً دولياً على ما يجب أن يشكِّل مستوى عالياً م�ن  مبادئ أساسية موحدة لألمان، تمثل توافقا
الحماية واألمان. وتعمل الوكالة، بدعم قوي من جانب لجنة مع�ايير األم�ان، عل�ى تعزي�ز 

  قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.
 والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّق�ت بش�كل ص�حيح ف�ي الممارس�ة العملي�ة.

وتشمل خدمات األمان التي تقدمھا الوكال�ة التص�ميم، وتحدي�د المواق�ع واألم�ان الھندس�ي، 
واألم���ان التش���غيلي، واألم���ان اإلش���عاعي، والنق���ل الم����مون للم���واد المش���عة، والتص���ر� 
الم��مون ف��ي النفاي�ات المش��عة، فض��الً ع�ن التنظ��يم الحك��ومي، والمس�ا�ل الرقابي��ة، وثقاف��ة 

وخ��دمات األم��ان الم��ذكورة تس��اعد ال��دول األعض��اء ف��ي تطبي���  .األم��ان ف��ي المنظم��ات
  المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.

إن تنظيم األمان مسؤولية وطنية، وق�د ق�ررت العدي�د م�ن ال�دول اعتم�اد مع�ايير 
الوكال��ة الس��تخدامھا ف��ي لوا�حھ��ا الوطني��ة. وبالنس��بة لألط��را� ف��ي االتفاقي��ات الدولي��ة 

، ت�وفر مع�ايير الوكال�ة وس�يلة متس�قة وموثوق�اً بھ�ا لض�مان التنفي�ذ الفع�ال المختلفة لألمان
اللتزاماتھا بموجب تلك االتفاقيات. كم�ا ي�تم تطبي�� المع�ايير م�ن جان�ب الھي��ات الرقابي�ة 
لين ح��ول الع��الم لتعزي��ز األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطبيق��ات  والمش��غِّ

  اعة والزراعة والبحوث.النووية المتصلة بالطب والصن



  

  

واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغ�ر� حماي�ة الن�اس ف�ي 
ف�ي الحاض�ر والمس�ت�بل. ويج�� ت�ي�يم المخ�اطر المرتبط�ة  –جميع ال�دول وحماي�ة البيئ�ة 

باإلشعاعات المؤيِّنة والسيطرة عليھا دون الحد على نحو غير مالئم م�ن مس�اھمة الطا��ة 
لتنمي���ة العادل���ة والمس���تدامة. ويج���� عل���ى الحكوم���ات والھيئ���ات الر�ابي���ة النووي���ة ف���ي ا

لين في كل مكان ضمان استخدام المواد النووي�ة والمص�ادر اإلش�عاعية عل�ى نح�و  والمشغِّ
مفيد وم��مون وأخال��ي. و��د ُص�مِّمت مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة لتس�ھيل ھ�ذ� 

ع جميع الدول األعضاء على  االستفادة منھا. الغاية، وأشجِّ
  



  

  

  تمھيد

وقع الحادث الذي ش�ھدته محط�ة فوكوش�يما داييتش�ي للق�وى النووي�ة ف�ي الياب�ان 
عق����ب الھ����ّزة األرض����ية والتس����ونامي الكبي�����رين الل����ذين ض����ربا ش����رق الياب����ان ف�����ي 

. وأِع���دَّت خط���ة عم���ل الوكال���ة بش���أن األم���ان الن���ووي (الوثيق���ة ٢٠١١آذار/م���ارس  ١١
GOV/2011/59-GC(55)/14فواف�ق عليھ�ا  ١) من أجل التصدِّي لحادث فوكوشيما داييتشي

ھ�ا م�ؤتمر الوكال�ة الع�ام ف�ي أيلول/س�بتمبر  (الوثيق�ة  ٢٠١١مجلس محافظي الوكال�ة وأقرَّ
GC(55)/RES/9 وتتضمَّن خطة العمل ھذه إجراء بعن�وان: اس�تعراض وتعزي�ز مع�ايير .(

  األمان الصادرة عن الوكالة وتحسين تنفيذھا.
ودع��ت خط��ة العم��ل الم��ذكورة لجن��ة مع��ايير األم��ان وأمان��ة الوكال��ة إل��ى القي��ام، 
حسب تسلسل األولويات، باس�تعراض مع�ايير األم�ان ذات الص�لة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، 

عند الض�رورة، وناش�دت ال�دول األعض�اء أن تس�تخدم مع�ايير األم�ان الص�ادرة  وتنقيحھا
  عن الوكالة على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ولق���د تن���اول ھ���ذا االس���تعراض، م���ن ب���ين مواض���يع أخ���رى، الھيك���ل الرق���ابي، 
اختي�ار المواق�ع والتأھُّب والتصدِّي للطوارئ، وجوانب األمان النووي والھندسة النووية (

وتقييمھا، وتقييم األخط�ار الطبيعي�ة القص�وى، بم�ا ف�ي ذل�ك آثارھ�ا المجتمع�ة، والتص�دِّي 
للحوادث العنيفة، وانقطاع التيار الكھربائي في المحطة، وفقدان بالوعة الحرارة، وتراكم 

  الغازات المتفّجرة، وسلوك الوقود النووي، وأمان تخزين الوقود المستھلك).
، ف�ي إج�راء مث�ل ھ�ذا االس�تعراض لمنش�ورات ٢٠١١مان�ة، ف�ي ع�ام وبدأت األ

متطلب��ات األم��ان المندرج��ة ف��ي سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة اس��تناًدا إل��ى 
المعلوم���ات الت���ي كان���ت متاح���ة آن���ذاك ع���ن ح���ادث فوكوش���يما داييتش���ي، وم���ن ض���منھا 

وأيلول/س���بتمبر  ٢٠١١التقري��ران الص��ادران ع��ن حكوم��ة الياب��ان، ف��ي حزيران/يوني��ه 
، وتقرير بعثة الخبراء الدولية لتقصي الحقائق في إطار الوكالة والتي أُجِريت ف�ي ٢٠١١

خ��ة ٢٠١١حزيران/يوني��ه  ٢أيار/م��ايو إل��ى  ٢٤الياب��ان خ��الل الفت��رة م��ن  ، ورس��الة مؤرَّ
ھھا رئ�يس الفري�ق ال�دولي ل�م�ان الن�ووي إل�ى الم�دير  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٦ كان قد وجَّ
عام. واستعرضت األمانة، على سبيل األولوية، منشورات متطلبات األم�ان الت�ي تنطب�ق ال

  على محطات القوى النووية وعلى تخزين الوقود المستھلك.
وتضمَّن االستعراض بدايًة إجراء تحليل شامل لالستنباطات الت�ي خلص�ت إليھ�ا 

لتحلي��ل، أُجِري��ت بعدئ��ذ التق��ارير الم��ذكورة. وعل��ى ض��وء النت��ائ� الت��ي انتھ��ى إليھ��ا ھ��ذا ا

                                                  
 فوكوش�يما ح�ادث الذري�ة، للطاق�ة الدولي�ة الوكال�ة انظ�ر المعلوم�ات، م�ن مزي�د عل�ى لالط�الع   ١    

  ).٢٠١٥( فيينا الذرية، للطاقة الدولية الوكالة العام، المدير من تقرير: داييتشي



  

  

دراسة لمنشورات متطلبات األمان عل�ى نح�و منھج�ي م�ن أج�ل اتخ�اذ ق�رار بش��ن م�ا إذا 
ك��ان م��ن المستص��وب إدخ��ال تع��ديالت عليھ��ا بھ��د� التعبي��ر ع��ن أي اس��تنباط م��ن تل��ك 

  االستنباطات. 
وعل��ى ���ذا األس��اس، وافق��ت لجن��ة مع��ايير األم��ان، ف��ي اجتماعھ��ا المعق��ود ف��ي 

، عل�ى اقت�راح ي�دعو إل�ى إج�را� عملي�ة تنق�يح تنط�وي عل�ى ٢٠١٢ل/أكت�وبر تشرين األو
ي ــ�ـار الحكومــ�ـة: اإلطــ�ـإدخال تعديالت على منشورات متطلبات األم�ان الخمس�ة التالي

من سلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن  GSR Part 1 والرقابي لألمان (العدد يـــوالقانون
؛ وأم�ان )٢٠٠٩، GSR Part 4راف�� واألنش�طة (الع�دد )؛ وتقييم أم�ان الم٢٠١٠الوكالة، 

)؛ وأم��ان محط��ات الق��و�  ٢٠١٢ ،SSR-2/1 محط��ات الق��و� النووي��ة: التص��ميم (الع��دد
)؛ وتقي����يم مواق����� ٢٠١١ ،SSR-2/2النووي����ة: اإلدخ����ال ف����ي الخدم����ة والتش����غيل (الع����دد 

  ).٢٠٠٣ ،NS-R-3 ددــــة (العـــــآت النوويـــــالمنش
وأُِخ���ذت ف���ي االعتب���ار ُم���دخالت إض���افية عن���د إع���داد مس���ودة ن���� التع���ديالت 

، بم�ا ٢٠١٣و ٢٠١٢المقترح إدخالھا على معايير األمان الخمسة الم�ذكورة ف�ي الع�امين 
ف��ي ذل��ك االس��تنباطات الت��ي خلص��ت إليھ��ا اجتماع��ات الخب��را� ال��دوليين الت��ابعين للوكال��ة 

مت خالل االجتم�ا� اال س�تثنائي الث�اني لألط�را� المتعاق�دة ف�ي اتفاقي�ة والعروض التي قُدِّ
. وأِخ��ذت ف��ي االعتب�ار أيض��ا ع��دة ٢٠١٢األم�ان الن��ووي، الت�ي ُعق��دت ف��ي آب/أ�س�طس 

  تقارير وطنية وإقليمية.
وخالل استعراض متطلبات األم�ان، خلص�ت لجن�ة مع�ايير األم�ان إل�ى اس�تنتاج 

خة  ھھا رئيسھا إل�ى الم�دير الع�ام،  ،٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٦أُدِرج في رسالة مؤرَّ وجَّ
  مفاده ما يلي:

��د االس��تعراض أنَّ متطلب��ات األم��ان الحالي��ة كافي��ة حت��ى اآلن. ول��م يكش���  "أكَّ
االس��تعراض ع��ن أي مج��االت ض��ع� ذات أ�مي��ة، ول��م ُتقت��رح س��و� مجموع��ة 
صغيرة من التعديالت لتع�ي�� المتطلب�ات وتيس�ير تنفي�ذ�ا. وتعتق�د لجن�ة مع�ايير 

أنه ينبغي تحسين معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن خ�الل القي�ام، األمان 
باألساس، بعملية االستعراض والتنقيح الراسخة التي يجري استخدامھا منذ عّدة 
س���نوات. وف���ي الوق���ت ذات���ه، أب���ر� أعض���ا� لجن���ة مع���ايير األم���ان أنَّ األس���اس 

أال يقتص�ر عل�ى  الستعراض وتنقيح معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة ينبغ�ي
الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي. فال ُب�دَّ أن يش�مل ��ذا األس�اس 
ة م�ن أم�اكن أخ�ر� وك�ذلك المعلوم�ات  أيضاً خب�رات التش�غيل األخ�ر� المس�تمدَّ
دت اللجنة كذلك عل�ى  م في مجال البحث والتطوير. وشدَّ المكتسبة من أوجه التقدُّ



  

  

م لتنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكالة، من ضرورة إيالء مزيد من االھتما
  قِبل الدول األعضاء وفي ھذه الدول."

دة التع�ديالت ف�ي اجتماع�ات لخب�راء استش�اريين، كم�ا  واستعرضت األمانة مسوَّ
استعرضتھا لجنة معايير األمان النووي، ولجنة معايير األمان اإلشعاعي، ولجن�ة مع�ايير 

. ٢٠١٣م��ان النفاي��ات، وذل��ك ف��ي النص��ف األول م��ن ع��ام أم��ان النق��ل، ولجن��ة مع��ايير أ
، عل�ى س�بيل العل�م ٢٠١٣وُعرضت كذلك عل�ى لجن�ة إرش�ادات األم�ن الن�ووي، ف�ي ع�ام 

بھ��ا. وُعرض��ت التع��ديالت بعدئ��ذ عل��ى ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة لك��ي ُتب��دي تعليقاتھ��ا 
م�ن تعليق�ات. وم�ن عليھا ثم ُنقِّحت في اجتماعات لخبراء استشاريين على ض�وء م�ا ورد 

ثم، وافقت لجان معايير األمان األربع جميعھا على التع�ديالت المقترح�ة، ف�ي اجتماعاتھ�ا 
تھ��ا لجن��ة مع��ايير األم��ان ف��ي ٢٠١٤الت��ي عق��دتھا ف��ي حزيران/يوني��ه وتموز/يولي��ه  ، وأقرَّ
  .٢٠١٤اجتماعھا الذي عقدته في تشرين الثاني/نوفمبر 
بالمج��االت الرئيس��ية  GSR Part 4ى الع��دد وتتعل��ق التنقيح��ات الت��ي أُدِخل��ت عل��

 التالية:

 ؛ھوامش تحمُّل األحداث الخارجية  –
  آثار حافة الجرف؛ھوامش تفادي   –
  ؛في موقع واحدالمتعددة  مرافق أو األنشطةتقييم األمان فيما يخص ال  –
  ؛المرفقالموارد داخل  حاالت تقاسمتقييم األمان في   –
  .الحوادث في ظروف لعوامل البشريةا  –

وق��د أُدِخل��ت تع��ديالت عل��ى فق��رات مح��ددة عل��ى النح��و المب��يَّن أدن��اه. وأُض��يفت 
...). وع�الوة عل�ى ذل�ك، وحيثم�ا ، فقرات جديدة ُيشار إليھا بالحروف الكبيرة (أل�ف، ب�اء

  ُحِذفت فقرة ما ُيشار إلى ذلك في النص.
لت أو أُضيفت المتطلبات والفقرات التالي�ة ف�ي ھ�ذه النس�خة ، ٦-٢المنقَّح�ة:  وُعدِّ

، ٣١-٤، و٢٧-٤، و٢٠-٤، و١٣-٤، و٤-٣، و٣-٣، و١-٣، و١ب رق�������م �������������والمتطل
، ٣٨-٤، و١١م ������ب رق�������اء، والمتطل��������ب ٣٦-٤أل���ف، و ٣٦-٤، و٣٦-٤، و٣٣-٤و
. وأُدِخل��ت ك��ذلك بع��� التع��ديالت ذات ٧-٥، و٦٤-٤، و٥٤-٤، و٥٠-٤أل��ف، و ٤٨-٤و

  الطابع التحريري.
م إل���������� ى الوكال����������ة (عل����������ى العن����������وان وبن����������اء عل����������ى طل����������ب ُيق����������دَّ

Safety.Standards@iaea.org.ُتتاح قائمة بالتغييرات التي أُجِريت ،(  



  

  

، ھ��ذ� ٢٠١٥آذار/م��ار�  ٢ولق��د اعتم��د المجل���، ف��ي اجتماع��ه ال��ذ� ب��دأ ف��ي 
المس��ودة م��ن المنش��ور الخ��ا� بمتطلب��ات األم��ان كأح��د مع��ايير أم��ان الوكال��ة وذل��ك وفق��اً 

الثالث�ة م�ن النظ�ام األساس�ي للوكال�ة، وأذن للم�دير الع�ام ب�ص�دار من المادة  ٦-للفقرة ألف
متطلب��ات األم��ان المنقَّح��ة ھ��ذ� ونش��رھا باعتبارھ��ا أح��د منش��ورات متطلب��ات األم��ان ف��ي 

  سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة.
ع المؤتمر العام للوكال�ة، ف�ي دورت�ه التاس�عة والخمس�ين ف�ي أيلول/س�بتمبر  وشجَّ

دول األعض��اء عل��ى تنفي��ذ ت��دابير عل��ى الص��عيد ال��وطني واإلقليم��ي وال��دولي ، ال��٢٠١٥
لض��مان األم��ان الن��وو� واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات، باإلض��افة إل��ى 
التأھب للطوارئ، مع المراعاة الكاملة لمعايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة؛ وطل�ب م�ن 

وتعزيز وتنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة الوكالة أن تقوم باستمرار باستعراض 
�د لجن�ة مع�ايير األم�ان ولج�ان  على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية؛ وأيَّ
مع��ايير األم��ان ف��ي استعراض��ھا لمع��ايير األم��ان ذات الص��لة عل��ى ض��وء ح��اد� محط��ة 

لوكال��ة ع��ن ح��اد� فوكوش��يما داييتش��ي، وك��ذلك ال��درو� المس��تفادة ال��واردة ف��ي تقري��ر ا
  .١فوكوشيما داييتشي

  وطلب المؤتمر العام من األمانة:

"أن تواصل تعاونھا الوثيق مع لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع 
ال��ذر� واللجن��ة الدولي��ة للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وس��ائر المنظم��ات المعني��ة، ف��ي 

  ال الحصر، حماية البيئة". وضع معايير لألمان، بما يشمل، على سبيل المثال

ع المؤتمر العام للوكالة، في دورته التاسعة والخمسين، الدول األعض�اء  كما شجَّ
عل��ى أن تس��تخدم، حس��ب االقتض��اء، مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ف��ي برامجھ��ا 
الرقابية الوطنية، والحظ الحاجة إلى التفكير في استعراض اللوائح واإلرش�ادات الوطني�ة 

رًيا مقارنة بالمعايير واإلرشادات المعمول بھا دولياً، واإلبالغ ع�ن التق�دم المح�رز ف�ي دو
المحاف��ل الدولي��ة المختص��ة، مث��ل االجتماع��ات االستعراض��ية، بموج��ب ش��روط اتفاقي��ات 

  األمان ذات الصلة.
ع المؤتمر العام كذلك الدول األعضاء على التأّكد من إجراء تقييمات ذاتي�ة  وشجِّ

ت��دابيرھا المحلي��ة ف��ي مج��ال األم��ان الن��وو� واإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان منتظم��ة ل
النفاي��ات، وك��ذلك التأھ��ب للط��وارئ، وذل��ك باس��تخدام أدوات الوكال��ة للتقي��يم ال��ذاتي م��ع 

  مراعاة معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.
  



