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 ن ار ان درة ذرا ط دوا وا  



  والمنشورات ذات الصلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختص���ة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامها األس���اس���ي، بأن تض���ع أو تعتمد   
معايير أمان بقص��د حماية الص��حة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، وأن 

  المعايير.تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه 

ص��ُدر المنش��ورات التي تض��ع الوكالة بواس��طتها هذه المعايير ض��من    س��لس��لة معايير وتـ��������َ
. وتش���مل هذه الس���لس���لة األمان النووي واألمان اإلش���عاعي وأمان النقل الوكالةالص���ادرة عن مان األ

ف المنش��ورات الص��ادرة ض��من هذه الس��لس��لة إلى فئات، وهي:  أس��اس��يات وأمان النفايات. وتص��نـ��������َّ
 .أدلة األمانومتطلبات األمان ، واألمان

ناه، معلومات عن برنامج    لة، الوارد أد بالوكا كة اإلنترنت الخاص  ويعرض موقع ش�������ب
 الوكالة الصادرة عن مان األمعايير 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 

االنكليزية. كما ويوفر هذا الموقع نص�����وص معايير األمان المنش�����ورة ومس�����وداتها باللغة   
سية، تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل صينية والعربية والفرن سبانية والروسية وال

الوكالة وتقرير قيد اإلعداد عن حالة معايير لذي وض���عته باإلض���افة إلى مس���رد مص���طلحات األمان ا
 ى العنـــوان التالــــي:األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بالوكالة عل

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

هة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغها بالخبرة عن  ةالصادرمان األوالدعوة موجَّ
)، بما المستفادة من استخدامها (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً 

يكفل أن تظل هذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المس�������تخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن 
طة البريد  بالبريد، كما هو مبيّن أعاله، أو بواس������� كة اإلنترنت أو  لة على ش�������ب طريق موقع الوكا

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

  ذات الصلةالمنشورات 

تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم من   
المادة الثامنة من نظامها األس���اس���ي توفر معلومات بش���أن األنش���طة النووية الس���لمية وتيس���ر تبادلها 

 الوسيط بين دولها األعضاء.وتقوم، لهذا الغرض، بدور 
صُدر تقارير عن األمان   توفر أمثلة  تقارير أمانفي مجال األنشطة النووية بوصفها  وتـ��������َ

 عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامها دعماً لمعايير األمان.
التأهب والتص������دي  منش������ورات وتص������در الوكالة منش������ورات أخرى متعلقة باألمان مثل  
، التقارير التقنيةو، تقارير الفريق الدولي لألمان النوويو، قييم ا�ش�������عاعيتقارير التو، للطوارئ

ة الوثائق التقنيةو ة خاصة بالتدريب وأدلـ��َّ . كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـ��َّ
 عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   

لتش���جيع ودعم  منش���ورات إعالمية الص���ادرة عن الوكالة س���لس���لة الطاقة النووية تش���مل  
شطة البحث سلمية لألغراض لطاقة النووية وتطبيقها العمليباالمتعلقة  والتطوير أن شمل تقارير ال . وت

الممارس�����ات الجيّدة المكتس�����بة و خبرةعن ال، وفيها لوجيا وأوجه التقدم المحرزعن حالة التكنووأدلة 
في مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتص����رف في النفايات المش����عّة  العملية مثلةاألو

 واإلخراج من الخدمة.
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  صديرت

ع أو تعتمد...  ل الوكالة "أن تض ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخّوِ اس إن النظام األس
حة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح  د حماية الص المة بقص معايير س

تخدمها الوكالة في عملياتها، والتي يمكن  –والممتلكات"  وهي المعايير التي يجب أن تس
عاعي. وتقوم  للدول أن تطبِّقها من خالل أحكامها الرقابية المتعلقة باألمان النووي واإلش
ة  ص ة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخص اور مع األجهزة المختص الوكالة بذلك بالتش

تعراض ووض المعنية. اعها لالس املة من المعايير ذات الجودة العالية وإخض ع مجموعة ش
راً  ل عنص ّكِ اعدة الوكالة في تطبيق تلك المعايير، إنما يش الً عن مس فة منتظمة، فض بص

 أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.

عام  لة برنامجها الخاص بمعايير األمان في  بدأت الوكا وأدى التركيز . ١٩٥٨وقد 
تخدام معايير الوكالة على نطاق  تمر إلى اس ين المس على الجودة والمالءمة للغرض والتحس
ية  اس م اآلن مبادئ أس لة معايير األمان تض لس بحت س ع في جميع أنحاء العالم. وأص واس
توى عالياً من الحماية واألمان. ل مس ّكِ  موحدة لألمان، تمثل توافقاً دولياً على ما يجب أن يش
وتعمل الوكالة، بدعم قوي من جانب لجنة معايير األمان، على تعزيز قبول واستخدام معايير 

 األمان الخاصة بها على الصعيد العالمي.

وتشمل  والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّقت بشكل صحيح في الممارسة العملية. 
ميم، وتحديد المو تقدمها التي األمان خدمات ي، اقع واألمانالوكالة التص واألمان  الهندس

غيلي، عاعي، والنقل واألمان التش رف المأمون في  اإلش عة، والتص المأمون للمواد المش
المنظمات  في األمان وثقافة الرقابية، المشعة، فضالً عن التنظيم الحكومي، والمسائل النفايات

اء في تطبيق المعايير و اعد الدول األعض م خبرات وخدمات األمان المذكورة تس تتيح تقاس
 ورؤى قيِّمة.

ؤولية وطنية، وقد قررت العديد من الدول اعتماد معايير الوكالة  إن تنظيم األمان مس
تخدامها في لوائحها الوطنية. بة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان،  الس وبالنس

يلة متسقة وموثوقاً بها لضمان التنفيذ ال فعال اللتزاماتها بموجب تلك توفر معايير الوكالة وس
لين حول العالم لتعزيز  غِّ االتفاقيات. كما يتم تطبيق المعايير من جانب الهيئات الرقابية والمش
ناعة  لة بالطب والص األمان في مجال توليد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتص

 والزراعة والبحوث.

بق لغرض حماية الناس في جميع واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما هو  رط مس ش
تقبل. –الدول وحماية البيئة  عاعات  في الحاضر والمس ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلش

اهمة الطاقة النووية في  يطرة عليها دون الحد على نحو غير مالئم من مس المؤيِّنة والس
لين في كل مكان التنمية العادلة والمستدامة. ويجب على الحكومات والهيئات الرقا بية والمشغِّ

عاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي. ادر اإلش تخدام المواد النووية والمص مان اس وقد  ض
مت معايير األمان ال ّمِ ادرة عن ُص ع جميع الدول ص ّجِ هيل هذه الغاية، وأش الوكالة لتس

  األعضاء على االستفادة منها.

 





 

  عن الصادرة ماناأل معايير
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 الخلفية

اط يمثل عاعي النش عاعات مصادر أن كما طبيعية، ظاهرة اإلش  تعكس الطبيعية اإلش
عاعات. البيئة مالمح عَّة والمواد ولإلش  توليد بين نطاقها يتراوح كثيرة، مفيدة تطبيقات المش
تخدامات القوى ناعة الطب مجاالت في واالس  المخاطر حجم تقدير ويجب. والزراعة والص

 عليها والسيطرة التطبيقات، هذه جراء من والبيئة والجمهور العاملين تهدد قد التي اإلشعاعية
 .األمر اقتضى إذا

طة فإن ولذلك تخدامات مثل أنش عاعات، الطبية االس غيل لإلش آت وتش  النووية، المنش
ة المواد وإنتاج ستعمالها، ونقلها المشعـّ ة، النفايات في والتصّرف وا   يجب كلها المشعـّ

 .ماناأل لمعايير إخضاعها

ً  األمان وتنظيم ؤولية رقابيا عاعية المخاطر أن بيد .وطنية مس  الحدود تتجاوز قد اإلش
 عن وذلك العالمي، النطاق على ويدعمه األمان يعزز أن الدولي التعاون شأن ومن الوطنية؛
ين الخبرات، تبادل طريق يطرة الكفيلة القدرات وتحس  الحوادث، ومنع المخاطر على بالس
 .وخيمة عواقب من عنها ينجم قد ما حدة من والتخفيف للطوارئ التصدي جانب إلى

 الحرص، توخي واجبها من أن كما الواجبة، العناية ببذل التزام الدول على ويقع
 .والدولية الوطنية والتزاماتها بتعهداتها تفي أن منها ويُتوقع

 بموجب التزامات من عليها بما الوفاء في للدول الدعم توفر الدولية األمان ومعايير
 في أثرها المعايير لهذه أن كما. البيئة بحماية المتعلقة كتلك الدولي، للقانون العامة المبادئ
مان تعزيز الً  األمان، في الثقة وض ير عن فض  النطاق على التجاري والتبادل التجارة تيس
 .الدولي

ل. مستمرة بصورة تحسينه ويجري العمل قيد النووي لألمان عالمي نظام وثمة  وتشكـِّ
ادرةال األمان معايير كوك تنفيذ تدعم والتي ،الوكالة عن ص  والبنى الملزمة الدولية الص

ية اس كل. العالمي النظام هذا في الزاوية حجر لألمان، الوطنية األس   ماناأل معايير وتش
ادرة   االتفاقيات هذه بموجب أدائها تقييم في المتعاقدة األطراف تفيد أداة الوكالة عن الص
 .الدولية

 الوكالة عن صادرةال األمان معايير

اسي الوكالة نظام من الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير حالة تنبثق  يأذن الذي األس
 الوكاالت ومع المتحدة األمم في المختصة األجهزة مع بالتشاور تعتمد، أو تضع بأن للوكالة



 

 

ة ص اء، عند معها وبالتعاون المعنية، المتخص المة معايير االقتض د] أمان معايير[ س  بقص
حة حماية  تتخذ وأن والممتلكات، األرواح على األخطار من حد أدنى إلى والتقليل الص

 .المعايير هذه لتطبيق ترتيبات

مان وبهدف ارة التأثيرات من والبيئة الناس حماية ض عاعات عن الناتجة الض  اإلش
نة، د المؤيـِّ  األساسية والتدابير والمتطلبات المبادئ الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير تحّدِ
ة عاعات الناس تعرُّض لمراقبة باألمان الخاص ة المواد انطالق ومراقبة لإلش عـّ   في المش
  نووي، مفاعل قلب على السيطرة فقدان إلى تفضي قد أحداث وقوع حتمالا من والحدّ  البيئة،

ل، نووي تفاعل أو لس در أو متس عّ  مص در أي أو مش ادر من آخر مص عاعات، مص  اإلش
ة من والتخفيف بة العواقب حّدِ ر ما إذا األحداث هذه على المترتـِّ ق. تقع أن لها قّدِ   وتطبـَّ
طة المرافق على المعايير أ التي واألنش عاعية، مخاطر منها تنش آت ذلك في بما إش  المنش
ة، اإلشعاعية المصادر واستخدام النووية، ة، المواد ونقل والمشعـّ   في والتصّرف المشعـّ
 .المشعـّة النفايات

 وصحتهم البشر حياة حماية هو واحد هدف في ١األمن وتدابير األمان تدابير وتشترك
م أن ويجب. البيئة وحماية ـَّذ تصمَّ ـُنف  ال بحيث متكاملة بطريقة األمن وتدابير األمان تدابير وت

 .باألمن األمان تدابير تخلّ  وال باألمان األمن تدابير تخلّ 

ادرة ماناأل معايير وتعكس ً  الوكالة عن الص ً  توافقا   ماهية حول اآلراء في دوليا
ل التي العناصر ً  مستوى تشكـِّ  الضارة التأثيرات من والبيئة الناس لحماية األمان من عاليا

نة لإلشعاعات  عن الصادرة ماناأل معايير سلسلة ضمن المعايير هذه إصدار ويتم. المؤيـِّ
 ).1 الشكل انظر( فئات ثالث إلى تنقسم وهي الوكالة،

 األمان أساسيات
ر واألمان، الحماية ومبادئ أهداف األمان أساسيات تعرض   تقوم الذي األساس وتوفـّ

 .األمان متطلبات عليه

 األمان متطلبات
د  استيفاؤها يجب التي المتطلبات األمان متطلبات من ومتساوقة متكاملة مجموعة تحّدِ

 المتطلبات وتخضع. المستقبل في أو الحاضر الوقت في سواء والبيئة، الناس حماية لضمان
يات ومبادئ ألهداف اس تيفاء يتم لم وإذا. األمان أس   تدابير اتخاذ يجب المتطلبات، هذه اس
ران وأسلوبها المتطلبات وشكل. المطلوب األمان مستوى استعادة أو لبلوغ  استخدامها ييسـِّ
أن ع بش  المتطلبات ذلك في بما والمتطلّبات،. متوائم نحو على وطني رقابي إطار وض

املة’ ت المتطلبات من والعديد‘. يلزم’ بفعل تبدأ بجمل عنها يُعبَّر المرقّمة،‘ الش   موّجهة ليس

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



 

ً  يقتضي بما محدد، طرف إلى ّصة األطراف مسؤولية ضمنا  والعديد. بها الوفاء حيال المخت
هة ليست المتطلبات من ً  يقتضي بما التحديد، وجه على طرف إلى موجـَّ   مسؤولية ضمنا

  .بها الوفاء حيال المختصة األطراف

 األمان أدلة
ر ة توفـِّ  بما األمان، لمتطلبات االمتثال كيفية بشأن وإرشادات توصيات األمان أدلـَّ

خاذ ضرورة على اآلراء في دولي توافق إلى يشير وصى التدابير اتـِّ  بديلة تدابير أو( بها المـُ
ة وتعرض). لها مكافئة ات األمان أدلـَّ يد على باطراد وتعمل الجيدة الدولية الممارس   تجس
ات أفضل اعدة أجل من الممارس تخدمين مس عيهم في المس تويات تحقيق إلى الدؤوب س   مس
  ".ينبغي" بمعنى تفيد بعبارات األمان أدلـَّة في الواردة التوصيات عن ويُعبَّر. رفيعة أمان

