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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي ،ب�أن تض�ع أو تعتم�د مع�ايير أم�ان
بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي��
ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواس�طتھا ھ�ذه المع�ايير ض�من سلس�لة مع�ايير أم�ان الوكال�ة.
وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات .وتصن �ـَّف المنش��ورات
الصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويع��ر� موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة ،ال��وارد أدن��اه ،معلوم��ات ع��ن برن��ام� مع��ايير أم��ان
الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية .كما تت�وافر نص�وص
مع��ايير األم��ان الص��ادرة باللغ��ات اإلس��بانية والروس��ية والص��ينية والعربي��ة والفرنس��ية ،باإلض��افة إل��ى مس��رد
مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األم�ان .وللحص�ول عل�ى مزي�د
من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أم�ان الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن اس�تخدامھا
)كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً( ،بما يكفل أن تظل ھ�ذه المع�ايير ق�ادرة
على تلبية احتياجات المستخدمين .ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن طري�� موق�ع الوكال�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت أو
بالبريد ،كما ھو مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخ��ذ الوكال��ة ترتيب��ات لتطبي��� مع��ايير األم��ان ،وبموج��ب أحك��ام الم��ادة الثالث��ة والفق��رة ج��يم م��ن الم��ادة
الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتق�وم ،لھ�ذا الغ�ر�،
بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا تقارير أمان توفر أمثل�ة عملي�ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتص��در الوكال��ة منش �ورات أخ��رى متعلق��ة باألم��ان مث��ل تق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع� ،وتق��ارير ال�ري���
ال��دول� ل�م��ان الن��ووي ،والتق��ارير التقني��ة ،والو���ا�� التقني��ة .كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد�
اإلشعاعية ،وأدلـَّة خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��
المتعلق��ة باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي .وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة
وتقارير عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارسات لالستخدامات السلمية للطاقة النووي�ة.
وتستكمل ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة ،وخب�رة ،باإلض�افة إل�ى
الممارسات الجيّدة وأمثلة ف�ي مج�االت الق�وى النووي�ة ،ودورة الوق�ود الن�ووي ،والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عّة
واإلخراج من الخدمة.

اعتبارات بشأن التأھب والتصدي
للطوارئ بالنسبة للدول التي تشرع
في برامج للقوى النووية

الدول التالية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
االتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجـــــان
األرجنتين
األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيـل
أفغانستان
إكـوادور
ألبانيــا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أنغـوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغنــدا
أوكرانيا
إيران )جمھورية-اإلسالمية(
آيرلندا
آيسلنـدا
إيطاليا
بابوا غينيا الجديدة
باراغـواي
باكستان
باالو
البحرين
البرازيل
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديـش
بنمـــا
بنـــن
بوتسوانا
بوركينا فاسـو
بوروندي
البوسنة والھرسك
بولندا
بوليفيا
بيرو
بيالروس
تايلند
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
تونــس
جامايكــا
الجبل األسود

الجزائر
جزر مارشال
جمھورية أفريقيا الوسطى
الجمھورية التشيكية
الجمھورية الدومينيكية
الجمھورية العربية السورية
جمھورية الكونغو الديمقراطية
جمھورية تنزانيا المتحدة
جمھورية كوريــا
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
جمھورية مولدوفـــا
جنوب أفريقيا
جورجيــا
الدانمرك
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
فرنسا
الفلبيــن
فنزويــال
فنلندا
فيجي
فييت نام
قبرص
قطـــر
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون

الكرسي الرسولي
كرواتيــا
كمبوديــا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكــا
كولومبيــا
الكونغو
الكويـــت
كينيـــا
التفيا
لبنــــان
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

وافق المؤتمر الخاص بالنظام األساسي للوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة ال ذي ع ـُقد ف ي المق ر الرئيس ي لألم م المتح دة بنيوي ورك ف ي  ٢٣تش رين
األول/أكتوبر  ١٩٥٦على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نف اذه ف ي  ٢٩تموز/يولي ه  .١٩٥٧ويق ع المق ر الرئيس ي للوكال ة ف ي فيين ا .ويتمث ـّل
ھدفھا الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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مالحظة بشأن حقوق النشر
جمي ع منش ورات الوكال ة العلمي ة والتقني ة محمي ة بموج ب أحك ام االتفاقي ة العالمي ة لحق وق النش ر بش أن
الملكية الفكرية بصيغتھا المعتمدة في عام ) ١٩٥٢برن( والمنقحة في عام ) ١٩٧٢باريس( .وقد ت م تمدي د ح ق
النشر من ذ ذل ك الح ين بواس طة المنظم ة العالمي ة للملكي ة الفكري ة )جني ف( ليش مل الملكي ة الفكري ة اإللكتروني ة
والفعلي ة .ويج ب الحص ول عل ى إذن باس تخدام النص وص ال واردة ف ي منش ورات الوكال ة بش كل مطب وع أو
إلكتروني ،استخداما كليا ً أو جزئياً؛ ويخضع ھ ذا اإلذن ع ادة التفاق ات حق وق النش ر واإلنت اج األدب ي .ويُرحَّ ب
بأية اقتراحات تخص االستنساخ والترجم ة ألغ راض غي ر تجاري ة ،وس ي َ
ُنظر فيھ ا عل ى أس اس ك ل حال ة عل ى
حدة .وينبغي توجيه أية استفسارات إل ى قس م النش ر الت ابع للوكال ة ) (IAEA Publishing Sectionعل ى العن وان
التالي:
Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
P.O. Box 100
1400 Vienna
Austria
fax: +43 1 2600 29302
tel.: +43 1 2600 22417
email: sales.publications@iaea.org
http://www.iaea.org/books

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي:
Incident and Emergency Centre
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
Email: Official.Mail@iaea.org

© الوكالة الدولية للطاقة الذرية٢٠١٤ ،
ُ
ط ٍبع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
حزيران/يونيه ٢٠١٤

تصدير
يھ دف ھ ذا المنش ور إل ى تزوي د ال دول الت ي تش رع ف ي ب رامج ق وى نووي ة ب أداة عملي ة تمكنھ ا م ن التخط يط
للطوارئ والوفاء جزئيا ً بالمھام المسندة إلى الوكالة في اتفاقية تقديم المساعدة ف ي حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو
طارئ إشعاعي )’اتفاقية تقديم المساعدة‘( .وتقضي الفقرة الفرعية أ’ ‘٢من المادة  ٥م ن اتفاقي ة تق ديم المس اعدة
ب أن م ن مھ ام الوكال ة أن تجم ع وتنش ر عل ى ال دول األط راف وال دول األعض اء معلوم ات بش أن المنھجي ات
والتقنيات والنتائج المتاحة المتعلقة باألبحاث المتصلة بحاالت الطوارئ تلك.
وكم ا ج اء ف ي منش ور التأھ ب والتص دي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية )الع دد  GS-R-2ﻣــﻦ سلس لة مع ايير
األمان الصادرة عن الوكالة( ،فإن الغاية العملية المنشودة م ن وراء التص دي للط وارئ ھ ي ”التأك د م ن وج ود
ترتيبات تكفل التصدي على نحو سريع ومحكوم ومراقب ومنسَّق وفع ال ،ألي ط ارئ ن ووي أو إش عاعي عل ى
الصعيد الميداني وعلى الصعيد المحلي واإلقليمي وال وطني وال دولي“ .وف ي ع ام  ،٢٠١١ش ًّجع الم ؤتمر الع ام
للوكالة في قراره  ،GC(55)/RES/9الدول ”التي تشرع في برامج قوى نووية جدي دة عل ى اتخ اذ خط وات ف ي
الوقت المناسب وذات طابع اس تباقي ،تق وم عل ى أس اس تطبي ق مت درج ومنھج ي لمع ايير أم ان الوكال ة ،بھ دف
إرساء ومساندة ثقافة أمان متينة“ .وش َّدد المؤتمر العام أيضا ً ”على أھمية أن تنف ذ جمي ع ال دول األعض اء آلي ات
للتأھ ب والتص دي للط وارئ وأن تس تحدث ت دابير تخفيفي ة عل ى الص عيد ال وطني ،متوافق ة م ع مع ايير أم ان
الوكالة ،لتحسين التأھب والتصدي للطوارئ ،تيسر التواصل في حاالت الطوارئ وتساھم في مواءمة المع ايير
الوطنية المتعلقة ب اإلجراءات الوقائي ة وغيرھ ا م ن اإلج راءات“ .ويھ دف ھ ذا المنش ور الص ادر ض من سلس لة
الوكالة بشأن التأھب والتصدي للطوارئ ،إلى مساعدة الدول التي تشرع في برنامج للقوى النووي ة عل ى اتخ اذ
خطوات إلرساء قدرات وترتيبات وطنية فعَّالة للتأھب والتصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية )المش ار إليھ ا
الحقا ً باسم الطوارئ اإلشعاعية( تشكل جزءاً مھما ً من بنية األمان األساسية ألي برنامج لتوليد الق وى النووي ة.
وإذا استخدم ھذا المنشور بفعالية فإنه سيساعد الدول على تط وير ق درة تكف ل التأھ ب والتص دي بص ورة وافي ة
للطوارئ اإلشعاعية بعد إدخال أول محطة للقوى النووية في الخدمة وتشغيلھا كمرفق نووي مندرج ضمن فئ ة
التھديدات األولى أو الثانية.
وموظف الوكالة المسؤول عن ھذا المنشور ھو ف .كوتكوف من إدارة األمان واألمن النوويين.

مالحظة تحريرية
ال ينط وي اس تخدام تس ميات معيَّن ة للبل دان أو األق اليم عل ى أي حك م م ن جان ب الناش ر ،وھ و الوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرية ،بشأن الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم ،أو سلطاتھا ومؤسساتھا ،أو تعيين حدودھا.
وال ينطوي ذكر أسماء شركات أو منتجات مح ددة )س واء م ع اإلش ارة إل ى أنھ ا مس جلة أو دون تل ك اإلش ارة(
على أي نية النتھاك حقوق الملكية ،وال ينبغي أن يفسر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
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 -١مقدمة
 -١-١الخلفية
يتسم األمان في تشغيل محطات القوى النووية بأھمية بالغة في حماية األشخاص والمجتمع والبيئ ة ف ي
الدول التي تنظر في الشروع في برنامج للقوى النووية للمرة األولى ،فضالً عن الدول التي تنظ ر ف ي
توسيع برامجھا القائمة .ومن التحديات التي تواجه حكومات تلك البلدان إرساء ترتيب ات وق درات قوي ة
للتصدي والتأھب للطوارئ تمكنھا من التصدي بفعالية وفي الوقت المناسب ألي طارئ إشعاعي.١
وتو ِّفر معايير األمان الصادرة عن الوكالة مبادئ ومتطلبات وإرشادات لمساعدة ال دول عل ى االس تفادة
من أفضل الممارسات الدولية في تطوير وصيانة برامج القوى النووية .وتح ِّدد مبادئ األمان األساس ية
)المنش ور  [١] (SF-1الھ دف األساس ي لألم ان ،ومب ادئ األم ان ومفاھيم ه الت ي تش كل األس اس ال ذي
تستند إليه معايير األمان .ويرتبط المب دأ  ٨المتعل ق بمن ع وق وع الح وادث ،والمب دأ  ٩المتعل ق بالتأھ ب
للطوارئ والتصدي لھا ارتباطا ً مباشراً بالتأھب والتصدي للطوارئ ].[١
وتح دد متطلب ات األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ف ي المنش ور  [٢] GS-R-2متطلب ات تحقي ق المس توى
الكافي من التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية في أية دولة .والغاي ة م ن وراء تنفي ذ ھ ذه المتطلب ات
الدولية ھو التقليل إلى أدنى حد من عواقب الطوارئ اإلشعاعية على األشخاص والممتلكات والبيئة.
ويتضمن ھذا المنشور تفاصيل تتعلق بمواضيع محددة وإرشادات ويح دد الص لة األساس ية ب ين مع ايير
األمان الصادرة عن الوكالة في المنشور  SSG-16بش أن إرس اء بني ة أساس ية لألم ان الن ووي بم ا يل زم
أي برنامج وطني للقوى النووية ] [٣والعناصر األساسية إلطار التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
المحددة في منشور متطلبات األمان رقم  ،[٢] GS-R-2ودليل األمان رقم  [٤] GS-G-2.1وال دليل رق م
 [٥] GSG-2والمنشور .[٦] EPR-METHOD
وترد في مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة ] [٧تعاريف المصطلحات المس تخدمة ف ي ھ ذا
المنشور.