  

  

  الدولية للطاقة الذرية الوكالةالصادرة عن  ماناأل معايير

  الخلفية
يمث��ل النش��اط ا�ش��عاعي ���اھرة طبيعي��ة، كم��ا أن مص��ادر ا�ش��عاعات الطبيعي��ة 
ة تطبيقات مفي�دة كثي�رة، يت�راو� نطاقھ�ا  تعكس مالمح البيئة. ولإلشعاعات والمواد المشعَّ
بين توليد القوى واالس�تخدامات ف�ي مج�االت الط�ب والص�ناعة والزراع�ة. ويج�ب تق�دير 

م المخ��اطر ا�ش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��را� ھ��ذه حج��
  التطبيقات، والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.

ولذلك فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبية لإلشعاعات، وتشغيل المنشآت النووية، 
ـّة، كلھ�ا يج�ب وإنتاج الم�واد المشع�ـّة ونقلھ�ا واس�تعمالھا، والتص�ّرف ف�ي النفاي�ات المشع�

  مان.األإخضاعھا لمعايير 
بي��د أن المخ��اطر ا�ش��عاعية ق��د تتج��اوز  .وتن���يم األم��ان رقابي��اً مس���ولية وطني��ة

الح��دود الوطني��ة� وم��ن ش��أن التع��اون ال��دولي أن يع��زز األم��ان ويدعم��� عل��ى النط���اق 
الع��المي، وذل��ك ع��ن طري��ق تب��ادل الخب��رات، وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى 
المخاطر ومنع الحوادث، إل�ى جان�ب التص�د� للط�وارئ والتخفي�ف م�ن ح�دة م�ا ق�د ي�نجم 

  ھا من عواقب وخيمة.عن
ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجب�ة، كم�ا أن م�ن واجبھ�ا ت�وخي الح�ر�، 

  وُيتوقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.
ومع��ايير األم��ان الدولي��ة ت��وفر ال��دعم لل��دول ف��ي الوف��ا� بم��ا عليھ��ا م��ن التزام��ات 

ولي، كتلك المتعلقة بحماية البيئة. كما أن لھذه المع�ايير بموجب المبادئ العامة للقانون الد
أثرھا في تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان، فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�ار� 

  على النطاق الدولي.
وثم��ة ن���ام ع��المي لألم��ان الن��وو� قي��د العم��ل ويج��ر� تحس��ين� بص��ورة مس��تمرة. 

، والتي تدعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة كالةصادرة عن الووتشكـِّل معايير األمان ال
والبنى األساسية الوطنية لألمان، حج�ر الزاوي�ة ف�ي ھ�ذا الن��ام الع�المي. وتش�كل مع�ايير 

الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذه الص��ادرة ع��ن م��ان األ
  االتفاقيات الدولية.

  لةالوكاصادرة عن معايير األمان ال
الوكال�ة م�ن ن��ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذ� الص�ادرة ع�ن م�ان األتنبثق حالة مع�ايير 

يأذن للوكالة بأن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع األجھزة المختصة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع 
الوك�االت المتخصص��ة المعني�ة، وبالتع��اون معھ��ا عن�د االقتض��ا�، مع�ايير س��المة [مع��ايير 



  

  

والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، أمان] بقصد حماية الصحة 
  وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات 
د مع���ايير  الوكال���ة المب���ادئ والمتطلب���ات والت���دابير الص���ادرة ع���ن م���ان األالمؤي���ـِّنة، تح���دِّ

الم��واد  انط��القالخاص��ة باألم��ان لمراقب��ة تع��رُّض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة األساس��ية 
المشعـّة في البيئة، والحّد من احتم�ال وق�و� أح�داث ق�د تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى 
قل��ب مفاع��ل ن��ووي، أو تفاع��ل ن��ووي متسلس��ل، أو مص��در مش��ّع أو أي مص��در �خ��ر م��ن 

ة العواق ر مصادر اإلشعاعات، والتخفيف من حدِّ ب المترتـِّبة على ھ�ذه األح�داث إذا م�ا ق�دِّ
لھا أن تقع. وتطبـَّق المعايير عل�ى المراف�ق واألنش�طة الت�ي تنش�أ منھ�ا مخ�اطر إش�عاعية، 
بم��ا ف��ي ذل��� المنش���ت النووي��ة، واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع��ـّة، ونق��ل الم��واد 

  المشعـّة، والتصّرف في النفايات المشعـّة.
ف��ي ھ��دف واح��د ھ��و حماي��ة حي��اة البش��ر  ١األم��ان وت��دابير األم��ن وتش��تر� ت��دابير

م وتـُنف�ـَّذ ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن بطريق�ة  وصحتھم وحماية البيئ�ة. ويج�ب أن تص�مَّ
  متكاملة بحيث ال تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

ً الص��ادرة ع�ن م�ان األوتعك�س مع�ايير  دولي��اً ف�ي اآلراء ح�ول ماھي��ة  الوكال�ة توافق�ا
العناصر التي تشكـِّل مستوى عالياً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة 

الصادرة ع�ن مان األلإلشعاعات المؤيـِّنة. ويتم إصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير 
  ).١الوكالة، وھي تنقسم إلى ثالث فئات (انظر الشكل 

  انأساسيات األم

تعرض أساسيات األم�ان أھ�داف ومب�ادئ الحماي�ة واألم�ان، وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي 
  تقوم عليه متطلبات األمان.

  متطلبات األمان

د مجموع��ة متكامل��ة ومتس��اوقة م��ن متطلب��ات األم��ان المتطلب��ات الت��ي يج��ب  تح��دِّ
اس��تيفاؤھا لض��مان حماي��ة الن��اس والبيئ��ة، س��واء ف��ي الوق��ت الحاض��ر أو ف��ي المس��تقبل. 
وتخضع المتطلبات ألھداف ومبادئ أساسيات األمان. وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات، 

األمان المطلوب. وشكل المتطلبات وأس�لوبھا  يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو استعادة مستوى
ييسـِّران استخدامھا بشأن وضع إطار رق�ابي وطن�ي عل�ى نح�و مت�وائم. والمتطلّب�ات، بم�ا 

��ر عنھ�ا بجم��ل تب��دأ بفع��ل ‘ الش��املة’ف�ي ذل��� المتطلب��ات  والعدي��د م��ن ‘. يل���م’المرّقم��ة، ُيعبَّ

                                                  
ً  انظر  ١  . الوكالة الصادرة عن النووي األمن وثائق سلسلة إطار في الصادرة المنشورات أيضا



  

  

س��ؤولية األط��را� المتطلب��ات ليس��ت موّجھ��ة إل��ى ط��ر� مح��دد� بم��ا يقتض��ي ض��مناً م
 المختّصة حيال الوفاء بھا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 
  

  أدلة األمان

أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا يش�ير  توفـِّر
إلى توافق دولي في اآلراء على ض�رورة ات�ـِّخاذ الت�دابير الم�ـُوصى بھ�ا (أو ت�دابير بديل�ة 
مكافئة لھا). وتعرض أدلـَّة األمان الممارسات الدولية الجيدة وتعمل ب�اطراد عل�ى تجس�يد 

ت من أجل مساعدة المستخدمين في سعيھم الدؤوب إلى تحقيق مس�تويات أفضل الممارسا
  أمان رفيعة. وُيعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

 األمان أدلـَّة مجموعة

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مبادئ

دة األمان متطلـِّبات العامة األمان متطلـِّبات المحدَّ

 والقانوني الحكومي اإلطار -١ الجزء
 لألمان والرقابي

 البحوث مفاعالت أمان -٣

 النووي الوقود دورة مرافق أمان -٤

المشعـَّة النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥

  مأمون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

 يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء
  األمان

 المصادر وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء
 اإلشعاعية

 المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء
 واألنشطة

تمھيداً  المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص

األنشطة وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



  

  

  الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 
الرقابي���ة و�يرھ���ا م���ن الس���لطات الوطني���ة ذات الص���لة ھ���ي المس���تخدمة  الھيئ���ات

م��ان األالرئيس��ية لمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة. وت��ـُستخدم مع��ايير 
الوكالة أيضاً من جانب منظمات مشاركة في الرعاية ومن جان�ب منظم�ات الصادرة عن 

اإلض���افة إل���ى منظم���ات ت���ـُعنى عدي���دة تق���وم بتص���ميم وتش���ييد وتش���غيل مراف���ق نووي���ة، ب
  باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.

الوكالة قابلة للتطبيق، حسب االقتض�اء، ط�وال كام�ل الصادرة عن مان األومعايير 
المس�تخدمة لأل��راض  –القائم منھا والمستجّد  –عمر تشغيل المرافق واألنشطة جميعھا 

ة الھادف��ة إل��ى تقل��يص المخ��اطر اإلش��عاعية الس��لمية، كم��ا تنطب��ق عل��ى اإلج��راءات الوقائي��
القائمة. ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھ�ا الوطني�ة المتعلق�ة ب�المرافق 

  واألنشطة.
ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان ُملِزمة للوكالة فيما يخص عملياتھا   

  تي تتم بمساعدة الوكالة.ھي ذاتھا وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات ال
الوكالة األساس لخدمات استعراض األم�ان الصادرة عن مان األكما تشكـِّل معايير 

التي تضطلع بھا الوكالة، وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بن�اء الكف�اءة، بم�ا ف�ي ذل�ك وض�ع 
  وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.

لدولي��ة متطلب��ات مماثل��ة للمتطلب��ات المنص��وص عليھ��ا ف��ي وتتضم��ـَّن االتفاقي��ات ا
م�ان األالوكالة، فتجعلھا ُملِزمة لألطراف المتعاقدة. ومع�ايير الصادرة عن مان األمعايير 

الوكال��ة، م��ع اس��تكمالھا باالتفاقي��ات الدولي��ة ومع��ايير الص��ناعة ومتطلب��ات الص��ادرة ع��ن 
لن�اس والبيئ�ة. وس�يكون ثم�ة أيض�اً بع�ض أساس�اً مت�ـَّسقاً لحماي�ة ا يوطنية تفصيلية، ترس�

الجوانب الخاصة المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا عل�ى المس�توى ال�وطني. 
، ال س�يما الصادرة عن الوكال�ة فعلى سبيل المثال، إن المقصود بالعديد من معايير األمان

ميم، ھ�و أن تنطب�ق ف�ي المعايير التي تتناول جوانب األم�ان ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�
دة ف��ي  المق��ام األول عل��ى المراف��ق واألنش��طة الجدي��دة. وق��د ال ت��ـُستوفى المتطلب��ات المح��دَّ

الوكال�ة عل�ى نح�و كام�ل ف�ي بع�ض المراف�ق القائم�ة الت�ي ت�م الصادرة عن مان األمعايير 
ل��زم بناؤھا وفقاً لمعايير سابقة. وعلى ف�رادى ال�دول أن تت�ـَّخذ ق�رارات بش�أن الطريق�ة ا

  الوكالة على تلك المرافق.الصادرة عن مان األإتـِّباعھا في تطبيق معايير 
الوكال�ة ت�وفر الص�ادرة ع�ن م�ان األواالعتبارات العلمية التي تشكـِّل أساس معايير 

ركيزة موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان؛ بيد أنه يجب أيضاً على مت�ـَّخذي الق�رارات 
ديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط إصدار أحكام مستنيرة وتح

 ما مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.



  

  

  عايير األمان الصادرة عن الوكالةعملية وضع م
يشترك في إعداد واس�تعراض مع�ايير األم�ان ك�لٌّ م�ن أمان�ة الوكال�ة وخم�� لج�ان 

، في مج�االت التأھ�� والتص�دي للط�وار� (لجن�ة مع�ايير التأھ�� مختصة بمعايير األمان
)، واألم�ان الن�ووي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ٢٠١٦والتصدي للط�وار�) (اعتب�اًرا م�ن ع�ام 

النووي)، واألمان ا�ش�عاعي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ا�ش�عاعي)، وأم�ان النفاي�ات المش�عة 
م�واد المش�عة (لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل)، (لجنة معايير أمان النفايات)، والنقل الم�أمون لل

ولجن��ة معني��ة بمع��ايير األم��ان (لجن��ة مع��ايير األم��ان) تش��رف عل��ى برن��ام� مع��ايير أم��ان 
 ).٢الوكالة (أنظر الشكل 

ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ايير األم�ان،   
 ِّ ن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير ولھا أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعيـ

األمان، وھي تض�م مس�ؤولين حك�وميين كب�اراً مم�ن ُيعَھ�د إل�يھم بمس�ؤولية وض�ع مع�ايير 
  وطنية.

الوكال�ة الص�ادرة ع�ن مان األوأنشئ نظام إداري يـُعنى بعمليات تخطيط معايير   
ووض��عھا واستعراض��ھا وتنقيحھ��ا وإرس��اء العم��ل بھ��ا. وھ��و يعب��ـِّر ع��ن والي��ة الوكال��ة، 
والرؤية بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مج�ال األم�ان، 

 والوظائف والمسؤوليات الموازية لذلك. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم. : عملية٢الشكل 

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

 األمان
 األعضاءالدول 

 إقرار لجنة معايير األمان

 الصيغة النھائية
تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 ولجنة معايير األمان

 األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم

مسودة

مسودة



  

  

  التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
الوكال�ة، ت�خ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات الص�ادرة ع�ن م�ان األعند وضع معايير 

لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة ب�ث��ار اإلش��عا� ال��ذري وتوص��يات ھيئ��ات الخب��راء 
متھا  اللجن��ة الدولي��ة للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات. وتوض��ع بع��� مع��ايير الدولي��ة، وف��ي مق��دِّ

األمان بالتعاون مع ھيئات أخرى في منظومة األم�م المتح�دة أو م�ع وك�االت متخص�ـِّصة 
أخرى، بما فيھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح�دة، وبرن�ام� األم�م المتح�دة للبيئ�ة، 

ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة، ووكال��ة الطاق��ة النووي��
  الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

  تفسير النص
يج������ب أن تـُفس������ـَّر المص������طلحات المتص������لة باألم������ان عل������ى نح������و تعريفھ������ا 

ع: ــــــ����ة (انظ����ر الموقــ����ـاص بالوكالـــــ����ـان الخـــ����ـات األمـــ����ـمصطلح ردـــ����ـمس ف���ي
glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www.(  وبخ�������الف ذل�������ك، ُتس�������تخَدم

دة لھا في الطبعة األخيرة من "قاموس أكسفورد الم�وجز".  الكلمات بالھجاء والمعاني المحدَّ
رة باللغة اإل ن، تكون الحجيةوفيما يخص أدلـَّة األما   نكليزية.لصيغة النص المحرَّ
، أي المقدمة، من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القسم 

  الوكالة، وھدفه ونطاقه وھيكله.الصادرة عن مان األسلسلة معايير 
أما المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي موض�ع مالئ�م ف�ي ن�ص الم�تن (ك�المواد اإلض�افية 
لنص المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص الم�تن، 
أو تص��ف أس��اليب الحس��اب أو اإلج��راءات أو الح��دود والش��روط) فيج��وز عرض��ھا ف��ي 

  تذييالت أو مرفقات.
ف��ي حال��ة �دراج��ه، ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن معي��ار األم��ان. ويك��ون  وي��ـُعتبر أي ت��ذييل،

للمواد الواردة في تذييل ما نفس الوضع كنص الم�تن وتض�طلع الوكال�ة بمس��ولية ت�أليف 
تلك المواد. وتـُستخَدم المرفق�ات والحواش�ي التابع�ة لل�نص األساس�ي، ف�ي حال�ة �دراجھ�ا، 

ش��روح �ض��افية. وال ت��ـُعّد المراف��ق  م��ن أج��ل �عط��اء أمثل��ة عملي��ة أو ت��وفير معلوم��ات أو
والحواشي جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي. وم�واد المرفق�ات الت�ي تنش�رھا الوكال�ة ال 
تصدر بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد م�ن ت�أليف جھ�ات 

ات تـُقت�ـَبس أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�
  ثم تواءم حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 مقّدمة  - ١

  خلفيةال

د منش��ور أساس��ياُت األم��ان المعن��ون  -١-١ ] المب��ادئ ١‘ [مب��ادئ األم��ان األساس��ية’يـَُح��ـدِّ
الكفيل��ة بحماي��ة الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة، اآلن وف��ي المس��تقبل، م��ن الت��أثيرات ال���ار� 

وتنطب��ق ھ��ذ� المب��ادئ عل��ى جمي��ع الح��االت المنطوي��ة عل��ى التع��رض  ل�ش��عاعات المؤّين��ة.
  ، أو على احتمال التعرض لھا.‘)اإلشعاعات’ إلشعاعات مؤينة (وتسّمى فيما يلي

لتق���دير م���دى االمتث���ال لمتطلب���ات األم���ان  كوس���يلة ١ويج���� تنفي���ذ تقييم���ات األم���ان -٢-١
(وتطبيق مبادئ األمان األساسية بالتالي) في جميع المرافق واألنشطة، وبغية تحدي�د الت�دابير 

وعل��ى المن�م��ة المس��ؤولة ع��ن تش��غيل المرف��ق أو مزاول��ة  الت��ي يل��زم اتخاذھ��ا لكفال��ة األم��ان.
للتحق�ق م�ن جان�� جھ�ات مس�تقلة النشاط أن تجري تقييمات األمان وتوثـّقھا، م�ع إخ��اعھا 

 وإحالتھا إلى الھيئة الرقابية كجزء من عملية الترخيص أو اإلذن.

 األھداف

يھ��دف منش��ور متطلب��ات األم��ان ھ��ذا إل��ى و���ع المتطلب��ات القابل��ة للتطبي��ق عموم��اً  -٣-١
الالزم استيفاؤھا عند تقييم أمان المراف�ق واألنش�طة، م�ع إي�الء اھتم�ام خ�اص لمس�ائل ال�دفا� 
ف��ي العم��ق، والتحالي��ل الكّمي��ة، وتطبي��ق نھ��� مت��در� عل��ى مجموع��ات المراف��ق واألنش��طة 

ويتناول ھذا المنش�ور أي��اً عملي�ة التحق�ق المس�تقل م�ن تقي�يم األم�ان الت�ي يج�� أن  المعنية.
والقص�د م�ن ھ�ذا المنش�ور ت�وفير أس�ا� مت�ـّسق  يجريھ�ا وا��عو تقي�يم األم�ان ومس�تخدمو�.

نق�ل الممارس�ات الجي�د�  ن في جميع المرافق واألنشطة، بما يت�ي� تيس�يرومتماسك لتقييم األما
ب��ين المن�م��ات الت��ي تج��ري عملي��ات تقي��يم األم��ان، كم��ا سيس��اعد عل��ى تعزي��ز ثق��ة جمي��ع 

  األطراف المھتمة في بلوغ مستوى مالئم ألمان المرافق واألنشطة.