  

  .: الهيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة١الشكل 

  

  



 

 

 الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير تطبيق

لطات من وغيرها الرقابية الهيئات تخدمة هي الصلة ذات الوطنية الس ية المس   الرئيس
 الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير وتـُستخدم. الوكالة في األعضاء الدول في األمان لمعايير
 ً ا اركة منظمات جانب من أيض ميم تقوم عديدة منظمات جانب ومن الرعاية في مش   بتص
عنى منظمات إلى باإلضافة نووية، مرافق وتشغيل وتشييد  اإلشعاعية المصادر باستخدام تـُ

 .والمشعـَّة

ادرة ماناأل ومعايير ب للتطبيق، قابلة الوكالة عن الص اء، حس  كامل طوال االقتض
غيل عمر طة المرافق تش تجدّ  منها القائم – جميعها واألنش تخدمة – والمس  لألغراض المس

. القائمة اإلشعاعية المخاطر تقليص إلى الهادفة الوقائية اإلجراءات على تنطبق كما السلمية،
 .واألنشطة بالمرافق المتعلقة الوطنية لوائحها بشأن لها كمرجع الدول تستخدمها أن ويمكن

ي الوكالة ونظام   اس  عملياتها يخص فيما للوكالة ُملِزمة األمان معايير يجعل األس
ً  وُملِزمة ذاتها هي  .الوكالة بمساعدة تتم التي العمليات يخص فيما للدول أيضا

ل كما  األمان استعراض لخدمات األساس الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير تشكـِّ
طلع التي تخدمها الوكالة، بها تض ع ذلك في بما الكفاءة، بناء يدعم فيما الوكالة وتس  وض

 .الصلة ذات التدريبية والدورات التعليمية المناهج وتطوير

ن   معايير في عليها المنصوص للمتطلبات مماثلة متطلبات الدولية االتفاقيات وتتضمـَّ
ادرة ماناأل ادرة ماناأل ومعايير. المتعاقدة لألطراف ُملِزمة فتجعلها الوكالة، عن الص   الص
ستكمالها مع الوكالة، عن صناعة ومعايير الدولية باالتفاقيات ا  تفصيلية، وطنية ومتطلبات ال

ً  ترسى ا اس ً  أس قا س يكون. والبيئة الناس لحماية متـَّ ً  ثمة وس  الخاصة الجوانب بعض أيضا
 إن المثال، سبيل فعلى. الوطني المستوى على بشأنها تقييم إجراء إلى تحتاج باألمان المتعلقة

ود ادرة األمان معايير من بالعديد المقص يما ال ،الوكالة عن الص  تتناول التي المعايير س
 المرافق على األول المقام في تنطبق أن هو التصميم، أو التخطيط عملية في األمان جوانب

طة توفى ال وقد. الجديدة واألنش س ادرة ماناأل معايير في المحدَّدة المتطلبات تـُ  عن الص
ً  بناؤها تم التي القائمة المرافق بعض في كامل نحو على الوكالة ابقة لمعايير وفقا  وعلى. س
خذ أن الدول فرادى باعها الالزم الطريقة بشأن قرارات تتـَّ  ماناأل معايير تطبيق في إتـِّ

 .المرافق تلك على الوكالة عن الصادرة

ل التي العلمية واالعتبارات كـِّ اس تش  توفر الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير أس
ً  يجب أنه بيد باألمان؛ المتعلقة للقرارات موضوعية ركيزة خذي على أيضا  القرارات متـَّ
دار تنيرة أحكام إص بيل وتحديد مس اط أو فعل يجلبها التي المنافع لموازنة األمثل الس   ما نش
  .يحدثها أخرى ضارة آثار وأي إشعاعية مخاطر من به يرتبط ما مقابل



 

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة عن الصادرة األمان معايير وضع عملية

ترك تعراض إعداد في يش  لجان وخمس الوكالة أمانة من كلٌّ  األمان معايير واس
ة دي التأهب مجاالت في األمان، بمعايير مختص  التأهب معايير لجنة( للطوارئ والتص

دي ً ) (للطوارئ والتص  األمان معايير لجنة( النووي واألمان ،)٢٠١٦م عا من اعتبارا
 لجنة( المشعة النفايات وأمان ،)اإلشعاعي األمان معايير لجنة( اإلشعاعي واألمان ،)النووي
 معنية ولجنة ،)النقل أمان معايير لجنة( المشعة للمواد المأمون والنقل ،)النفايات أمان معايير
رف) األمان معايير لجنة( األمان بمعايير  أنظر( الوكالة أمان معايير برنامج على تش
  ).٢  لالشك

 ولها األمان، معايير للجان خبراء تسمية الوكالة في األعضاء الدول لجميع ويجوز  
ن. المعايير مسودات على تعليقات تبدي أن  األمان، معايير لجنة أعضاء العام المدير ويعيـِّ

ً  حكوميين مسؤولين تضم وهي  .وطنية معايير وضع بمسؤولية إليهم يُعَهد ممن كبارا

عنى إداري نظام وأنشئ     الوكالة عن الصادرة ماناأل معايير تخطيط بعمليات يـُ
ر وهو. بها العمل وإرساء وتنقيحها واستعراضها ووضعها  والرؤية الوكالة، والية عن يعبـِّ
شأن سات للمعايير المستقبلي التطبيق ب سيا  والوظائف األمان، مجال في واالستراتيجيات وال

  .  لذلك الموازية والمسؤوليات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .قائم معيار تنقيح أو جديد أمان معيار استحداث عملية: ٢ل الشك

  

 تجريه استعراض
 معايير) لجان( لجنة

 األمان
 الدول األعضاء

 إقرار لجنة معايير األمان

 الصيغة النهائية
تعليقات

 األمانة؛ تعدها عمل وخطة نبذة
 األمان معايير لجان تجريه استعراض

 األمان معايير ولجنة

 :والمستشارون األمانة
 تنقيح أو جديد أمان معيار صياغة

 القائم المعيار

 مسودة

 مسودة



 

 

 األخرى الدولية المنظمات مع التفاعل

ستنباطات االعتبار بعين تؤخذ الوكالة، عن الصادرة ماناأل معايير وضع عند  لجنة ا
عاع بآثار المعنية العلمية المتحدة األمم يات الذري اإلش   وفي الدولية، الخبراء هيئات وتوص

متها عاعات من للوقاية الدولية اللجنة مقّدِ ع. اإلش  مع بالتعاون األمان معايير بعض وتوض
صة وكاالت مع أو المتحدة األمم منظومة في أخرى هيئات  منظمة فيها بما أخرى، متخصـِّ
 الدولية، العمل ومنظمة للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج المتحدة، لألمم والزراعة األغذية
ادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة النووية الطاقة ووكالة  ومنظمة االقتص
 .العالمية الصحة ومنظمة األمريكية، للبلدان الصحة

 النص تفسير
ر أن يجب ـَّ فس طلحات تـُ لة المص   تعريفها نحو على باألمان المتص

ـمس  في ـ ـ ـمصطلح ردـ ـ ـ ـاألم اتـ ـ ـ ـالخ انـ ـ ـ ـ ـ ـبالوكال اصـ ـ ـالموق انظر( ةـ ـ ـ ـ ـ :  عـ
glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www.( ة يخص وفيما   األمان، أدلـَّ

رة النص لصيغة الحجية تكون  .االنكليزية باللغة المحرَّ

م في ويرد ور كل من المقدمة، أي ،١ القس رح منش ياق لخلفية ش   في معيار كل وس
 .وهيكله ونطاقه وهدفه الوكالة، عن الصادرة ماناأل معايير سلسلة

 لنص اإلضافية كالمواد( المتن نص في مالئم موضع أي لها يوجد ال التي المواد أما
  تصف أو المتن، نص في الواردة للعبارات داعم نحو على ترد التي عنه، المنفصلة أو المتن

اليب اب أس روط الحدود أو اإلجراءات أو الحس ها فيجوز) والش  أو تذييالت في عرض
 .مرفقات

عتبر ً  إدراجه، حالة في تذييل، أي ويـُ  للمواد ويكون. األمان معيار من يتجزأ ال جزءا
. المواد تلك تأليف بمسؤولية الوكالة وتضطلع المتن كنص الوضع نفس ما تذييل في الواردة

ستخَدم  إعطاء أجل من إدراجها، حالة في األساسي، للنص التابعة والحواشي المرفقات وتـُ
عدّ  وال. إضافية شروح أو معلومات توفير أو عملية أمثلة ً  والحواشي المرافق تـُ  ال جزءا
اسي النص من يتجزأ رها التي المرفقات ومواد. األس   من بالضرورة تصدر ال الوكالة تنش
من أخرى جهات تأليف من مواد ترد أن يجوز نهأ ذلك ذاتها؛ الوكالة تأليف   المرفقات ض
بس مرفقات ضمن ترد التي الدخيلة والمواد. األمان بمعايير قتـَ  االقتضاء حسب تواءم ثم تـُ
 .العموم وجه على فائدة ذات لتكون
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١  

مة   مقّدِ

  الخلفية

ورات متطلبات األمان محلَّ طبعة عام   -١-١ ور من منش من  ٢٠١٦يحلُّ هذا المنش
سلة  NS-R-3المنشور المعنون "تقييم مواقع المنشآت النووية" الصادر بوصفه العدد  سل من 

يغة المنقحة  ادرة عن الوكالة (الص در العدد ١) .1Revمعايير األمان الص  R-NS-3. وص
يغة المنقحة  مRev. 1(الص لة معايير األمان  NS-R-3تنقيحاً جزئيا للعدد  ) ليقّدِ لس من س
ادرة عن الوكالة در في عام  ٢الص بان ٢٠٠٣الذي ص يغة المنقَّحة في الحس ، وأخذت الص

ائل ور في  المس ي. ويأخذ هذا المنش يما داييتش وء بعد حادث فوكوش لِّط عليها الض التي ُس
  بتقييم مواقع المنشآت النووية. فيما يتعلق ٢٠٠٣الحسبان التطورات التي طرأت منذ عام 

آت   -٢-١ ور فيما يخصُّ تقييم مواقع المنش دها هذا المنش وتهدف المتطلبات التي يحّدِ
ارة  اهمة في وقاية العاملين والجمهور وفي حماية البيئة من اآلثار الض النووية إلى المس

عاعات المؤيِّنة، بغية تحقيق غاية األمان  وص عليها في الناجمة عن اإلش الجوهرية المنص
ادرة عن الوكالة والمعنون "مبادئ األمان  SF-1العدد  لة معايير األمان الص لس من س

ية" [ اس هد تحقيق إنجازات ١األس لَّم به أنَّ التكنولوجيات والمعارف العلمية تش ]. ومن المس
باعتباره مستوى فيما يتعلق بما يُنظر إليه تطورات مطابقة مطردة في مجال األمان النووي و

د  ور ليجّسِ ر متطلبات األمان مع هذه اإلنجازات، ويأتي هذا المنش مالئماً من الوقاية. وتتطوَّ
  ما تتوافق عليه آراء الدول في الوقت الراهن.

ورات متطلبات األمان إلى تحديد المتطلبات الواجب   -٣-١ ور من منش ويهدف هذا المنش
]. ١آت النووية، بغية تحقيق غاية األمان الجوهرية [توافرها في عملية تقييم مواقع المنش

لة (انظر المراجع [ دة من أدلة األمان ذات الص يات ٨-٢وهناك مجموعة متعّدِ م توص ]) تقّدِ
  .على النحو الوارد في هذا المنشور بشأن كيفية الوفاء بمتطلبات تقييم مواقع المنشآت النووية

  الهدف

  نشور هو إرساء المتطلبات المتعلقة بما يلي:الهدف المتوخَّى من هذا الم  -٤-١

  تحديد المعلومات التي سوف تُستخدم في عملية تقييم المواقع؛  أ)(  

 
ادرة عن الوكالة،   ١ لة معايير األمان الص لس آت النووية، س الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقييم مواقع المنش

 ).٢٠١٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ()Rev. 1(الصيغة المنقَّحة  NS-R-3العدد 

عايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقييم مواقع المنشآت النووية، سلسلة م ٢
NS-R-3) ٢٠١٠، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.(  

 



٢  

تقييم أّيِ موقع بما يكفل إيالء المراعاة الكافية لألخطار التي يختصُّ بها   ب)(  
األمان، بغية وضع بارامترات التصميم بهذا الموقع ولخصائصه المتعلقة 

  ؛٣الخاصة بهذا الموقع المحدَّد على نحو سليم
كان والمنطقة المحيطة بالموقع من أجل الوقوف   ج)(   ائص الس تحليل خص

وف يواجه على ما إذا كا دي للطوارئ بفعالية س ن تنفيذ إجراءات التص
  ].٩صعوبات ذات شأن [

  وتُطبَّق المتطلبات الواردة في هذا المنشور من أجل ما يلي:  -٥-١

أ التي يمكن أن تؤثِّر   أ)(   رية المنش تحديد األخطار الخارجية الطبيعية والبش
  في أمان المنشآت النووية؛

غيلية وفي تقييم التفاعالت بين ال  ب)(   أة النووية في الحاالت التش موقع والمنش
ما في ذلك الحوادث  أة النووية، ب ظروف الحوادث، طوال عمر المنش

  التي يمكن أن تستوجب تنفيذ إجراءات تصّدٍ للطوارئ.

ع المتطلبات الرقابية،   -٦-١ تخدمه الهيئات الرقابية في وض ور لتس وقد أُعدَّ هذا المنش
تخدمه  طالع بتقييم مواقع ولتس لة أو الجهات المتعاقدة معها في االض غِّ المنظمات المش

  المنشآت النووية.