 -٢-١الھدف
يرمي ھذا المنشور إلى مساعدة الدول التي تنظر في الش روع ف ي برن امج للق وى النووي ة عل ى تحقي ق
المس توى الك افي م ن التأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية قب ل إدخ ال أول محط ة للق وى
النووي ة ف ي الخدم ة ،وم ن أج ل كفال ة الحف اظ عل ى برن امج التأھ ب والتص دي للط وارئ طيل ة عم ر
المرفق .والغرض من ذلك ھو دعم مبادئ األمان األساسية ] [١والمتطلبات الدولي ة للتأھ ب والتص دي
للطوارئ المحددة في منشور متطلبات األم ان رق م  [٢] GS-R-2الص ادر ع ن الوكال ة وم ا يقابلھ ا م ن
خط وط توجيھي ة ف ي دليل ي األم ان الص ادرين ع ن الوكال ة رق م  [٤] GS-G-2.1ورق م .[٥] GSG-2
وعالوة على ذلك ،يتفق ھذا المنشور مع المنش ورات األخ رى الص ادرة ع ن الوكال ة لت وفير إرش ادات

١

سيشار في ھذا السياق إلى ’الطارئ النووي أو اإلشعاعي‘ بعبارة ’الطارئ اإلشعاعي‘.

١

للدول التي تشرع في برامج للقوى النووية ،وتحديداً المنشور رقم  NG-G-3.1عن المعالم الرئيسية في
تطوير بني ة أساس ية وطني ة للق وى النووي ة ] [٨والمنش ور رق م  SSG-16المعن ون ”إرس اء بني ة األم ان
النووي األساسية الالزمة لبرامج القوى النووية“ ].[٣

 -٣-١النطاق
يتن اول ھ ذا المنش ور العناص ر المطلوب ة لتحقي ق المس توى الك افي م ن ق درات التخط يط والتأھ ب
والتص دي للط وارئ الت ي تحت اج إليھ ا أي دول ة تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة قب ل إدخ ال محط ة
القوى النووية في الخدمة.
وتطوير برنامج للقوى النووية مھمة كبرى تتطلب تخطيطا ً دقيقا ً واستعداداً واستثماراً في بني ة أساس ية
مستدامة ت و ِّفر ال دعم الق انوني والرق ابي والتكنول وجي والبش ري والص ناعي والم الي الكفي ل باس تخدام
المواد النووية حصراً في األغراض السلمية وعلى نحو مأمون وآمن.
وسعيا ً إلى دعم الدول التي تشرع في برنامج للق وى النووي ة أو ال دول الت ي تفك ر ف ي توس يع برامجھ ا
القائمة ،أصدرت الوكالة منشورھا رقم  NG-G-3.1المعنون ”المعالم الرئيسية ف ي تط وير بني ة أساس ية
وطني ة للق وى النووي ة ] .[٨ويتن اول ھ ذا المنش ور المراح ل  ،١و ،٢و ٣الت ي ينط وي عليھ ا تط وير
برنامج شامل للقوى النووية حسب ما ھو مح َّدد في المنشور .[٨] NG-G-3.1
ويشكل مبدأ ’الدفاع في العمق‘ الوسيلة الرئيسية لمنع وتخفيف عواقب ح االت الط وارئ .ويتحق ق ھ ذا
المبدأ في المقام األول من خالل عدد من مستويات الوقاية التي البد وأن تكون تعطلت قبل وق وع آث ار
ضارة على اإلنسان أو البيئة .وتتحقق الوقاية للجمھور والبيئة من خالل المستويات األول ى لل دفاع ف ي
العم ق ،وھ ي مس تويات ي تم تحدي دھا والحف اظ عليھ ا ف ي أثن اء تص ميم المنش أة وتش ييدھا وتش غيلھا.
والھدف من مستويات الدفاع في العمق ھو كفالة الوقاي ة م ن الح وادث المحت اط لھ ا ف ي التص ميم الت ي
تقع في منشأة نووية .وم ن المس ائل المثي رة للقل ق المتص لة ب القوى النووي ة إمكاني ة افتق ار الدول ة الت ي
تشرع في برنامج للقوى النووية إلى القدرات الكافي ة وبالت الي ع دم اس تعدادھا اس تعداداً كافي ا ً للتص دي
لطارئ إش عاعي تتس بب في ه ظ روف الح وادث العنيف ة )بم ا فيھ ا الط وارئ اإلش عاعية الت ي ت نجم ع ن
إصابة قلب المفاعل بتلف شديد(.
وأھم أھداف األمان ھو وقاية الجمھور والبيئ ة والممتلك ات ف ي حال ة تعط ل أي مس توى م ن مس تويات
الدفاع في العمق .ويشكل وضع إطار قوي للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية آخ ر مس توى لل دفاع
ف ي العم ق ] [٩ول ذلك يج ب تط ويره وتنفي ذه باس تخدام أفض ل الممارس ات الدولي ة بالنس بة ألي دول ة
تشرع في برنامج للقوى النووية .ومن المھام الرئيس ية ف ي تط وير بني ة أساس ية وطني ة للق وى النووي ة
إرساء قدرات وترتيبات للتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ الت ي تنط وي عل ى ظ روف مفض ية إل ى
وقوع حوادث عنيفة .ومن العناصر الرئيسية لتحقيق األمان الش امل ف ي محط ات الق وى النووي ة اتب اع
آخر ما يتم التوصل إليه في مجال التأھب والتصدي للطوارئ ].[١
ويج ب النظ ر إل ى األم ن الن ووي ،رغ م ع دم تناول ه تن اوالً مباش راً ف ي ھ ذا المنش ور ،باعتب اره أح د
الظروف البادئة المحتملة التي يمكن أن تفضي إلى ط ارئ إش عاعي .ويع الج األم ن الن ووي م ن حي ث

٢

تأثير التأھب والتصدي للطوارئ والتخطيط لألمن الن ووي ك ل عل ى اآلخ ر ،ويج ب مراع اة ت أثير ك ل
منھما على اآلخر عند وضع برنامج متكامل وشامل وفعال للقوى النووية ].[٣

 -٤-١التطبيق
يتضمن ھذا المنشور توصيات بشأن الخطوات التي ينبغي أن تتخذھا الدول التي تنظر في الشروع في
برن امج للق وى النووي ة .وم ن المقتض يات الحتمي ة إدراك ض رورة تخط يط الخط وات العملي ة الالزم ة
لوضع إطار فعال للتأھب والتصدي للط وارئ اإلش عاعية .وينطب ق ذل ك عل ى المراح ل األول ى لعملي ة
صنع القرار )المرحلة  (١وتحديد ذلك اإلطار في كل مراحل التطوير الالحقة بعد اتخاذ ذلك القرار.
وينبغي أن يؤخذ ھذا المنشور في االعتبار في كل مرحلة م ن مراح ل تط وير برن امج للق وى الن ووي،
بما فيھا المرحلة  ١التي يتوقع فيھا من الفنيين المختصين بالتأھب والتصدي للطوارئ إس داء المش ورة
إلى صانعي القرار الحكوميين ال ذين يفتق رون ف ي الع ادة إل ى الخب رة ،أو ال ذين ق د تنع دم خب رتھم ،ف ي
مج ال التكنولوجي ا النووي ة ،وذل ك بش أن أھمي ة التأھ ب والتص دي للط وارئ ،والم وارد المطلوب ة،
وضرورة تطوير قدرات قوية للتأھب والتصدي للطوارئ والحفاظ على تلك القدرات.
وھذا المنشور موجَّ ه إلى الدول بمختل ف مس توياتھا م ن ق درات التص دي للط وارئ .ويتن اول المنش ور
األولي ة الت ي يقتض يھا إرس اء تل ك الق درات ف ي ال دول الت ي ل ديھا بع ض الخب رة ف ي
أيض ا ً الظ روف َّ
اس تخدام التكنولوجي ات اإلش عاعية ف ي الص ناعة والط ب والبح وث ،ولكنھ ا ال تمتل ك س وى القلي ل م ن
قدرات إدارة التصدي للطوارئ اإلشعاعية أو تنعدم قدراتھا في ھذا المضمار.
وينبغي للدول التي قد تتف اوت مس تويات تط ور ق دراتھا ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ ت وخي
المرونة في استخدام ھذا المنش ور .ويتع يَّن عل ى أي دول ة تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة أن تض ع
مستويات من ترتيبات وقدرات التصدي للط وارئ بم ا يلب ي أعل ى المع ايير الالزم ة للمراف ق المص نفة
ضمن فئة التھديدات األولى وفقا ً للمتطلبات الدولية ].٢[٢

 -٥-١الھيكل
يتضمن ھ ذا المنش ور ثالث ة أقس ام وت ذييالت ،يوض ح فيھ ا القس م  ٢أھ م عناص ر مع ايير أم ان الوكال ة
بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ .ويحت وي القس م  ٣عل ى إرش ادات بش أن وض ع إط ار للتأھ ب
والتص دي للط وارئ اإلش عاعية م ن خ الل العملي ة المتدرج ة المبيَّن ة ف ي المنش ورات [٨] NG-G-3.1
و [١٠] INSAG-22و .[٣] SSG-16ويع رض الت ذييل األول معلوم ات أساس ية ع ن التأھ ب
والتصدي للطوارئ ،ويشمل محتويات م ن منش ور متطلب ات األم ان رق م  ،[٢] GS-R-2ودلي ل األم ان
رق م  [٤] GS-G-2.1ودلي ل األم ان رق م  ،[٥] GSG-2والمنش ور  EPR-METHODالمعن ون ”ترتيب ات
التص دي للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية“ ] ،[٦والمنش ور  EPR-FIRST RESPONDERSالمعن ون
”كتي ب المس تجيبين األول ين للط وارئ اإلش عاعية“ ] .[١١ويتض من الت ذييل الث اني قائم ة بالبيان ات
 ٢يستخدم مص طلح ’فئ ة التھدي دات‘ ھن ا عل ى النح و المب يَّن ف ي المرج ع ] [٢م ن ال نص الرئيس ي ويقتص ر عل ى أغ راض التأھ ب
والتصدي للطوارئ؛ وال يعني أن ثمة تھديداً ،بمعنى النية في إلحاق الضرر والقدرة على فعل ذلك ،قد تم توجيھ ه بش أن مث ل ھ ذه
المرافق أو األنشطة أو المصادر.

٣

المطلوبة لتقييم المواقع ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ .ويوضح التذييل الثالث قدرات المس اعدة
الدولية على التصدي .ويتضمن التذييل الرابع وسائل تقييم قدرات التأھب والتصدي للطوارئ .ويشمل
الت ذييل الخ امس ملخص ات لمجموع ة مخت ارة م ن منش ورات الوكال ة المتص لة بالتأھ ب والتص دي
للط وارئ .وت رد بع د الت ذييالت قائم ة ب المراجع ،وتع اريف المص طلحات ،وقائم ة بالمختص رات،
والمساھمون في صياغة واستعراض المنشور.