  

 

 
ھ�و تقي�يم ك�ل الجوان�� ذات الص�لة بالوقاي�ة واألم�ان ف�ي أي�ة ممارس�ة ‘ تقي�يم األم�ان’ على وجه العم�وم،  ١    

بعينھا. وبالنسبة للمرافق المأذون بھا، يشمل ذل�ك تحدي�د موق�ع المرف�ق وتص�ميمه وتش�غيله. وتقي�يم األم�ان ھ�و 
ط بغية التحقق من أن التصميم المقترح (أو اإلجراء المنھجي المنفـّذ على مدى العمر التشغيلي للمرفق أو النشا

الفعلي) يمتثل لجميع متطلبات األمان ذات الصلة. ويشمل تقييم األمان تحليل األمان الرسمي، ولكنه ال يقتص�ر 
  عليه.
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٤-١-  ً لمجموعة المتطلبات الواردة في ھذا المنشور، سيتم إص�دار إرش�ادات أكث�ر  ودعما
تفصيالً بشأن جوانب معّينة من عملية تقييم األمان وتحليل األمان ألنواع محّددة من المرافق 

ويھدف ھ�ذا المنش�ور إل�ى وض�ع مجموع�ة متس�قة م�ن المص�طلحات وإل�ى تحدي�د  واألنشطة.
 صة بكل نوع من أنواع المرافق واألنشطة.االختالفات بين المتطلبات الخا

وسيكفل تطبيق مجموعة المتطلبات الشاملة المنصوص عليھا في منشور متطلب�ات  -٥-١
بي�د أن�ه يج�ب اعتم�اد نھ��  األمان ھذا إخض�اع جمي�ع القض�ايا ذات الص�لة باألم�ان للدراس�ة.

ض�رورة االمتث�ال لجمي�ع وم�ن ث�م، ر��م توق�ع  متدّرج لتنفيذ المتطلبات بغية ت�وفير المرون�ة.
متطلب��ات األم��ان المنص��وص عليھ��ا ف��ي ھ��ذه الوثيق��ة، م��ن المعت��رف ب��ه أن مس��توى الجھ��د 
الواج��ب بذل��ه م��ن أج��ل تلبي��ة االحتياج��ات الض��رورية لتقي��يم األم��ان يج��ب أن يتناس��ب م��ع 
المخ��اطر اإلش��عاعية الممكن��ة وم��ع أوج��ه ع��دم الت��يقن المن��اِ�رة لھ��ا فيم��ا ي��رتبط ب��المرفق أو 

 شاط.الن

 النطاق

] ب�أي نش�اط ١‘ [مبادئ األم�ان األساس�ية’ترتبط ھذه المتطلبات، المستقاة من وثيقة  -٦-١
، ٣ناتجة عن مرافق وأنشطة ٢بشري من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الناس لمخاطر إشعاعية

 .على النحو التالي

 ما يلي: ‘ مرافق’يشمل مصطلح 

 محطات القوى النووية؛  (أ)
  ألخرى (مثل مفاعالت البحوث والمجّمعات الحرجة)؛المفاعالت ا  (ب)
 مرافق اإلثراء ومرافق صنع الوقود؛  (ج)
 مرافق التحويل المستخدمة إلنتاج سادس فلوريد اليورانيوم؛  (د)

 محطات خزن وإعادة معالجة الوقود المشعع؛  (ھـ)
 

 تشير إلى:‘ المخاطر اإلشعاعية’عبارة   ٢    
 التأثيرات). تأثيرات التعرض اإلشعاعي الضارة بالصحة (بما فيھا احتمال حدوث تلك  -  
أية مخاطــر أخرى تتعلق باألمان (بما فيھا المخاطر المتعلق�ة ب�الن�م اإليكولوجي�ة ف�ي البيئ�ة) ق�د   -  

 تنشأ كنتيجة مباشرة لما يلي: 
     التعرض لإلشعاعات؛ 
     وجود مواد مشعة (بما فيھا النفايات المشعة) أو انطالقھا إلى البيئة؛ 
      قلب مفاعل نووي، أو تفاعل متسلسل نووي، أو مص�در مش�ع، أو أي  فقدان السيطرة على

  مصدر آخر لإلشعاع.
] ١تم تجميع قائمة المرافق واألنشطة الواردة ھنا انطالقاً من القوائم الواردة في مبادئ األمان األساسية [  ٣    

  ].٢ان [وفي منشور متطلبات األمان المتعلق باإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألم
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مش�عة أو مرافق التصّرف في النفايات المشعة التي تج�ري فيھ�ا معالج�ة النفاي�ات ال  (و)
 تكييفھا أو خزنھا أو التخلص منھا؛

أي���ة أم���اكن أخ���رى ي���تم فيھ���ا إنت���اج الم���واد المش���عة أو معالجتھ���ا أو اس���تخدامھا أو   (ز)
 مناولتھا أو خزنھا؛

مراف�ق التش�عيع ألغ��را� طبي�ة وص�ناعية وبحثي��ة وغيرھ�ا، وأي�ة أم��اكن ي�تم فيھ��ا   (ح)
 تركيب مولـّدات إشعاعات؛

فيھا تعدين ومعالجة الخامات المشعة (مثل خام�ات اليوراني�وم المرافق التي يجري   (ط)
 والثوريوم).

 فيشمل:‘ األنشطة’أما مصطلح 

إنت��اج واس��تخدام واس��تيراد وتص��دير المص��ادر ا�ش��عاعية المس��تخدمة ألغ��را�   (أ)
 صناعية وبحثية وطبية وغيرھا؛

 نقل المواد المشعـّة؛   (ب)
 النفايات المشعة؛ص من مرافق التخلُّ وإغالق إخراج المرافق من الخدمة وتفكيكھا   (ج)
 إغالق المرافق التي كانت تنفـّذ فيھا أنشطة تعدين الخامات المشعة ومعالجتھا؛  (د)

 أنشطة التصرف في النفايات المشعة كتصريف الدوافق مثالً؛  (ھـ)
 من أنشطة سابقة. بالمواد المشعة المتبقية استصالح المواقع المتأثرة   (و)

ويؤدي تقييم األمان دوراً مھماً على م�دى العم�ر التش�غيلي للمرف�ق أو النش�اط كلم�ا  -٧-١
ق��ام المص��ممون أو المش��ّيدون أو الص��انعون أو المنظم��ة المش��ّغلة أو الھيئ��ة الرقابي��ة باتخ��اذ 

ويوفـّر وض�ع نظ�ام تقي�يم األم�ان واس�تخدامه ف�ي البداي�ة إط�اراً  قرارات بشأن قضايا األمان.
لوم��ات الض��رورية م��ن أج��ل إثب��ات ا�متث��ال لمتطلب��ات األم��ان ذات الص��لة، �كتس��اب المع

 ولتطوير تقييم األمان وتعّھده على مدى العمر التشغيلي للمرفق أو النشاط.

واس�تيفاؤه ألمان�ه تقي�يم إج�را� ومراحل العمر التشغيلي لمرف�ق أو نش�اط مع�ّين ي�تم  -٨-١
 لة أو الھيئة الرقابية تشمل ما يلي:واستخدامه من قبل المصممين أو المنظمة المشغّ 

 ؛٤تقييم موقع المرفق أو النشاط  (أ)
 إعداد التصميم؛  (ب)
 تشييد المرفق أو تنفيذ النشاط؛  (ج)

  
 

 الخاص��ة للمتطلب��ات] تحدي��ًدا ٣) [SSR-6( ٢٠١٢ طبع��ة ،�ئح��ة النق��ل الم��أمون للم��واد المش��عة تتض��مَّن  ٤    
  .بالنقل المرتبطة باألنشطة
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 إدخال المرفق أو النشاط في الخدمة؛  (د)
 بدء تشغيل المرفق أو مزاولة النشاط؛  (ھـ)
 التشغيل العادي للمرفق أو المزاولة العادية للنشاط؛  (و)
 تعديل التصميم أو التشغيل؛  (ز)
 استعراضات األمان الدورية؛  (ح)
 تمديد العمر التشغيلي للمرفق لفترة تتجاوز عمره التصميمي األصلي؛  (ط)
 التغّيرات في ملكية المرفق أو إدارته؛  (ي)
 مرفق من الخدمة وتفكيكه؛الإخراج   (ك)
 ما بعد اإلغالق؛ ومرحلة ،لتخلص من النفايات المشعةمرفق اإغالق   (ل)
 استصالح موقع ما ورفع التحكم الرقابي عنه.  (م)

وبالنس���بة للعدي���د م���ن المراف���ق واألنش���طة، س���يلزم إج���راء تقييم���ات ل�����ر البيئ���ي  -٩-١
وس�يكون  وتقييمات للمخ�اطر غي�ر اإلش�عاعية قب�ل ال�تمكن م�ن ب�دء عملي�ة التش�ييد أو التنفي�ذ.

وجه مشتركة عديدة مع تقييم األمان المنفـّذ من أج�ل لتقييم ھذه الجوانب، على وجه العموم، أ
ويج�وز الجم�ع ب�ين ھ�ذه التقييم�ات المختلف�ة بغي�ة  التصّدي للمخاطر اإلشعاعية المرتبطة ب�ه.

بيد أن منشور متطلبات األمان ھذا  توفير الموارد وزيادة مصداقية نتائجھا ودرجة مقبوليتھا.
قي��يم الُمرّك��ب، كم��ا أن��ه ال يتض��من توص��يات بش���ن ال يح��دد المتطلب��ات الالزم��ة لم���ل ھ��ذا الت

 كيفية تقييم المخاطر غير اإلشعاعية.

 الھيكل

األساس لطلب إجراء عملية تقي�يم ل�م�ان، وُيش�تقُّ ھ�ذا األس�اس م�ن  ٢يوفـّر القسم  -١٠-١
تنفيذ متطلب�ات تقي�يم أم�ان  النھج المتدرج إزاء ٣ويصف القسم  ].١معايير األمان األساسية [

المتطلب��ات الش��املة لعملي��ات تقي��يم األم��ان،  ٤ويح��دد القس��م  المراف��ق واألنش��طة المختلف��ة.
 ٤كم���ا يح���دد القس���م  والمتطلب���ات الخاص���ة المرتبط���ة بتقي���يم الس���مات ذات الص���لة باألم���ان.

ي��ل المتطلب��ات الخاص��ة بتن��اول موض��وعي ال��دفا� ف��ي العم��ق وھ��وام� األم��ان، وإج��راء تحل
المتطلب��ات  ٥ويح��دد القس��م  ل�م��ان، وتو�ي��ق عملي��ة تقي��يم األم��ان، وإج��راء تحق��ق مس��تقل.

  الخاصة بإدارة تقييم األمان واستخدامه وتعّھده.
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 أساس طلب إجراء عملية تقييم لألمان  - ٢

] عل��ى أن "غاي��ة األم��ان الجوھري��ة ھ��ي ١‘ [مب��ادئ األم��ان األساس��ية’ت��نص وثيق��ة  -١-٢
وتنطب�ق ھ�ذه الغاي�ة عل�ى  والبيئ�ة م�ن الت��ثيرات الض�ارة ل�ش�عاعات المؤيِّن�ة". حماية الن�ا�

، وتحّق�ق ف�ي جمي�ع مراح�ل عم�ر ھ�ذه ١ي القسم ـــجميع المرافق واألنشطة الوارد وصفھا ف
 المرافق واألنشطة دون تقييد تطبيق التكنولوجيا بال داٍع.

مبادئ يجب تطبيقھا لتحقيق غاية  ] عشرة١‘ [مبادئ األمان األساسية’وتحدد وثيقة  -٢-٢
 إجراء تقييم لألمان.يقضي ب، إلى متطلب في جملة أمورويؤدي ذلك،  األمان الجوھرية ھذه.

، بش��ن القي�ادة واإلدارة ف�ي مج�ال األم�ان، م�ا ٣وقد ورد في النص المرافق للمبدأ  -٣-٢
 يلي:

ج.ينبغي تقييم األمان فيما يخص كل المرافق واألنشطة، و  -١٥-٣"   فقاً لنھج مت�درِّ
ويشمل تقييم األمان التحليل المنھج�ي للتش�غيل الع�ادي وم�ا يترت�ب علي�� م�ن �ث�ار، 

عملي�ات  وتغط�ي وتحليل الطرق الت�ي ق�د تق�ع بھ�ا أعط�ال وعواق�ب تل�ك األعط�ال.
تقييم األمان تدابير األم�ان الض�رورية للس�يطرة عل�ى الخط�ر، وي�تم تقي�يم التص�ميم 
رة ھندس��ياً إلظھ��ار م��د� وفائھ��ا بوظ��ائ� األم��ان المطلوب��ة  وس��مات األم��ان الُمَح��وَّ

وحيثم�ا اس�تدعى األم�ر ف�ر� ت�دابير لل�تحكم أو اتخ�اذ إج�راءات م�ن جان�ب  منھ�ا.
ل�ي لألم�ان إلثب�ات أن الترتيب�ات المشغلين للحفاظ على األمان، يلز م إجراء تقييم أوَّ

وال يج�وز تش�ييد مرف�ق وإدخال�� ف�ي  الموضوعة قوي�ة وأن�� يمك�ن االعتم�اد عليھ�ا.
الخدم��ة وال الب��دء ف��ي أي نش��اط، إال بع��د إثب��ات أن ت��دابير األم��ان المقترح��ة وافي��ة 

 .]١[بالقدر الذي يرضي الھيئة الرقابية" 

 على ما يلي: ٣عّما تقدم، ينص المبدأ  وفضالً  -٤-٢

ر عملي���ة تقي���يم أم���ان المراف���ق واألنش���طة كلي���اً أو جزئي���اً حس���ب   -١٦-٣"   وُتك���رَّ
االقتضاء في وق�ت الح�ق م�ن س�ير العملي�ات، وذل�ك ك�ي يؤخ�ذ ف�ي الحس�بان تغيُّ�ر 
الظ��رو� (مث��ل تطبي��ق مع��ايير جدي��دة أو ح��دو� تط��ورات علمي��ة وتكنولوجي��ة)، 

 تش��غيل، فض��الً ع��ن مراع��اة التع��ديالت الُمدَخل��ة و�ث��ار التق��ادم.وم��ردود خب��رة ال
ر  وبالنسبة للعمليات التي تستمر لفترات زمنية طويلة، ُتراَجع عمليات التقييم وُتك�رَّ

ويك��ون اس��تمرار تل��ك العملي��ات مرھون��اً بإثب��ات عملي��ات إع��ادة  حس��ب االقتض��اء.
 .]١[بما يرضي الھيئة الرقابية" التقييم المذكورة أن تدابير األمان ال تزال وافية 
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، المتعل��ق بتحقي��ق المس��تو� األمث��ل للحماي��ة، يسل��ـّم بالحاج��ة إل��ى نھ��ج ٥والمب��دأ  -٥-٢
 متدّرج يراعي ما يلي:

أن تتناس��ب الم��وارد المخصص��ة لألم��ان م��ن جان��ب الم��رخ� ل��ه،  يج��ب -٢٤-٣"  
وك��ذلك نط��اق وص��رامة الل��وائ� وتطبيقھ��ا، م��ع حج��م المخ��اطر اإلش��عاعية وم��ع 

وربما انتفت الحاج�ة إل�ى ال�تحكم الرق�ابي حيثم�ا ك�ان حج�م  إمكانية السيطرة عليھا.
 .]١[ المخاطر اإلشعاعية ال يبرر ذلك"

لى جميع جوانب عملية تقييم األم�ان، بم�ا يش�مل نط�اق عملي�ة ينطبق مفھوم النھج المتدرج ع
 .٣وھذا ما يتناوله القسم  تقييم األمان المطلوبة ومستواھا التفصيلي.

ويوفـّر تقييم األم�ان أيض�اً الم�دخ�ت ال��م�ة لتطبي�ق مب�ادئ أساس�ية أخ�ر� عل�ى  -٦-٢
 النحو التالي:

ديد المخ�اطر اإلش�عاعية الت�ي يج�ب أن تح بشأن تبرير المرافق واألنشطة: ٤المبدأ   (أ)
 تعوضھا المنافع المتوخاة من المرفق أو النشاط.

تحدي��د م��ا إذا ك��ان ق��د ت��م تقل��ي�  بش��أن تحقي��ق المس��تو� األمث��ل للحماي��ة: ٥المب��دأ   (ب)
المخاطر اإلشعاعية الناشئة عن المرفق أو النش�اط إل�ى أدن�ى مس�تو� ُيعَق�ل تحقيق�ه 

 ادية واالجتماعية.عند مراعاة العوامل االقتص
الجرع�ات  تتحدي�د م�ا إذا كان� بشأن الحد م�ن المخ�اطر المحدق�ة ب�األفراد: ٦المبدأ   (ج)

  .حدود معيَّنة تحت السيطرة ضمناإلشعاعية المخاطر و
تحدي�د م�د� ت�وافر الوقاي�ة الم�ئم�ة ل�ي�  بشأن حماي�ة أجي�ال الي�وم وال��د: ٧المبدأ   (د)

بعيدين عن المرافق واألنش�طة، ذين يكونون ال للسكان المحليين فحسب بل وللسكان
وس��يتي� تقي��يم األم��ان الم��دخ�ت ال��م��ة ألي  وللبيئ��ة أيض��اً، اآلن وف��ي المس��تقبل.

 تقييم ضروري لألثر البيئي.
تحدي��د م��ا إذا ك��ان ق��د ت��م ب��ذل جمي��ع الجھ��ود  بش��أن من��ع وق��و� الح��واد�: ٨المب��دأ   (ھـ)

مفاع��ل ن��ووي، أو عل��ى تفاع��ل متسلس��ل الممكن��ة لمن��ع فق��دان الس��يطرة عل��ى قل��ب 
نووي، أو على مصدر مشع، أو على سائر مص�ادر اإلش�عاعات مّم�ا ق�د ين�تج عن�ه 

 مخاطر إشعاعية.
تحدي�د الم�د� الكام�ل لألح�دا� الت�ي  بشأن التأھب للطوارئ والتصدي لھا: ٩المبدأ   (و)

والتص�ّدي يمكن التنب�� بھ�ا وتس�تل�م دراس�ة الترتيب�ات الخاص�ة بالتأھ�ب للط�وارئ 
 لھا.
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تقل�يص المخ�اطر اإلش�عاعية القائم�ة أو غي�ر اإلج�راءات الوقائي�ة لبش�أن  ١٠المبدأ   (ز)
تحديد حجم المخاطر اإلشعاعية القائمة أو غير الخاضعة للرقاب�ة  الخاضعة للرقابة:

وت���وفير الم���دخالت الالزم���ة لتحدي���د م���ا إذا كان���ت اإلج���راءات الوقائي���ة المقترح���ة 
رة.  مبرَّ

بشأن منع وقوع الحوادث أيض�اً عل�ى أن الوس�يلة األساس�ية لض�مان  ٨ينص المبدأ   -٧-٢
وينطوي ھ�ذا ال�نھج عل�ى ع�دد  بلوغ مستويات عالية من األمان ھي تطبيق الدفاع في العمق.