  النطاق

]، على ١٠تنطبق المتطلبات الواردة في هذا المنشور على جميع المنشآت النووية [  -٧-١
  النحو التالي:

 محطات القوى النووية؛  
  ة ات الحرج ك المجمع ا في ذل اعالت البحوث (بم ة) وأي مف ودون الحرج

  مرافق متاخمة إلنتاج النظائر المشعة؛
 مرافق خزن الوقود المستهلك؛  
 مرافق إثراء اليورانيوم؛  
 مرافق تصنيع الوقود النووي؛  
 مرافق التحويل؛  
 مرافق إعادة معالجة الوقود المستهلك؛ 
 

 
أة  ٣ ميم المنش ة بكّلِ موقع محدَّد. ويُعدُّ تص ميم خاص ع بارامترات تص آت النووية وض ميم المنش يتطلب تص

تخدمة ف مل جميع بارامترات النووية مالئماً لموقع بعينه إذا كانت البارامترات الفعلية المس ميم تش ي التص
  التصميم المقابلة الخاصة بالموقع المحدَّد.



٣  

 عة الناتجة من مرافق دورة الوقود النووي م رافق التصرف في النفايات المش
 ً    للتخلص منها؛تمهيدا

 .المرافق المعنية بالبحث والتطوير فيما يتعلق بدورة الوقود النووي  

ويشمل هذا المنشور من منشورات متطلبات األمان عمليات تقييم المواقع الخاصة   -٨-١
آت النووية القائمة، فعند  واء. وفيما يخصُّ المنش آت النووية الجديدة والقائمة على الس بالمنش

زة، سيتعيَّن النظر، بالقدر الممكن عمليا، اتِّخاذ قرار ات بشأن تنفيذ سمات أمان جديدة أو معزَّ
ادية واالجتماعية  مات في تحقيق األمان، وكذلك في العوامل االقتص هام تلك الس في مدى إس

  والبيئية.

ا و"منطقة الموقع" هي المنطقة الجغرافية التي يقع فيها مرفق مأذون به أو يُنفَّذ فيه  -٩-١
نشاط مأذون به أو يوجد فيها مصدر، والتي يجوز داخلها إلدارة المرفق المأذون به أو إدارة 
ين الشروع مباشرة في اتِّخاذ إجراءات تصّدٍ للطوارئ  النشاط المسموح به أو طالئع المتصّدِ

]. ومنطقة الموقع هي عادة المنطقة الواقعة داخل السياج األمني المحيط بالموقع أو ضمن ٩[
  عالمات أخرى تعيِّن حدود الملكية.

رة بمنطقة موقع مقترحة والتي   -١٠-١ و"المنطقة الخارجية" هي المنطقة التي تحيط مباش
يخضع توزيع السكان والكثافة السكانية واستخدامات المياه واألراضي فيها للدراسة للوقوف 

  ٤.]٩على تأثير تلك العوامل في تخطيط إجراءات فعالة للتصدي للطوارئ [

ارة إلى المنطقة المحيطة   -١١-١ ور لإلش تخدم كلمة "المنطقة" عموماً في هذا المنش وتُس
ف  بالموقع، ويُقصد بها في األحوال العادية مساحة أوسع من المنطقة الخارجية. وسوف تُعرَّ

احة هذه المنطقة لغرض كّلِ خطر من األخطار الخارجية على حدَّة  -٤انظر الفقرة (مس
  وتُعرف هذه المنطقة أيضاً في بعض األحيان باسم "المنطقة الجغرافية ذات األهمية".. )١٤

شار إليها بلفظ   -١٢-١ و"المنطقة المجاورة للموقع" هي مساحة أصغر من المساحة التي يُ
المنطقة عموماً وأكبر من منطقة الموقع (عادةً ما تضمُّ منطقة جغرافية ال يقل نصف قطرها 

  ).كيلومترات ٥عن 

ور من   -١٣-١ ري التي يتناولها هذا المنش أ البش وجميع األحداث الخارجية ذات المنش
ا االعتبارات المتعلقة  ية. أمَّ ورات متطلبات األمان يرجع وقوعها إلى حوادث عرض منش
حب  آت النووية من التخريب، وبالحماية المادية للمواد النووية من الس بالحماية المادية للمنش

ح أن تكون دون إذن أو ا ور، رغم أنَّه من المرجَّ لتخريب، فهي تقع خارج نطاق هذا المنش
لهذه االعتبارات آثار كبيرة فيما يتعلق بتقييم المواقع. وال يتناول هذا المنشور تقييم التهديدات 

 
  المنطقة الخارجية هي المنطقة التي تغدو منطقة تطبيق خطة الطوارئ في حال كان المرفق قائماً.  ٤



٤  

ف التهديدات المحتاط لها في  أن إعداد وص يات بش المتعلقة باألفعال اإلجرامية. وترد توص
] وفي المنشورات ١١من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة [ ١٣عدد التصميم في ال

  الداعمة الصادرة ضمن سلسلة األمن النووي.

واألمن النووي، كما يجب تنمية  النووي ويجب النظر في أوجه الترابط بين األمان  -١٤-١
ل ا بي زه. وعلى س ا اآلخر ويعّزِ لٌّ منهم ل ك ث يكّمِ ا بحي آزر بينهم ه الت إنَّ أوج ال، ف لمث

بارامترات التصميم الخاصة بموقع محدَّد والمتعلقة بتأهيل الهياكل والنظم والمكونات المهمة 
ري، على النحو  أ البش لكفالة األمان في مواجهة األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش

اً في تأهيل الهياكل والنظم والمكو تخدم أيض ور، يمكن أن تُس نات المطلوب في هذا المنش
  المهمة إلرساء األمن النووي في مواجهة األخطار الخارجية ذات الصلة.

  وتنقسم عملية تحديد موقع منشأة نووية إلى مرحلتين:  -١٥-١

حة بعد استقصاء   أ)(   مسح المواقع، وخالل هذه المرحلة تُحدَّد المواقع المرشَّ
  منطقة شاسعة واستبعاد المواقع غير المناسبة؛

وقع، وخالل هذه المرحلة تخضع المواقع المرشحة للتقييم، عن اختيار الم  ب)(  
اس األمان  طريق فرزها وتقدير قيمتها والمقارنة بينها وترتيبها على أس

 واالعتبارات األخرى بهدف اختيار موقع مرشح مفضل واحد أو أكثر.

الموقع. وتبدأ عملية وبعد ذلك يجري توكيد مالءمة الموقع المختار في عملية تقييم   -١٦-١
تمر على  تقييم الموقع مع المرحلة الثانية من عملية تحديد الموقع (أي اختيار الموقع)، وتس
ل (الخاص بالموقع المختار)  أة النووية. ويُقِدّم تقييم الموقع المفصَّ مدى كامل عمر المنش

تمر إجراء تقييم مدخالت إلى تقرير تحليل األمان األولي وتقرير تحليل األمان النهائي.  ويس
تعراض  د واس مل الرص أة النووية، بما يش غيلية من عمر المنش الموقع طوال المرحلة التش
ميم  بارامترات التص طة على النحو الالزم لتوكيد  لدوري وغير ذلك من األنش األمان ا
تائج  اس ن ة بالموقع المحدَّد وكذلك إجراء عمليات إلعادة تقييم األمان على أس الخاص

  اضات األمان الدورية.استعر

ور تقييم العوامل المرتبطة بالموقع التي يجب مراعاتها للتأكُّد   -١٧-١ ويتناول هذا المنش
ل خطراً غير مقبول على الناس أو البيئة على  ّكِ أة ال تش من أنَّ التوليفة بين الموقع والمنش

سلَّم به أنَّ تقييم المواقع ينطو شأة النووية. ومن الم ي على عوامل أخرى، مثل مدى عمر المن
عاعية واآلثار االجتماعية  ية غير اإلش ادية واآلثار البيئ التكنولوجيا والجوانب االقتص

ادية،  ور هذه  وكذلكواالقتص رأي األطراف المعنية بما فيها الجمهور. وال يتناول هذا المنش
  الجوانب من تقييم المواقع.
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  الهيكل

م   -١٨-١ ية من هذا  ٢يبيِّن القس اس ور غاية األمان الجوهرية ومبادئ األمان األس المنش
م  متطلبات تطبيق النظام اإلداري الخاص بتقييم  ٣المنطبقة على تقييم المواقع. ويحِدّد القس

م  د القس المتطلبات العامة المنطبقة على جميع أنواع األخطار الخارجية.  ٤المواقع. ويحّدِ
م  د القس ة ب ٥ويحّدِ جوانب تقنية محدَّدة متعلقة بتقييم األخطار الخارجية المتطلبات الخاص

م  د القس ري. ويحّدِ أ البش ة بجوانب تقنية محدَّدة  ٦الطبيعية وذات المنش المتطلبات الخاص
أة النووية في البيئة المحيطة (بما في ذلك الغالف الجوي والغالف  متعلقة بتقييم آثار المنش

ي المائي والمحيط الحيوي) وفي ال م األرض د القس كان. ويحّدِ د  ٧س متطلبات الرص
ري ولظروف الموقع  أ البش تعراض الدوري لألخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش واالس

  طوال عمر المنشأة النووية.

  

  مبادئ ومفاهيم األمان

ور مبادئ  SF-1ينصُّ العدد   -١-٢ ادرة عن الوكالة (منش لة معايير األمان الص لس من س
ية اس ]: "غاية األمان الجوهرية هي حماية الناس والبيئة من ١) على أنَّ [األمان األس

عاعات المؤيِّنة". وتنصُّ الفقرة  ارة لإلش ور مبادئ األمان  ١-٢التأثيرات الض من منش
  ] على ما يلي:١األساسية [

والبيئة،  –فرادى وجماعات  –"تتمثل غاية األمان الجوهرية هذه في حماية الناس   
يير األنشطة  ويتعين بلوغها بما ال يتسبب دون داعٍ في تقييد تشغيل المرافق أو تس
طة بما  يير األنش غيل المرافق وتس مان تش عاعية. ولض المنطوية على مخاطر إش

خاذ يكفل تحقيق أعلى معايير األمان التي يمك بدرجة معقولة، يتعين ات ن بلوغها 
  تدابير من أجل:

  التحكم في تعريض البشر إلشعاعات وفي إطالق مواد مشعة إلى البيئة؛  أ)(  
يطرة على قلب   ب)(   ي إلى فقدان الس تقليص احتمال وقوع أحداث قد تفض

مفاعل نووي، أو تفاعل نووي متسلسل، أو مصدر مشع، أو أي مصدر 
  لإلشعاع؛آخر 

ر لها أن   ج)(   التخفيف من حدة العواقب المترتبة على مثل هذه األحداث إذا قُّدِ
  تقع.

  ] على ما يلي:١من منشور مبادئ األمان األساسية [ ٢-٢وتنصُّ الفقرة   -٢-٢
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طة، وعلى جميع المراحل    "تنطبق غاية األمان الجوهرية على كل المرافق واألنش
ع در إش اعي ما، بما في ذلك عمليات التخطيط واختيار طوال عمر مرفق أو مص

الً عن  غيل، فض ييد واإلدخال في الخدمة والتش نيع والتش ميم والتص الموقع والتص
اإلخراج من الخدمة واإلغالق. ويشمل ذلك العمليات المرتبطة بنقل المواد المشعة 

  والتصرف في النفايات المشعة".

ورات مت  -٣-٢ ور من منش د هذا المنش ة بتطبيق ويحّدِ طلبات األمان المتطلبات الخاص
، على النحو ٩و ٨]، وال سيما المبدآن ١المبادئ الواردة في منشور مبادئ األمان األساسية [

  التالي:

 " يجب بذل كافة الجهود العملية لتجنب وقوع الحوادث النووية أو اإلشعاعية
  ]).١ساسية [من منشور مبادئ األمان األ ٨" (المبدأ والتخفيف من حدتها

  ية لتجنب عواقب الحوادث أو التخفيف منها هي يلة الرئيس الدفاع في ’"والوس
ي من خالل الجمع بين عدد من ‘. العمق كل رئيس ويُنَفَّذ الدفاع في العمق بش

تقلة التي ال تلحق بالناس أو بالبيئة آثار  تويات الوقاية المتتالية والمس مس
ارة إال إذا أخفقت في مهمتها"  ور مبادئ األمان  ٣١-٣(الفقرة ض من منش

  ]).١األساسية [
  تمل [من بين جملة "ويتم توفير الدفاع في العمق من خالل توليفة مالئمة تش

أمور] على ما يلي: اختيار مناسب للموقع وإدخال خصائص تصميم وهندسة 
ط" (الفقرة  ع وتحوُّ ور مبادئ  ٣٢-٣جيدة توفِّر هوامش أمان وتنوُّ من منش

  ]).١مان األساسية [األ
 " دي لها فيما يخص الحادثات يجب اتخاذ ترتيبات للتأهب للطوارئ والتص

  ]).١من منشور مبادئ األمان األساسية [ ٩" (المبدأ النووية أو اإلشعاعية

ية [ ٨وبغية معالجة المبدأ   -٤-٢ اس ور مبادئ األمان األس تقييم  د عمليةتُحدِ ]، ١من منش
ري التي  أ البش ائص األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش آت النووية خص مواقع المنش

أة النووية المعنية (انظر المتطلب رقم  تقييم م عملية تُقدِ ). و١يمكن أن تؤثِّر في أمان المنش
مدخال ناس الموقع  ية لل بات توفير الحما ميم وتقييم األمان من أجل إث مة إلى التص ت مالئ

  والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات المؤيِّنة.

ية [ ٩وبغية معالجة المبدأ   -٥-٢ اس ور مبادئ األمان األس تقييم  تُقِدم عملية]، ١من منش
آت النووية مدخالت مالئمة من أجل إثبات توفير الحماية للناس والبيئة من  مواقع المنش

تقييم أي موقع خصائص ذلك الموقع التي يمكن أن  تُحِدد عمليةعواقب االنبعاثات المشعة. و
 تؤثِّر في إمكانية تخطيط إجراءات فعالة للتصدي للطوارئ في المنطقة الخارجية. 
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اة من تقييم مواقع المنشآت النووية١رقم المتطلب    : غاية األمان المتوخَّ

اة من تقييم مواقع المنشآت النووية في تحديد خصائص األخطار  تتمثَّل غاية األمان المتوخَّ
أة النووية  ري التي يمكن أن تؤثِّر في أمان المنش أ البش الخارجية الطبيعية وذات المنش
ة من  اس والبيئ ة للن اي ات توفير الحم ل إثب ة من أج دخالت مالئم ديم م ة تق ة، بغي المعني

  ضارة لإلشعاعات المؤيِّنة. التأثيرات ال

ة   -٦-٢ ان الجوهري ة األم اي دَّة من غ تم اة من تقييم المواقع مس ان المتوخَّ ة األم اي وغ
ية [ اس ور مبادئ األمان األس ]. ويوفِّر إثبات االمتثال لمتطلبات ١المنصوص عليها في منش

اس إلثبات تحقيق غاية األمان  ور األس وص عليها في هذا المنش اة من األمان المنص المتوخَّ
  تقييم المواقع.