 -٢المتطلبات الدولية للتأھب والتصدي للطوارئ
يتضمن منشور مبادئ األمان األساسية رقم  [١] SF-1عشرة مبادئ .وي نص المب دأ  ٩عل ى أن ه ”يج ب
اتخاذ ترتيبات للتأھب للطوارئ والتصدي لھا فيما يخص الحادثات النووية أو اإلشعاعية“.
وفيما يلي األھداف العملية الرئيسية للتصدي للطوارئ اإلشعاعية التي حددھا منشور متطلب ات األم ان
الداعم لتلك المبادئ ،وھو المنشور رقم  [٢] GS-R-2المعنون ”التأھب للطوارئ النووية أو اإلش عاعية
والتصدي لھا“:
”)أ( استعادة السيطرة على الموقف؛
)ب( ومنع أية عواقب ميدانية ،أو التخفيف من حدتھا إن حدثت؛
)ج( ومنع تكرار تعرض العاملين والجمھور آلثار صحية حتمية؛
)د( وتقديم إسعافات َّأولية وإدارة عالج اإلصابات اإلشعاعية؛
)ھـ( والحيلولة ،قدر اإلمكان عملياً ،من ظھور اآلثار العشوائية في المجموعة السكانية؛
)و( والحيلولة ،ق در اإلمك ان عملي اً ،م ن ظھ ور آث ار غي ر إش عاعية عل ى األف راد ول دى المجموع ة
السكانية؛
)ز( ووقاية الممتلكات والبيئة قد اإلمكان عملياً؛
)ح( والتحضير ،قدر اإلمكان عملياً ،الستئناف األنشطة االجتماعية واالقتصادية االعتيادية“.
وينص ھذا المنشور أيضا ً على أن الغاية العملية المنشودة من وراء التأھب للطوارئ ھي:
”التأك د م ن وج ود ترتيب ات تكف ل التص دي ،عل ى نح و س ريع ومحك وم ومراق ب ومن َّس ق وف َّع ال ،ألي
طارئ نووي أو إشعاعي على الصعيد الميداني وعلى الصعيد المحل ي واإلقليم ي وال وطني وال دولي“.
][٢
ويلزم تحقيق ھذه الغايات ترتيبات وقدرات وافية للتأھ ب والتص دي والط وارئ عل ى األص عدة الدولي ة
والوطنية والمحلية وعلى مستوى المش ِّغلين ].[٢
وينبغي أالّ تتعارض الترتيبات المتخ ذة للتص دي للط وارئ اإلش عاعية م ع الترتيب ات المتخ ذة للتص دي
ألي طارئ وينبغي أن تشكل إطاراً تلتزم به كل األجھزة في تقديم استجابة منسَّقة .وفيم ا يل ي عناص ر
البني ة األساس ية المطلوب ة لت وفير الق درة عل ى التص دي بكف اءة تلب ي المتطلب ات الدولي ة ] :[٢الس لطة،
والتنظ يم ،والتنس يق ،والخط ط واإلج راءات ،وال دعم اللوجس تي والمراف ق اللوجس تية ،والت دريب،
واالختبارات والتمرينات ،وبرنامج توكيد الجودة.
٤

وتشكل لوائح التأھب والتصدي للط وارئ ج زءاً م ن الالئح ة )الل وائح( الش املة إلنش اء برن امج للق وى
النووي ة .وينبغ ي أن ت وزع الل وائح بوض وح المس ؤوليات المتعلق ة بالتأھ ب والتص دي للط وارئ
اإلش عاعية وبتلبي ة المتطلب ات المح ددة ف ي المنش ور  .[٢] GS-R-2ويل زم أن تغط ي الل وائح األس س
القانوني ة عل ى األق ل ف ي المج االت التالي ة :البني ة األساس ية الحكومي ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ
اإلشعاعية ،والتنظيم الش امل للتأھ ب والتص دي للط وارئ ،وب دء وإنھ اء التص دي للط ارئ اإلش عاعي،
واتخ اذ اإلج راءات االحترازي ة واإلج راءات العاجل ة واإلج راءات الوقائي ة المبك رة وغيرھ ا م ن
اإلجراءات.
ويتع يَّن النظ ر ف ي األط راف التالي ة عن د توزي ع المھ ام والمس ؤوليات المتعلق ة بالتأھ ب والتص دي
للطوارئ ،على أن تؤخذ في االعتبار إمكانية إسناد وظيفة واحدة أو أكثر من وظيفة لعدة ھيئ ات ،مث ل
الوك االت الحكومي ة ،أو الحكوم ة ،أو الھيئ ة الرقابي ة ،أو س لطة تنس يق وطني ة ،أو المش ِّغلين ،أو
المنظمات المش ِّغلة وأجھزة التصدي.
وينبغي وصف ترتيبات التأھب والتصدي للطوارئ على المستوى الوطني في الخطة الوطنية لح االت
الطوارئ اإلشعاعية وينبغي أيضا ً أن تشمل الخطة الوطنية لحاالت الطوارئ اإلش عاعية أحكام ا ً بش أن
التص دي للط وارئ اإلش عاعية عل ى المس توى ال دولي حس ب م ا ت نص علي ه االتفاقي ات الدولي ة ].[١٣
وينبغي أن تشكل ھذه الخطة جزءاً من خطة وطنية للطوارئ من أجل التصدي المتكامل ألي مجموعة
من األخط ار أو أن تك ون متوائم ة معھ ا .وينبغ ي أن تش كل خط ط وإج راءات التص دي لك ل األخط ار
جزءا م ن نظ ام متس ق ومحك م .وينبغ ي أن تك ون خط ة الط وارئ اإلش عاعية الت ي تعم ل بھ ا المنظم ة
المش ِّغلة عل ى مس توى المش غلين ،إل ى جان ب خط ط الس لطات خ ارج الموق ع وأجھ زة التص دي عل ى
المس تويين المحل ي وال وطني منس قة ومتكامل ة جميع ا ً ف ي إط ار الخط ة الوطني ة لح االت الط وارئ
اإلشعاعية ].[٦ ،٢
وينبغي أن تشمل خطط الطوارئ على مستوى المش ِّغل )خط ة ط وارئ المنظم ة المش ِّغلة( عل ى األق ل
ترتيبات متسقة م ع الترتيب ات المح ددة ف ي المنش ور  [٢] GS-R-2ومتوافق ة م ع خط ط وإج راءات ك ل
أجھزة التصدي الوطنية والمحلية ].[٦

 -٣إرساء ترتيبات وقدرات للتأھب والتصدي للطوارئ
في الدول التي تشرع في برامج للقوى النووية
 -١-٣إنشاء برنامج للقوى النووية
ينبغي تطوير برامج القوى النووية القائمة على أُسس متينة من األمان وفقا ً لإلرشادات الت ي اقترحتھ ا
الوكالة في عدد من منش وراتھا ] .[١٠ ،٣وح ري باإلش ارة أن ك ل ھ ذه المنش ورات تق ِّدم نھج ا ً منظم ا ً
لتط وير ب رامج الق وى النووي ة الش املة .وفيم ا يتعل ق بھ ذا المنش ور ،يس تخدم ھ ذا ال نھج ف ي التأھ ب
والتصدي للطوارئ.

٥

ويمث ل المنش ور رق م  NG-G-3.1المعن ون ”المع الم الرئيس ية ف ي تط وير بني ة أساس ية وطني ة للق وى
النووي ة“ ] [٨المنش ور اإلعالم ي الش امل ألي برن امج كام ل .ويتض من ذل ك المنش ور لمح ة رفيع ة
المستوى لبرنامج كامل يتألف من  ١٩عنصراً ،أحدھا ھو عنصر التأھب والتصدي للطوارئ أحد تل ك
العناصر يتعيَّن تطويره وتعزيزه على ثالث مراحل قبل تشغيل المحطة.
وفي إطار دعم المنشور رقم  ،[٨] NG-G-3.1قام الفريق الدولي لألم ان الن ووي بإع داد المنش ور رق م
 INSAG-22المعنون ”البنية األساسية الخاصة لألمان النووي الخاصة بب رامج الق وى النووي ة الوطني ة
استناداً إلى مبادئ األمان األساسية للوكالة“ ] ،[١٠الذي توسَّع في اس تخدام ال نھج ال وارد ف ي المنش ور
 .NG-G-3.1ويع رِّ ف المنش ور  [١٠] INSAG-22البني ة األساس ية لألم ان الن ووي ويض يف تفاص يل
جديدة للجانب المتعلق بالتأھب والتصدي للطوارئ .وتناول المنشور المراح ل ال ثالث األول ى المح ددة
في المنشور رقم  NG-G-3.1وأضاف إليھا مرحلتين أخريين تركزان عل ى األم ان الن ووي طيل ة عم ر
محطة القوى النووية.
وعقب االنتھاء م ن وض ع المنش ور  ،INSAG-22أص درت الوكال ة منش ورھا رق م  SSG-16بعن وان ”
إرساء بنية األمان النووي األساسية الالزمة لبرامج القوى النووية” ] .[٣وأُعد ھذا المنشور ك ي يش كل
’خريطة طريق‘ لمعايير األمان في الدول التي تفكر في تطوير برنامج للقوى النووية .ويح ِّدد المنش ور
إجراءات عامة إلرساء بنية األمان األساسية لبرامج القوى النووية .وتستند ھذه العملية إلى إرساء بنية
أساس ية لألم ان ،وتنس يق ومواءم ة البني ة األساس ية القائم ة لألم ان ف ي  ٢٠م ن المج االت المواض يعية
الرئيسية التي تتناول تنفيذ متطلبات األمان العام ة ) (١٤-١والمح َّددة ) (٢٠-١٥الص ادرة ع ن الوكال ة
فيما يتعلق بإرساء البنية األساسية لألمان:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١٤
)(١٥
)(١٦

٦

سياسة واستراتيجية األمان على الصعيد الوطني؛
النظام العالمي لألمان النووي؛
اإلطار القانوني؛
اإلطار التنظيمي؛
الشفافية واالنفتاح؛
التمويل وتعبئة األموال؛
منظمات ومتعھدي الدعم الخارجي؛
القيادة وإدارة األمان؛
تنمية الموارد البشرية؛
البحوث من أجل األمان ولألغراض الرقابية؛
الوقاية من اإلشعاعات؛
تقييم األمان؛
أمان إدارة النفايات المشعة والتصرف في الوقود المستھلك واإلخراج من الخدمة؛
التأھب والتصدي للطوارئ؛
المنظمات المش ِّغلة؛
استقصاء وتقييم المواقع؛

)(١٧
)(١٨
)(١٩
)(٢٠

أمان التصميم؛
اإلعداد لإلدخال في الخدمة؛
أمان النقل؛
الترابط مع األمن النووي.