من مستويات الحماية أو الحواجز المادية المتتالية والمستقلة بما يضمن، في حال تعط�ل أح�د 
حواجز، توافر المستوى التالي أو الحاجز التالي. وت�نص الفق�رات م�ن مستويات الحماية أو ال

  على المتطلبات الخاصة بتقييم أمان نظم الدفاع في العمق.ألف  ٤٨-٤إلى  ٤٥-٤

 

 النھج المتدّرج لتقييم األمان  - ٣

 تقييم األمانل النھج المتدرج :١المتطلب رقم 

معّين�ة عل�� أي مرحل�ة نھج متدّرج لتحدي�د نط�اق عملي�ة تقي�يم ل�م�ان منف��ّذة ف�ي  ُيستخَدم
مرفق أو نشاط معّين ومستواھا التفصيلي، بما يتسق مع حجم المخاطر اإلشعاعية الممكنة 

 الناتجة عن المرفق أو النشاط.

الم����وارد "] عل����ى أن ١‘ [مب����اد� األم����ان األساس����ية’م����ن و�يق����ة  ٥ي����نص المب����دأ  -١-٣
المخصصة لألمان من جانب المرخَّص له، وكذلك نط�اق وص�رامة الل�وائ� وتطبيقھ�ا، يج�ب 

ولتطبي�ق ھ�ذا المب�دأ،  "أن تتناسب مع حجم المخاطر اإلشعاعية ومع إمكانية السيطرة عليھ�ا.
يعتمد نھج متدّرج إزاء تنفيذ عمليات تقييم األمان ف�ي الم�دى الواس�ع م�ن المراف�ق واألنش�طة 

، نظ��راً للف��وارق الشاس��عة ف��ي مس��تويات المخ��اطر اإلش��عاعية ١ف��ي القس��م ال��وارد وص��فھا 
ويت�ي� ذل�ك ق��دراً م�ن المرون��ة ف�ي طريق�ة تقي��يم المخ�اطر اإلش��عاعية  الممكن�ة المرتبط�ة بھ��ا.

 والتحكم فيھا دون تقييد تشغيل المرافق أو ممارسة األنشطة بال داٍع.الممكنة 

معّين�ة مرحل�ة ليات تقييم األم�ان المنف��َّذة ف�ي ويستخدم نھج متدّرج لتحديد نطاق عم -٢-٣
مس��تواھا التفص��يلي، وتحدي��د الم��وارد الت��ي يل��زم تحدي��د ومع��ّين عل��ى أي مرف��ق أو نش��اط 

  تخصيصھا لذلك.
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الرئيسي ال�ذي يج�ب مراعات�� ف�ي تطبي�ق ال�نھج المت�دّرج ھ�و ض�رورة أن  والعامل -٣-٣
 يتس��ق تقي��يم األم��ان م��ع حج��م المخ��اطر اإلش��عاعية الممكن��ة الناش��ئة ع��ن المرف��ق أو النش��اط.

ويراع�ي ال�نھج ايض��اً أي�ة انبعاث��ات لم�واد مش��عة ق�د تح��دث إب�ان التش��غيل الع�ادي، والعواق��ب 
يلية المنتظ��رة وظ��رو� الح��وادث الممكن��ة، كم��ا يراع��ي المحتمل��ة الناتج��ة ع��ن الوق��ائع التش��غ

إمكانية وقوع حوادث ذات نسبة ترجيح منخفضة جداً قد تترت�ب عليھ�ا عواق�ب م�ن المحتم�ل 
 أن تكون وخيمة.

وتراعى عوامل أخرى ذات صلة، مثل مدى نضج أو تعقيد المرفق أو النشاط، في  -٤-٣
اس���تخدام الممارس���ات  بم��ا يل���ي: ت���رتبط ومراع��اة النض���ج أي نھ��ج مت���ّدرج لتقي���يم األم��ان.

والبيانات الخاصة باألداء التشغيلي لمرافق أو أنشطة  ؛واإلجراءات المثبتة والتصاميم المثبتة
والت��وافر المس��تمر والمس��تقبلي  ؛وأوج��� ع��دم التيق��ـّن ف��ي أداء المرف��ق أو النش��اط ؛مش��ابھة

  بما يلي: ويرتبط التعقيد للجھات الصانعة أو المشّيدة ذات الخبرة.

  لتشييد مرفق ما أو تنفيذ نشاط ما؛ ةد المطلوبونطاق وصعوبة الجھ —
  عدد العمليات ذات الصلة التي يلزم إخضاعھا للمراقبة؛ —
  مدى الحاجة إلى مناولة المواد المشعة؛ —
  طول عمر المواد المشعة؛ —
  عولية النظم والمكّونات ومدى تعقيدھا؛ —
الھياكل والنظم والمكّونات لصيانتھا وتفتيشھا واختبارھ�ا مدى سھولة الوصول إلى  —

 وإصالحھا.

بش����ن نط���اق العملي���ة الم���ذكورة  ُتتخ���ذ ق���راراتوقب���ل ب���دء عملي���ة تقي���يم األم���ان،  -٥-٣
ومس��تواھا التفص��يلي فيم��ا يخ��� المرف��ق أو النش��اط، والم��وارد الت��ي يج��ب تخصيص��ھا لھ��ا، 

 ويتفق على ذلك مع الھيئة الرقابية.

ويعاد تقييم كيفية تنفيذ النھج المت�دّرج بع�د أن يتق�ّدم العم�ل عل�ى تقي�يم األم�ان وبع�د  -٦-٣
وي�تم حينئ�ذ تع�ديل  اكتساب فھ�م أفض�ل للمخ�اطر اإلش�عاعية الناش�ئة ع�ن المرف�ق أو النش�اط.

نط��اق عملي��ة تقي��يم األم��ان ومس��تواھا التفص��يلي وفق��اً للض��رورة، كم��ا ي��تم تكيي��� مس��توى 
 يصھا بناًء على ذلك.الموارد الواجب تخص

ويعتم��د أيض��اً نھ��ج مت��دّرج عن��د تطبي��ق المتطلب��ات الالزم��ة �س��تيفاء عملي��ة تقي��يم  -٧-٣
  ).١٠-٥ر الفقرة ـــان (أنظــــاألم
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 تقييم األمان  - ٤

 لتقييم األمان المتطلبات العامة

 نطاق تقييم األمان :٢المتطلب رقم 

تقي��يم ل�م��ان فيم��ا يتعل��ق بجمي��ع التطبيق��ات التكنولوجي��ة الت��ي تنش��� عن���ا مخ��اطر  يج��ري
 إشعاعية؛ أي فيما يتعلق بكافة أنواع المرافق واألنشطة.

 المسؤولية عن تقييم األمان :٣المتطلب رقم 

تقع مسؤولية إجراء تقييم األمان على عاتق المسؤول القانوني؛ أي الشخص المس�ؤول أو 
 المسؤولة عن المرفق أو النشاط.المنظمة 

]، ١‘ [مب���اد� األم���ان األساس���ية’تطبيق���اً للمب�����اد� المن����وص عليھ���ا ف���ي و�يق���ة  -١-٤
، يجرى تقييم لألمان فيما يتعل�ق بجمي�� التطبيق�ا� التكنولوجي�ة الت�ي ١٦-٣و ١٥-٣الفقرتان 

كما ھو مو��و� تنشأ عنھا مخاطر إشعاعية؛ أي فيما يتعلق بكافة أنواع المرافق واألنشطة 
 .٦-١، الفقرة ١في القسم 

وتق��� مس���ولية إج��را� تقي��يم األم��ان عل��� ع��اتق المس���ول الق��انوني؛ أي الش��خص  -٢-٤
عل��� وج��ه العم��وم، الش��خص  —المس���ول أو المنظم��ة المس���ولة ع��ن المرف��ق أو النش��اط 

س�جلة) المأذون له (المرخص له أو المس�جل) أو المنظم�ة الم�أذون لھ�ا (الم�رخص لھ�ا أو الم
وتكون المنظمة المش�ّغلة مس��ولة ع�ن كيفي�ة إج�را� تقي�يم  بتشغيل المرفق أو مزاولة النشاط.

لة، ُتنَق��ل المس���ولية ع��ن تقي��يم  األم��ان وع��ن ج��ودة النت��ا��. وف��ي حال��ة تغيي��ر المنظم��ة المش��غِّ
لة الجدي��دة. تقي��يم األم��ان بواس��طة فري��ق م�ھ��ل بالش��كل  ويج��ري األم��ان إل��� المنظم��ة المش��غِّ

ال����ق، وأش��خاص ذوي خب��رة عل��� عل��م بكاف��ة جوان��� تقي��يم وتحلي��ل األم��ان الس��ارية عل��� 
 المرفق أو النشاط المحدد المعني.

 :ھدف تقييم األمان٤المتطلب رقم 

ألم�ان الغايات الرئيسية لتقييم األمان ھي تحديد ما إذا كان قد تم تحقيق مستوى مالئم من ا
فيم��ا يتعل��ق بمرف��ق أو نش��اط م��ا، وم��ا إذا ك��ان ق��د ت��م ا�مت���ال ألھ��داف األم��ان األساس��ية 
لة أو ال�يئ�ة الرقابي�ة، بم�ا  ولمعايير األمان الموضوعة من قَِبل الم��مم أو المنظم�ة المش�غِّ

كم��ا ھ��ي مح��دد� ف��ي المنش��ور المعن��ون  ،يت���ق م��ع المتطلب��ات الخا���ة بالوقاي��ة واألم��ان
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م��ن ������ة  GSR Part 3ن ا����عاعا� و�م��ان المص��ادر ا����عاعية": الع��دد "الو�اي��ة م��
 معايير األمان الصادرة عن الوكالة.

 GSR Part 3الع�دد الخاصة بالوقاية واألمان، كما ھي مح�ددة ف�ي تشمل المتطلبات  -٣-٤
الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وأم��ان م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة بعن��وان "

متطلبات متعلق�ة بوقاي�ة الع�املين ، ]٤" [اإلشعاعية: معايير األمان األساسية الدوليةصادر الم
متطلب��ات أخ��رى لض��مان أم��ان المرف��ق أو ووعام��ة الجمھ��ور م��ن التع��ّرض ل�ش��عاعات، 

  النشاط.

وُيَض��مَّن تقي��يم األم��ان تقييم��اً للترتيب��ات الموض��وعة للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات، بغي��ة  -٤-٤
إذا كانت المخاطر اإلشعاعية تحت السيطرة ضمن حدود وقيود معّينة، وما إذا كان تحديد ما 

وسيوف�ـّر ذل�� أيض�اً الم�دخالت الالزم�ة لتطبي�ق  قد ت�م تخ�يض�ھا إل�ى أدن�ى مس�توى معق�ول.
 .٢سائر مبادئ األمان األساسية، كما ھو مبيَّن في القسم 

عية الناش�ئة ع�ن التش�غيل الع�ادي كما يتصّدى تقييم األم�ان لجمي�ع المخ�اطر اإلش�عا -٥-٤
(أي عندما يعمل المرفق بشكل طبيعي أو عندما تتم مزاولة النشاط على نحو طبيعي)، وعن 
الوقائع التشغيلية وحاالت الحوادث المتوقـّعة (التي تشھد وق�و� أعط�ال أو أح�داث داخلي�ة أو 

م�ان أيض�اً لتحدي�د الوق�ائع يتصّدى تقي�يم األو خارجية تؤثر سلباً في أمان المرفق أو النشاط).
التشغيلية وح�االت الح�وادث المتوقع�ة لم�ا ق�د يح�دث م�ن أعط�ال وللعواق�� الناجم�ة ع�ن أي�ة 

  أعطال.

ويجرى تقييم لألمان خ�الل مرحل�ة تص�ميم مرف�ق أو نش�اط جدي�د م�ا، أو ف�ي أبك�ر  -٦-٤
نش�طة الت�ي وبالنس�بة للمراف�ق واأل وقت ممك�ن خ�الل العم�ر التش�غيلي لمرف�ق أو نش�اط ق�ائم.

ت�دوم ل�ت�رات طويل�ة م�ن ال�زمن، ُيَح�دَّث تقي�يم األم�ان عن�د االقتض�ا� ف�ي كاف�ة مراح�ل عم�ر 
المرفق أو النشاط، لمراعاة التغيي�رات الممكن�ة ف�ي ال��رو� (مث�ل تطبي�ق مع�ايير جدي�دة أو 
ح��دوث تط��ورات علمي��ة وتكنولوجي��ة جدي��دة)، والتغيي��رات ف��ي س��مات الموق��ع، والتع��ديالت 

 ة على التصميم أو التشغيل، فضالً عن آثار التقادم.الُمدَخل

وعن��د تح��ديث تقي��يم األم��ان، تراع��ى أيض��اً الخب��رة التش��غيلية، بم��ا يش��مل البيان��ات  -٧-٤
المتعلقة بالوقائع التشغيلية وحاالت الح�وادث المتوقع�ة، والمؤش�رات المن�ذرة بوق�و� ح�ادث، 

  لمرافق أو األنشطة المشابھة.فيما يخص المرفق أو النشاط بحد ذاته وفيما يخص ا
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والتواتر ال�ذ� ُتَح�دَّث ب�ه تقييم�ات األم�ان ذو ص�لة بالمخ�اطر اإلش�عاعية المرتبط�ة  -٨-٤
وكح��د  ب��المرفق أو النش��اط، وبالم��دى ال��ذ� ي��تم في��ه إج��راء تغيي��رات ف��ي المرف��ق أو النش��اط.

ف��ي فت��رات زمني��ة أدن��ى، ُيس��َتوفى تقي��يم األم��ان خ��الل االس��تعرا� ال��دور� لألم��ان المنف��ـّذ 
ويتوقـّف اس�تمرار تش�غيل ھ�ذه المراف�ق أو مزاول�ة ھ�ذه  محددة سلفاً وفقاً للمتطلبات الرقابية.

األنشطة على إمكانية البرھنة، من خالل عملية إعادة التقييم المنف�ـّذة بش�كل يرض�ي المنظم�ة 
 .المشّغلة والھيئة الرقابية، على أن تدابير األمان القائمة ما زالت وافية

ويتم، في عملية تقييم األم�ان، تحدي�د م�ا إذا ك�ان ق�د ت�م اتخ�اذ ت�دابير مالئم�ة إلبق�اء  -٩-٤
وال���نظم الھياك���ل كم���ا ي���تم تحدي���د م���ا إذا كان���ت  المخ���اطر اإلش���عاعية عن���د مس���توى مقب���ول.

وي�تم أيض�اً  والمكّونات والحواجز المدرجة ضمن التصميم تفي بمھام األم�ان المطلوب�ة منھ�ا.
ا ك��ان ق��د ت��م اتخ��اذ ت��دابير مالئم��ة لتف��اد� الوق��ائع التش��غيلية وح��االت الح��وادث تحدي��د م��ا إذ

 المتوقعة، وما إذا كان من الممكن التخفيف من أية عواقب إشعاعية في حال وقوع حوادث.

و يتصّدى تقييم األمان لجميع المخ�اطر اإلش�عاعية المحدق�ة ب�األفراد والمجموع�ات  -١٠-٤
ويش��مل ذل��� الس��كان المحلي��ين  ش��غيل المرف��ق أو مزاول��ة النش��اط.الس��كانية والت��ي تنش��أ ع��ن ت

وأيض��اً المجموع��ات الس��كانية البعي��دة جغرافي��اً ع��ن المرف��ق أو النش��اط المس��ّبب للمخ���اطر 
 اإلشعاعية، بما فيھا المجموعات السكانية في دول أخرى، حسب االقتضاء.

 ض��ر وعل��ى األم��د البعي��د.كم��ا يتص��ّدى تقي��يم األم��ان للمخ��اطر اإلش��عاعية ف��ي الحا -١١-٤
ويتسم ھذا بأھمية خاصة بالنسبة ألنشطة قد تمتـّد آثارھا عل�ى م�دى أجي�ال ع�دة، كالتص�رف 

 في النفايات المشعة مثالً.

د -١٢-٤ ، في تقي�يم األم�ان، م�ا إذا ك�ان ق�د ت�م ت�وفير س�بل وافي�ة لل�دفاع ف�ي العم�ق،  وُيَحدَّ
الطبق��ات م��ن الحماي��ة (ك��الحواجز المادي��ة، حس��ب االقتض��اء، ع��ن طري��ق مجموع��ة متع��ددة 

والنظم الكفيلة بحماية الحواجز، واإلجراءات اإلدارية مثالً) التي الب�د وأن تك�ون ق�د تعطل�ت 
  أو تم االلتفاف حولھا قبل أن تلحق بالناس أو البيئة أية عواقب.

مختلفة لتقي�يم  و يشمل تقييم األمان تحليالً لألمان، يتكّون من مجموعة تحاليل كمية -١٣-٤
وي�تم تحدي�د  ، باستخدام وسائل قطعية وأخ�رى احتمالي�ة. وتقدير التحديات التي تواجه األمان

نطاق تحليل األمان ومستواه التفصيلي عن طريق اس�تخدام نھ�� مت�دّرج، كم�ا ھ�و موص�وف 
ي�يم . ويشّكل تحديد نطاق تحليل األمان ومستواه التفص�يلي ج�زءاً ال يتج�ّزأ م�ن تق٣في القسم 

  األمان.
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وُيَتَحقَّ��ق م��ن الوس��ائل الحس��ابية والش��فرات الحاس��وبية المس��تخدمة إلج��را� تحلي��ل  -١٤-٤
اختبارھا ومقارنتھا بنتائج االختبارات المرجعي�ة حس�ب االقتض�ا� بغي�ة بن�ا� يتم األمان، كما 

اھين وسيش�ّكل ذل�� ج�ز�اً م�ن الب�ر الثقة في استخدامھا وصالحيتھا للتطبيقات المرجوة منھا.
وكج�ز� م�ن ن��ام اإلدارة، تعم�ل المن�م�ة المش�ّغلة والھيئ�ة  الداعم�ة ال�واردة ف�ي المس�تندات.