  

  تطبيق النظام اإلداري الخاص بتقييم المواقع

  : تطبيق النظام اإلداري الخاص بتقييم المواقع٢المتطلب رقم 

  المواقع بطريقة شاملة ومنهجية ومخطَّطة وموثَّقة وفقاً لنظام إداري. تُقيَّم

ع نظام إداري متكامل يفي بالمتطلبات الواردة في العدد يو  -١-٣ من  GSR Part 2ض
ادرة عن الوكالة، والمعنون "القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان"  لة معايير األمان الص لس س

طة ١٢[ مل النظام اإلداري التنظيم، والتخطيط، ومراقبة العمل، والتحقُّق من األنش ]. ويش
مان تحقيق جودة العمل المطلوبة في كّلِ وتوثيقها، وتأهيل الع املين وتدريبهم، من أجل ض

فَ مرحلة من مراحل تقييم الموقع. و ية تقييم ذ يُن النظام اإلداري في أبكر وقت ممكن من عمل
  موقع المنشأة النووية.

تشتمل عملية تقييم المواقع على ترتيبات مالئمة لتوكيد الجودة ضمن إطار النظام و  -٢-٣
اإلداري، على أن تتناول تلك الترتيبات كلَّ نشاط من األنشطة التي يمكن أن تؤثِّر في األمان 
ائص  ة بالمواقع المحدَّدة وغير ذلك من خص ميم الخاص تخالص بارامترات التص أو في اس

باألمان. وتكون ترتيبات توكيد الجودة متسقة مع المتطلبات الرقابية، ويكون المواقع المتعلقة 
  تطبيقها متناسباً مع ما يتَّسم به النشاط قيد النظر من أهمية لألمان.

طة تقييم المواقع، بما في ذلك التفتيش واالختبار   -٣-٣ اط من أنش وفيما يخصُّ كلَّ نش
  بول والمسؤوليات المتصلة بتنفيذ ذلك النشاط.معايير الق دتُحدّ والتحقُّق واالعتماد، 
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ات والفحوص التي تُجرى في إطار عملية تقييم المواقع، على  وتوثَّق  -٤-٣ نتائج الدراس
  أن يكون ذلك التوثيق بقدر من التفصيل يكفي للسماح بإجراء استعراض مستقل. 

أن األخطار الخيُجَرى و  -٥-٣ تقل للتقييم الذي أُجري بش تعراض مس ارجية الطبيعية اس
أ البشري ولبارامترات التصميم الخاصة بالمواقع المحدَّدة، وللتقييم الذي أُجري  وذات المنش

  بشأن التأثير اإلشعاعي المحتمل للمنشأة النووية المعنية في الناس والبيئة.

  

  المتطلبات العامة لتقييم المواقع

  النووية: نطاق تقييم مواقع المنشآت ٣المتطلب رقم 

لة  لة بالموقع المعني والعوامل المتص مل نطاق عملية تقييم المواقع العوامل المتص يش
غيلية وظروف الحوادث، بما في  أة، في جميع الحاالت التش بالتفاعل بين الموقع والمنش

  ذلك الحوادث التي يمكن أن تستوجب تنفيذ إجراءات تصّدٍ للطوارئ.

مل نطاق عملية تقييم المو  -١-٤ أة النووية المعنية من يش ل بأمان المنش اقع كلَّ ما يتص
ة بالمواقع المحدَّدة. و د والبارامترات الخاص طة الرص نهج يُتَّبع األخطار الخارجية وأنش

متدرج إزاء تحديد نطاق عملية تقييم المواقع، بما يتناسب مع حجم المخاطر اإلشعاعية التي 
  تتهدَّد الناس والبيئة.

طلبات األمان الخاصة بتقييم مواقع المنشآت النووية متناسباً مع األخطار متق تُطبَّ و  -٢-٤
  المحتملة المرتبطة بالمنشأة النووية المعنية.

أة نووية ما   -٣-٤ يل المطلوب في تقييم موقع ما ألغراض منش توى التفص ويكون مس
وف يختلف  أة النووية وبالموقع، وس باً مع المخاطر المرتبطة بهذه المنش توى متناس مس

  التفصيل المطلوب باختالف نوع المنشأة النووية.

أة النووية المعنية   -٤-٤ ويُحدَّد نطاق عملية تقييم المواقع الالزمة لدعم إثبات أمان المنش
  ومستوى التفصيل الذي تنطوي عليه هذه العملية وفقاً لنهج متدرج.

آت النووية غير محطات ال  -٥-٤ ُ قوى النووية، وفيما يخصُّ تقييم مواقع المنش ؤخذ في ت
  العوامل التالية عند تطبيق نهج متدرج: الحسبان

عة في الموقع ونوع تلك المواد وحالتها (على   أ)(  حجم مخزون المواد المش
صورة  سبيل المثال، ما إذا كانت المواد المشعة الموجودة في الموقع في 
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ائلة و/أو غازية، وما إذا كانت المواد  لبة و/أو س ع ص عة تخض المش
ن في الموقع)؛   للمعالجة في المنشأة النووية أو تُخزَّ

لة المقترنة بالعمليات الفيزيائية والكيميائية التي تجري   ب)(  األخطار المتأص
  في المنشأة النووية؛

  فيما يخصُّ مفاعالت البحوث، القوى الحرارية؛  ج)( 
ع ومكان المصادر المشعة في المنشأة   د)(    النووية؛توزُّ
ممة ألغراض التجارب، وكيف   هـ)(  آت المص يق وتخطيط المنش طرائق تنس

  يمكن أن تتغير في المستقبل؛
جانب الجهة   (و)  خاذ إجراءات من  طة و/أو اتِّ حاجة إلى وجود نظم نش ال

ها إن  حدَّة عواقب جل منع وقوع الحوادث والتخفيف من  لة من أ غِّ المش
  وقعت؛ 

  ى وقوع حادث عواقب داخل الموقع وخارجه.احتمال أن تترتب عل  (ز) 

  : مدى مالءمة المواقع٤المتطلب رقم 

رة من عملية تقييم الموقع، و يُقيَّم المالءمة على د تؤكَّ مدى مالءمة الموقع في مرحلة مبّكِ
  مدى عمر المنشأة النووية المخطَّط لها.

أة نووية ما،   -٦-٤ الجوانب التالية في مرحلة  جتُعالَ عند تقييم مدى مالءمة موقع ما لمنش
  مبكرة من عملية تقييم الموقع:

ري   أ)(  أ البش اآلثار المترتبة على األحداث الخارجية الطبيعية وذات المنش
  التي تقع في المنطقة والتي يمكن أن تؤثِّر في الموقع؛

م ب  ب)(  ائص التي يتَّس ها كلٌّ من الموقع وبيئته والتي يمكن أن تؤثِّر في الخص
  انتقال المواد المشعة المنبعثة من المنشأة النووية إلى الناس والبيئة؛

ائص المنطقة   ج)(  كان وغير ذلك من خص كانية وتوزيع الس الكثافة الس
ائص في إمكانية  الخارجية، بالقدر الذي يمكن أن تؤثِّر به هذه الخص

دي للطوارئ [تخطيط إجراءات  ة للتص ال ة إلى تقييم ٩فع اج ]، والح
  المخاطر التي تتهدَّد األفراد والسكان.

د أو أكثر من   -٧-٤ ان واح ة إذا ك أة نووي ويُعتبر الموقع غير مالئم ألغراض منش
ير إلى أنَّ الموقع غير مقبول وأنَّ العيوب التي  ٦-٤الجوانب الثالثة المذكورة في الفقرة  يش

وبه ال يمكن أة  تش مات تصميم المنش موازنتها عن طريق توليفة من تدابير حماية الموقع وس
  النووية واإلجراءات اإلدارية.
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لة.  يُقيَّمو  -٨-٤ اس البيانات والمنهجيات الحالية ذات الص مدى مالءمة الموقع على أس
يناريوهات الحوادث الخاصة بالموقع  عتوضَ وعند االقتضاء،  معايير متحفِّظة فيما يتعلق بس

  اتساق تلك المعايير مع مالءمة الموقع للغرض بوجه عام.يُثبت المحدَّد، و

شأن مدى   -٩-٤ شأة النووية، ويكون أيُّ قرار ب ستنداً إلى خصائص المن مالءمة الموقع م
عة المحتملة  غيلية المزمع تنفيذها في الموقع، وكمية االنبعاثات المش بما في العمليات التش

  وطبيعتها وتأثيرها في الناس والبيئة.

ة،   -١٠-٤ ا يخصُّ محطات القوى النووي دَّ وفيم ة التي يُعتزم  دتُح الي ة اإلجم درة النووي الق
شاؤها في الموقع في المراحل األولى من عملية تحديد الموقع. وإذا تبيَّن في وقت الحق أنَّ إن

القدرة النووية المنشأة (أو، فيما يخصُّ المنشآت النووية غير المحطات، كمية مخزون المواد 
توى  توى أعلى كثيراً من المس النووية) أو تأثيرها قد زادت، أو يُتوقع أن تزيد، إلى مس

ابقاً، يُعاد تقييم الموقع بالنظر إلى القدرة أو كمية المخزون أو التأثير بعد الم قبول المحدَّد س
  الزيادة.

سمات التي يختصُّ بها  تُعاَلجوفي إطار التقييم العام لمدى مالءمة المواقع،   -١١-٤ أيضاً ال
دور ا ة، وال ة المتطرف د أو الظروف البيئي اه التبري ل توافر مي لُّ موقع، مث ذي يُحتمل أن ك ل

يه هذه السمات في التأثير في تشغيل المنشأة النووية تشغيالً مأموناً ومتواصالً.  تؤّدِ

  : خصائص المواقع والمناطق٥المتطلب رقم 

أة يُ  ائص التي يمكن أن تؤثِّر في أمان المنش فحص الموقع والمنطقة فيما يتعلق بالخص
  لنووية في الناس والبيئة.النووية والتأثير اإلشعاعي المحتمل للمنشأة ا

ُ  تُحّدد  -١٢-٤ رية في المنطقة والتي تنطوي م قيَّ وت طة البش الظواهر الطبيعية وكذلك األنش
أة النووية. ويكون  بُّب في أخطار في الموقع ويمكن أن تؤثِّر في أمان المنش على إمكانية التس

  نطاق هذا التقييم متناسباً مع مدى أهمية هذه األخطار المحتملة ألمان الموقع.

ُ س تُدرَ و  -١٣-٤ ائص البي مقيَّ وت ر من خص رَّ ئة الطبيعية في المنطقة التي يمكن أن تتض
غيلية وظروف الحوادث،  أة النووية، في جميع الحاالت التش عاعي المحتمل للمنش التأثير اإلش

  ).٦وفي جميع مراحل عمر المنشأة النووية (انظر القسم 

ة فيما يخصُّ كلَّ خطر من األخطاد يُحدَّ و  -١٤-٤ ع للدراس تخض ر حجم المنطقة التي س
ة  تخضع للدراس أ البشري. وعند تحديد حجم المنطقة التي س الخارجية الطبيعية وذات المنش

من جسامة الخطر المعني والمسافة بين مصدر الخطر والموقع. وفيما ل ك يؤخذ في الحسبان
ونامي والظواهر البركانية،  من بيخصُّ أحداث خارجية معيَّنة، مثل أمواج تس أنَّ حجم يُض

  ضعة للدراسة كبير بما يكفي لمعالجة اآلثار المحتملة في الموقع.المنطقة الخا
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ائص في الوقت  ويُدرس  -١٥-٤ مان به من خص الموقع والمنطقة من أجل تقييم ما يتس
أة النووية.  ا يمكن أن يكون له تأثير في أمان المنش تقبل المنظور ممَّ ر وفي المس الحاض

دَّة األ مل ذلك التغيُّرات المحتملة في ش حداث الخارجية الطبيعية و/أو تواترها، وكذلك ويش
ر  ي والمياه في الوقت الحاض تخدام األراض كان في المنطقة، واس التغيُّرات في توزيع الس
ييد مرافق  آت النووية القائمة، أو تش تقبل، وإدخال مزيد من التطوير على المنش وفي المس

مكانية تخطيط إجراءات فعالة للتصدي أخرى يمكن أن تؤثِّر في أمان المنشأة النووية أو في إ
  للطوارئ.

  : تحديد األخطار التي يختصُّ بها كلُّ موقع٦المتطلب رقم 

ري  تُحَدد أ البش األخطار الخارجية المرتبطة بالظواهر الطبيعية وباألحداث ذات المنش
  واألنشطة البشرية، والتي يمكن أن تؤثِّر في المنطقة، من خالل عملية فرز. 

ايير   -١٦-٤ ا الموقع والمع ة في فرز األخطار التي يختصُّ به تخدم ة المس تكون العملي
اة من تقييم المواقع وية غامع المرتبطة بهذه العملية متماشية  على  قوتوثَ تُبَرر األمان المتوخَّ

  النحو الواجب.

مل نطاق يو  -١٧-٤ تقييم األحداث الخارجية في إطار عملية الفرز حاالت وقوع هذه ش
ميم  لة بتص دَّتها وتواترها، متى كانت هذه الحاالت ذات ص تويات ش األحداث بجميع مس

أة النووية وتقييم أمانها، بما دَّة التي يكون احتمال وقوعها  المنش في ذلك األحداث البالغة الش
  منخفضاً والتي يمكن أن تسهم في تفاقم المخاطر اإلجمالية.