ويش كل إرس اء ترتيب ات وق درات للتأھ ب والتص دي للط وارئ )المج ال المواض يعي  ([٣] ١٤أح د
العناص ر الرئيس ية ف ي تط وير بني ة أساس ية وطني ة لب رامج الق وى النووي ة الوطني ة .ويمث ل التخط يط
للط وارئ عنص راً رئيس يا ً ف ي األم ان الش امل لمحط ات الق وى النووي ة ف ي الدول ة ،فھ و آخ ر مس توى
للدفاع في العمق من أجل وقاية الجمھور والبيئة والممتلكات م ن الط وارئ اإلش عاعية ف ي ح ال وق وع
طارئ من ھذا القبيل ] .[١ويشكل منشور متطلبات األمان رقم  [٢] GS-R-2األساس ال ذي يس تند إلي ه
مجال ھذا الموضوع ويتضمن المتطلبات التفص يلية الالزم ة إلرس اء ق درات وترتيب ات ش املة للتأھ ب
والتصدي للطوارئ على الصعيد الوطني .ويستند ھذا المنشور إلى دليل ي األم ان ] [٥ ،٤وسلس لة م ن
منشورات سلسلة التأھب والتصدي للطوارئ ] [٢٣ ،١٨-١٤ ،١١ ،٦التي يش كل ھ ذا المنش ور ج زءاً
منھا.
ويمكن لعملية إط الق برن امج للق وى النووي ة من ذ التفكي ر ف ي الش روع ف ي ھ ذا البرن امج واتخ اذ ق رار
سياسي بشأن القيام بذلك حتى تشغيل محطة القوى النووية أن يستغرق ما يت راوح ب ين  ١٠و ٢٠س نة.
وتش مل خريط ة الطري ق بش أن إط الق وتنفي ذ برن امج للق وى النووي ة ث الث مراح ل مرتبط ة بمع الم
رئيسية تشمل نقاط قرارات معيَّنة ] .[١٠ ،٣وفيما يلي ھذه المراحل وما يتصل بھا من معالم رئيسية:
المرحلة -١

اعتبارات قبل اتخ اذ ق رار إط الق
برنامج للقوى النووية

ال َمعلم -١

الجاھزية لاللتزام عن عل م ببرن امج
نووي

المرحلة -٢

التحض ير لتش ييد محط ة ق وى
نووية بعد اتخاذ قرار سياسي

ال َمعلم -٢

الجاھزي ة لل دعوة إل ى تق ديم
العطاءات ألول محطة قوى نووية

المرحلة -٣

أنش طة تنفي ذ أو محط ة للق وى
النووية

ال َمعلم -٣

الجاھزية إلدخال أول محطة للق وى
النووية في الخدمة وتشغيلھا

ويشكل اتخاذ ترتيبات وبناء قدرات ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ ج زءاً م ن العملي ة الش املة
إلنشاء بنية أساسية لألمان لبرنامج وطني للقوى النووية.
ويتض من دلي ل األم ان رق م  [٣] SSG-16خريط ة طري ق إلنش اء بني ة أساس ية لألم ان باالس تناد إل ى
افتراض انعدام أو قلة خبرة الدولة في مجال محطات القوى النووية وعدم امتالكھا ھيئة رقابية لألم ان
الن ووي ل دعم برن امج للق وى النووي ة وع دم وج ود أي منظم ة مش ِّغلة ف ي بداي ة العملي ة .ويتع يَّن عل ى
الدول ة ف ي بداي ة المرحل ة األول ى إنش اء منظم ة تت ولى تنفي ذ برن امج للطاق ة النووي ة ] .[١٩وتكلَّ ف
المنظم ة المنف ذة لبرن امج الطاق ة النووي ة ف ي مرحل ة التأھ ب والتص دي للط وارئ بتقي يم حال ة التأھ ب
والتصدي للطوارئ وتقديم تلك المعلومات إلى الحكومة .ويتوقع في المرحلة الثانية استخدام ھذا التقييم
كأساس لتطوير أو تعزيز قدرات وترتيبات التأھب والتصدي للطوارئ.

٧

ويتوقع في ھذا المنشور أن يكون لدى الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووي ة خب رة ف ي اس تخدام
التكنولوجي ات اإلش عاعية ف ي الص ناعة والط ب والبح وث وأن تك ون ق د اعتم دت الل وائح التنظيمي ة
األساسية المتعلقة باألمان اإلشعاعي لدعم تلك األنشطة ،وأن تكون لديھا ھيئ ة تنظيمي ة لمراقب ة األم ان
اإلش عاعي .ويتوق ع وج ود ترتيب ات وق درات إلدارة التص دي للط وارئ اإلش عاعية الت ي تنط وي عل ى
م واد مش عة ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئ ة التھدي دات الثالث ة واألنش طة المندرج ة ض من فئت ي
التھديدات الرابعة والخامسة ،وأن تمتثل تلك الترتيبات والقدرات للمتطلبات الدولية ].[٢
ويتوقع أيضا ً في ھذا المنشور أن يكون لدى الدول ة إط ار لوقاي ة الجمھ ور والبيئ ة والممتلك ات م ن أي
طارئ تقليدي طبيعي المنشأ أو بشري المنشأ ،وأن تكون قد وضعت ضمن عناصر ھ ذا اإلط ار خط ة
وطنية للطوارئ اإلشعاعية بشأن فئات التھديدات من الثالثة حتى الخامسة.

 -٢-٣العناصر الرئيسية للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
تح ِّدد معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] [٥ ،٤ ،٢المتطلب ات واإلرش ادات الالزم ة لتحقي ق مس توى
وا ٍ
ف من التأھب والتصدي للط وارئ اإلش عاعية ف ي أي ة دول ة .وفيم ا يل ي العناص ر الرئيس ية الالزم ة
للتأھب والتصدي للطوارئ بكفاءة ]:[٢
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١٤
)(١٥

المسؤوليات األساسية؛
تقييم التھديدات٣؛
إقامة إدارة وعمليات الطوارئ؛
التحديد والتبليغ والتفعيل؛
اتخاذ إجراءات تخفيفية؛
اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة؛
توفير معلومات وإصدار تعليمات وتحذيرات للجمھور؛
وقاية عمال الطوارئ؛
األولي؛
تقييم الطور َّ
إدارة التصدي الطبي؛
إبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور؛
اتخاذ تدابير زراعية مضادة ،وتدابير مضادة لالبتالع ،وإجراءات وقائية أطول أجالً؛
تخفيف حدة العواقب غير اإلشعاعية الناجمة عن الطوارئ اإلشعاعية والتصدي؛
إجراء عمليات إلعادة األوضاع إلى طبيعتھا؛
المتطلبات الخاصة بالبنية األساسية؛

وفيما يلي وصف تفصيلي لھذه العناصر ،مع التركي ز بش كل خ اص عل ى العناص ر الت ي يتع يَّن النظ ر
فيھا عند إرساء برنامج للقوى النووية.

٣

٨

عملية التحليل المنھجي للمخاطر المرتبطة بالمرافق أو األنشطة أو المصادر داخل حدود الدولة أو خارجھا ].[٧

العنصر الرئيسي  – ١المسؤوليات األساسية
تقتضي المتطلبات الدولية ]) [٢الفقرة  (٣-٣اعتماد تشريعات تح ِّدد بوضوح كيفية توزي ع المس ؤوليات
المتعلقة بالتأھ ب والتص دي للط وارئ اإلش عاعية .ويل زم تحدي د مس ؤوليات األط راف المعني ة بالتأھ ب
والتص دي للط وارئ عل ى مختل ف مس تويات التص دي ،س وا ًء التص دي داخ ل الموق ع عل ى مس توى
المش ِّغلين ،أو التصدي خارج الموقع على المستويات المحلية والوطنية والدولية .ويتضمن دليل األم ان
الص ادر ع ن الوكال ة ] [٤تفاص يل تل ك المس ؤوليات .ويتع َّين عل ى الدول ة عن د إط الق برن امج للق وى
النووية سنّ أو تعديل أي تشريع نووي وما يتصل به من لوائح لوقاية الجمھور والبيئة والممتلكات من
التھدي دات المتص لة بالنش اط الجدي د .ويتض من المنش ور رق م  INSAG-22إرش ادات مح ددة بش أن ھ ذه
النقطة ].[١٠
ويتعل ق العنص ر الرئيس ي  ١بتوزي ع األدوار والمس ؤوليات وإنش اء ھيئ ة حكومي ة تق وم ب دور س لطة
التنس يق الوطني ة ،ووض ع تش ريع ول وائح أساس ية بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ تلبي ة للمتطلب ات
المحددة في المنشورات التالية:






المنشور  ،GSR Part 1الفقرات من  ٢-٢إلى  ،٦-٢والفقرات من  ٢٠-٢إلى [٢٠] ٢٤-٢؛
المنشـ ـور  ،GS-R-2الفق رات مـ ـن  ١-٢إل ى  ،٤-٢وم ن  ٥-٢إل ى  ،٦-٢و ٢-٣إل ى ،١١-٣
و ١٤-٣إل ى  ،١٩-٣و ،٣٥-٤و ،٣٧-٤و ،٤٥-٤و ٥٦-٤إل ى  ،٦٥-٤و ،٧١-٤وم ن ٨٨-٤
إل ى  ،٩٠-٤و ،٩٤-٤و ،٩٧-٤وم ن  ٢-٥إل ـى  ،٥-٥و ،٢٥-٥و ،٢٦-٥ومـ ـن  ٣١-٥إلـ ـى
 ،٣٦-٥ومن  ٣٧-٥إلى  ،٣٩-٥واإلضافة للمرفق الثالث ][٢؛
المنشور رقم  ،CODEOCالفقرة  ،١٠والفقرة ) ٢٠البند ’ ‘٥من الفقرة الفرعية ھـ( ][٢١؛
المنشور  ،NS-R-2الفقرات  ،٢٦-٢و ،٣٨-٢و ،٨-٣و ،٢-٥و[٢٢] ٤-٥؛

والغرض من ھذا العنصر الرئيسي ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في:








المنشور رقم  ،GS-G-2.1الفقرات من  ١٩-٢إلى  ،٢٢-٢وم ن  ١-٣إل ى  ،٣١-٣وم ن ١٥-٤
إل ى  ،١٩-٤وم ن  ١-٥إل ى  ،٦-٥وم ن  ١-٦إل ى  ،٤٨-٦والت ذييالت م ن األول إل ى الثال ث،
والتذييل الثامن ][٤؛
المنش ور رق م  ،GSG-2الفق رات م ن  ١-٣إل ى  ،١٢-٣وم ن  ١-٤إل ى  ،٧-٤والت ذييالت م ن
األول إلى الرابع ][٥؛
المنشور رقم  ،GS-G-1.1الفقرتان  ٢٤-٣و[٤٥] ٢٥-٣؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [٢٣] EPR-RANET؛
المنشور .[١٤] EPR-ENATOM

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:

٩

-١-١
-٢-١
-٣-١
-٤-١

توزيع المھام بين الوكاالت الحكومية والواليات القضائية المعني ة بالتأھ ب والتص دي للط وارئ
في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية على كافة المستويات؛
إنشاء سلطة تنسيق وطنية لوضع ترتيبات للتأھب والتصدي للطوارئ والحفاظ عليھ ا وتنس يقھا
في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
المشاركة في االتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال التأھب والتصدي للطوارئ؛
إرساء لوائح ذات صلة بالتأھب والتصدي للطوارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي
التھديدات األولى والثانية.

ويتطل ب إع داد ھ ذا العنص ر إنج از المھ ام التالي ة امتث اال ُ لمتطلب ات الوكال ة بش أن التأھ ب والتص دي
للطوارئ:
)(١

إنش اء ھيئ ة أو منظم ة حكومي ة جدي دة أو تحدي د ھيئ ة أو منظم ة حكومي ة قائم ة تعم ل كس لطة
تنس يق وطني ة تش مل إح دى وظائفھ ا تنس يق تقي يم التھدي دات اإلش عاعية داخ ل الدول ة ،وتنس يق
حسم الخالفات ومواءمة الترتيب ات المتض اربة ب ين ش تى األجھ زة المعني ة بالتص دي للط وارئ
ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة .وداخ ل إط ار ھيئ ة التنس يق
الوطنية ،وقبل البدء بالتخطيط ،ينبغي تعيين منسق وطني وحيد وشامل معني بتخطيط التصدي
للطوارئ اإلشعاعية تتمثل مھامه في اآلتي:


ضمان أن تكون وظ ائف ومس ؤوليات المش ِّغلين وأجھ زة التص دي األخ رى مس ندة إس ناداً
واضحا ً ومفھومة من جانب كل األطراف المعنية؛
ضمان توزيع مسؤوليات التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية توزيعا ً واضحاً؛



حسم الخالفات والترتيبات غير المتساوقة بين شتى األطراف المشاركة؛
تنسيق عملية تقييم التھديدات داخل البلد؛
وضع خط ة وطني ة للط وارئ اإلش عاعية تش مل التأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ ف ي
المرافق واألنشطة المنطوية على كافة أنواع التھديدات على كافة األصعدة؛
تنس يق عملي ات وض ع الخط ط واإلج راءات عل ى ك ل مس توى م ن المس تويات )الوطني ة
والمحلية وعلى مستوى المش ِّغلين(؛
توجيه عملية التخطيط؛
ضمان إجراء استعراض دوري من أجل التعرِّ ف على أي ممارسة أو أي ح دث يمك ن أن
يوجب تدخالً طارئاً؛
تشجيع البلدان األخرى على اتخاذ تدابير ترمي إلى الوفاء بااللتزامات الدولية ذات الصلة
وفقا ً لمتطلبات الوكالة؛
القيام بدور جھة االتصال لتنسيق التعاون الدولي كي يشمل اتفاقيتي التبلي غ ال دولي وتق ديم
المساعدة.