 الرقابية على إدخال تحسينات على األدوات والبيانات المستخدمة.

ُتس��تخَدم نت��ائج تقي��يم األم��ان لتحدي��د التحس��ينات المتص��لة باألم��ان الت��ي يك��ون م��ن  -١٥-٤
وستتيح النتائج تقي�يَم م�ا  مرفق وتشغيله أو على مزاولة النشاط.المالئم إدخالھا على تصميم ال

تتسم به أوجه القصور التي ال تتم معالجتھا أو التعديالت المخطط لھا من أھمي�ة فيم�ا يخ�ص 
األمان، كما يجوز استخدامھا لتحديد األولويات الخاصة بالتعديالت. ويجوز أيضاً استخدامھا 

  تاحة مواصلة تشغيل المرفق أو مزاولة النشاط.من أجل توفير األساس الالزم إل

 لتقييم األمان متطلبات محّددة

 العناص��ر األساس��ية المكّون��ة لعملي��ة تقي��يم األم��ان والتحق��ق من��ه. ١يب��رز الش��كل  -١٦-٤
إج��را� تقي��يم منھج��ي لجمي��ع س��مات المرف��ق أو النش��اط ذات الص��لة ھ��ذه العملي��ة تطل��ب تو

  باألمان، ويشمل ما يلي:

التحض��ير لعملي��ة تقي��يم األم��ان، م��ن حي��ث تجمي��ع الدراي��ة واألدوات والمعلوم��ات   (أ)
  المطلوبة لتنفيذ العمل؛

تحدي��د المخ��اطر اإلش��عاعية الممكن��ة الناتج��ة ع��ن التش��غيل الع��اد�، أو ع��ن الوق��ائع   (ب)
  التشغيلية المتوقعة أو عن حاالت الحوادث؛

  طة باألمان؛تعيين وتقييم مجموعة شاملة من المھام المرتب  (ج)
  تقييم سمات الموقع المرتبطة بالمخاطر اإلشعاعية الممكنة؛  (د)

  تقييم ترتيبات الوقاية من اإلشعاعات؛  (ھـ)
تقي��يم الجوان��ب الھندس��ية لتحدي��د م��ا إذا كان��ت ق��د تم��ت تلبي��ة متطلب��ات األم��ان ذات   (و)

  الصلة بالتصميم فيما يخص المرفق أو النشاط؛
تقييم م�ا ي�رتبط بالعام�ل البش�ر� م�ن جوان�ب تص�ميم المنش��ة وتش�غيلھا أو تخط�يط   (ز)

  النشاط وتنفيذه؛
تقييم األمان على األمد األبع�د، وھ�و م�ا يتس�م ب�ھمي�ة خاص�ة ف�ي الح�االت الت�ي ق�د   (ح)

��رت عل��ى ھ��وام� األم��ان، وعن��د  تح��دث فيھ��ا ت��داعيات ناتج��ة ع��ن التق��ادم ربم��ا أثَّ
مراف�ق ال�تخلص م�ن النفاي�ات م�ة وتفكيكھ�ا، وعن�د إ��الق إخراج المرافق م�ن الخد

  المشعة.
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  لمحة شاملة عن عملية تقييم األمان. – ١الشكل 

  

) المتطلب��ات المرتبط��ة بالعناص��ر الرئيس��ية ٤٤-٤إل��ى  ١٧-٤الفق��رات وت��رد ف��ي ھ���ا القس��م (
  لتقييم األمان والتحقق منه.
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 معايير األمان
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 الشفرات الحاسوبية
 الخبرة التشغيلية

 الدفاع في العمق
 ھوامش األمان
 حواجز متعددة

 عرض على الھيئة الرقابية
 استعراض رقابي

 سمات الموقع
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وجميع المتطلب�ات المح�ددة ف�ي ھ�ذا القس�م قابل�ة للتطبي�ق ض�من س�ياق يش�مل م�دى  -١٧-٤
وينط�وي تقي�يم األم�ان عل�ى  تعقي�د المرف�ق أو النش�اط والمخ�اطر اإلش�عاعية المرتبط�ة ب�ذلك.

 .٣القسم  يقتضيهوكما  ٥-١اعي ھذه االعتبارات، كما ھو مبيَّن في الفقرة نھج متدّرج ير

 التحضير لتقييم األمان :٥المتطلب رقم 

ُتخصَّص أولى مراحل إجراء عملية تقييم األمان لضمان تحديد وإتاحة الموارد والمعلومات 
 والبيانات واألدوات التحليلية الضرورية، فضالً عن معايير األمان.

  ُتتََّخذ التحضيرات الضرورية لضمان ما يلي: -١٨-٤

توافر العدد الكافي م�ن األش�خا� ال�ذين يتمتع�ون بالمھ�ارات والدراي�ة الض�رورية   (أ)
 .لتنفيذ العمل وكذلك توافر التمويل الوافي

وت��وافر المعلوم��ات األساس��ية ح��ول موق��ع المرف��ق أو النش��اط وتص��ميمه وتش��ييده   (ب)
، حس��ب (أو إ�الق��ه) وتش��غيله وإخراج��ه م��ن الخدم��ة وتفكيك��هوإدخال��ه ف��ي الخدم��ة 

 .االقتضاء، باإلضافة إلى أية براھين أخرى مطلوبة لدعم تقييم األمان
وتوافر األدوات الض�رورية لتنفي�ذ تقي�يم األم�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك الش�فرات الحاس�وبية   (ج)

 .الضرورية لتنفيذ تحليل األمان
في الل�وائ� الوطني�ة أو الت�ي اعتم�دتھا الھيئ�ة الرقابي�ة وبيان معايير األمان المحددة   (د)

وقد يشمل ذلك  الستخدامھا في الحكم على ما إذا كان أمان المرفق أو النشاط وافياً.
 ٥معايير الصناعية المنطبقة والمقاييس المرتبطة بھا.ال

 تقييم المخاطر اإلشعاعية الممكنة :٦المتطلب رقم 

 شعاعية الممكنة المرتبطة بالمرفق أو النشاط.تعيين وتقييم المخاطر اإليتم 

المرتبط���ة ب���المرفق أو النش���اط تش���مل مس���توى  ٦إن المخ���اطر اإلش���عاعية الممكن���ة -١٩-٤
واحتم��ال تع��ر� الع��املين وعام��ة الجمھ��ور إلش��عاعات، كم��ا تش��مل إمكاني��ة انط��الق م��واد 
مشعة في البيئة، وتكون ھذه المخاطر مرتبطة بالوقائع التشغيلية أو بالحوادث المتوقع�ة الت�ي 

متسلس�ل أو مص�در مش�ع تؤدي إلى فقدان السيطرة على قلب مفاعل ن�ووي أو تفاع�ل ن�ووي 
 أو أي مصدر آخر لإلشعاع.

 
  .المعايير الصناعية تشكل معايير الجمعية األمريكية للمھندسين الميكانيكيين أحد األمثلة على  ٥    
تشمل أقصى العواقب اإلشعاعية الممكنة التي قد تحدث عند انطالق ‘ المخاطر اإلشعاعية الممكنة’ عبارة  ٦    

مواد مش�عة م�ن المرف�ق أو ض�من النش�اط، دون مراع�اة ت�وافر أيٍّ م�ن ن��م األم�ان أو ت�دابير الوقاي�ة المت��ّخذة 
  لتفادي ذلك.
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 وظائف األمان تقييم :٧رقم  المتطلب

 م جميع وظائف األمان المرتبطة بالمرفق أو النشاط.يتحديد وتقي يتم

ذل��ك  ويش��ملالمرتبط��ة ب��المرفق أو النش��اط.  ٧م جمي��ع وظ��ائف األم��انيَّ َق��د وتُ دَّ َح��تُ  -٢٠-٤
وظ��ائف األم��ان المرتبط��ة بالھياك��ل وال��نظم والمكّون��ات المـُصم��ـّمة، وأي��ة ح��واجز مادي��ة أو 
طبيعية، وسمات األم�ان المت�ص�ـّلة حس�ب الحال�ة، وأي�ة إج�راءات بش�رية ض�رورية لض�مان 

ھ�ذا أح��د الجوان�ب الرئيس��ية للتقي�يم وھ��و أم�ر حي��وي لتقي��يم  ويم���ل أم�ان المرف��ق أو النش�اط.
بتقي�يم لتحدي�د  وي�ـُضطلع ).٥١-٤إل��  ٤٧-٤الدفاع في العمق (انظ�ر الفق�رات  عملية تطبيق

ما إذا كانت وظائف األمان يمكن تنفيذھا بالنسبة لجميع الطرائق التشغيلية العادية (بما يشمل 
بدء التش�غيل وا����ق حس�ب االقتض�اء)، وبالنس�بة للواقع�ات التش�غيلية المتوق�ـّعة وظ�روف 

 .مراعاتھاالحوادث التي يجب 

د ما إذا كانت ست�ـُؤدَّى بمس�توى واٍف م�ن العولي�ة، دَّ حَ تقييم وظائف األمان، يُ  وعند -٢١-٤
ج (انظر القسم  د في التقييم م�ا إذا كان�ت الھياك�ل وال�نظم دَّ حَ ويُ  ).٣باالتـّساق مع النھج المتدرِّ

م��ن العولي��ة، والمكّون��ات والح��واجز المتاح��ة لت�دي��ة وظ��ائف األم��ان ھ��ي عل��� مس��توى واٍف 
واالستحاطة، والتنّوع، والفصل، والع�زل، واالس�تق�ل، وت�ھي�ل المع�ّدات، حس�ب االقتض�اء، 

 وما إذا كان قد تم تحديد وإزالة أوجه الضعف المحتملة فيھا.

 خصائص الموقع تقييم :٨رقم  المتطلب

 يـُجرى تقييم لخصائص الموقع المتعلقة بأمان المرفق أو النشاط.

م�ا بحي�ث يش�مل المتعلق�ة ب�م�ان المرف�ق أو النش�اط  ٨تقييم خصائص الموق�ع ُيجرى -٢٢-٤
 يلي:

الخص��ائص الفيزيائي��ة والكيميائي��ة وا�ش��عاعية الت��ي ستؤ���ـّر ف��ي تشت��ـّت أو انتق��ال  (أ)
المواد المشع�ـّة المنطلق�ة ف�ي ظ�روف التش�غيل العادي�ة أو كنتيج�ة لواقع�ات تش�غيلية 

 .متوقـّعة أو في ظروف الحوادث

 
أو النش�اط لمن�ع أو تخفي�ف العواق�ب ا�ش�عاعية األمان ھ�ي الوظ�ائف الت�ي يل�زم ت�ديتھ�ا للمرف�ق  وظائف  ٧    

أن تشمل تلك الوظائف  ويمكن الناجمة عن التشغيل العادي، والواقعات التشغيلية المتوقـّعة، وظروف الحوادث.
مراقبة التفاعلية، وإزالة الحرارة من المواد المشع�ـّة، واحت�واء الم�واد المشع�ـّة، والت�دريع، ويتوق�ف ذل�ك عل�� 

  ق أو النشاط.طبيعة المرف
  ].٥ما [ من كلمة "الموقع" مكان المرفق أو المكان الذي يـُجرى فيه نشاط يـُفھم  ٨    
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تحديد األح�دا� الخارجي�ة الطبيعي�ة والناتج�ة ع�ن نش�اط بش�ري ف�ي المنطق�ة، الت�ي  (ب)
أن يش��مل ذل��� األح��دا�  ويمك��ن ي��ـُحتمل أن ت����ـّر ف��ي أم��ان المراف��ق واألنش��طة.

الخارجي��ة الطبيعي��ة (م���ل أح��وال الطق��� الش��ديدة للغاي��ة وال��زالزل والفي���انات 
ح��واد� تحط��ـّم الط��ا�رات  الخارجي��ة) واألح��دا� الناتج��ة ع��ن نش��اط بش��ري (م���ل

مخ��اطر الط��ا�رات الناش���ة م��ن أنش��طة نق��ل وأنش��طة األح��دا� الت��ي تق��ع بس��بب و
ص��ناعية)، ويتوق��ف ���ذا عل��ى المخ��اطر ا�ش��عاعية المحتمل��ة المرتبط��ة ب��المرافق 

 .واألنشطة
السكان ح�ول الموق�ع وخص�ا�ص الموق�ع بالنس�بة ألي سياس�ة تت�ـّبعھا الدول�ة  توّزع (ج)

بش���ن اختي��ار الموق��ع، واحتم��ال ت����ـّر ال��دول المج��اورة، ومتطل��ـّب و���ع خط��ة 
 للطوارئ.

ـْن م��ع المخ��اطر ا�ش��عاعية و -٢٣-٤ يك��ون نط��اق ومس��تو� تفاص��يل تقي��يم الموق��ع متـّسقي��
ون�وع المرف�ق الم�راد تش�غيله أو ن�وع النش�اط الم�راد  المحتملة المرتبطة بالمرفق أو النش�اط،

تنفي��ذ�، والغ��رض م��ن التقي��يم (م���ل تحدي��د م��ا إذا ك��ان موق��ع جدي��د م��م��اً لمرف��ق أو نش��اط، 
بھدف تقييم أمان أي موقع ق�ا�م أو تق�دير م�ا إذا ك�ان م��م�ا عل�ى م�د� طوي�ل األج�ل لعملي�ة 

الموقع دورياً طوال العم�ر التش�غيلي للمرف�ق  ض عملية تقييمعرَ ستَ وتُ  التخلـّص من النفايات).
 ).١٠-٥أو المدة التي يستغرقھا النشاط (انظر الفقرة 

 الترتيبات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات تقييم :٩رقم  المتطلب

ي��ـُحّدد ���� تقي��يم أم��ان المر���� أو النش��اط م��ا إذا �ان��ت تو���د ت��دابير وا�ي��ة لوقاي��ة الن��ا� 
 ثار الضارة المترتبة على اإلشعاعات المؤيـِّنة.وحماية البيئة من اآل

د في تقييم أمان المرفق أو النشاط ما إذا كانت توجد تدابير وافية لوقاية الن�ا� دَّ يـُحَ  -٢٤-٤
وحماي��ة البي���ة م��ن ا����ار ال���ارة المترتب��ة عل��ى ا�ش��عاعات الم�ي��ـِّنة، وفق��ا لمقت���ى ���دف 

 .]١[األمان األساسي 

د في تقييم األم�ان م�ا إذا كان�ت توج�د ت�دابير وافي�ة لمراقب�ة تع�ّرض الع�املين يـُحَ و -٢٥-٤ دَّ
 ٦المب�دأ رق�م  هوأفراد الجمھور لإلشعاعات في حدود الجرع�ات ذات الص�لة (حس�بما يقت��ي

تحقي�ق المس�تو� األم��ل ف�ي الوقاي�ة  ي�ـُراعىوم�ا إذا ك�ان  ،)]١[من مبادئ األمان األساس�ية 
جرع��ات الفردي��ة، وع��دد األش��خاص المعّر���ين، واحتم��ال ح��دو� بحي��� ي��تم إبق��ا� حج��م ال

حاالت تعّرض، عند أدنى حّد معقول يمكن تحقيقه، مع أخذ العوامل االقتصادية واالجتماعية 
 ).]١[من مبادئ األمان األساسية  ٥بعين االعتبار (انظر المبدأ رقم 
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ل التش��غيل ون��اتَ ي��تم تقي��يم أم��ان الترتيب��ات المتعلق��ة بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات،  وعن��د -٢٦-٤
  العادي للمرفق أو النشاط، والواقعات التشغيلية المتوقـّعة، وظروف الحوادث.

 الجوانب الھندسية تقييم :١٠رقم  المتطلب

د في تقييم األمان ما إذا كان المرفق أو النشاط يـَستخدم، ً بالقدر ال يـُحدَّ ، �ياك�� ممكن عمليا
 ونظماً ومكّونات ذات تصاميم متينة ومثبتة.

ت���ـُراعى خب���رة التش���غيل ذات الص���لة، بم���ا فيھ���ا نت���ائج تحلي���ل األس���باب الجذري���ة  -٢٧-٤
 الحوادث وكذلك نذر الحوادث حيثما اقتضى األمر.ظروف للواقعات التشغيلية و

د -٢٨-٤ د يـُحَ و لتي جرى تطبيقھا على المرفقفي تقييم األمان المبادئ التصميمية ا وتـُحدَّ دَّ
المبادئ التصميمية التي تـُطبـَّق عل�ى ن�وع  وستتوقـّف ما إذا كانت تلك المبادئ قد استـُوفيت.

المرف���ق ولكنھ���ا ق���د تس���تدعي األخ���ذ بمتطلب���ات تقتض���ي إدراج عناص���ر ال���دفاع ف���ي العم���ق 
 عن ھ�وام� األم�ان، وت�وفير والحواجز المتعّددة التي تعترض انطالق المواد المشعـّة فضالً 

 عناصر االستحاطة والتنّوع وتأھيل المعّدات في إطار تصميم نظم األمان.

التصميم تحسينات ابتكارية إضافة إلى الممارسات الراھن�ة،  ضمنأدرجت  وحيثما -٢٩-٤
د في تقييم األمان ما إذا كان قد تم التثب�ـّت م�ن امتث�ال تل�ك التحس�ينات لمتطلب�ات يـُحَ  األم�ان دَّ

  عن طريق برنامج بحوث وتحليل واختبار مالئم يليه برنامج مـُكمِّل للرصد أثناء التشغيل.

د ف��ي تقي��يم األم��ان م��ا إذا ك��ان ق��د ت��م ص��و� مخط��ـّط تص��نيف مالئ��م خ��ا� ي��ـُحَ و -٣٠-٤ دَّ
د ما إذا كان مخطـّط تص�نيف األم�انيـُحَ و باألمان وتطبيقه على الھياكل والنظم والمكّونات.  دَّ

يعبـّر بشكل واٍف عن األھمية التي تعنيھا بالنسبة ألمان الھياك�ل وال�نظم والمكّون�ات خط�ورة 
العواقب الناجمة عن حدوث أعطال فيھا، وش�رط وجودھ�ا ف�ي الواقع�ات التش�غيلية المتوق�ـّعة 

د ف�ي تقي�يم األم�ان م�ا ي�ـُحَ  كم�ا وظروف الحوادث، وضرورة أن تكون مؤھـّلة تأھيالً وافي�اً. دَّ
ذا ك��ان المخط��ـّط يح��ّدد الم��دونات والمع��ايير المالئم��ة المعم��ول بھ��ا ف��ي قط��اع الص��ناعة إ

تطبيقھا في تصميم وصنع وتش�ييد وت�ت�ي� الس�مات المصم�ـّمة،  الواجبوالمتطلبات الرقابية 
  وفي وضع اإلجراءات ذات الصلة، وفي النظام اإلداري للمرفق أو النشاط.