ستبعاد أحد األحداث ألنَّه مشمول بمجموعة من   -١٨-٤ ويمكن أن تؤّدِي عملية الفرز إلى ا
مَ األحداث األخرى. غير أنَّه  من أنَّ جميع اآلثار التي يُحتمل أن تترتب على الحدث  نيُض

  المستبعد مشمولة بتلك المجموعة من األحداث األخرى.

تبعادها، ثم تُقيَّم و  -١٩-٤ فر عملية الفرز عن اس تخَدم األخطار الخارجية التي ال تُس في تُس
ة بالموقع المحدَّد وفي عملية إعادة تقييم  ميم الخاص ع بارامترات التص ب وض الموقع، بحس

  مدى أهمية هذه األخطار ألمان المنشأة النووية.

  : تقييم األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري٧المتطلب رقم 

تأثير األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري في أمان أّيِ منشأة نووية على  يُقيَّم
  مدى عمر هذه المنشأة النووية.

دَّة األحداث ع تُراعي  -٢٠-٤ آت النووية تواتر وش ية تقييم المواقع ألغراض المنش مل
أة النووية،  ري التي يمكن أن تؤثِّر في أمان المنش أ البش الخارجية الطبيعية وذات المنش

  والتوليفات المحتملة بين هذه األحداث.
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تخَدم  -٢١-٤ دَّة  وتُس أن تواتر وش ائص األخطار بش تمدَّة من تحديد خص المعلومات المس
ة بالموقع المحدَّد. و ميم الخاص المراعاة تُولى األحداث الخارجية في وضع بارامترات التص

واء التي ترجع إلى تعدُّد االحتماالت أو إلى نقص المعرفة،  الواجبة ألوجه عدم التيقُّن، س
  الخاصة بالموقع المحدَّد.مترات التصميم اعند وضع بار

أساليب مناسبة، مدعومة بنماذج عددية عند االقتضاء، لتحديد خصائص تُستخَدم و  -٢٢-٤
أة النووية. و ميم المنش لة بتقييم الموقع وبتص ه يُجرى األخطار ذات الص امل ألوجُّ تحليل ش

  تقييم األخطار.عدم التيقُّن فيما يخصُّ األسلوب المتَّبع وبيانات المدخالت في إطار 

تخدام المنهجيات القطعية و/أو المنهجيات االحتمالية و  -٢٣-٤ أن اس يكون اتِّخاذ القرار بش
تنداً إلى طبيعة الخطر قيد التقييم ومدى توافر البيانات والمتطلبات  في تقييم األخطار مس

  المنطبقة فيما يتعلق بتقييم األمان.

تخدام التُولى و  -٢٤-٤ ة إلى اس تخدام عناية خاص منهجيات االحتمالية المنطبقة واس
منحنيات األخطار االحتمالية التي تمّثِل األحداث الخارجية كمدخالت في التقييم االحتمالي 

أن األخطار الخارجية. و ار إليها بالرجوع تُعَد لألمان بش منحنيات األخطار االحتمالية المش
  إلى ظروف الموقع المحدَّد.

واء في الوقت تقييم األ ِلجويُعا  -٢٥-٤ خطار إمكانية وقوع األحداث الخارجية مجتمعةً، س
يرة. و ون أُطر زمنية قص ه أو في غض ببية بين األحداث تُقيَّم نفس عالقات الترابط والس

  الخارجية.

نتائج تقييم األخطار بصيغ يمكن استخدامها كمدخالت في عملية اشتقاق  يُعبَر عنو  -٢٦-٤
تحداث بارامترات  ختيارا يجريلموقع المحدَّد؛ أي أنَّه بارامترات التصميم الخاصة با أو اس

  مناسبة لوصف شدَّة اآلثار المترتبة على األخطار.

عملية تقييم المواقع إمكانية وقوع انفجارات و/أو انبعاثات كيميائية و/أو تُراعي و  -٢٧-٤
  مواد المشعة.انبعاثات حرارية يمكن أن تؤثِّر في أمان المنشأة النووية أو تشتُّت ال

عة، كما  وتؤخذ  -٢٨-٤ عة وغير المش بان إمكانية وقوع تفاعالت بين المواد المش في الحس
ائلة  في حال التفاعالت الناتجة عن الحرارة أو المواد الكيميائية الموجودة في الدوافق الس

 المشعة.

  : تدابير حماية المواقع٨المتطلب رقم 

ل تأثير األخطار الخارجية  أة النووية المقترح قادراً على تحمُّ ميم المنش إذا لم يكن تص
  الحاجة إلى األخذ بتدابير لحماية الموقع. تُقيَّمالطبيعية وذات المنشأ البشري بأمان، 
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الحاجة إلى حماية الموقع من آثار ظواهر محدَّدة مرتبطة باألخطار الخارجية تُقيَّم   -٢٩-٤
  ية وذات المنشأ البشري مع مراعاة األخذ بهوامش أمان كافية.الطبيع

ية كافية لتنفيذ تدابير حماية الموقع. فإذا لم تكن هذه يُقيَّم و  -٣٠-٤ مدى توافر حلول هندس
  الحلول الهندسية متاحة، يُعتبر الموقع غير مالئم.

ة الواجبة إلى أوجه عدم العناي تُولىوإذا تطلَّب األمر تنفيذ تدابير لحماية الموقع،   -٣١-٤
دَّة األخطار الخارجية  ف ش تخدمة في وص وى للبارامترات المس التيقُّن عند تقييم القيم القص

ري. و أ البش نَّف الطبيعية وذات المنش ميمها وبنائها وتعهُّدها تُص تدابير حماية المواقع وتص
  وتشغيلها بما يتناسب مع مدى أهميتها لألمان.

آت نووية متعِدّدة في نفس الموقع  : تقييم٩المتطلب رقم   وأالمواقع ألغراض إقامة منش
  في مواقع مجاورة.

األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري  عملية تقييم المواقع إمكانية تأثير تُراعي
دة الموجودة في نفس الموقع وكذلك في المواقع المجاورة.   في المنشآت النووية المتعّدِ

شأ البشري  تؤخذ في الحسبان  -٣٢-٤ حاالت وقوع األحداث الخارجية الطبيعية وذات المن
دة الموجودة في نفس  شآت المتعّدِ والتوليفات المحتملة بينها والتي يمكن أن تؤثِّر في أمان المن

آت في المواقع المجاورة. و ئة من إحدى تُقيَّم الموقع أو المنش إمكانية أن تؤثِّر األخطار الناش
  شآت النووية في منشآت نووية أخرى موجودة في نفس الموقع أو في مواقع مجاورة.المن

ا،   -٣٣-٤ اريوهات األحداث التي يجري الوقوف عليه ين اق س ي تقييم  ينطويوفي س
آت النووية الموجودة في نفس الموقع أو في مواقع مجاورة أو  الحوادث التي تقع في المنش

  .)١٢(انظر المتطلب رقم  قريبة على تقييم آثارها المجتمعة في الناس والبيئة

  : تغيُّر األخطار وخصائص المواقع بمرور الوقت١٠المتطلب رقم 

ائص المواق تُقيَّم ع من حيث إمكانية تغيُّرها بمرور الوقت والتأثير األخطار الخارجية وخص
  المحتمل لهذه التغيُّرات.

ري التي  تُحَدد  -٣٤-٤ أ البش ائص المواقع واألخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش خص
آت النووية.  تُقيَّم على ويمكن أن تتغيَّر بمرور الوقت والتي يمكن أن تؤثِّر في أمان المنش

  النحو الواجب التبعات المحتملة لهذه التغيُّرات على مدى عمر المنشأة النووية المخطَّط له.

أن أي تغيُّرات محتملة المرتولى و  -٣٥-٤ اعاة الواجبة ألوجه عدم التيقُّن في التوقعات بش
ائص المواقع بمرور الوقت، وذلك عن طريق  يمكن أن تطرأ على األخطار الخارجية وخص
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ميم  ل بهذه التغيُّرات من بارامترات التص ع ما يتص بة عند وض األخذ بهوامش أمان مناس
  الخاصة بكّلِ موقع محدَّد.

آت النووية ١١قم المتطلب ر ة متعلقة ببالوعة الحرارة النهائية في المنش : اعتبارات خاص
  .التي تتطلَّب بالوعة حرارة نهائية

ري التي تختصُّ بها مواقع  أ البش عند تقييم األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش
آت النووية التي تتطلب بالوعة حرارة نهائية،  طار التي عملية التقييم األخ تُراعيالمنش

  يمكن أن تؤثِّر في مدى توافر وموثوقية بالوعة الحرارة النهائية.

ب مع بالوعة الحرارة النهائية قيد النظر،   -٣٦-٤ بما يتناس البيانات المتعلقة بما  تُقيَّموحس
  يلي:

  درجة حرارة الهواء ومستوى الرطوبة؛   أ)( 
  عمق المياه ودرجة حرارتها؛  ب)( 
لبة المعلَّقة   ج)(  ائص نوعية المياه، بما في ذلك مدى التعكُّر والمواد الص خص

واء التغيُّرات  ة (س ائي ة والبيوكيمي ائي ائم والتغيُّرات الكيمي والحطام الع
  الطبيعية أو ذات المنشأ البشري)؛

تدامة تدفُّق المياه (في حالة األنهار)، والقيمتان الدنيا   د)(  مدى توافر واس
وى لمس توى المياه، والفترة الزمنية التي تكون فيها إمدادات مياه والقص

ب إلمكانية  توياتها، مع التحسُّ لة باألمان عند أدنى مس التبريد المتص
  حدوث خلل في هياكل التحكُّم في المياه.

جميع األحداث الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري التي يمكن أن  تُقيَّمود تُحدَّ و  -٣٧-٤
  فقدان بالوعة حرارة نهائية. تتسبَّب في

  : اآلثار المحتملة للمنشأة النووية في الناس والبيئة١٢المتطلب رقم 

غيلية  أة النووية في المنطقة في الحاالت التش عاعي المحتمل للمنش عند تحديد التأثير اإلش
ّدٍ  توجب تنفيذ إجراءات تص وظروف الحوادث، بما في ذلك الحوادث التي يمكن أن تس

عللطوارئ،  عة، مع مراعاة  توض بة لالنبعاثات المحتملة من المواد المش تقديرات مناس
  تصميم المنشأة النووية وسمات األمان المعمول بها فيها.

تقديرات لآلثار المحتملة للمنشأة النووية في الناس والبيئة، من خالل دراسة  توضع  -٣٨-٤
ة (بما في ذلك حدود اإلفالت) وم يناريوهات الحوادث المفترض ع مراعاة إمكانية تخطيط س

دي للطوارئ في الموقع وفي المنطقة الخارجية. و تلك التقديرات ؤَكد تإجراءات فعالة للتص
  بعد االنتهاء من تصميم المنشأة النووية وتحديد سمات األمان المعمول بها فيها.
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ن تتسبَّب المسارات المباشرة وغير المباشرة التي يمكن عن طريقها أ تُقيَّمو وتُحَدد  -٣٩-٤
أة النووية في تأثير محتمل في الجمهور والبيئة. وتُراعى في هذا  عة من المنش انبعاثات مش
التقييم الخصائص المحدَّدة التي تختصُّ بها المناطق والمواقع، بما في ذلك توزيع السكان في 

  وي.المنطقة، مع إيالء اهتمام خاص النتقال النويدات المشعة وتراكمها في المحيط الحي

لُّ  يُثبَتو  -٤٠-٤ كان فيما يتص أنَّ المعلومات المقدَّمة من أجل تقييم اآلثار المحتملة في الس
ّدٍ  توجب اتِّخاذ إجراءات تص بظروف الحوادث، بما في ذلك الحوادث التي يمكن أن تس

اة من تقييم المواقع.   للطوارئ في المنطقة الخارجية، متسقة مع تحقيق غاية األمان المتوخَّ

  : إمكانية تخطيط إجراءات فعالة للتصدي للطوارئ١٣لمتطلب رقم ا

دي للطوارئ في الموقع وفي المنطقة الخارجية،  تُقيَّم إمكانية تخطيط إجراءات فعالة للتص
ائص الموقع والمنطقة الخارجية، وكذلك أي أحداث خارجية يمكن أن  مع مراعاة خص

  بدء التشغيل. تعوق إرساء ترتيبات كاملة للتصدي للطوارئ قبل

ة بالمنطقة الخارجية  ١٣ينطبق المتطلب رقم   -٤١-٤ ية الخاص اس اً على البنية األس أيض
  التي يمكن أن يلزم اتِّخاذ إجراءات تصّدٍ للطوارئ فيها.

دي للطوارئ وفقاً للعدد يُجرى و  -٤٢-٤  GSRتقييم إلمكانية تخطيط إجراءات فعالة للتص

Part 7 ] ادرة عن الوكالة لة معايير األمان الص لس آت ٩من س ]. و تُراعى في التقييم المنش
اص على  ه خ اورة، مع التركيز بوج ة الموجودة في نفس الموقع وفي المواقع المج النووي

  المنشآت النووية التي يمكن أن تشهد وقوع حوادث متزامنة.

ة للتص  -٤٣-٤ ال ة تخطيط إجراءات فع اني د تقييم إمك في أّيِ  يُنَظردي للطوارئ، وعن
ية في الموقع وفي  اس ببية يمكن إقامتها بين األحداث الخارجية وحالة البنية األس عالقات س

  المنطقة الخارجية.

  : جمع البيانات ألغراض تقييم مواقع المنشآت النووية١٤المتطلب رقم 

ري، البيانات الالزمة إلجراء تقييم لألخطار الخارجية الطبيعية و تُجَمع أ البش ذات المنش
أة النووية في الناس  أة النووية وتأثير المنش ولتقييم كّلٍ من تأثير البيئة في أمان المنش

  والبيئة.