)(٢

تحديد مھام ومسؤوليات المش ِّغلين وأجھزة التصدي واألطراف األخرى المعنية تحدي داً واض حا ً
وكفالة فھمھا والموافقة عليھا من كافة أجھزة التصدي.

١٠

)(٣

إنش اء نظ ام رق ابي يش مل وظ ائف التفت يش واإلنف اذ بم ا ي و ِّفر ض مانات معقول ة تؤك د اتخ اذ
ترتيبات بشأن التأھب والتصدي للطوارئ في كل المرافق والممارسات وفقا ً للمتطلب ات الدولي ة
].[٢

)(٤

إجراء حوار مع بلدان الجوار بشأن نظرھا في الشروع في برنامج للقوى النووية.

)(٥

التأك د م ن أن الھيئ ة الرقابي ة وس لطة التنس يق الوطني ة تمتلك ان الم وارد الض رورية م ن حي ث
التمويل والموظفين على السواء.

)(٦

وضع لوائح بشأن البنية األساسية الحكومية للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية ،بما في ذلك
ما يلي:




)(٧

وضع لوائح لتنظيم التأھب والتصدي للطوارئ ،ويشمل ذلك ما يلي:





)(٨

أساس قانوني إلنشاء وتشغيل سلطة التنسيق الوطنية؛
ل وائح بش أن توزي ع وتنس يق وتش غيل وإس ناد الوظ ائف والمس ؤوليات والواجب ات ب ين
األطراف المعنية بالتصدي للطوارئ؛
لوائح بشأن عملية إصدار التراخيص الخاصة بالتأھب والتصدي للطوارئ.

لوائح بشأن القدرات المتكاملة للتصدي للطوارئ ،مع مراعاة ما يلي:
 تقييم التھديدات اإلشعاعية؛
 تصنيف حاالت الطوارئ اإلشعاعية واألخذ بنھج متدرِّ ج في التصدي؛
 تحديد مناطق تطبيق خطط الطوارئ المحيطة بالمرافق النووية أو اإلشعاعية؛
 اعتبارات التصدي للطوارئ فيما يتصل باختيار موقع المرفق النووي أو اإلشعاعي؛
 البني ة األساس ية الالزم ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ ،بم ا فيھ ا متطلب ات مراف ق
الطوارئ وموقعھا ومعداتھا وأدواتھا و ُنظم االتصاالت المستخدمة فيھا؛
 تحديد المسؤوليات على كافة مستويات التصدي ،والتعاون ،والتنسيق ،وتوزيع المھام
بين األطراف المعنية ،وتحقيق التكامل بينھا وبين قدرات فعالة للتصدي؛
ل وائح بش أن محت وى وھيك ل خط ط الط وارئ اإلش عاعية وإج راءات التنفي ذ عل ى كاف ة
مستويات التصدي؛
لوائح بشأن تنمية الموارد البش رية ،بم ا ف ي ذل ك تق ديم برن امج لت دريب وتم رين الع املين
المعنيين بالتأھب والتصدي للطوارئ على كافة مستويات التصدي.

وضع لوائح بشأن بدء وإنھاء التصدي للطوارئ اإلشعاعية ،بما في ذلك ما يلي:



ل وائح بش أن تص نيف الط ارئ اإلش عاعي م ن جان ب المش ِّغل ،والب دء ف ي التص دي لحال ة
الطوارئ على كافة مستويات التصدي؛
ل وائح بش أن إنھ اء حال ة الط وارئ واالنتق ال م ن عملي ات ط ور الط وارئ إل ى العملي ات
الروتينية إلعادة األوضاع إلى طبيعتھا على األجل الطويل ،واالنتق ال م ن حال ة التع رض
الطارئ إلى األحوال العادية.

١١

)(٩

وضع لوائح بشأن اتخاذ إجراءات احترازية وعاجلة ووقائية تخفيفية ،بما فيھا ما يلي:




ل وائح بش أن المع ايير المت وخى اس تخدامھا ف ي التأھ ب للط وارئ النووي ة أو اإلش عاعية
والتصدي لھا ،مع مراعاة ما يلي:
 معايير تقييم التھديدات اإلشعاعية المتصلة بالمرافق النووية أو اإلشعاعية؛
 مع ايير تحدي د واس تخدام من اطق تطبي ق خط ط الط وارئ ح ول المرف ق الن ووي أو
اإلشعاعي؛
 المعايير العامة المت وخى اس تخدامھا ف ي التأھ ب والتص دي للط وارئ اإلش عاعية م ن
أجل وقاية أفراد الجمھور وعمال الطوارئ؛
جبة للتدخل المقترحة والخاصة بمواقع معيَّنة؛
 المستويات التشغيلية المو ِ
جب ة التخ اذ إج راءات للط وارئ ف ي مراف ق معيَّن ة والمظ اھر القابل ة
 المس تويات المو ِ
للمالحظة؛
٤
جبة التخاذ تدابير زراعية مضادة ؛
 المستويات التشغيلية المو ِ
لوائح بشأن نشر المعلومات على الجمھ ور قب ل وق وع حال ة ط وارئ وف ي أثنائھ ا وبع دھا
مباشرة.

العنصر الرئيسي  – ٢تقييم التھديدات
يتعلق ھذا العنصر بتقييم التھديدات اإلشعاعية في الدولة تلبية للمتطلبات المحددة في الفقرات م ن ٦-٣
إلى  ١١-٣من المنشور رقم .[٢] GS-R-2
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:




المنشــ ـور رقـ ـم  ،GS-G-2.1الفق رات م ن  ١٩-٢إل ى  ،٣٠-٢و ،٦-٤وم ن  ١١-٤إلـ ـى
 ،١١-٤و ،٢٣-٤و ،٢٥-٤و ،٢٨-٤و ،٢٩-٤وم ن  ١-٦إل ى  ،٤٨-٦والت ذييالت م ن
األول إلى الثالث ][٤؛
المنشور .[٦] EPR-METHOD

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظ ر فيھ ا م ن جان ب
الدولة قبل الشروع في برنامج للقوى النووية:
 -١-٢لوائح بشأن تقييم التھديدات اإلشعاعية في الدولة؛
 -٢-٢تقييم التھدي دات ف ي الدول ة وفق ا ً لمع اير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ف ي المنش ورين GS-R-2
وGS-G-2.1؛
 -٣-٢التقييم الدوري للتھديدات.

٤

تشمل التدابير المتصلة بالثروة الحيوانية وإنتاج األغذية والحدائق والمنتجات الحرجية وصيد األسماك وإمدادات المياه.

١٢

العنصر الرئيسي  – ٣إقامة إدارة وعمليات للطوارئ
يتعلق ھذا العنص ر بتوزي ع المس ؤوليات م ن خ الل تنفي ذ مفھ وم العملي ات ٥واألخ ذ ب نھج يغط ي جمي ع
المخاطر في التخطيط تلبية للمتطلبات المحددة في المنشورات التالية:






المنشور  ،GSR Part 1الفقرات من  ٢٠-٢إلى [٢٠] ٢٤-٢؛
المنش ور رق م  ،GS-R-2الفق رات  ،٣-٣و ،٤-٣وم ن  ٦-٤إل ى  ،٩-٤و ،١١-٤و،١٩-٤
و ،٢٢-٤و ،٣١-٤وم ن  ٤٨-٤إل ى  ،٥٢-٤و ،٧٩-٤و ،٩٠-٤و ،٣-٥وم ن  ٦-٥إلـ ـى
 ،٩-٥ومن  ١٠-٥إلى  ،١٢-٥ومن  ١٣-٥إلى  ،٢٤-٥و ٢٥-٥إلى [٢] ٣٠-٥؛
المنشور رقم  ،NS-R-2الفقرة  ،٣٢-٢والفقرة [٢٢] ٣٣-٢؛
المنشور رقم  ،NS-R-3الفقرات  ،١-٢و ،٢-٢و ،١٢-٢و.[٢٤] ٢٩-٢ ،٢٨-٢

والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المراجع التالية:










المنشـ ـور رقـ ـم  ،GS-G-2.1الفقـ ـرات م ن  ٢٢-٢إل ى  ،٣٠-٢و ،٦-٤وم ن  ١١-٤إل ـى
 ،١٤-٤و ،٢٣-٤و ،٢٨-٤ ،٢٥-٤و ،٢٩-٤ومن  ١-٦إلى  ،٤٨-٦والتذييالت م ن األول
إلى الثامن ،والمرفق ][٤؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [١٢] EPR-RESEARCH REACTOR؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛
العدد  ٤٨من سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة ][٢٦؛
المنشور [١٠] INSAG-22؛
المنشور .[٣] SSG-16

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھ ا عن د إنش اء
برنامج للقوى النووية:
-١-٣
-٢-٣
-٣-٣
-٤-٣

تحديد الوظائف وتوزيع المسؤوليات وتحديد التنسيق وتوفير الموارد الالزمة للتأھب والتصدي
للطوارئ على كافة المستويات؛
التصرف وفقا ً للخطة الوطنية لحاالت الطوارئ اإلشعاعية؛
التعاون م ع أص حاب المص لحة ف ي اس تعراض المقترح ات المتعلق ة ب المواقع المحتمل ة لمحط ة
القوى النووية والمنشآت النووية األخرى فيما يتصل بمتطلبات التأھب والتصدي للطوارئ؛
تقييم جدوى اإلجراءات الوقائية ف ي الموق ع المخت ار لمحط ة الق وى النووي ة والمنش آت النووي ة
األخرى.

 ٥مفھ وم العملي ات ھ و مجموع ة م ن س يناريوھات التص دي لك ل ن وع م ن أن واع الط وارئ ف ي المراف ق والممارس ات القائم ة ف ي
الدولة.

١٣

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

بلورة وتنفيذ مفھوم أساسي للعمليات يبين مالمح التصدي للطوارئ ف ي المراف ق المندرج ة ف ي
فئتي التھديدات األولى والثانية )انظر القسم  ٤من المنشور :[٦] EPR-METHOD





)(٢

وضع إطار وآلية ل دعم تيس ير إع داد الخط ط عل ى كاف ة مس تويات التص دي )الدولي ة والوطني ة
والمحلية وعلى مس توى المش ِّغلين( اس تناداً إل ى مفھ وم التخط يط المتكام ل )انظ ر القس م  ٢م ن
المنشور :([٦] EPR-METHOD




١٤

إنش اء أجھ زة للتص دي ومراف ق عل ى المس تويين ال وطني والمحل ي ألغ راض التص دي
)انظر الملحق  ١٤في المنشور ([٦] EPR-METHOD؛
تحديد وإسناد أدوار ومسؤوليات األطراف المعنية عن ك ل عنص ر ف ي التأھ ب والتص دي
للطوارئ .وينبغي تعيين منسقين في خطة الطوارئ اإلشعاعية لك ل ط رف م ن األط راف
المعني ة ،مث ل مش ِّغل المرف ق ،والمستش فى ،والش رطة ،والحكوم ة المحلي ة ،والحكوم ة
الوطنية ،وغيرھا؛
توزي ع المس ؤوليات بالتش اور م ع ك ل ط رف م ن األط راف ذات الص لة حس ب الق درات
الواقعية والموارد في المجموعة .وينبغي لألطراف المكلفة ب أدوار ومس ؤوليات أن تواف ق
على ھذه التكليفات وأن تلتزم بإرساء قدرة التص دي الض رورية والحص ول عل ى الم وارد
المطلوبة.