ل األحداث الخارجية الت�ي يمك�ن أن يتع�ّرض لھ�ا المرف�ق وانفي تقييم األمان تَ ويتم  -٣١-٤
د ما إذا كان يوجد مستوى واٍف من الوقاي�ة م�ن عواقبھ�ا.أو النشاط، ويـُحَ  أن يش�مل  ويمك�ن دَّ

واألح�داث الناتج�ة ع�ن  ،ذلك األحداث الخارجية الطبيعية مث�ل أح�وال الطق�� الش�ديدة للغاي�ة
ويتوقف ذلك على المخاطر اإلشعاعية المحتمل�ة  نشاط بشري مثل حوادث تحطـّم الطائرات،

د حجم األحداث الخارجية التي يل�زم انطبق الحال، يـُحَ  وحيثما المرتبطة بالمرفق أو النشاط. دَّ
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أن يكون المرفق قادراً عل�ى الص�مود ف�ي مواجھتھ�ا (وي�ـُشار إليھ�ا ف�ي بع�ض األحي�ان بأنھ�ا 
ة لك�ل ن�وع م�ن أن�واع األح�داث الخارجي�ة أحداث خارجي�ة م�ـُحتاط لھ�ا ف�ي التص�ميم) بالنس�ب

وذلك على أساس البيانات التاريخية المتعلقة بالموقع فيما يخّص األحداث الخارجية الطبيعي�ة 
وعلى أساس مس�� ي�ـُجرى للموق�ع والمنطق�ة المحيط�ة ب�� فيم�ا يخ�ّص األح�داث الناتج�ة ع�ن 

ً و نشاط بشري. ط بص�ورة  أن نتقي�يم األم�ان م� يتثبَّ�ت، حيثما كان ذلك مناسبا التص�ميم متح�وِّ
الت�ي ت�م اختيارھ�ا  تل�ك أش�ّد م�ن أي أح�داث خارجي�ة للص�مود أم�ام تتاح ھوامش بحيث وافية
 التصميم.ساس أل

ل األحداث الداخلية التي يمك�ن أن يتع�ّرض لھ�ا المرف�ق، وناتَ  ،في تقييم األمانويتم  -٣٢-٤
والمكّونات قادرة على تأدية وظائف األمان في ظ�ّل ت مما إذا كانت الھياكل والنظم بـَّ ثَ تَ يُ كما 

األحم��ال الناتج��ة ع��ن التش��غيل الع��ادي والواقع��ات التش��غيلية المتوق��ـّعة وظ��روف الح��وادث 
ً  المحتاط لھ�ا ص�راحة ًف�ي تص�ميم المرف�ق. للمخ�اطر اإلش�عاعية المرتبط�ة ب�المرفق أو  وتبع�ا

م�ال معي�ـّنة عل�ى وج�� التحدي�د، النشاط، يمكن أن يشمل ذل�ك مراع�اة أحم�ال ومجموع�ات أح
ومراع��اة الظ��روف البيئي��ة (مث��ل مس��تويات درج��ة الح��رارة ومس��تويات الض��غط والرطوب��ة 

والمكّون�ات نتيج�ة ألح�داث داخلي�ة مث�ل  الھياك�لوالمستويات اإلشعاعية) الت�ي ت�ـُفرض عل�ى 
خلي��ة، الكس��ور ف��ي األنابي��ب، والق��وى الص��ادمة، والفيض��انات الداخلي��ة وعملي��ات ال��رش الدا

 والمقذوفات الداخلية، وھبوط األحمال، وحاالت التعّرض الداخلية، والحرائق.

يـُحّدد في تقييم األمان ما إذا كانت المواد التي تـُستخدم مالئمة للغرض المـُتوخـّى و -٣٣-٤
منھا وفقاً للمعايير المحّددة في التصميم، ومالئمة للظ�روف الت�ي تنش�أ أثن�ا� التش�غيل الع�ادي 

الح�وادث، الت�ي روعي�ت ص�راحةً  ف�ي  ظروف ب الواقعات التشغيلية المتوقـّعة أو عقبوعق
  تصميم المرفق أو النشاط.

ل م��ا إذا كان��ت ق��د أعطي��ت األفض��لية لتص��ميم يراع��ي ون��اف��ي تقي��يم األم��ان تَ وي��تم  -٣٤-٤
فعـّالة األمان في حالة وقوع أعطال أو، إذا لم يكن ذلك عمليا، ما إذا كانت قد أدرجت وسيلة 

  تكفل كشف األعطال التي تقع حيثما أقتضى األمر.

د ف��ي تقي��يم األم��ان م��ا إذا ك��ان ق��د ت��م بش��كل واٍف تن��اول أي��ة جوان��ب متص��لة ي��ـُحَ و -٣٥-٤ دَّ
التلف، أو العوامل التي تحّد من العمر التشغيلي مثل اإلنھاك التراكمي، و بالزمان مثل التقادم

ذل�ك  ويش�مل الكيميائي، واألضرار الناجمة عن اإلشعاعات.والتقصـّف، والتآكل، واالنحالل 
 تقييم برامج التصّرف حيال تقادم المرافق النووية.

د ف��ي تقي��يم األم��ان م��ا إذا كان��ت المع��ّدات األساس��ية بالنس��بة ل�م��ان ق��د ت��م دَّ ي��ـُحَ  و -٣٦-٤
لخاص��ة تأھيلھ��ا إل��ى مس��توى ع��ال بالق��در الك��افي بحي��ث تك��ون ق��ادرة عل��ى تأدي��ة وظيفتھ��ا ا

باألم��ان ف��ي الظ��روف الت��ي ست��ـُصادف أثن��ا� التش��غيل الع��ادي، وعق��ب الواقع��ات التش��غيلية 
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الظ�روف الت�ي ق�د ف�ي الح�وادث الت�ي روعي�ت ص�راحةً  ف�ي التص�ميم، وظروف المتوقـّعة و
  تنشأ نتيجة ألحداث خارجية روعيت صراحة ً في التصميم.

ت�خ�ذ ف�ي ، أنش�طة متع�ددة تع�ددة أوم الت�ي تض�ّم مراف�ق وفيم�ا يخ�ص المواق�ع  -لفأ-٣٦-٤
بما ف�ي األنشطة، جميع المرافق و الخارجية على األحداث تأثيرات عند تقييم األمان االعتبار

إمكاني��ة وج��ود و مختلف��ة، مراف��ق وأنش��طة ت���ثر عل��ى مت�امن��ة وق��و� أح��داث ذل��ك إمكاني��ة
  .للمرافق واألنشطة األخرى أو نشاط كل مرفق قد يسّببھامخاطر محتملة 

 وبالنسبة للمرافق الكائنة في أحد المواقع والتي يمكنھا أن تتقاسم الموارد (سواء  -اءب-٣٦-٤
��ت، الح��وادث ف��ي ظ��روف) الم��وارد المادي��ة أو البش��رية الم��وارد أن  تقي��يم األم��ان م��ن َيَتَثبَّ
 الحوادث. في ظروف داخل كل مرفق أن تتحقق يمكن األمان المطلوبة وظائف

م��ن الخدم��ة وتفكيك��ه أو م��ا إخ��راج مرف��ق  يالترتيب��ات الموض��وعة لعمليت��د دَّ ت��ـُحَ و -٣٧-٤
د ف�ي تقي�يم األم�ان م�ا إذا ي�ـُحَ و لتخل�ـّص م�ن النفاي�ات المشع�ـّة،ا مرف�قالموضوعة إل��الق  دَّ

.  كانت تلك الترتيبات وافية ً

 العوامل البشرية  تقييم :١١رقم  المتطلب

ي�ـُحّدد م�ا إذا كا��ت وفي تقييم األمان ت��اول التف�اعالت البش�رية م�� المرف�� أو ال�ش�اط  يتم
اإلجراءات فضالً عن ت�دابير األم�ان الم�ي��� ل��ش�طة التش�غيلية العادي�ة، ال س�يما األ�ش�طة 

لت���ّدي م��ن أج��ل االض��رورية لتطبي��� الح��دود والش��روط التش��غيلية، واأل�ش��طة الال�م��ة 
  الحوادث، تكفل مستوى عال من األمان.ظروف لية المتوقـّعة وللواقعات التشغيل

، بم�ا ف�ي ذل�ك اإلج�راءات البش�رية عل�ىمتوقف�اً  المراف�ق واألنش�طة كان أم�ان كلما -٣٨-٤
 م التفاعالت البشرية مع المرفق أو النشاط.يـَّ تـُقَ  ،الحوادث في ظروف اإلجراءات التي ُتّتَخذ

م�ا إذا كان�ت كف�اءات الع�املين، والب�رام� التدريبي�ة تق�ويم لُيجرى في تقييم األمان و -٣٩-٤
 المرتبطة بذلك، والمستويات الدنيا المحّددة للتوظيف وافية للمحافظة على األمان.

د في تقييم األم�ان م�ا إذا كان�ت المتطلب�ات المتعلق�ة بالعوام�ل البش�رية ق�د ت�م  و -٤٠-٤ يـُحدَّ
ذلك العوام�ل البش�رية  ويشمل طريقة تنفيذ النشاط. تناولھا في تصميم المرفق وتشغيله أو في

المتعلقة بتصميم متطلبات ق�وانين وش�رائع العم�ل ف�ي جمي�ع المج�االت وأوج�ه التواص�ل ب�ين 
 اإلنسان واآللة في الحاالت التي تـُنفـّذ فيھا أنشطة.

قاف�ة ج ف�ي تقييم�ات األم�ان جوان�ب ثيتعلق بالمرافق واألنش�طة القائم�ة، ت�ـُدرَ  وفيما -٤١-٤
 حسب االقتضاء. األمان،
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 األمان طوال العمر التشغيلي للمرفق أو النشاط تقييم :١٢رقم  المتطلب

يغطي تقييم األمان جميع مراح�ل العم�ر التش�غيلي للمرف�ق أو النش�اط الل�ذين ينطوي�ان عل�� 
 مخاطر إشعاعية محتملة.

ي�ط�ي تقي�يم األم�ان و تقييم لألمان في مرحلة تصميم مرفق أو نشاط جديد. يـُجرى -٤٢-٤
جمي��� مراح��ل العم��ر التش���يلي للمرف��ق أو النش��اط الل��ذين ينطوي��ان عل��ى مخ��اطر إش��عاعية 

التقي�يم األنش�طة الت�ي تـُنف�ـّذ عل�ى م�دى فت�رة طويل�ة م�ن  ويش�مل ).٨-١محتملة (انظر الفقرة 
شع�ـّة الزمن، مثل األنشطة المتعلقة بإخراج المرفق من الخدمة وتفكيك�ه، وخ�زن النفاي�ات الم

لنفاي�ات ا مرفق للتخلص منخزناً طويل األجل، واألنشطة التي تتم في مرحلة ما بعد إغالق 
المشعـّة بكميات يـُعتد بھا، والوقت الذي تـُنفـّذ فيه ھ�ذ� األنش�طة (أي، س�واء تـُنف�ـّذ ف�ي وق�ت 

 مبكـّر أو يؤجل تنفيذھا إلى وقت الحق عندما تكون فيه المستويات اإلشعاعية أدنى).

المخ�اطر  ىراع�تُ لنفايات المشعـّة بكميات يـُعتّد بھا، ا مرفق للتخلص منحالة  وفي -٤٣-٤
مخ�اطر تنش�أ  ، ق�دل�تخلصلمرف�ق في أعقاب إغ�الق و اإلشعاعية في مرحلة ما بعد اإلغالق.

إشعاعية من عمليات تحدث تدريجياً، مثل تدھور حالة الحواجز، ومن أحداث غي�ر مترابط�ة 
في عزل النفايات، مثل االقتح�ام البش�ري غي�ر المقص�ود أو ت�يي�رات مفاج��ة يمكن أن تؤثـّر 

  تحدث في ظروف جيولوجية.

 ]٦[بشأن التخلـّص من النفاي�ات المشع�ـّة  المحددة منشور متطلبات األمان ويشترط -٤٤-٤
��رورة تحقي�ق  –األح�داث  افتراض وقوعبالنظر إلى أوجه عدم اليقين الكامنة في عمليات 

 ، وذل��� م��ثالً توكي��د معق��ول لالمتث��ال لمتطلب��ات األم��ان المتعلق��ة بالمخ��اطر الطويل��ة األج��ل
تحقي��ق التوكي��د المعق��ول لالمتث��ال ع��ن طري��ق تكمل��ة  وي��تم باس��تخدام أس��� منطقي��ة متع��ّددة.

سيكفل بتصميمه  مرفق التخلصبأدلـّة نوعية تثبت أن  مرفق التخلصالتقديرات الكمية ألداء 
  لنفايات.(احتواء) لعزل توفير احتجاز و

  الدفاع في العمق وھوامش األمان

 الدفاع في العمق تقييم :١٣رقم  المتطلب

يـُحّدد في تقييم الدفاع في العمق ما إذا �ان�ت ق�د و��عت ترتي��ات وافي�ة عل�� ��ل مس�تو� 
 من مستويات الدفاع في العمق.
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د في تقييم الدفاع في العمق م�ا إذا كان�ت ق�د وض�عت ترتيب�ات وافي�ة عل�ى ك�ل دَّ يـُحَ  -٤٥-٤
أو المنظم�ة مستوى من مستويات الدفاع في العم�ق لض�مان إمكاني�ة قي�ام الش�خص المس�ؤول 

 عن المرفق بما يلي:المسؤولة 

معالجة االنحرافات عن مس�ار التش�غيل الع�ادي، أو معالج�ة االنحراف�ات، ف�ي حال�ة  (أ)
 ، عن مسار تطّوره المتوقـّع على المدى الطويل؛تخلصمرفق ال

كشف وإنھاء االنحرافات المتصلة باألمان عن مسار التشغيل العادي أو عن مس�ار  (ب)
 تطّوره المتوقـّع على المدى الطويل في حالة حدوث انحرافات؛

دةمراقبة الحوادث ضمن الحدود  (ج)  في التصميم؛ المحدَّ
تحدي��د ت��دابير ترم��ي إل��ى التخفي��ف م��ن عواق��ب الح��وادث الت��ي تتج��اوز الح��دود  (د)

 المـُحتاط لھا في التصميم؛
التخفي��ف م��ن المخ��اطر اإلش��عاعية المنطوي��ة عل��ى احتم��ال ح��دوث انطالق��ات م��ن  (ھـ)

 المواد المشعـّة.

لمادي��ة ف��ي تقي��يم األم��ان مس��تويات الحماي��ة الالزم��ة، بم��ا فيھ��ا الح��واجز ا ددَّ ت��ـُحَ و -٤٦-٤
الحتواء المواد المشعـّة في أماكن معيـّنة، والضوابط اإلدارية الداعمة الالزمة لتحقيق الدفاع 

 ذلك تحديد ما يلي: ويشمل في العمق.

 وظائف األمان التي يجب إنجازھا؛ (أ)
 التحّديات التي يـُحتمل أن تواجه وظائف األمان تلك؛ (ب)
 التحّديات وما يلزم من أوجه للتصّدي لھا؛اآلليات التي تسبب نشوء تلك  (ج)
 الترتيبات التي تم وضعھا للحيلولة دون حدوث تلك اآلليات؛ (د)

الترتيبات التي تم وضعھا الكتشاف أو رصد الت�دھور الن�ات� ع�ن تل�ك اآللي�ات، إذا  (ھـ)
 كان ذلك أمراً عمليا؛

 وظائف األمان.الترتيبات المتعلقة بالتخفيف من العواقب في حالة إخفاق  (و)

د ف�ي تقي�يم دَّ أجل تحديد ما إذا كان الدفاع في العمق ق�د نـُف�ـّذ تنفي�ذاً وافي�اً، ي�ـُحَ  ومن -٤٧-٤
 األمان:

ع�دد التح�ّديات الت�ي تواج�ه س�المة  تقل�يص ما إذا كانت قد أعطيت أولوية لم�ا يل�ي: (أ)
و تج�اوزه مستويات الحماية والح�واجز المادي�ة؛ والحيلول�ة دون إخف�اق أي ح�اجز أ

في حالة مواجھته تحدياً؛ والحيلولة دون أن يؤدي إخفاق أح�د الح�واجز إل�ى إخف�اق 
ح��اجز �خ��ر؛ والحيلول��ة دون ح��دوث انطالق��ات ذات ش���ن م��ن الم��واد المشع��ـّة إذا 

 حدث إخفاق في حاجز ما؛
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منھ��ا ع��ن األخ��ر�  لٌّ م��ا إذا كان��ت مس��تويات الحماي��ة والح��واجز المادي��ة مستقل��ـّة ك�� (ب)
 در الممكن عمليا؛بالق

م��ا إذا ك��ان ق��د أول��ي اھتم��ام خ��ا� لألح��داث الداخلي��ة والخارجي��ة الت��ي ي��ـُحتمل أن  (ج)
تؤثـّر تأثيراً سلبياً في أكثر من حاجز واحد فجأة أو أن تسبب عّدة أعط�ال ف�ي نظ�م 

 الحماية في آن معاً؛
مس��تويات ال��دفاع المطلوب��ة  م��ا إذا كان��ت ق��د نـُف��ـّذت ت��دابير مح��ّددة لض��مان عولي��ة (د)

 وفعاليتھا.

د في تقي�يم األم�ان م�ا إذا كان�ت ق�د روعي�ت ھ�وامش أم�ان وافي�ة ف�ي تص�ميم يـُحَ و -٤٨-٤ دَّ
المرف��ق وتش��غيله أو ف��ي تنفي��ذ النش��اط ف��ي إط��ار التش��غيل الع��ادي وف��ي الواقع��ات التش��غيلية 

ا�خف�اق ف�ي أي م�ن المتوقـّعة أو ظروف الحوادث بحيث يتوافر ھامش واس�ع حي�ال ح�ا�ت 
الھياك��ل وال��نظم والمكّون��ات فيم��ا يخ��� أي م��ن الواقع��ات التش��غيلية المتوق��ـّعة أو أي م��ن 

ھوامش األمان عادة ً في المدونات والمعايير كما تحددھا  وتـُحددّ  ظروف الحوادث المحتملة.
مع�ايير القب�ول  د ف�ي تقي�يم األم�ان م�ا إذا ك�ان ق�د ت�م وض�عدَّ ي�ـُحَ و الھيئة الرقابية ذات الصلة.