ري التي يُحتمل  تُجَمع  -٤٤-٤ أ البش البيانات عن األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش
أة ال أة نووية على مدى عمر هذه المنش لة  تؤَكدنووية. وأن تؤثِّر في أمان أّيِ منش الص

ة بكّلِ موقع  تخدام البيانات الخاص يل اس (المكانية والزمانية) بين البيانات والموقع، مع تفض
  محدَّد في تقييم ذلك الموقع.
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حَدد  -٤٥-٤ ية األمان  ويُ غا اس  ها على أس طاق ها ون هداف نات وأ يا ية جمع الب مدى عمل
ب مع ال اة من تقييم المواقع، وبما يتناس أة النووية على الناس المتوخَّ له المنش ّكِ خطر الذي تش

  والبيئة.

  حّدٍ أدنى، تشتمل عملية جمع البيانات على ما يلي:بو  -٤٦-٤

أ البشري، بما في   أ)(  معلومات عن األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش
ارها وآثارها المحتملة في  ادر األخطار وانتش ذلك معلومات عن مص

  النووية وفي الناس والبيئة؛المنشأة 
  معلومات تصف ظروف الموقع والظروف البيئية في المنطقة؛  ب)( 
معلومات عن التدابير الهندسية واإلدارية الخاصة بحماية الموقع وتدابير   ج)( 

  تخفيف العواقب؛
ة في   د)(  اس والبيئ ة في الن أة النووي أثير المحتمل للمنش معلومات عن الت

  التشغيلية وظروف الحوادث؛الحاالت 
دي للطوارئ   هـ)(  المعلومات المطلوبة من أجل تخطيط إجراءات فعالة للتص

ة وجميع أحوال  ارج الموقع في جميع الظروف البيئي في الموقع وخ
  المنشأة النووية؛ 

ميم   (و)  لدعم تص لدخول إلى الموقع ومعلومات  روط ا معلومات عن ش
  بالموقع. وإرساء البنية األساسية الخاصة

ل  -٤٧-٤ هدت  تُحصَّ أن الحاالت المهمة التي ش جالت، إن ُوجدت، بش المعلومات والس
دَّة هذه الظواهر،  أن ش وقوع ظواهر طبيعية في حقبة ما قبل التاريخ وتاريخيا ومؤخراً وبش

جالت للتحقُّق من تُحلَّل وذلك على النحو الالزم لتقييم الخطر المعني، و هذه المعلومات والس
  موثوقيتها ودقتها واكتمالها ووجود صلة زمنية ومكانية بينها وبين الموقع.

اء، كجزء من يُحتفَظ و  -٤٨-٤ ب االقتض ها دوريا، و/أو حس تعراض بالبيانات واس
أة النووية، تحقيقاً  تعراض األمان الدوري في المنش من إطار اس تعراض تقييم الموقع ض اس

بيل المثال، معال تحدث في تقنيات جمع البيانات ألهداف منها، على س جة التطورات التي تُس
أو في تحليل البيانات واستخدامها، وتوكيد أنَّ البيانات ال تزال وثيقة الصلة بالموقع في سياق 

  تغيُّر األخطار. 

دعم   -٤٩-٤ ا ل ا ونوعي ة كمي افي ات التي تُجمع ألغراض فحص المواقع ك ان وتكون البي
  م األخطار.المنهجية المختارة لتقيي
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ب   -٥٠-٤ يل يتناس توى من التفاص وتنطوي المعلومات المجموعة عن كّلِ خطر على مس
در الخطر والموقع ومع التأثير المحتمل في الموقع.  افة بين مص ادر  وتُوثَّقمع المس مص

  أوجه عدم التيقُّن المتعلقة بجمع البيانات.

  

ذه   -١-٥ ة. وتُطبَّق ه ارجي ار الخ ة بتقييم األخط ات المتعلق م المتطلب ذا القس د ه ّدِ يح
  المتطلبات حسبما يتناسب مع نوع المنشأة النووية وكذلك الموقع قيد النظر. 

  أخطار الزالزل

  : تقييم قدرة الصدوع١٥المتطلب رقم 

افة معيَّنة من الموقع تُقيَّم  من مس دوع الجيولوجية التي تتجاوز حجماً معيَّناً وتقع ض الص
دوعاً قادرة. وفي  ولها أهمية من حيث األمان، وذلك من أجل الوقوف على ما إذا كانت ص

أة النووية من حيث تُقيَّم حالة الصدوع القادرة،  التحديات المحتملة التي تواجه أمان المنش
  األخطار المترتبة على الحركات األرضية و/أو على إزاحة الصدوع.

دوع القادرةد تُحدَّ و  -٢-٥ دوع في المنطقة تُقيَّمو ٥الص ائص الص . ويتناول التقييم خص
لة بما يكفي  صَّ المجاورة للموقع. وتكون األساليب المستخدمة والفحوصات المضطلع بها مف

  مان. لدعم اتِّخاذ القرارات المتعلقة باأل

 
يُعتبر الصدع قادراً إذا تحقَّق، بناًء على البيانات الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوديسية أو الزلزالية (بما  ٥

روط  تمدة من علم الزالزل القديمة والبيانات الجيومورفولوجية)، واحد أو أكثر من الش في ذلك البيانات المس
  التالية:

دع أدلة (تش (أ)   ير إلى إذا كانت تظهر على الص طحية و/أو حاالت انخالع كبيرة) تش هات س وُّ
رة خالل فترة زمنية ما، بما يعني أنَّه من المعقول  ك واحد أو أكثر ذي طبيعة متكِرّ وقوع تحرُّ
طح أو بالقرب منه. وفي المناطق  كات يمكن أن يقع عند الس تنتج أنَّ مزيداً من التحرُّ أن يُس

بيانات الزالزل والبيانات الجيولوجية، بصورة متسقة و/أو الشديدة النشاط، حيث تُشير كلٌّ من 
حصرية، إلى قَِصر الفترات الفاصلة بين حاالت وقوع الزالزل، قد يكون من المناسب استخدام 
ا في المناطق األقل  دوع القادرة. أمَّ نوات لتقييم الص رات اآلالف من الس فترات مقدَّرة بعش

ح أنَّ األمر س   يتطلب استخدام فترات أطول كثيراً. نشاطاً، فمن المرجَّ
دع آخر معروف أنَّه قادر، بحيث يمكن  (ب)   دع المعني وص إذا تبيَّن وجود عالقة هيكلية بين الص

ك اآلخر عند السطح أو بالقرب منه. ك أحدهما في تحرُّ   أن يتسبَّب تحرُّ
إذا كان هناك هيكل مسبِّب للزالزل، وكان أكبر زلزال يُحتمل أن يتسبَّب هذا الهيكل في وقوعه  (ج)  

ياق الجيودينامي للموقع،  تنتج، في إطار الس دَّته وعمقه ما يعني أنَّه من المعقول أن يُس تبلغ ش
كاً يمكن أن يقع عند السطح أو بالقرب منه.   أنَّ تحرُّ
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لة قيَّم يُ و  -٣-٥ دوع في الهياكل والنظم والمكونات المتص التأثير المحتمل إلزاحة الص
لة  باألمان. و يشتمل تقييم األخطار الناجمة عن إزاحة الصدوع على خرائط جيولوجية مفصَّ
لة باألمان، من أجل التمكين من  ية المتص تبيِّن عمليات الحفر الالزمة إلقامة الهياكل الهندس

  قييم قدرة الصدوع فيما يخصُّ الموقع.ت

دع   -٤-٥ ارت أدلة موثوقة إلى وجود ص ويُعتبر أيُّ موقع جديد مقترح غير مالئم إذا أش
أة النووية، ولم يكن من الممكن موازنة ذلك عن طريق  قادر يُحتمل أن يؤثِّر في أمان المنش

شأة النووية صدع قادر توليفة من تدابير حماية الموقع وسمات تصميم المن . وإذا تبيَّن وجود 
إثبات أمان  تعذَّرفي المنطقة المجاورة لموقع منشأة نووية قائمة، يُعتبر الموقع غير مالئم إذا 

  هذه المنشأة النووية.

  : تقييم أخطار الحركات األرضية١٦المتطلب رقم 

ميم الهياكل  يُجرى ية من أجل توفير المدخالت المطلوبة لتص تقييم ألخطار الحركات األرض
توى  ميماً مقاوماً للزالزل أو االرتقاء بمس أة النووية تص والنظم والمكونات في المنش
ية الالزمة  مال ها، وكذلك توفير المدخالت إلجراء تحليالت األمان القطعية و/أو االحت مان أ

  ة النووية.على مدى عمر المنشأ

اليب  تُقيَّم  -٥-٥ تخدام أس بب الزالزل باس ية بس األخطار الناجمة عن الحركات األرض
في أثر الحركة األرضية االهتزازية باالقتران مع األحداث األخرى المترتبة يُنظر مناسبة. و

طة يُنظر على الزالزل، إن ُوجدت.  و بب أنش اط زلزالي بس اً في احتمالية وقوع نش أيض
  .٦بشرية

  البراكين أخطار

  : تقييم أخطار البراكين١٧المتطلب رقم 

  األخطار الناجمة عن النشاط البركاني التي يُحتمل أن تؤثِّر في أمان المنشأة النووية. تُقيَّم

ها و .٧البراكين القادرة د وتُقيَّمتُحدَّ   -٦-٥ ائص تكون المنطقة التي ينظر التقييم في خص
ورة  ة الظواهر البركانية المحتملة الخطورة بص مان دراس عة بما يكفي لض البركانية واس

  وافية.

 
  وتشغيل آبار النفط وآبار الغاز. مثل تشييد السدود والتعدين ٦

بَّب في ظواهر خطرة،  ٧ تقبل ويتس ط في المس د بالبركان القادر أيُّ بركان هناك احتمالية معقولة بأن ينش يُقص
أة النووية المعنية، بما يمكن أن  بما في ذلك الظواهر غير المرتبطة بثوران البركان، على مدى عمر المنش

  يؤثِّر في الموقع.
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أخطار البراكين القادرة من أجل توفير المدخالت المطلوبة لتحديد بارامترات تُقيَّم و  -٧-٥
ة بالموقع المحدَّد أو إلعا ميم الخاص دة تقييم الموقع، وكذلك إلجراء تحليالت األمان التص

  القطعية و/أو االحتمالية الالزمة على مدى عمر المنشأة النووية.

ارت أدلة موثوقة إلى وجود بركان   -٨-٥ ويُعتبر أيُّ موقع جديد مقترح غير مالئم إذا أش
أة النووية، ولم يكن من الممكن مواز نة ذلك عن طريق قادر يُحتمل أن يؤثِّر في أمان المنش

  توليفة من تدابير حماية الموقع وسمات تصميم المنشأة النووية.

ائص   -٩-٥ ز على تحديد الخص ية التي ترّكِ ما توفِّر تقييمات األخطار البركان وعادة 
الجيولوجية للظواهر البركانية ومداها المكاني قدراً أكبر من التيقُّن مقارنة بالتقييمات التي 

دي ز على تق ة وقوع ظواهر خطرة. وترّكِ الي دام م تُقيَّ ر احتم تخ اس ة ب اني الظواهر البرك
  المعلومات واألساليب والنماذج المناسبة، مع إيالء المراعاة الواجبة ألوجه عدم التيقُّن.

بَّب يُنظر و  -١٠-٥ في أثر الظواهر البركانية باالقتران مع أثر األخطار األخرى التي تتس
  دراسة تساقط الرماد البركاني. فيها البراكين. ويشمل ذلك

  األخطار المتصلة باألحوال الجوية

  : تقييم األخطار المتصلة باألحوال الجوية المتطرفة١٨المتطلب رقم 

لة باألحوال الجوية المتطرفة وتوليفاتها الممكنة التي يُحتمل أن تؤثِّر  تُقيَّم األخطار المتص
  في أمان المنشأة النووية.

ة  تُقيَّم  -١١-٥ د، ودرج ار، والثلوج والجلي اح، وهطول األمط ل الري ة مث الظواهر الجوي
ابية، وكذلك حرارة الهواء والمياه، والرطوبة، وعرام العواصف، والعواصف الرملية والتر

استناداً إلى السجالت المتاحة. وإذا  ٨التوليفات المحتملة بينها، من أجل تحديد قيمها المتطرفة
ُ اقتضى األمر،  لة باألحوال الجوية بذَ ت يع قاعدة بيانات األخطار المتص ل جهود من أجل توس

مينها بيانات مناخية تاريخية ونماذج رقمية وعم بيل المثال من خالل تض ليات (على س
  محاكاة).

لة باألحوال الجوية، مع  وتُطبَق  -١٢-٥ بة من أجل تقييم األخطار المتص اليب مناس أس
مراعاة كمية البيانات المتاحة (المقاسة والتاريخية على السواء) والتغيُّرات السابقة المعروفة 

 في خصائص المنطقة ذات الصلة. 

 
ات المأخوذة تُحدَّ  ٨ ائي لبيانات القياس د القيم المتطرفة لبارامترات األحوال الجوية عن طريق التحليل اإلحص

 لمختلف بارامترات األحوال الجوية.
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  : تقييم األحداث الجوية النادرة١٩المتطلب رقم 

ير  ٩إمكانية وقوع أحداث جوية نادرة تُقيَّم ير القُمعية واألعاص واعق واألعاص مثل الص
  الحلزونية، بما في ذلك المعلومات المتاحة عن مدى شدَّتها وتواترها.

  الصواعق

  احتمالية وقوع الصواعق وتواترها وشدَّتها في المنطقة المجاورة للموقع. تُقيَّم  -١٣-٥

  األعاصير القُمعية والحلزونية

ير القُمعية والحلزونية والقذائف المقترنة بها، وتواتر  تُقيَّم  -١٤-٥ احتمالية وقوع األعاص
اب ا دَّتها في المنطقة المجاورة للموقع. ويكون حس ير والقذائف وش ألخطار هذه األعاص

رعة  تخدام بارامترات مثل س ير القُمعية والحلزونية والتعبير عنها باس المرتبطة باألعاص
الرياح الدورانية، وسرعة الرياح االنتقالية، ونصف قطر اإلعصار عند أقصى سرعة رياح 

  دورانية، وفروق الضغط، ومعدَّل تغيُّر الضغط.

  أخطار الفيضانات

  أخطار الفيضانات: تقييم ٢٠المتطلب رقم 

ري  تُقيَّم أ البش انات، بمراعاة األحداث الطبيعية وذات المنش األخطار المترتبة على الفيض
  بما في ذلك توليفاتها المحتملة.