ضمان ت وفير معلوم ات ع ن ظ روف المحط ة داخ ل الموق ع وإتاح ة تل ك المعلوم ات لك ل
األطراف المعنية فيما يتصل باآلتي:
 ح االت الط وارئ الت ي يمك ن أن تس فر ع ن تع رض داخ ل الموق ع أو انط الق خ ارج
الموقع على نحو ِّ
يسوغ اتخاذ إجراءات وقائية؛
 المعلومات التي توجد في المرفق ويمكن أن تعطي تحذيراً عن ق رب ح دوث انط الق
أو تعرض محتمل؛
 حد اإلفالت النمطي وتوقيت االنطالق؛
 الظروف اإلشعاعية والبيئية األخرى داخل المرفق وحوله في أثناء حالة الطوارئ؛
 اإلجراءات التي يتعيَّن اتخاذھا في المرف ق لتخفي ف ح دة الح ادث أو احت واء أو تقلي ل
االنطالق؛
 أحداث األمن النووي المتصلة بإجراءات األمن النووي المحتملة التي يمك ن أن ت ؤثر
على التصدي للطوارئ.
ض مان إتاح ة معلوم ات ع ن ق درات وظ روف التص دي خ ارج الموق ع وإتاحتھ ا لك ل
األطراف المعنية:
 توزيع المسؤوليات والمھام والموارد المطلوبة في كل عملي ات التص دي المحتمل ة أو
الفعلية داخل الموقع وخارجه؛
 وسائل تنسيق التصدي داخل الموقع وخارجه؛
 االتصاالت المتاحة لألطراف المعنية؛












)(٣

وس ائل التواص ل ب ين األط راف المعني ة بلغ ات متع ددة وبم ا يش مل ،عن د االقتض اء،
االعتب ارات الثقافي ة األخ رى لتحدي د الط ارئ اإلش عاعي ،وتبلي غ األط راف المعني ة،
وتفعيل وإنھاء التصدي؛
موقع مرافق وخدمات الطوارئ ف ي منطق ة اإلج راءات االحترازي ة ومنطق ة تخط يط
اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة )مث ل الخ دمات الطبي ة ،والش رطة ،وإطف اء الحرائ ق،
ومرافق اإليواء(؛
وس ائل النق ل المعت ادة المتاح ة لإلخ الء داخ ل منطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة
العاجلة؛
معدات االتص ال والمراف ق المطل وب توافرھ ا إلن ذار الجمھ ور وإبالغ ه بالمعلوم ات
المتصلة باألغذية واأللبان المنتجة محليا ً التي يمكن أن تتعرض لتلوث مباشر؛
نظام إنتاج وتجميع وتوزيع المنتجات الزراعية؛
ُنظم اإلمداد بمياه الشرب؛

 التوزيع السكاني :الفئات السكانية الخاصة والرحالة داخل منطقة تخط يط اإلج راءات
الوقائية العاجلة )مثل المستشفيات والمدارس والسجون(؛
 المرافق الخاصة التي يمكن أن تتأثر بوقوع طارئ إشعاعي )مث ل المص انع ومراف ق
الخدمات األساسية التي ال يمكن إخالؤھا(؛
ُ نظ م النق ل الت ي يمك ن أن تت أثر بوق وع ح ادث )مث ل وس ائل النق ل الب ري ،والس كك
الحديدية ،والنقل الجوي ،والنقل البحري ،والقنوات المائية(؛
 نقاط استيراد وتصدير األغذية؛
 المن اطق األخ رى الت ي يمك ن أن تتس م بأھمي ة موس مية خاص ة )مث ل الش واطئ
والمنتجعات(.
ضمان إتاحة معلومات عن الظروف البيئية لكل األطراف المعنية:
 نط اق الظ روف المناخي ة الت ي يمك ن فيھ ا اتخ اذ إج راءات وقائي ة وإج راء أنش طة
رصد؛
 الك وارث الطبيعي ة الت ي يمك ن أن ت ؤثر س لبا ً عل ى تش غيل المرف ق ،وعملي ات إع ادة
األوضاع إلى طبيعتھا بعد الحادث ،وتنفيذ اإلجراءات الوقائية.

تحدي د موق ع لمحط ة الق وى النووي ة بم ا يض من االتس اق م ع متطلب ات التص دي للط وارئ
اإلش عاعية ،وإع داد الج زء ذي الص لة م ن تقري ر تقي يم الموق ع ،ومراع اة المعلوم ات المح ددة
المتعلقة بالموقع المحتمل فيما يتصل باعتبارات التأھب والتصدي للطوارئ عل ى النح و المب يَّن
في التذييل الثاني ،بما في ذلك ما يلي:





الخصائص الديمغرافية للموقع المحتمل أو المواقع المحتملة؛
األحوال الجوية السائدة؛
الموارد الطبيعية التي ينفرد بھا الموقع )مثل المياه والتربة(؛
مرافق النقل والمرافق الصناعية والثقافية التي ينفرد بھا الموقع )مثل المطارات الوطني ة،
والمتاحف ،والمدارس ،والسجون ،والكنائس(؛

١٥




)(٤

شبكات االتصال؛
خصائص من اطق تطبي ق خط ة الط وارئ بالنس بة للمراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية.

االش تراك م ع أص حاب المص لحة ف ي اس تعراض ] [٢٧مقترح ات مواق ع إنش اء محط ة الق وى
النووي ة والمنش آت النووي ة األخ رى ،م ع مراع اة مش اركة األط راف التالي ة ف ي بح ث المس ائل
النووية:








اإلدارة المحلية؛
المنظمات غير الحكومية؛
ممثلون عن كل أنواع الفئات السكانية النشطة التي يمكن أن تؤثر عل ى ال رأي الع ام )مث ل
المعلمين ،والمزارعين ،وصيادي األسماك ،واألطباء ،ووسائط اإلعالم ،والساسة ،وعامة
الجمھور(؛
ممثل ون ع ن الص ناعة واألعم ال )أرب اب األعم ال والع املون( المھتم ون بتط وير البني ة
األساسية المحلية؛
بلدان الجوار؛
المنظمات الدولية.

)(٥

االشتراك مع أصحاب المصلحة في استعراض خص ائص المواق ع الت ي س تجري معالجتھ ا ف ي
أثناء النظر في الخصائص الطبيعية الفريدة ومسائل التراث الثقافي والموارد الطبيعية.

)(٦

االشتراك مع أصحاب المصلحة في استعراض سُبل توصيل المعلوم ات ع ن خص ائص مواق ع
محطة القوى النووية والمنشآت النووية األخرى إلى بلدان الجوار.

)(٧

االش تراك م ع أص حاب المص لحة ف ي اس تعراض التكلف ة المحتمل ة الت ي ينط وي عليھ ا وق وع
ط ارئ إش عاعي ويمك ن أن تش مل التكلف ة المباش رة إلج راءات التص دي )اإلخ الء ،واإلي واء،
والرعاي ة الطبي ة ،والمتابع ة ،والمعالج ة ،وم ا إل ى ذل ك( والتكلف ة غي ر المباش رة للط ارئ
اإلشعاعي )فقدان التراث ،والخصائص والموارد البيئية الفريدة ،وما إلى ذلك(.

العنصر الرئيسي  – ٤التحديد والتبليغ والتفعيل
يتعلق ھ ذا العنص ر بتط وير ق درات لتحدي د وتقي يم ح االت الط وارئ اإلش عاعية والتبلي غ عنھ ا وتفعي ل
التص دي عل ى كاف ة المس تويات وإنھ اء حال ة الط وارئ بم ا يلب ي المتطلب ات المحـ ـددة فـ ـي المنشـ ـور
رقــم  ،GS-R-2الفقرات  ،١٩-٣و ،٢٠-٣ومن  ١٢-٤إلى  ،٣١-٤و ،٤٩-٤و ،٥٠-٤ومن  ٥٣-٤إلى
 ،٥٥-٤ومن  ٦٦-٤إلى  ،٧٣-٤ومن  ٨٢-٤إلى  ،٨٤-٤ومن  ٩٧-٤إلى .[٢] ١٠٠-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:


١٦

المنش ور  ،GS-G-2.1الفق رات  ،١-٢وم ن  ١٢-٢إل ى  ،١٨-٢وم ن  ١-٤إل ى ،١٠-٤
والتذييل السادس ][٤؛











المنشور  ،GSG-2التذييل الثالث والتذييل الرابع ][٥؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [١٦] EPR-MEDICAL؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور .[١٤] EPR-ENATOM
المنشور [١٧] EPR-D-VALUES؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛
المنشور [١٢] EPR-RESEARCH REACTOR؛
العدد  ٤٨من سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة ].[٢٦

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
-١-٤
-٢-٤

-٣-٤
-٤-٤
-٥-٤
-٦-٤
-٧-٤

إنش اء نقط ة تح ذير وطني ة وحي دة لالتص ال بالوكال ة وال دول األخ رى وفق ا ً التف اقيتي تق ديم
المساعدة والتبليغ المبكر ][١٣؛
توعية السلطة المحلية ،والمش غلين ،والجمھ ور ،وطالئ ع المتص دين المحتمل ين ال ذين يتص دون
لحال ة ط وارئ ف ي مرف ق من درج ض من فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة )أجھ زة التص دي(
بالمؤش رات الت ي تنب ئ باحتم االت وق وع ط ارئ إش عاعي ،والبالغ ات واإلج راءات الفوري ة
األخرى؛
ترتيب ات وإج راءات تبلي غ األط راف المعني ة وب دء التص دي عل ى كاف ة المس تويات ف ي الوق ت
المناسب وعلى نحو دقيق ومالئم؛
ترتيبات وإجراءات التدخل الفوري والفعال م ن طالئ ع المتص دين لح االت الط وارئ الت ي تق ع
في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية )أجھزة التصدي(؛
ترتيبات وإجراءات تبليغ بلدان الجوار والوكالة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي م رتبط بفئت ي
التھديدات األولى والثانية؛
الترتيبات واإلجراءات التي يتبعھا ال ُمشغل في تقييم الطور األوّ لي لحوادث المفاعالت التي تق ع
في المرافق المندرج في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
ترتيب ات وإج راءات للب دء ف وراً ف ي التص دي داخ ل الموق ع وخارج ه ف ي حال ة وق وع ط ارئ
إشعاعي في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية.

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:

)(١

إنشاء نقطة اتصال تعمل على مدار اليوم طوال أيام األسبوع لتلقي البالغات عن وق وع ط ارئ
إشعاعي فعلي أو محتمل والبدء في التصدي على أساس تصنيف المرفق وحالة الطوارئ؛

)(٢

تبلي غ الوكال ة وال دول األخ رى ونقط ة التح ذير الوحي دة التابع ة للدول ة المس ؤولة ع ن تلق ي
البالغات عن حاالت الطوارئ والمعلوم ات م ن ال دول األخ رى والمعلوم ات م ن الوكال ة وفق ا ً
التفاقيتي تقديم المساعدة والتبليغ المبكر ][١٣؛

١٧

)(٣

التأكد من أن أجھزة التصدي تمتلك الموارد الكافية ،بما في ذلك العاملون والتمويل ،ألداء مھام
األولية المسندة إليھا؛
التصدي َّ

)(٤

اتخاذ الترتيب ات الكفيل ة بت دريب طالئ ع المتص دين )األطب اء وغي رھم( ت دريبا ً مناس با ً وت أھيلھم
وتوعيتھم بما يلي:



)(٥

األعراض التي تدل على وقوع طارئ إشعاعي؛
إج راءات التبلي غ المالئم ة وغيرھ ا م ن اإلج راءات الفوري ة المس َّوغ اتخاذھ ا ف ي حال ة
االشتباه بحالة طوارئ.