  المتعلقة بكل جانب من جوانب تحليل األمان بحيث تكفل ھامشا وافياً لألمان.

تجّن�ب أي كافي�ة ل ھ�وامش أن ھن�ا�م�ن  يتثبَّت تقييم األمان حيثما أمكن عملياً،و -لفأ-٤٨-٤
 غير مقبولة. قد تكون لھا عواقب ٩حافة الھاويةتأثيرات ل

 األمان تحليل

 تحليل األمان نطاق :١٤رقم  المتطلب

ي�تم ف��ي تحلي��ل األم��ان ت�ي�يم أداء المرف��ق أو النش��اط ف��ي �مي�� الح��ا�� التش��غيلية و����ل�، 
  وحسب الضرورة، في مرحلة ما بعد التشغيل.

د في تحليل األمانيـُحَ  -٤٩-٤ ما إذا كان المرفق أو النش�اط ف�ي حال�ة امتث�ال لمتطلب�ات  ١٠دَّ
  .األمان والمتطلبات الرقابية ذات الصلة

 
ح�ا�ت إح�د�  م�ن انتق�ال مف�اج� شاذة على نحو خطير ناجمة عن ألوضاع مثالھو ‘ تأثير حافة الھاوية’ ٩    

 ح�دوث اخ�تالف طفي�ف ف�ي ق�يمأو  ف�ي أيٍّ م�ن المع�الم انح�راف طفي�فح�دوث  بع�د مرفق ما إلى حال�ة أخ�ر�
   ].٥المدخالت [

ويشكِّل تحليل األم�ان الرس�مي  .ما ھو تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بمرفق أو نشاط ‘األمان تحليل’  ١٠    
(وطوال العم�ر  تـُنفـّذ طوال عملية التصميمالتي منھجية العملية جزًءا من تقييم األمان العام، أي أنه جزء من ال

 لضمان أن يفي التصميم المقترح (أو الفعلي) بجميع متطلب�ات األم�ان ذات الص�لة التشغيلي للمرفق أو النشاط)
]٥.[  
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التش�غيل أثن�اء ظ�روف جمي�� الل العواقب التي تنش�أ م�ن ونافي تحليل األمان تَ ويتم  -٥٠-٤
حس�ب االقتض�اء) والح�االت المت�واترة والعواق�ب  ،العادي (بما يشمل بدء التشغيل واإلغ�الق

التحلي��ل عل��ى  ي��ـُجرىو المرتبط��ة بجمي��� الواقع��ات التش��غيلية المتوق��ـّعة وظ��روف الح��وادث.
ب��المرفق أو  ةالمرتبط�� ةاإلش��عاعياألخط��ار نط��اق ومس��توى م��ن التفص��يل بم��ا ي��وازي حج��م 

، ومدى تعقـُّد المرف�ق أو النش�اط، وأوج�ه األمان النشاط، وتواتر األحداث المدرجة في تحليل
 ادثالح�و تحلي�لكذلك  وُيجرى .األمان عدم اليقين الكامنة في العمليات التي تـُدَرج في تحليل

   .التأھب لحاالت الطوارئ ألغراض

د ف��ي تحلي��ل األم��ان الواقع��ات التش��غيلية المتوق��ـّعة وظ��روف الح��وادث الت��ي ت��ـُحَ و  ٥١-٤ دَّ
ذل��ك جمي��� األح��داث والعملي��ات الداخلي��ة والخارجي��ة الت��ي ق��د  ويش��مل تشك��ـّل تح��ّدياً ل�م��ان.

تترتـّب عليھا عواقب تمّس الحواجز المادي�ة المس�تخدمة ف�ي احت�واء الم�واد المشع�ـّة أو الت�ي 
خت��ار الس��مات واألح��داث والعملي��ات الت��ي تُ و ١١تس��بب بش��كل �خ��ر نش��وء مخ��اطر إش��عاعية.

ت�وفير مب�ّررات تم ي ومنطقي ومخط�ط، وي�ستـُراعى في تحليل األمان على أساس نھج نظام
 ١٢تثب��ت أن عملي��ة تحدي��د جمي��� الس��يناريوھات ذات الص��لة باألم��ان ش��املة بالق��در الك��افي.

يستند التحليل إلى فرز األح�داث والعملي�ات ف�ي فئ�ات ووض�� ح�دود لھ�ا عل�ى نح�و مالئ�م، و
 خفاقات التامة.اإلخفاقات الجزئية في المكّونات أو الحواجز باإلضافة إلى اإل ىراعتو

ذل�ك خب�رة التش�غيل  ويش�مل تـُراعى في تحليل األمان خبرة التشغيل ذات الص�لة.و -٥٢-٤
المكتسبة من المرف�ق الفعل�ي أو النش�اط الفعل�ي، حيثم�ا وج�دا، وخب�رة التش�غيل المكتس�بة م�ن 

ً  ذل�ك ويشمل مرافق وأنشطة متشابھة. مراع�اة الواقع�ات التش�غيلية المتوق�ـّعة وظ�روف  أيض�ا
م�ن ذل�ك ھ�و تحدي�د س�بب  والھ�دف الحوادث التي نشأت أثناء تشغيل المرفق أو تنفيذ النشاط.

الواقعات التشغيلية المتوقـّعة أو ظ�روف الح�وادث، و�ثارھ�ا المحتمل�ة، وخطورتھ�ا، وفع�ـّالية 
 اإلجراءات التصحيحية المقترحة.

 القطعي واالحتمالي النھجان :١٥رقم  المتطلب

 ن القطعي واالحتمالي.ياألمان كال النھجَ يـُدرج في تحليل 

ن القطع���ي واالحتم���الي يكم���ـّل الواح���د منھم���ا األخ���ر ويمك���ن أن يْ أن النھَج��� تبي���ـّن -٥٣-٤
يك�ون نط�اق ك�ل و يـُستخدما معاً في توفير مدخالت في إط�ار عملي�ة متكامل�ة لص�ن� الق�رار.

 
المالحظة أنه تـُستخدم مصطلحات مختلفة ل�ش�ارة إل�ى األح�داث والعملي�ات الداخلي�ة والخارجي�ة  تجدر  ١١    

فيم�ا  المث�ال، ي�ـُستخدم مص�طل� "األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية" س�بيل فعل�ى لمختلف أنواع المرافق واألنش�طة.
يخّص مفاعالت البحوث، في حين جرت العادة على اس�تخدام مص�طل� "الس�مات واألح�داث والعملي�ات"، فيم�ا 

  .]٥[ يخّص أمان النفايات المشعـّة
  .]٥حداث [ُيقصد بكلمة "سيناريو" مجموعة افتراضية أو مسلم بھا من الظروف و/أو األ  ١٢    
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لنش���اط مت���ـّسقاً م���ع ال���نھج ن القطع���ي واالحتم���الي الل���ذين ي���ـُجريان للمرف���ق أو ايم���ن التحليل���
ج.   المتدرِّ

النھج القطع�ي ھ�و تحدي�د وتطبي�ق مجموع�ة قواع�د ومتطلب�ات قطعي�ة عل�ى  وھدف -٥٤-٤
م���ن ھ���ذ� القواع���د  ويتوق���ـّع تص���ميم وتش���غيل المراف���ق أو عل���ى تخط���يط وتنفي���ذ األنش���طة.

ى المخاطر والمتطلبات، عندما يتم الوفاء بھا، أن تبعث على درجة عالية من الثقة بأن مستو
اإلش��عاعية الت��ي يتع��ّرض لھ��ا الع��املون وأف��راد الجمھ��ور، الناش��ئة م��ن المرف��ق أو النش��اط، 

ط ف�ي ستكون على مس�توى م�نخفض يمك�ن قبول�ه. يع�ّوض ع�ن أوج�ه  قطع�يال�نھج ال والتح�وُّ
ً ن، بت�وفير� ھامش�ــ�ـأداء العامليف�ي ف�ي أداء المع�ّدات، و ، مث�ل ع�دم الت�يقنعدم التيقـّن  اً كافي�ا

  .مانألل

أي تحلي��ل احتم��الي لألم��ان ھم��ا تحدي��د جمي��ع العوام��ل الت��ي تس��اھم مس��اھمة  وھ��دفا -٥٥-٤
كبيرة في المخاطر اإلشعاعية التي تنشأ من المرفق أو النشاط، وتقييم مدى دقـّة التوازن ف�ي 

مج��ال  وف��ي عم��وم التص��ميم وم��دى وفائ��ه بمع��ايير األم��ان االحتم��الي حيثم��ا ج��رى تحدي��دھا.
مف���اعالت البح���وث، يست���ـَخدم التحلي���ل االحتم���الي لألم���ان نھج���اً ش���امالً مبني���اً بش���أن تحدي���د 

يشك��ـّل أداة مفاھيمي��ة ورياض��ية تت��ي� اس��تخال�  وھ��و الس��يناريوھات المفض��ية إل��ى أعط��ال.
النھج االحتمالي فرضيات واقعية كلما أمكن ذل�ك ويت�ي�  ويـَستخدم تقديرات عددية للمخاطر.

أتاحت النـُھـُْج االحتمالي�ة  وربما معالجة العديد من أوجه عدم التيقـّن معالجة صريحة.إطاراً ل
رؤى تنفذ إلى كنه أداء النظم، والعولية، والتفاعالت ومواطن الضعف في التصميم، وتطبيق 

 الدفاع في العمق، والمخاطر، قد ال يكون ممكناً استخالصھا من تحليل قطعي.

إدخ��ال التحس��ينات عل��ى عم��وم ال��نھج المت��ـَّبع حي��ال تحلي��ل األم��ان تكام��ل  وأت��ا� -٥٦-٤
تزاي��د ج��ودة النم��اذج والبيان��ات ذات  وم��ع ن القطع��ي واالحتم��الي عل��ى نح��و أفض��ل.يالنھج��

المس��تقاة م��ن الص�لة، يمك��ن اس�تحداث تحلي��ل قطع�ي أكث��ر واقعي��ة واالس�تفادة م��ن المعلوم�ات 
التركي��ز عل��ى  ويتزاي��د ريوھات المفض��ية إل��ى ح��وادث.االحتم��الي ف��ي اختي��ار الس��يناالتحلي��ل 

تحديد الوسائل التي يجب بھا إثبات االمتثال لمعايير األمان القطعي، وذلك، مثالً، عن طريق 
 ھوامش األمان. وضعأساليب وتحديد  فترات ثقة فاصلةتحديد 

 للحكم على األمان معايير :١٦رقم  المتطلب

د معايير للحكم على   األمان ألغراض تحليل األمان.تـُحدَّ

د ألغراض تحليل األمان معايير للحكم على األم�ان بحي�ث تك�ون كافي�ة للوف�اء تـُحَ  -٥٧-٤ دَّ
 ]١[ أساس�يات األم�انبھدف األمان األساس�ي ولتطبي�ق مب�اد� األم�ان األساس�ية المق�ّررة ف�ي 

إلى ذلك،  وباإلضافة قابية.وللوفاء بمتطلبات كل من المصمـّم والمنظمة المـُشغـّلة والھيئة الر



25
٢٥ 

يجوز وضع معايير تفصيلية تساعد على تقييم االمتث�ال لھ�ذ� األھ�داف والمب�اد� والمتطلب�ات 
ذات المس�توى األعل��ى، بم��ا ف��ي ذل��� مع��ايير المخ��اطر الت��ي ھ��ي ذات ص��لة باحتم��ال ح��دوث 

 مة.واقعات تشغيلية متوقـّعة أو احتمال وقوع حوادث تتسبـّب في مخاطر إشعاعية جسي

 عدم التيقـّن والحساسيـّةجوانب  تحليل :١٧رقم  المتطلب

�����ي نت���ا�� تحلي����ل األم����ان  ويراع�����ع����دم التيق����ـّن والحساسي���ـّة جوان���ب تحلي����ل  ُيج���ر�
 واالستنتاجات التي تـُستخلص منه. 

تحلي��ل األم��ان، ب��درجات متفاوت��ة، تنب��ؤات ب��الظروف الت��ي س��تھيمن ف��ي  يتضم��ـّن -٥٨-٤
ثم�ة عل�ى ال�دوام أوج�ه ع�دم  وستظلّ  ا بعد التشغيلية للمرفق أو النشاط.المراحل التشغيلية وم

مرتبط��ة بتل��� التنب��ؤات الت�ي ستتوق��ـّف عل��ى طبيع��ة المرف�ق أو النش��اط وم��دى تعق��ـّد  ١٣تيق�ـّن
أوج�ه ع�دم التيق�ـّن ھ�ذ� ف�ي نت�ائج تحلي�ل األم�ان واالس�تنتاجات الت�ي  ىراع�وت تحليل األم�ان.

  تـُستخلص منه.

د خص��ائص أوج��ه ع��دم التيق��ـّن الت��ي تش��وب تحلي��ل األم��ان تبع��اً لمص��درھا و -٥٩-٤ ت��ـُحدَّ
 وطبيعتھا ومداھا، باستخدام أساليب كمـّية، أو تقديرات اجتھادية مھنية، أو باستخدامھما معاً.

عدم التيقـّن والحساسية تناول أوجه ع�دم التيق�ـّن الت�ي ق�د تك�ون لھ�ا ت�أثيرات  ييتم في تحليلَ و
تحلي�ل  وينطب�ق تحليل األمان وعلى أية قرارات تـُت�ـّخذ عل�ى أس�ا� ھ�ذ� النت�ائج. على نتيجة

عدم التيقـّن بصورة رئيسية على التوليف اإلحصائي وتكاثر أوجه عدم التيق�ـّن ف�ي البيان�ات، 
ف���ي ح���ين ينطب���ق تحلي���ل الحساس���ية عل���ى تأث���ـّر النت���ائج بالفرض���يات الرئيس���ية المتعلق���ة 

 ريوھات أو النمذجة.بالبارامترات أو السينا

 الشفرات الحاسوبية استخدام :١٨رقم  المتطلب

تخ���� للتحق��ـّق والت���ديق �ي��ة �س��اليب حس��ابية وش��فرات حاس��وبية ت��ـُستخدم ���ي تحلي��ل 
 األمان. 

 
عل��ى مخ��اطرة (أو عش��وائي) وع��دم تيق��ـّن  يتي��ـّقن منط��و ع��دموجھ��ان لحال��ة ع��دم التيق��ـّن، وھم��ا:  ثم��ة  ١٣    

التيق��ـّن المنط��وي عل��ى مخ��اطرة ھ��و ذو ص��لة باألح��داث أو الظ��واھر الت��ي تح��دث عل��ى نح��و  فع��دم معرف��ي.
ھ�ذ� كامن�ة ف�ي البني�ة المنطقي�ة للنم�وذج  ع�دم التي�ـّقن وجوان�بعشوائي، مثل األعطال العشوائية في المع�ّدات. 

أي  وف�ي عدم التيقـّن المعرفي فھو مرتبط بحالة المعارف المتعلقة بمشكلة بعينھا ھي قيد النظر. أما االحتمالي.
 تحليل يتناول ظاھرة طبيعي�ة أو ف�ي أي نم�وذج م�ن نم�اذج تحليلھ�ا، تتع�ّدد أوج�ه التبس�يط أو تق�ديم الفرض�يات.

بالمشاكل البسيطة نسبياً، قد يغفل نموذج من النم�اذج بع�� الجوان�ب الت�ي ي�ـُرتأى أنھ�ا غي�ر فيما يتعلق  وحتى
إل�ى ذل�� أن حال�ة المع�ارف ف�ي ح�دود التخص�ـّصات العلمي�ة  ي�ـُضاف ذات أھمية للتوصـّل إلى الحّل المنش�ود.

لھ�ا يتسب�ـَّبان ف�ي أوج�ه أوج�ه تبس�يط المع�ارف وع�دم اكتما وتع�ّدد والھندسية ذات الصلة قد تكون غير مكتمل�ة.
  عدم تيقـّن حيال التنبؤ بالنتائج المترتـّبة على مشكلة محّددة.
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ع لدرجة كافية من التحقـّق والتصديق أية أساليب حس�ابية وش�فرات حاس�وبية خضَ تُ  -٦٠-٤
ّ  تـُستخدم في تحليل األمان. من النموذج ھو العملية التي تحّدد أن النم�وذج الحس�ابي  قوالتحقـ

أي تحدي�د م�ا إذا  ؛يـُنفـِّذ تنفيذاً صحيحاً النموذج المفاھيمي أو النم�وذج الرياض�ي المقص�ودين
 الش��فراتكان��ت المع��ادالت والبيان��ات الفي�يائي��ة الض��ابطة ق��د تجس��ـّدت تجس��يداً ص��حيحاً ف��ي 

من شفرة النظام ھو استعراض تش�فير المص�در قياس�اً عل�ى وص�فه ف�ي  والتحقـّق الحاسوبية.
النموذج ھ�و العملي�ة الت�ي تح�ّدد م�ا إذا ك�ان النم�وذج الرياض�ي  وتصديق وثائق شفرة النظام.

النم�وذج  تنب��اتيمثل النظام الحقيقي الخاضع للنمذجة تمثيالً وافياً، وذلك عن طريق مقارنة 
شفرة النظام ھو تقييم ص�حة الق�يم  وتصديق لبيانات التجريبية.بمالحظات النظام الحقيقي أو ا

التي تنبأت بھا شفرة النظ�ام ع�ن طري�ق مض�اھاتھا بالبيان�ات التجريبي�ة ذات الص�لة المتعلق�ة 
أوجه عدم التيقـّن، وعمليات التقريب التي تـُجرى في  أما بالظواھر المھمة المـُتوقـّع حدوثھا.
لنم��اذج واألس��� الت��ي تنط��وي عليھ��ا البيان��ات، والكيفي��ة الت��ي النم�اذج، وأوج��ه القص��ور ف��ي ا

د في إط�ار عملي�ة دَّ ن ويـُحَ يـَّ يجب أن تـُراعى بھا ھذه العناصر في تحليل األمان، فجميعھا يـُبَ 
َ تَ إلى ذلك، يُ  وباإلضافة التصديق. د من أن المستفيدين م�ن الش�فرة ذات الص�لة ل�ديھم خب�رة كـَّ أ

 شفرة على نوع المرفق أو النشاط المقّرر إخضاعھما للتحليل.كافية في تطبيق ھذه ال

 البيانات المتأتـّية من خبرة التشغيل استخدام :١٩رقم  المتطلب

 تـُجمـَع وتـُقيـَّم البيانات المتعلقة بأداء األمان التشغيلي. 