  الفيضانات الناتجة عن هطول األمطار وأسباب طبيعية أخرى

بب طبيعي  تُقيَّم  -١٥-٥ اء س ان في المنطقة المحيطة بالموقع من جرَّ احتمالية وقوع فيض
ونامي  ف، أو األمواج الناجمة عن الرياح، أو أمواج التس واحد أو أكثر، مثل عرام العواص

وب المياه، أو هطول األمطار الغزيرة  أو  —الناجمة عن الظواهر الجوية أو تذبذب منس
بب توليفة من هذه األحداث تر ترك أو إلى كون وتيرة وقوعها بس بب واحد مش جع إلى س

  مرتفعة نسبيا.

نماذج لألرصاد الجوية ونماذج هيدرولوجية وهيدروليكية مالئمة لحساب  وتوضع  -١٦-٥
ب.  انات على الموقع، بما في ذلك اآلثار الثانوية مثل الحطام والجليد والرواس أخطار الفيض

تخَدم و لة من اتُس انات التاريخية وفي حقبة المعلومات ذات الص ات التي تتناول الفيض لدراس

 
ر وقوعها في مكان  ٩ ما يتكرَّ ها قلَّ نه ألنَّ نادرة في أّيِ مكان بعي ح أن تُقاس األحداث الجوية ال من غير المرجَّ

  مرة التي تحدثها الظواهر والتي يمكن أن تؤّدِي إلى إتالف أجهزة القياس العادية.واحد وبسبب اآلثار المد
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سترشد بها في وضع التقديرات بشأن تواتر  ما قبل التاريخ، متى توافرت تلك المعلومات، ليُ
  وشدَّة الفيضانات النهرية.

بب التآكل تُدَرس و  -١٧-٥ احلية أو القنوات النهرية بس تقرار المناطق الس احتمالية عدم اس
 أو الترسُّبات.

  األمواج المائية الناجمة عن الزالزل أو ظواهر جيولوجية أخرى

وب المياه في  تُقيَّم  -١٨-٥ ونامي أو أمواج ناجمة عن تذبذب منس احتمالية وقوع أمواج تس
أة النووية. و ا يمكن أن يؤثِّر في أمان المنش ونامي تُقيَّم المنطقة، ممَّ احتمالية وقوع أمواج تس

ادر الزلزالية (مثل  أو أمواج ناجمة عن تذبذب بب ظواهر غير المص وب المياه بس منس
  االنهيارات األرضية في قاع البحر)، بما يتناسب مع المنطقة قيد النظر.

تمد حساب األخطار المتصلة بأمواج تسونامي أو األمواج الناجمة عن تذبذب   -١٩-٥ ويُس
انات في حقبة ما  جالت التاريخية ومن أّيِ معلومات متاحة عن الفيض وب المياه من الس منس
قبل التاريخ، وكذلك من عمليات النمذجة المادية و/أو التحليلية. و تشمل هذه األخطار حاالت 

  التي يمكن أن تؤدي إلى آثار مادية في الموقع. ١٠موجي المحتملةالهبوط والصعود ال

وب تُقيَّم و  -٢٠-٥ ونامي واألمواج الناجمة عن تذبذب منس األخطار المرتبطة بأمواج تس
واطئ  تعانة بقياس األعماق بالقرب من الش ب مع المنطقة قيد النظر، باالس المياه بما يتناس

احلية، مع مراعاة أ احلي (بما في ذلك والطوبوغرافيا الس خيم ينتج عن التكوين الس ّيِ تض
  الهياكل االصطناعية).

  الفيضانات واألمواج الناتجة عن تعطُّل هياكل التحكم في المياه

دود، من أجل تحديد  تُحلَّل  -٢١-٥ هياكل التحكم في المياه عكس اتجاه التيار، مثل الس
الهياكل، بما في ذلك حين يقترن  األخطار المرتبطة بحدوث خلل في واحد أو أكثر من هذه

  هذا الخلل بفيضان له أسباب أخرى.

أة النووية إلى أنَّها لن تكون قادرة على أن تتحمَّل   -٢٢-٥ ار الفحص األولي للمنش وإذا أش
على نحو مأمون آثار حدوث خلل في واحد أو أكثر من هياكل التحكُّم في المياه عكس اتجاه 

أة النووية بمراعاة هذه اآلثار. وبدالً من ذلك، األخ تُقيَّمالتيار، عندئذ  طار المرتبطة بالمنش
 ُ هذه الهياكل باستخدام أساليب مكافئة لألساليب المستخدمة في تحديد األخطار المرتبطة  لحلَّ ت

  بالمنشأة النووية من أجل إثبات أنَّ هذه الهياكل يمكن أن تتحمَّل الحدث قيد النظر.

 
عود الموجي هو ارتفاع مفاجئ في  ١٠ احلي. والص وب المياه في موقع س الهبوط الموجي هو انخفاض منس

   منسوب المياه قبالة شاطئ أو هيكل ما.
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بب في  يُنظرو  -٢٣-٥ انات والظواهر المرتبطة بها التي تنجم عن تراكم المياه بس الفيض
بب االنهيارات  داد بس ب (مثل حاالت االنس داد مجرى النهر من المنبع أو إلى المص انس

  األرضية أو الجليد)، أو بسبب حدوث تغيُّر في استخدام األراضي.

  األخطار الجيوتقنية واألخطار الجيولوجية

مات الجيولوجية للمواد الموجودة تحت : ا٢١المتطلب رقم  ائص الجيوتقنية والس لخص
  سطح األرض

الخصائص الجيوتقنية والسمات الجيولوجية للمواد الموجودة تحت سطح األرض،  تُدَرس
طح ويُعَد  ع المواد الموجودة تحت س خور في الموقع بمراعاة تنوُّ يف للتربة والص توص

  األرض وعدم التيقُّن بشأنها.

الخصائص الجيوتقنية الثابتة والدينامية والسمات الجيولوجية للمواد الموجودة  تُحَدد  -٢٤-٥
األساليب خَدم تُستتحت سطح األرض في الموقع، بما في ذلك المواد المستخدمة في الردم. و

بة ألخذ العينات ومع تكرار كّلِ اختبار  المختبرية والميدانية، باالقتران مع التقنيات المناس
بالقدر الكافي، من أجل تحديد خصائص كّلِ بارامتر فيما يتعلق بالمواد الموجودة تحت سطح 

  األرض في الموقع. 

اس وقدرتها على الَحْمليُقيَّم و  -٢٥-٥ تقرار مواد األس مل النظر في مدى اس ، بما يش
  احتمالية حدوث هبوط أرضي مفرط بفعل األحمال الثابتة والزلزالية. 

تخدام تُدَرس و  -٢٦-٥ ائص الفيزيائية والجيوكيميائية للتربة والمياه الجوفية باس الخص
بة، وتُؤخذ  اليب مناس بان أس هذه الخصائص عند تقييم المواد الموجودة تحت سطح في الحس

  ع.األرض في الموق

  : تقييم األخطار الجيوتقنية واألخطار الجيولوجية٢٢المتطلب رقم 

بب  تُقيَّم تقرار بس عدم االس لك  ما في ذ ية واألخطار الجيولوجية، ب األخطار الجيوتقن
االنحدار، واالنهيار، واالنخفاض أو االرتفاع األرضي، وتميُّع التربة، وأثر تلك األخطار في 

  أمان المنشأة النووية.

  الستقرار بسبب االنحدارعدم ا

بب  يُقيَّم  -٢٧-٥ تقرار بس الموقع والمنطقة المجاورة له للوقوف على احتماليات عدم االس
خور واالنهيارات الثلجية)، بفعل ظواهر  اقط الص ية وتس االنحدار (مثل االنهيارات األرض

أة النووية. وع ري، بما يمكن أن يؤثِّر في أمان المنش أ بش ند تقييم عدم طبيعية أو ذات منش
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االستقرار عند المنحدرات، يتناول التقييم تكوين الموقع أثناء وبعد االضطالع بأنشطة تجهيز 
تقرار عند المنحدرات الظروف الجوية المتطرفة تُراعى والموقع.  اً في تقييم مدى االس أيض

  واألحداث الجوية النادرة.

تخدام  وتُقيَّم  -٢٨-٥ بب األحمال الزلزالية باس تقرار عند المنحدرات بس احتمالية عدم االس
  بارامترات مناسبة لوصف أخطار الزالزل وخصائص التربة والمياه الجوفية في الموقع.

  انهيار سطح الموقع أو انخسافه أو تقبُّبه

افه أو تقبُّبه بما يؤ تُقيَّم  -٢٩-٥ طح الموقع أو انخس أة احتمالية انهيار س ثِّر في أمان المنش
ل للظروف تحت سطح األرض يُعدُّ  النووية على مدى عمرها، وذلك باستخدام وصف مفصَّ

  باالستعانة بأساليب فحص موثوقة.

  تميُّع التربة

احتمالية تميُّع التربة واآلثار المتفاوتة للمواد الموجودة تحت سطح األرض في  تُقيَّم  -٣٠-٥
تخدام بارا بة لوصف أخطار الزالزل والخصائص الجيوتقنية الموقع، وذلك باس مترات مناس

  للمواد الموجودة تحت سطح األرض في الموقع.

اليب مقبولة لالختبار الميداني والمختبري   -٣١-٥ تخدام أس مل تقييم تميُّع التربة اس ويش
 باالقتران مع استخدام األساليب التحليلية لتقييم األخطار.

  األخطار الطبيعية األخرى

  : تقييم األخطار الطبيعية األخرى٢٣المتطلب رقم 

مان  تُقيَّم ة والتي يُحتمل أن تؤثِّر في أ ا المنطق ة األخرى التي تختصُّ به الظواهر الطبيعي
  المنشأة النووية.

دَّ   -٣٢-٥ اف والبََرد  د وتُقيَّمتُح ة والجف ا الحرائق البري ة األخرى، ومنه ار الطبيعي األخط
خري واألخطار  ل مجاري األنهار وانهيارات الحطام الص وتكوينات الجليد البلوري وتحوُّ
نى  غيرة ومحار البرنقيل)، وذلك حتى يتس البيولوجية (مثل قناديل البحر والحيوانات الص

  موقع المحدَّد بمراعاة هذه األخطار.حساب بارامترات التصميم الخاصة بال
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  األحداث ذات المنشأ البشري

  : تقييم األخطار المرتبطة باألحداث ذات المنشأ البشري٢٤المتطلب رقم 

  األخطار المرتبطة باألحداث ذات المنشأ البشري التي تقع في الموقع أو في المنطقة. تُقيَّم

يتناولها التقييم ما يلي، على سبيل المثال وتشمل األحداث ذات المنشأ البشري التي   -٣٣-٥
  ال الحصر:

ائل النقل البري أو   (أ)  األحداث التي تقع بالقرب من الموقع والمرتبطة بوس
  النهري أو البحري أو الجوي (مثل حوادث التصادم أو االنفجار)؛

ازات   ب)(  ات الغ اث ذائف وانبع ة للق داث المنتج ارات واألح الحرائق واالنفج
  الخطرة من المرافق الصناعية الموجودة بالقرب من الموقع؛ 

  التشويش الكهرومغناطيسي.  ج)( 

رية التي يمكن أن تؤثِّر في نوعية األخطار الطبيعية أو في  يُنظر  -٣٤-٥ طة البش في األنش
تخراج طة اس دَّتها، مثل أنش طة التي تنطوي على قدر كبير  ش الموارد، أو غيرها من األنش

  من إعادة تشكيل معالم األرض أو الماء، أو النشاط الزلزالي الناجم عن مستودعات المياه.

  حوادث الطائرات

احتمالية وقوع حوادث تحطُّم الطائرات في الموقع، على أن يُراعى في ذلك،  تُقيَّم  -٣٥-٥
تقبل على حركة المرور الجوية وعلى  قدر اإلمكان، التغيُّرات التي يُحتمل أن تطرأ في المس

  خصائص الطائرات.

  األخطار الكيميائية

طالع بها حاليا أو يُتو  -٣٦-٥ طة التي يجري االض طالع بها يتناول التقييم األنش قع االض
تقبل في المنطقة المحيطة بالموقع والتي تنطوي على مناولة المواد الكيميائية و/أو  في المس
معالجتها و/أو نقلها و/أو خزنها، إذا كان يُحتمل أن تؤدي تلك المواد الكيميائية إلى انفجارات 

  أو إلى تكوين ُسُحب غازية قابلة لالضطرام أو االنفجار.

ة  رويعبَّ   -٣٧-٥ ائي ات الكيمي اث ا من االنبع ارات أو غيره االنفج عن األخطار المرتبطة ب
افة،  اء)، مع مراعاة أثر المس ب االقتض ميَّة (حس غط الزائد والسُّ بداللة الحرارة والض
ة في الموقع.  الظروف الجوي ار ب ذه األخط ا ه ة التي تقترن فيه االت غير المواتي والح

  ر المحتملة لهذه األحداث في العاملين بالموقع.اآلثا تُقيَّموباإلضافة إلى ذلك، 
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  تقييم اآلثار المحتملة للمنشأة النووية في المنطقة

  : تشتُّت المواد المشعة٢٥المتطلب رقم 

عة في الهواء والمياه لدى انبعاث تلك المواد  يُقيَّم تُّت المواد المش أة النووية تش من المنش
  في الحاالت التشغيلية وفي ظروف الحوادث.

  تشتُّت المواد المشعة في الجو

عة في الجو،   -١-٦ تُّت المواد المش مات المنطقة من ؤخذ تعند تحليل تش بان س في الحس
رعة  ي واألحوال الجوية، بما في ذلك بارامترات مثل س اريس والغطاء األرض حيث التض
الرياح واتجاهها، ودرجة حرارة الهواء، ومعدَّل هطول األمطار، والرطوبة، وبارامترات 

ي بارامترات االستقرار الجوي، واالنقالبات الحرارية الجوية الممتدَّة على فترات طويلة، وأ
تُّت الجوي. وإن أمكن،  اد الجوية على  تُجَمعأخرى الزمة لنمذجة التش بيانات عن األرص

  المدى الطويل في األماكن القريبة وتقييم جودة تلك البيانات واستخدامها.