إنشاء نظام للبدء فوراً في التصدي خارج الموقع في حالة وق وع ط ارئ إش عاعي .ويُش ترط أن
يشمل ھذا النظام ما يلي:








نظام لتصنيف الطوارئ وفقا ً للمتطلبات الدولية ][٢؛
موظف مناوب في كل األوقات داخل موقع المرفق المندرج ضمن فئتي التھديدات األولى
والثانية يكون مفوضا ً سلطة ومسؤوليات ما يلي:
 تصنيف الطارئ فوراً دون تشاور؛
 البدء في إجراء التصدي المالئم داخل الموقع؛
 تبليغ نقاط التبليغ المختصة خارج الموقع؛
نقط ة تبلي غ خ ارج الموق ع ٦متاح ة باس تمرار لتلق ي البالغ ات والب دء ف وراً ف ي التص دي
المقرر مسبقا ً خارج الموقع؛
وسيلة موثوقة ومستقلة وإض افية لتنبي ه نقط ة التبلي غ خ ارج الموق ع ب اإلجراءات المتخ ذة،
بما فيھا تبليغ الجمھور؛
قدرة في مجال التقييم التقني لدعم تصنيف الطوارئ؛
ترتيبات لتوفير معلومات وإصدار تعليمات وتحذيرات للجمھور.

العنصر الرئيسي  – ٥اتخاذ إجراءات تخفيفية
يتعلق ھذا العنصر بتط وير ق درات لتنفي ذ اإلج راءات التخفيفي ة تلبي ة للمتطلب ات المح ددة ف ي المنش ور
 ،GS-R-2الفقرات من  ٣٢-٤إلى .[٢] ٤٠-٤
والغرض من ھذا العنصر الرئيسي ھو تنفيذ الخط وط التوجيھي ة والتوص يات ال واردة ف ي المنش ورات
التالية:



المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات  ١-٤إلى [٤] ١٠-٤؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛

 ٦نقطة التبليغ خارج الموقع ھي المكان الذي يمكن فيه للشخص المسؤول الذي بيده اتخاذ القرار أن يبادر باتخاذ إج راءات وقائي ة
داخل مناطق الطوارئ ويق دم ال دعم إل ى المش ِّغل أو المرف ق .ويمك ن أن تك ون نقط ة التبلي غ تل ك ھ ي نفس ھا نقط ة التبلي غ الت ي ي تم
إنشاؤھا من أجل الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليھا في الفقرات من  ٤إلى  ١٦من المنشور رقم ].[٢] [GS-R-2

١٨







المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [١٢] EPR-RESEARCH REACTOR؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛
العدد  ٤٨من سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة ][٢٦؛
المنشور .[٩] INSAG-10

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-٥ترتيب ات وإج راءات تكف ل إس داء المش ورة عن د الطل ب لمس اعدة طالئ ع المتص دين لح االت
الطوارئ التي تقع في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األول ى والثاني ة )أجھ زة التص دي(
والسلطات المحلية؛
 -٢-٥ترتيبات وإجراءات لدعم السلطة المحلية ،بما في ذلك عملية الحصول على مساعدة فورية م ن
خالل الوكالة؛
 -٣-٥ترتيب ات وإج راءات التخ اذ إج راءات للتخفي ف م ن ح دة حال ة الط وارئ الت ي تق ع ف ي مرف ق
مندرج ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية.
ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١
)(٢

)(٣

)(٤

تنمية قدرات تتيح توفير المشورة اآلنية من أجل ضمان أمان طالئع المتصدين لطارئ يق ع ف ي
المرفق المندرج في فئتي التھديدات األولى والثانية )أجھزة التصدي(؛
وض ع ترتيب ات وإج راءات للحص ول عل ى مس اعدة إض افية ،عن د االقتض اء ،دون إبط اء م ن
الوكال ة بموج ب اتفاقي ة تق ديم المس اعدة ] [١٣وبص ورة مباش رة وم ن خ الل اتفاق ات ثنائي ة
ومتعددة األطراف؛
وضع ترتيبات وإجراءات تخفيفية للحيلولة دون تصاعد الخطر من أجل ما يلي:
 إعادة المرفق إلى حالته المأمونة والمستقرة؛
 الحد من إمكانية انطالق مواد مشعة أو حدوث تعرضات؛
 التخفيف من حدة العواقب الناجمة عن أي انطالق فعلي أو أي تعرضات.
التأكد من وجود فرق لتخفيف حدة عواقب حاالت الطوارئ اإلشعاعية ،والتأكد من أنھا مجھَّزة
ومس تعدة لتنفي ذ اإلج راءات المنوط ة بھ ا ف ي المرف ق ،وض مان إدم اج أجھ زة التص دي خ ارج
الموق ع )بم ا فيھ ا أجھ زة إنف اذ الق انون( ف ي ترتيب ات التص دي داخ ل الموق ع م ن خ الل نظ ام
السيطرة على الحوادث ].[١١ ،٦

العنصر الرئيسي  – ٦اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة
يتعل ق ھ ذا العنص ر بتط وير ق درات لتنفي ذ إج راءات وقائي ة عاجل ة تلبي ة للمتطلب ات المح ددة ف ي
المنشورات التالية:

١٩




المنشور  ،GS-R-2الفقرات من  ٤١-٤إلى  ،٥٢-٤و ،٦١-٤و[٢] ٦٢-٤؛
المنش ور  ،CODEOCالفق رات )٨د( ،و)٢٢ھ ـ( ،و) ٢٠ھ ـ ،ت( ،و)٢٢و( ،و)٢٢س(
].[٢١

والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:








المنش ور  ،GS-G-2.1الفق رات م ن  ١١-٤إل ى  ،٣١-٤و ،٥٤-٤والت ذييالت م ن الخ امس
إلى الثامن ][٤؛
المنشور  ،GSG-2الفقرات من  ١-٣إلى  ،١٢-٣والتذييالت من الثاني إلى السابع ][٥؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [١٢] EPR-RESEARCH REACTOR؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛
المنشور .[٣] SSG-16

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-٦ترتيبات لصنع الق رارات وتنفي ذھا عل ى نح و فع ال بش أن اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة الواج ب
اتخاذھا خارج الموقع؛
 -٢-٦ترتيبات تضمن أمان جميع األشخاص الموجودين في الموقع في حالة وقوع طارئ إشعاعي؛
 -٣-٦ترتيبات وإجراءات للحصول على دعم محلي ووطني ودولي لمش ِّغل المرافق المندرج ة ض من
فئتي التھديدات األولى والثانية.
ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

وضع ترتيبات وإجراءات تو ِّفر فوراً الخبرة الفنية والخدمات في مجال الوقاية م ن اإلش عاعات
للمسؤولين المحليين ولطالئع المتصدين لحاالت طوارئ فعلية أو محتمل ة تنط وي عل ى مراف ق
مندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية .ويشمل ذلك ما يلي:





)(٢

٢٠

ترتيبات إلسداء المشورة حسب الطلب على مدار اليوم طوال أيام األسبوع؛
فريق طوارئ معيَّن سلفا ً يتألف من أخصائيين إشعاعيين قادرين على تقييم حال ة المرف ق،
وتقي يم الظ روف اإلش عاعية ،وتخفي ف العواق ب اإلش عاعية ،ووقاي ة عم ال الط وارئ م ن
التعرضات؛
إج راءات للتص دي لمجموع ة م ن ح االت الط وارئ اإلش عاعية ،بم ا فيھ ا المس تويات
التشغيلية الموجبة للتدخل بإجراءات وقائية؛

اعتماد المس تويات الموجب ة التخ اذ إج راءات الط وارئ والمس تويات التش غيلية الموجب ة التخ اذ
إجراءات احترازية وعاجلة ووقائية مب ِّكرة وفقا ً لإلرشادات الدولية؛

)(٣

اتخاذ ترتيبات لصنع القرارات وتنفيذھا على نحو فعال بشأن اإلج راءات االحترازي ة والوقائي ة
العاجلة الواجب اتخاذھا خارج الموقع .وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي:










)(٤

ترتيبات لتحديد مناطق الطوارئ:
 منطقة إجراءات احترازية بالنسبة للمرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى؛
 منطقة تخطيط إجراءات وقائية عاجلة بالنسبة للمرافق المندرجة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية؛
 نص ف قط ر تخط يط ف رض قي ود عل ى األغذي ة والمي اه بالنس بة للمراف ق المندرج ة
ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛
ترتيبات لتنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية العاجلة التالية:
 سد الغدة الدرقية؛
 اإليواء؛
 اإلخالء؛
 إزالة التلوث؛
 فرض قيود على استھالك األغذية واأللبان والمياه؛
 مراقبة التلوث؛
 طمأنة الجمھور؛
 الترحيل؛
 إعادة األوضاع إلى طبيعتھا؛
جب ة
معايير على أساس تصنيف األحداث والظروف داخ ل المحط ة )مث ل المس تويات المو ِ
التخ اذ إج راءات الط وارئ( وإج راء قياس ات خ ارج الموق ع )مث ل المس تويات التش غيلية
جب ة للت دخل( م ن أج ل ص ياغة توص يات بش أن اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة الواج ب
المو ِ
اتخاذھا خارج الموقع؛
س لطة وحي دة موج ودة ف ي الموق ع ف ي كاف ة األوق ات تس ند إليھ ا ص الحيات ومس ؤوليات
توصية المسؤولين المختص ين خ ارج الموق ع ف وراً ب اإلجراءات الوقائي ة الواج ب اتخاذھ ا
فور اإلعالن عن وقوع طارئ إشعاعي؛
المفوض ة س لطة ومس ؤولية اتخ اذ إج راءات
ترتيب ات إلب الغ نق اط التبلي غ خ ارج الموق ع
َّ
وقائي ة عاجل ة داخ ل منطق ة اإلج راءات االحترازي ة ومنطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة
العاجلة فوراً.

وضع ترتيبات لصنع القرارات وتنفيذھا عل ى نح و فع ال بش أن اإلج راءات الوقائي ة والتخفيفي ة
المب ِّكرة الواجب اتخاذھا خارج الموقع .وينبغي أن تشمل تلك اإلجراءات ما يلي:



ترتيب ات لتحدي د نص ف قط ر تخط يط القي ود الغذائي ة بالنس بة للمراف ق المندرج ة ف ي فئ ة
التھديدات األولى أو الثانية؛
ترتيبات لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والتخفيفية المبكرة التالية:
 الترحيل المؤقت؛

٢١








إزالة التلوث؛
استبدال األغذية واأللبان والمياه الملوثة؛
مراقبة التلوث؛
طمأنة الجمھور؛
استعادة السيطرة على مصدر التعرض في حالة الطوارئ؛
الترحيل الدائم.

)(٥

اتخاذ ترتيبات باستخدام القدرات القائم ة ف ي مج ال التص دي لح االت الط وارئ التقليدي ة لوقاي ة
الجمھور داخل مناطق الط وارئ م ن أج ل تنفي ذ اإلج راءات العاجل ة المالئم ة ف ور التبلي غ ع ن
وقوع طارئ إشعاعي؛

)(٦

اتخاذ ترتيبات لضمان أم ان ك ل األش خاص الموج ودين داخ ل الموق ع ف ي حال ة ح دوث ط ارئ
إشعاعي.

العنصر الرئيسي  – ٧توفير معلومات وإصدار تعليمات وتحذيرات للجمھور
يتعلق ھذا العنصر بتطوير قدرات لتوفير المعلومات وإصدار التعليمات والتحذيرات إلى الجمھور م ن
أجل تلبية المتطلبات المحددة في المنشور رقم  ،GS-R-2الفقرات من  ٥٣ - ٤إلى .[٢] ٥٥-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:







المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات م ن  ٣٢-٤إل ى  ،٣٦-٤والت ذييل الس ادس ،والت ذييل الس ابع
][٤؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [٢٨] IAEA-TECDOC-1432؛
المنشور [٣٣] EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS؛
المنشور .[٢٧] INSAG-20

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-٧ترتيبات وإجراءات لتوفير معلومات منسَّقة ومفيدة وموقوت ة ودقيق ة ومتس قة إل ى الجمھ ور ف ي
حالة وقوع طارئ إشعاعي؛
 -٢-٧ترتيبات وإجراءات إلصدار تحذيرات وتعليم ات فوري ة إل ى الفئ ات الس كانية الدائم ة والرحال ة
والخاصة داخل المنطقة التي يحتمل أن تتضرر من الطارئ اإلشعاعي.