م��ا س��ّوغت ذل��ك المخ��اطر اإلش��عاعية المحتمل��ة المرتبط��ة ب��المرفق أو النش��اط،  إذا -٦١-٤
يـَّم البيانات المتعلقة بأداء األم�ان التش�غيلي، بم�ا ف�ي ذل�ك س�جالت الحادث�ات مث�ل ـَع وتـُقَ تـُجمَ 

األخط��اء البش��رية، وأداء نظ��م األم��ان، والجرع��ات اإلش��عاعية، وتولي��د النفاي��ات وال��دوافق 
ن نط��اق البيان�ات الم�راد جمعھ��ا بش�أن المراف�ق واألنش��طة متطابق�اً م�ع ال��نھ� يك�وو المشع�ـّة.
ج. يتعل�ق ب�المرافق المعق�ـّدة، تـُجم�ـَع البيان�ات عل�ى أس�ا� مجموع�ة م�ش�ـّرات  وفيم�ا المتدرِّ

المتعلق��ة بخب��رة  وُتس��تخَدم البيان��ات ل�م��ان التش��غيلي ج��رى تحدي��دھا بش��أن المرف��ق المعن��ي.
ضاء، الستيفاء تقييم األمان والستعراض النظم اإلدارية؛ وذلك م�ا ي�رد ، حسب االقت التشغيل

 . ٥وصفه على نحو أوفى في القسم 

 الوثائق

 تقييم األمان وثائق :٢٠رقم  المتطلب

 تـُوثـَّق النتائج واالستنباطات التي يتوصـّل إليھا تقييم األمان. 
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الت�ي يتوص�ـّل إليھ�ا تقي�يم األم�ان، تـُوثـَّق، حسب االقتض�اء، النت�ائج واالس�تنباطات  -٦٢-٤
على شكل تقرير أمان يعكس مدى تعق�ـّد المرف�ق أو النش�اط والمخ�اطر ا�ش�عاعية المرتبط�ة 

التثب��ـّت م��ن أن  ألغ��را�تقري��ر األم��ان التقييم��ات والتحالي��ل الت��ي أجري��ت  ويع��ر� بھم��ا.
لب��ات المق��ّررة ف��ي المرف��ق أو النش��اط ھم��ا ف��ي حال��ة امتث��ال لمب��اد� األم��ان األساس��ية وللمتط

منش��ور متطلب��ات األم��ان ھ��ذا، وألي��ة متطلب��ات أم��ان أخ��رى حس��بما ھ��ي مق��ّررة ف��ي ق��وانين 
 ولوائح وطنية. 

النتائج الكمية والنوعية التي يتوصـّل إليھا تقييم األمان األساس ال�ذي يق�وم  وتشكـّل -٦٣-٤
ة وحجج تثبت متان�ة وعولي�ة تقي�يم نتائج تقييم األمان بأدلـّة داعم وتـُكمـَّل عليه تقرير األمان.

 األمان وفرضياته، من ضمنھا معلومات عن أداء فرادى مكّونات النظم حسب االقتضاء. 

يوثـِّق تقرير األمان تقييم األمان بنطاق وتفصيل كافيين بحيث يدعم االستنتاجات  و -٦٤-٤
مس��تقّل يش��مل  الت��ي ي��تم الخل��وص إليھ��ا وبحي��ث يوف��ـّر م��ـُدخالت تف��ي بمتطلب��ات اس��تعرا�

ـْن التحقـّقي والرقابي.  تقرير األمان ما يلي:  ويتضمـّن الجانبي

تبريراً الختيار الواقعات التشغيلية المتوقـّعة وظ�رو� الح�وادث الت�ي روعي�ت ف�ي  (أ)
 التحليل؛ 

لمح��ة عام���ة وم��ا يل���زم م��ن تفاص���يل ع��ن جم���� البيان��ات، والنمذج���ة، والش���فرات  (ب)
 ي استخدمت؛ الحاسوبية، والفرضيات الت

 المعايير التي استخدمت لتقييم نتائج النمذجة؛  (ج)
نت��ائج التحلي��ل بم��ا يش��مل أداء المرف��ق أو النش��اط، والمخ��اطر ا�ش��عاعية المتكب��ـّدة،  (د)

 ومناقشة أوجه عدم التيقـّن التي انطوى عليھا التحليل؛ 
ع�ن تحدي�د م�ا ھ�و  االستنتاجات بشأن م�دى قب�ول مس�توى األم�ان المـُتحق�ـَّق فض�الً  (ھـ)

 ضروري من تحسينات ومن تدابير إضافية.

ظ بتقري�ر األم�ان إل�ى ح�ين إتم�ام فَ ح�تَ ويُ  تقري�ر األم�ان حس�ب الض�رورة. ىفوستَ ويُ  -٦٥-٤
 إخراج المرفق من الخدمة وتفكيكه أو إلى حين إنھ�اء النش�اط ورف�� الض�وابط الرقابي�ة عن�ه.

ظ بتقري�ر األم�ان لفت�رة مطّول�ة م�ن فَ ح�تَ المشع�ـّة، يُ لنفاي�ات ا بمرفق ال�تخلص م�نيتعلق  وفيما
 . مرفق التخلصالزمن بعد إغالق 
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 المستقلّ  التحقـّق

 المستقلّ  التحقـّق :٢١رقم  المتطلب

تـُجري المنظمة المـُشغـِّلة تحقـّقاً من تقي�يم ا�م�ان ب��ور� مستقل�ـّة قب�ل أن تس�ت�دمه ��� 
 أو قبل تقديمه إلى الھيئة الرقابية.

تج��ري المنظم��ة المـُشغ��ـِّلة تحق��ـّقاً م��ن تقي��يم األم��ان بص��ورة مستقل��ـّة �رض��ه رف��ع  -٦٦-٤
 مستوى الثقة بتقييم األمان قبل أن تستخدمه ھي أو قبل تقديمه إلى الھيئة الرقابية.

التحقـّق المستقّل من قـِبل أفراد أو فري�ق م�ھ�ـّلين ومتمّرس�ين عل�ى النح�و  ويـُجرى -٦٧-٤
م��ن  والھ��دف أن يكون��وا �ي��ر األف��راد أو الفري��ق ال��ذين أج��روا تقي��يم األم��ان.المناس��� عل��ى 

 التحقـّق المستقّل ھو تحديد ما إذا كان تقييم األمان قد أجري بطريقة مقبولة. 

عَرض ف�ي إط�ار التحق�ـّق المس�تقّل ذات�ه الق�رارات الت�ي ات�ـّخذت بش��ن نط�اق ت�ـُستَ و -٦٨-٤
وذل��ك للت�ك���ـّد م���ن ات��ـّساق ھ���ذه الق��رارات م���ع ال���نھ�  التحق��ـّق المس���تقّل ومس��توى تفاص���يله

ج، ومن أنھا تعكس المخاطر اإلشعاعية المحتملة المرتبطة ب�المرفق أو النش�اط وم�دى  المتدرِّ
 .)٤-٣(أنظر الفقرة  نضجھما وتعقـّدھما

يجمع التحقـّق المستقّل بين استعراض شامل، لتحديد ما إذا كان تقييم األمان ال�ذي و -٦٩-٤
ي شامالً، وفحوصات فورية يـُجرى فيھا استعراض تفصيلي أكثر من ذلك بكثير بحي�� أجر

يرك��ـّز عل��ى تل��ك الجوان��� م��ن تقي��يم األم��ان الت��ي لھ��ا أبل��� األث��ر عل��ى المخ��اطر اإلش��عاعية 
ر ف��ي إط��ار التحق��ـّق المس��تقّل فيم��ا إذا كان��ت ثم��ة أي��ة ي��ـُنظَ و الناش��ئة م��ن المرف��ق أو النش��اط.

 المخاطر اإلشعاعية لم تكن قد أخذت في الحسبان. عوامل تساھم في 

د في التحقـّق المستقّل ما إذا كانت النماذج والبيانات المستخدمة تمث�ـّل تمث�يالً و -٧٠-٤ تـُحدَّ
  صحيحاً تصميم المرفق وتشغيله أو تخطيط النشاط وتنفيذه.

منفص�الً لتقتن�ع بنفس�ھا أن الھيئة الرقابية تحقـّقاً مستقالً  ُتجريإلى ذلك،  وباإلضافة -٧١-٤
ك�ان العم�ل يج�ري م إثباتاً وافياً عم�ا إذا تقييم األمان مقبول ولتحديد ما إذا كان ھذا التقييم يقدِّ 

وقي�ام الھيئ�ة الرقابي�ة بالتحق�ـّق ال يشك�ـّل ج�زءاً  ١٤المتطلبات القانونية والرقابية.ب وفاءال على
ب�ه م�ن  من اإلجراءات العملية التي تتـّبعھا المنظم�ة المـُشغ�ـّلة ويج�� أالّ ي�ـُستخدم أو ي�ـُّدعى

  قـِبل المنظمة المـُشغـّلة على أنه جزء من تحقـّقھا المستقّل.
 

نطاق ومدى التحقـّق المستقّل الذي تجريه الھيئة الرقابية مرھونان بحرية التصّرف الت�ي تتمت�ـّع بھ�ا  إنَّ   ١٤    
  .المعنية دولةال
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 إدارة تقييم األمان واستخدامه وتعھـّده  - ٥

 تقييم األمان إدارة :٢٢رقم  المتطلب

ط إنت�ا� تقي�يم األم�ان وتن��يم ��ذه العملي�ات وتطبيقھ�ا  االعمليات اإلجرائية التي يتم بھ ُتخطَّ
 ومراجعتھا واستعراضھا. 

 تقييم األمان استخدام :٢٣رقم  المتطلب

ت���ـُستخدم نت���ائج تقي���يم األم���ان لت�دي���د البرن���امج ال���ذي يتن���اول جوان���ب التعھ���ـّد والمراقب���ة 
والتفت���ي�� ولت�دي���د اإلج���راءات الت���ي ست���ـُوضع موض���ع التنفي���ذ ب�����ن جمي���ع األن����طة 

وب����ن الت���ّدي للواقع��ات الت����يلية المتوق��ـّعة  ،الت����يلية ذات األ�مي��ة بالنس��بة ل�م��ان
وال���واد�� ولت�دي��د الكف��اءات ال��م��ة للع��املين المعني��ين ب��المرفق أو الن���اط� و�تخ��اذ 

 عليم بالمخاطر. قرارات وفق نھج متكامل 

 تقييم األمان تعھـّد :٢٤رقم  المتطلب

 استعراض واستيفاء تقييم األمان دورياً. يتم

تقي��يم األم��ان ع��امالً رئيس��ياً يس��اعد عل��ى تمك��ين المن�م��ة المـُش���ـّلة م��ن إدارة  ي��ـُعدّ  -١-٥
زم إلثب�ات أيضاً أحد المـُدخالت الحيوية في تقرير األمان الال وھو المرافق واألنشطة بأمان.

  االمتثال للمتطلبات الرقابية.

يمك�ن تحقي�ق األم�ان إال إذا  وال األمان بحد ذاته ال يمكن�ه أن يحق�ـّق األم�ان. وتقييم -٢-٥
كان��ت الفرض��يات الت��ي ت��ـُبنى عل��ى أساس��ھا الم��ـُدخالت ص��حيحة، وكان��ت الح��دود والش��روط 

 ّ راً عن حالة المرفق أو النشاط كما ھي المنبثقة عنھا جار تنفيذھا وتعھـّدھا، وكان التقييم معبـ
واألنش�طة تت�ي�ـّر وتتط�ّور عل�ى م�د�  والمراف�ق بالفعل في أي مرحلة من المراحل الزمني�ة.

أعمارھ��ا التش���يلية (م��ن خ��الل، م��ثالً، عملي��ات التش��ييد، واإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة، والتش���يل، 
وتطّورھ�ا بفع�ل التع�ديالت  واإلخراج من الخدمة، والتفكيك أو اإلغالق) فض�الً ع�ن ت�ي�ـّرھا

والفھ��م ھم��ا ا�خ��ران يح��رزان تق��ّدماً م��� م��رور  والمعرف��ة والتحس��ينات وم�ث��ـّرات التق��ادم.
تقي��يم األم��ان ليجس��ـّد تل��ك الت�يي��رات ولي���ّل س��اري  ىفوس��تَ ويُ  ال��زمن واكتس��ا� الخب��رات.

توفير خط قاعدي أساسي يقوم علي�ه تقي�يم من أجل تقييم األمان مھم أيضاً  واستيفاء المفعول.
فيم�ا يخ�ّص المراف�ق المخص�ـّصة  -بيانات الرص�د وم�ش�ـّرات األداء مس�تقبالً، ومھ�م ك�ذلك 

إلتاحة سجل مرجعي مالئم بشأن اس�تخدام الموق��  –لخزن النفايات المشعـّة والتخلـّص منھا 
  مستقبالً.
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مـُدخالت التي يجب التأكـّد م�ن امتثالھ�ا ض تقييم األمان لتحديد فرضيات العرَ ستَ ويُ  -٣-٥
 للمتطلبات عن طريق وضع ضوابط مالئمة على إدارة األمان. 

تقييم األمان أحد المـُدخالت ف�ي تعي�ين الح�دود والش�روط الت�ي يج�ب تنفي�ذھا  ويتيح -٤-٥
تشتمل ھذه اإلجراءات والضوابط على وسيلة تكف�ل و عن طريق إجراءات وضوابط مالئمة.

 لتأكـّد من االمتثال للحدود والشروط المذكورة في جميع األوقات.الرصد ل

م نت���ائج تقي���يم األم���ان لتحدي���د البرن���امج ال���ذي سيوض���ع لجوان���ب التعھ���ـّد س���تخدَ وتُ  -٥-٥
والمراقب��ة والتفت��ي�، وال��ذي س��وف يس��تخدم إج��راءات وض��وابط قابل��ة للمراجع��ة لض��مان م��ا 

  يلي:

 فاة؛ أن تكون جميع الشروط الالزمة مستو  (أ)
والنظم والمكّونات محافظة على سالمتھا وقدرتھا الوظيفي�ة  الھياكلأن تكون جميع   (ب)

  طوال عمرھا التشغيلي المطلوب.

م نتائج تقييم األمان لتحديد اإلجراءات التي ستـُوضع موض�ع التنفي�ذ بش�أن خدَ تـُستَ و -٦-٥
التص��ّدي للواقع��ات التش��غيلية جمي��ع األنش��طة التش��غيلية ذات األھمي��ة بالنس��بة ل�م��ان وبش��أن 

تقي��يم األم��ان كأح��د الم��ـُدخالت ف��ي تخط��يط  نت��ائج س��تخدموتُ الح��وادث. ظ��روف المتوق��ـّعة و
 .]٧[ عمليات التصّدي للطوارئ والتصّرف حيال الحوادث داخل الموقع وخارجه

رفق أو م نتائج تقييم األمان لتحديد الكفاءات الالزمة للعاملين المعنيين ب�المتـُستخدَ و -٧-٥
  النشاط، التي يـُسترشد بھا في تكوين شكل التدريب والمراقبة واإلشراف المتعلقة بھم.

م نت�ائج تقي�يم األم�ان الت�ـّخاذ ق�رارات وف�ق نھ�ج متكام�ل عل�يم بالمخ�اطر، تـُستخدَ و -٨-٥
ـْن القطع�ي واالحتم�الي  يمكن عن طريقه الجمع بين النت�ائج وال�ر�� الت�ي تنبث�ق ع�ن التقييمي�

متطلب��ات أخ��ر� ف��ي إط��ار ات��ـّخاذ ق��رارات بش��أن مس��ائل األم��ان المتعلق��ة ب��المرفق أو  وأي��ة
  النشاط.

إن تقي��يم األم��ان يوف��ـّر م��ـُدخال مھم��اً كھ��ذا ف��ي النظ��ام اإلداري للمراف��ق  وحي��ث -٩-٥
�خَ واألنشطة، تُ  ط العملي�ات اإلجرائي�ة الت�ي ي�تم بھ�ا إنت�اج ھ�ذا التقي�يم وتنظيمھ�ا ومراجعتھ�ا طَّ

ج.واستعر ي�ـُولى اعتب�ار للس�بل الت�ي يمك�ن بھ�ا  كم�ا اضھا بطريقة متطابقة م�ع ال�نھج المت�درِّ
إيص��ال النت��ائج وال��ر�� المنبثق��ة ع��ن تقي��يم األم��ان عل��ى أفض��ل وج��ه إل��ى طائف��ة واس��عة م��ن 
األطراف المھتم�ة، بم�ا يش�مل المصم�ـّمين، والمنظم�ات المـُشغ�ـِّلة، والھيئ�ة الرقابي�ة، وس�ائر 

إيص��ال النت��ائج المنبثق��ة ع��ن تقي��يم األم��ان إل��ى األط��راف المھتم��ة عل��ى نح��و  يك��ونو الفني��ين.
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متناسب مع المخاطر اإلشعاعية المحتملة الناشئة م�ن المرف�ق أو النش�اط وم�ن تعق�ـّد النم�اذج 
  واألدوات المستخدمة.

ً  ىفوس��تَ يُ ض وعرَ س��تَ ويُ  -١٠-٥ د مس��بقاً وفق��ا  تقي��يم األم��ان دوري��اً عل��ى فت��رات فاص��لة ت��ـُحدَّ
ي���ون م��ن الض��روري �ج��را� اس��تعراض دوري عل��ى نح��و أ�ث��ر  وق��د للمتطلب��ات الرقابي��ة.

 تواتراً يأخذ في الحسبان ما يلي:

 أية تغييرات قد تؤثـّر تأثيراً ذا شأن في أمان المرفق أو النشاط؛   (أ)
التطّورات المھمـّة في جوانب المعرفة والفھم (مثل التطورات الناشئة م�ن البح�و�   (ب)

 خبرة التشغيل)؛أو 
 القضايا الناشئة المتصلة باألمان بسبب شواغل رقابية أو حادثات جسيمة؛   (ج)

التع��ديالت المھم���ـّة م���ن �اوي��ة األم���ان الت���ي تط��رأ عل���ى الش���فرات الحاس���وبية أو   )د(
 التغييرات في بيانات المـُدخالت التي تـُستخدم في تحليل األمان. 
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