َعد و  -٢-٦ َفذويُ اد الجوية في الموقع أو بالقرب منه  يُن ات األرص برنامج ألخذ قياس
تخدام أجهزة قا ية في باس اد الجوية الرئيس جيل بارامترات األرص درة على قياس وتس

بة ألخذ العينات.  البيانات عن فترة ال تقل عن  وتُجَمعاالرتفاعات واألماكن والفترات المناس
نة كاملة واحدة نموذجية، ثم  تخدَ س تُّت الجوي،  متُس هذه البيانات في إجراء تحليالت التش
ادر أخرى للمعلومات. وباالقتران مع أي بيانات أخرى ذ لة تتوفر من مص عن  ريُعبَّ ات ص

  بيانات األرصاد الجوية باستخدام بارامترات األرصاد الجوية المناسبة.

  تشتُّت المواد المشعة عبر المياه السطحية والجوفية

مَّ   -٣-٦ ائص  ميُص لة من أجل تحديد خص حي لجمع البيانات ذات الص برنامج مس
دروجيول ارامترات الهي ة التمكين من الب ة، بغي ة في الموقع وفي المنطق درولوجي ة والهي وجي

ط عة عبر المياه الس ية والجوفية ومن ثمَّ تقييم التأثير حتقييم احتمالية انتقال النويدات المش
عاعي. و نة كاملة واحدة قبل إجراء ذ يُنفَّ اإلش ار إليه لمدة ال تقل عن س برنامج القياس المش

عن البيانات باستخدام بارامترات مناسبة  ريُعبَّ ). و٥-٦الهيدرولوجية (انظر الفقرة الفحوص 
  للهيدرولوجيا السطحية والمياه الجوفية.

ع و  -٤-٦ فاعالت بين المياه يوض ما في ذلك الت طحية (ب برنامج لفحوص المياه الس
ائص الفيزيائية يشمل وصف المياه السطحية الخصالسطحية والمياه الجوفية) في المنطقة. و

واء، وأبرز هياكل  طناعية على الس ام المائية، الطبيعية واالص ية لألجس والكيميائية الرئيس
  التحكُّم في المياه، وأماكن هياكل تجميع المياه، ومعلومات عن استخدام المياه في المنطقة.
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عو  -٥-٦ ف  يوض برنامج للفحوص الهيدروجيولوجية في المنطقة، بما في ذلك وص
طحية، وكذلك البيانات الخ ية للتكوينات الحاملة للمياه وتفاعلها مع المياه الس ائص الرئيس ص

  المتعلقة باستخدامات المياه الجوفية في المنطقة.

ائص   -٦-٦ أن خص اً بش مل برنامج الفحوص الهيدروجيولوجية في المنطقة فحوص ويش
تبقاء في المياه الجوفي عة من حيث النزوح واالس ارات النويدات المش أن مس اً بش ة وفحوص

  التعرُّض ذات الصلة.

حدِّ و  -٧-٦ ائص د تُ قدر الالزم، خص بال يدرولوجية،  يدروجيولوجية واله الفحوص اله
ب والكائنات الحية على إعادة  تُّت، وقدرة الرواس ام المائية من حيث التخفيف والتش األجس

تبقاء،  عة من حيث النزوح واالس ائص النويدات المش وآليات انتقال النويدات التركُّز، وخص
  المشعة في الغالف األرضي المائي، وكذلك مسارات التعرض ذات الصلة. 

  : توزيع السكان وتعرُّض الجمهور٢٦المتطلب رقم 

أة النووية، و ديُحدَّ  كان القائم والمتوقع داخل المنطقة على مدى عمر المنش يُقيَّم توزيع الس
غيلية  عة في الجمهور، في كّلٍ من الحاالت التش التأثير المحتمل النبعاثات المواد المش

  وظروف الحوادث، مع تحديث هذا التقييم دوريا.

ائم والمتتُجمع   -٨-٦ ان الق ك ك المعلومات عن توزيع الس ا في ذل ة، بم وقع في المنطق
كانية المتنقلة، مع تحديث  كانية المقيمة وكذلك (قدر اإلمكان) الجماعات الس الجماعات الس

أة النووية. و اهتمام خاص للجماعات يولى هذه المعلومات أوالً بأول على مدى عمر المنش
ت ات المحتوية على أماكن لإلقامة (مثل المدارس والمس س عفة والمؤس تض فيات ودور المس ش

عة والنظر في إمكانية  جون) عند تقييم التأثير المحتمل النبعاثات المواد المش الرعاية والس
  تنفيذ إجراءات وقائية.

كاني   -٩-٦ اء س تمدة من آخر إحص كان البيانات المس اب توزيع الس تخدم في حس وتُس
ائي ألحدث يَ أُجر تمدة من التعميم اإلحص البيانات المتاحة  في المنطقة، أو المعلومات المس

كانية المقيمة والمتنقلة. وفي حال لم تتوفر بيانات موثوقة،  ة  تُجرىعن الجماعات الس دراس
  مخصَّصة لهذا الغرض.

بة إلى تُحلَّل و  -١٠-٦ افة بالنس كان من حيث االتجاه والمس اب توزيع الس البيانات لحس
تخَدم الموقع. و عة هذه المعلومات إلجراء تقييم تُس عاعي المحتمل للمواد المش للتأثير اإلش

ريفات العادية واالنبعاثات الناجمة عن حوادث، بما في ذلك النظر، في  الموجودة في التص
حدود المعقول، في االنبعاثات التي يمكن أن تنجم عن حوادث عنيفة، مع استخدام بارامترات 

  .التصميم والنماذج الخاصة بالموقع المحدَّد حسب االقتضاء
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  : استخدامات األراضي والمياه في المنطقة٢٧المتطلب رقم 

أة  دتُحدَّ  ي والمياه من أجل تقييم اآلثار المحتملة للمنش تخدامات األراض ائص اس خص
  النووية في المنطقة.

ي   -١١-٦ أن األراض اً بش ي والمياه فحوص تخدامات األراض ائص اس مل تحديد خص يش
طحية والجوفية التي كان أو التي تمثِّل موئالً  وموارد المياه الس تخدمها الس يمكن أن يس

  لكائنات حية مشاركة في السلسلة الغذائية.

  

  : رصد األخطار الخارجية وظروف المواقع٢٨المتطلب رقم 

غيلها بأمان من األخطار الخارجية  أة النووية وتش ل بترخيص المنش ع كلُّ ما يتص يخض
  الطبيعية وذات المنشأ البشري وظروف الموقع للرصد على مدى عمر المنشأة النووية.

د األخطار الخارجية وظروف الموقع في موعد ال يتجاوز بدء أعمال   -١-٧ يبدأ رص
تمر إ أة النووية، ويس ييد المنش أة النووية من الخدمة. وتش توضع خطة لى حين إخراج المنش

  الرصد ضمن إطار أهداف عملية تقييم الموقع ونطاقها.

د، ونوع البيانات التي   -٢-٧ ع للرص تخض د البارامترات التي س مل خطة الرص وتش
يجري جمعها، ومنهجية جمع البيانات (بما في ذلك مكان جمع البيانات ووتيرة الجمع)،  س

ستؤخذ، والمتطلبات المتعلقة بحفظ والمستو يات الالزمة من االستبانة والدقة في أّيِ قياسات 
  النسخ االحتياطية من البيانات، وكذلك المتطلبات المتعلقة بمعالجة البيانات وتحليلها.

مستويات النشاط اإلشعاعي  تُقاسوقبل البدء في إدخال المنشأة النووية في الخدمة،   -٣-٧
لغالف الجوي والغالف األرضي المائي والقشرة األرضية وفي الكائنات الحية األساسية في ا

في المنطقة، حتى يتسنى الوقوف على أي نشاط إشعاعي إضافي يترتب على تشغيل المنشأة 
  النووية.
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  : استعراض األخطار الخارجية وظروف المواقع٢٩المتطلب رقم 

تعراض دوري لجميع  لة باس غِّ طلع المنظمة المش األخطار الخارجية الطبيعية وذات تض
المنشأ البشري ولظروف الموقع في إطار استعراض األمان الدوري وحسب االقتضاء على 
تجدُّ من  أة النووية، مع إيالء المراعاة الواجبة للخبرات التشغيلية وما يُس مدى عمر المنش

  معلومات متعلقة باألمان.

ي إطار ما يُضطلع به من تقييمات األمان في إطار استعراض األمان الدوري (أو ف  -٤-٧
تعَرضبموجب ترتيبات بديلة)،  ري  تُس أ البش األخطار الخارجية الطبيعية وذات المنش

بهذه يُضطلَع وظروف الموقع على مدى عمر المنشأة النووية باالستعانة بمعلومات محدَّثة. و
ات على فترات منتظمة (بوتيرة ال تقل عادةً عن مرة و تعراض ر االس احدة في كّلِ عش

  سنوات)، وفي أّيِ حالة من الحاالت التالية:

  صدور تحديث للمتطلبات الرقابية؛  أ)( 
ة األخطار   ب)(  ميم في مواجه ة التص رات على عدم مالءم ظهور مؤش

  الخارجية؛
عف في   ج)(  اف مواطن ض تنباطات تقنية جديدة، مثل اكتش ل إلى اس التوصُّ

  هياكل ونظم ومكونات محدَّدة تجعلها ُعرضة للتأثُّر باألخطار الخارجية؛   
تخالص معلومات أو خبرات أو دروس جديدة من أحداث خارجية   د)(  اس

  وقعت بالفعل وأثَّرت في أمان منشأة نووية أخرى أو مرفق صناعي؛
  تغيُّر األخطار بمرور الوقت وتوافر معلومات وتقييمات جديدة بشأنها؛  هـ)( 
حاجة إلى توفير المزيد من الثقة في وجود هوامش كافية لمنع آثار حافة ال  (و) 

  الجرف؛
غيل الطويل األجل، أو دعماً لطلب مقدَّم من أجل   (ز)  في إطار برنامج للتش

  ية؛تمديد رخصة التشغيل الخاصة بالمنشأة النوو
ن كثيراً من التقديرات   (ح)  اليب جديدة لتحليل األخطار تحّسِ تحداث أس اس

  السابقة.

ب  ويُعاد تقييم  -٥-٧ األخطار الخارجية التي يختصُّ بها الموقع وظروف الموقع، حس
االقتضاء، بناًء على النتيجة التي يخلص إليها االستعراض الدوري لألخطار التي يختصُّ بها 

ب عاعي أو الموقع، أو بس لة بتقييم التأثير البيئي اإلش ول على بيانات جديدة متص ب الحص
  بالتشغيل المأمون للمنشأة النووية.
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  والمنشورات ذات الصلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختص���ة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامها األس���اس���ي، بأن تض���ع أو تعتمد   
معايير أمان بقص��د حماية الص��حة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، وأن 

  المعايير.تتخذ ترتيبات لتطبيق هذه 

ص��ُدر المنش��ورات التي تض��ع الوكالة بواس��طتها هذه المعايير ض��من    س��لس��لة معايير وتـ��������َ
. وتش���مل هذه الس���لس���لة األمان النووي واألمان اإلش���عاعي وأمان النقل الوكالةالص���ادرة عن مان األ

ف المنش��ورات الص��ادرة ض��من هذه الس��لس��لة إلى فئات، وهي:  أس��اس��يات وأمان النفايات. وتص��نـ��������َّ
 .أدلة األمانومتطلبات األمان ، واألمان

ناه، معلومات عن برنامج    لة، الوارد أد بالوكا كة اإلنترنت الخاص  ويعرض موقع ش�������ب
 الوكالة الصادرة عن مان األمعايير 

http://www-ns.iaea.org/standards/ 

االنكليزية. كما ويوفر هذا الموقع نص�����وص معايير األمان المنش�����ورة ومس�����وداتها باللغة   
سية، تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل صينية والعربية والفرن سبانية والروسية وال

الوكالة وتقرير قيد اإلعداد عن حالة معايير لذي وض���عته باإلض���افة إلى مس���رد مص���طلحات األمان ا
 ى العنـــوان التالــــي:األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بالوكالة عل

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

هة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغها بالخبرة عن  ةالصادرمان األوالدعوة موجَّ
)، بما المستفادة من استخدامها (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً 

يكفل أن تظل هذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المس�������تخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن 
طة البريد  بالبريد، كما هو مبيّن أعاله، أو بواس������� كة اإلنترنت أو  لة على ش�������ب طريق موقع الوكا

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

  ذات الصلةالمنشورات 

تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم من   
المادة الثامنة من نظامها األس���اس���ي توفر معلومات بش���أن األنش���طة النووية الس���لمية وتيس���ر تبادلها 

 الوسيط بين دولها األعضاء.وتقوم، لهذا الغرض، بدور 
صُدر تقارير عن األمان   توفر أمثلة  تقارير أمانفي مجال األنشطة النووية بوصفها  وتـ��������َ

 عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامها دعماً لمعايير األمان.
التأهب والتص������دي  منش������ورات وتص������در الوكالة منش������ورات أخرى متعلقة باألمان مثل  
، التقارير التقنيةو، تقارير الفريق الدولي لألمان النوويو، قييم ا�ش�������عاعيتقارير التو، للطوارئ

ة الوثائق التقنيةو ة خاصة بالتدريب وأدلـ��َّ . كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـ��َّ
 عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   

لتش���جيع ودعم  منش���ورات إعالمية الص���ادرة عن الوكالة س���لس���لة الطاقة النووية تش���مل  
شطة البحث سلمية لألغراض لطاقة النووية وتطبيقها العمليباالمتعلقة  والتطوير أن شمل تقارير ال . وت

الممارس�����ات الجيّدة المكتس�����بة و خبرةعن ال، وفيها لوجيا وأوجه التقدم المحرزعن حالة التكنووأدلة 
في مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتص����رف في النفايات المش����عّة  العملية مثلةاألو

 واإلخراج من الخدمة.
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