٢٢

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

تزويد الجمھور في أثناء وقوع طارئ إشعاعي محتمل أو فعلي بشرح يوضح بلغة بسيطة )بم ا
في ذلك استخدام لغات متعددة للسكان المتأثرين ،عند االقتضاء( يوضح المخ اطر الت ي تنط وي
عليھ ا الط ارئ اإلش عاعي ،واإلج راءات الت ي يمك ن اتخاذھ ا للح د م ن المخ اطر ،واإلج راءات
المتخ ذة م ن المس ؤولين بالنياب ة ع نھم .ويتع يَّن اتخ اذ ترتيب ات لت وفير معلوم ات مفي دة ومن َّس قة
فوراً للجمھور مباشرة م ن خ الل وس ائل اإلع الم وغيرھ ا م ن الوس ائل .ويج ب أن ترك ز تل ك
الترتيب ات عل ى تعزي ز الت وازن الص حيح للس لوك المالئ م م ن جان ب أف راد الجمھ ور م ن أج ل
ض ل نق ل المعلوم ات
مس اعدتھم عل ى تنفي ذ كاف ة الوس ائل المتاح ة للوقاي ة الذاتي ة ] .[٣٣ويف َّ
م ن موق ع وحي د ،مث ل مرك ز لإلع الم الع ام ،عل ى النح و المب يَّن ف ي الت ذييل  ١٤م ن المنش ور
 ،EPR-METHODيعم ل كج زء م ن جھ از التص دي المن َّف ذ ف ي إط ار نظ ام الس يطرة عل ى
الحوادث ][١١ ،٦؛

)(٢

وضع إجراءات إلصدار تحذيرات للجمھور ف ي حال ة أي تل وث محتم ل أو فعل ي لمي اه الش رب
واألغذية المنتجة محلياً؛

)(٣

وض ع ترتيب ات وإج راءات لص نع الق رارات وتنفي ذھا عل ى نح و فع ال بش أن اإلج راءات
االحترازي ة واإلج راءات الوقائي ة العاجل ة الواج ب اتخاذھ ا خ ارج الموق ع ،بم ا فيھ ا ترتيب ات
وإج راءات تثقي ف أف راد الجمھ ور ب إجراءات الوقاي ة الذاتي ة الت ي يل زم اتباعھ ا ف ي حال ة تنفي ذ
إجراءات احترازية وإجراءات وقائية عاجلة.

العنصر الرئيسي  – ٨وقاية عمال الطوارئ
يتعل ق ھ ذا العنص ر بتط وير ق درات ف ي مج ال وقاي ة عم ال الط وارئ تلبي ة للمتطلب ات المح ددة ف ي
المنشورين التاليين:



المنشور  ،GS-R-2الفقرات من  ٥٦-٤إلى [٢] ٦٥-٤؛
المنشور  ،SF-1الفقرة .[١] ٣٦-٣

وينبغي أن تشمل ھذه القدرات أيضا ً تزوي د العم ال ومق رري السياس ات وأص حاب المص لحة اآلخ رين
بشرح يوضح نتائج الرصد الفردي لعمال الطوارئ بلغة بسيطة .والغرض م ن ھ ذا العنص ر ھ و تنفي ذ
الخطوط التوجيھية والتوصيات المحددة في المنشورين التاليين:



المنشور  ،GSG-2الفقرات من  ١-٤إلى [٥] ٧-٤؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالي ة الت ي ينبغ ي أن تنظ ر فيھ ا الدول ة
قبل الشروع في برنامج للقوى النووية:
 -١-٨لوائح بشأن وقاية عمال الطوارئ؛

٢٣

 -٢-٨ترتيبات لتطبيق نھج متدرج في تقيي د تع رض عم ال الط وارئ عل ى أس اس م ا يكلف ون ب ه م ن
مھام؛
 -٣-٨ترتيبات الستخدام معدات الوقاية الشخصية من جانب طالئع التصدي وعمال الطوارئ؛
 -٤-٨ترتيبات من أجل كفاءة مراقبة الجرعات التي يتلقاھا عمال الطوارئ.
األولي
العنصر الرئيسي  – ٩تقييم الطور ّ
يتعلق ھذا العنصر بتطوير ق درات ف ي مج ال تقي يم التع رض البش ري ف ي ح االت الط وارئ م ن حي ث
كميات قياس الجرعات الكافية والمخاطر تلبية للمتطلبات المحددة في المنشورين التاليين:



المنش ور  ،GS-R-2الفق ـرات م ـن  ١-٢إل ـى  ،٣-٢و ،٧٨-٤و ،٧٩-٤وم ـن  ٨٨-٤إل ـى
[٢] ٩٣-٤؛
المنشور  ،SF-1الفقرة .[١] ٣٦-٣

وينبغ ي أن يش مل ذل ك أيض ا ً ق درات لش رح نت ائج الرص د لص انعي الق رار وأص حاب المص لحة بلغ ة
بسيطة .والغرض من ھذا العنصر ھ و تنفي ذ الخط وط التوجيھي ة والتوص يات ال واردة ف ي المنش ورات
التالية:












المنشور  ،GS-G-2.1التذييل السادس ][٤؛
المنشور  ،GSG-2الفقرات من  ١-٣إلى  ،١٢-٣ومن  ١٣-٣إلى  ،١٧-٣ومن  ١٨-٣إلى
 ،٢٥-٣ومن  ٢٦-٣إلى  ،٣١-٣ومن  ١-٤إل ى  ،٧-٤وم ن  ١-٥إل ى  ،١٣-٥والت ذييالت
من األول إلى الثالث ][٥؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛
المنشور [١٢] EPR-RESEARCH REACTOR؛
المنشور [١٦] EPR-MEDICAL؛
المنشور [١٧] EPR-D-VALUES؛
المنشور [٢٨] IAEA-TECDOC-1432؛
العدد  ١٩من سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة ][٢٩؛
العدد  ٤٧٢من سلسلة التقارير التقنية الصادرة عن الوكالة ][٣٠؛
المنشور .[٣] SSG-16

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن على الدولة النظر فيھ ا
قبل الشروع في برنامج للقوى النووية:
 -١-٩ترتيبات وإجراءات لوقاية الجمھور والع املين وطالئ ع المتص دين م ن اإلش عاعات اس تناداً إل ى
ظ روف المحط ة ،والقياس ات اإلش عاعية خ ارج الموق ع ،والمش اھدات الملحوظ ة ف ي مس رح
الطوارئ في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛
 -٢-٩قدرات لتقييم جرعة التعرض خارج الموقع وداخله في حاالت الطوارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق
المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛

٢٤

-٣-٩
-٤-٩

-٥-٩
-٦-٩

قدرات للرصد اإلشعاعي المباشر لمنطقة اإلج راءات االحترازي ة ومنطق ة تخط يط اإلج راءات
الوقائية العاجلة بالنسبة للمرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛
قدرات لرصد تلوث التربة والھواء والمواد الغذائية والمي اه ف ي منطق ة اإلج راءات االحترازي ة
ومنطقة تخطيط اإلجراءات الوقائي ة العاجل ة بالنس بة للمراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات
األولى والثانية؛
المستويات الموجبة التخ اذ إج راءات الط وارئ الخاص ة بمحط ات معيَّن ة عل ى أس اس تص نيف
األحداث وظروف المحطة في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛
المستويات التشغيلية الموجبة للتدخل في مواقع محددة في ح االت الط وارئ اإلش عاعية بالنس بة
للمرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية.

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

وضع ترتيبات لتقي يم جرع ات التع رض الط ارئ الت ي يتلقاھ ا األش خاص ف ي الح وادث الفعلي ة
خارج الموقع وداخله ،ألغراض العالج الطبي لألشخاص في حالة التعرضات الزائدة ،وإع داد
تاريخھم الطبي .ويشمل ذلك تقييم جرعات التعرض الداخلي والخارجي من حيث كميات قياس
الجرعات المستخدمة في حاالت التعرض الطارئ المحددة في التذييل األول م ن المنش ور رق م
 [٥] GSG-2بھ دف تقي يم احتم االت ظھ ور آث ار قطعي ة عنيف ة ل دى األش خاص ف ي ح االت
التعرض الزائد؛

)(٢

وضع ترتيبات لتقي يم جرع ات التع رض الط ارئ الت ي يتلقاھ ا األش خاص ف ي الح وادث الفعلي ة
خارج الموقع وداخله ،ألغراض المتابعة الطبية لألش خاص المعرَّ ض ين بھ دف تقي يم احتم االت
ظھور آثار عشوائية في األشخاص المعرضين؛

)(٣

توقع ظھور حاالت تعرض طارئ والتنبؤ بنقل مواد مشعة من نقطة انطالق إلى مسافة نص ف
قطر تخطيط القيود الغذائية من المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األول والثانية؛

)(٤

وضع ترتيبات تكف ل جاھزي ة المقيِّم/الفري ق اإلش عاعي ل دعم اإلج راءات التخفيفي ة المتخ ذة م ن
كل األطراف المعنية ،بمن فيھا طالئع المتصدين ف ي مس رح الط ارئ اإلش عاعي .ويش مل ذل ك
قدرات الرصد اإلشعاعي الميداني والفردي؛

)(٥

التع رف مس بَّقا ً عل ى مختب رات تحلي ل النش اط اإلش عاعي ف ي الترب ة والھ واء والم واد الغذائي ة
والمي اه واتخ اذ ترتيب ات بش أن تش غيلھا بفعالي ة .ويش مل ذل ك ق درات ف ي مج ال أخ ذ العين ات،
وإجراء القياس ات ،وتقي يم نت ائج القي اس ،واإلب الغ عنھ ا ،وش رحھا لص انعي الق رار والجمھ ور
بلغة بسيطة؛

)(٦

ت وفير ق درات لتوق ع الجرع ة داخ ل الموق ع وخارج ه ،وتقي يم عواق ب الح وادث ف ي المراف ق
المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية ،بما في ذلك وضع سيناريوھات لتلك الح وادث
والطوارئ اإلشعاعية في مواقع ومحطات معيَّنة؛

٢٥

)(٧

توفير قدرات في مجال إعادة حساب المستويات التشغيلية الموجبة للتدخل في مواق ع مح َّدد ف ي
ح االت الط وارئ اإلش عاعية الت ي تق ع ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية؛

)(٨

توفير قدرات إلجراء رصد إشعاعي مباشر داخل الموقع وخارجه من جانب المشغل والمنظمة
المشغلة في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية.

العنصر الرئيسي  – ١٠إدارة التصدي الطبي
يتعلق ھذا العنصر بتطوير قدرات في مجال الدعم الطبي للتص دي للط وارئ تلبي ة للمتطلب ات المح ددة
في المنشورات التالية:




المنشور  ،GS-R-2الفقرات من  ٧٤-٤إلى  ،٨١-٤ومن  ٩٤-٤إلى [٢] ٩٥-٤؛
المنشور  ،NS-R-2الفقرة [٢٢] (٤) ٣٣-٢؛
المنشور  ،CODEOCالفقرة ) ٢٠البند ’ ‘٥من الفقرة الفرعية ھـ( ].[٢١

والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:









المنش ور  ،GS-G-2.1الفق رات م ن  ٢-٢إل ى  ،١١-٢وم ن  ٣٧-٤إل ى  ،٤٦-٤والت ذييل
الخامس ][٤؛
المنشور  ،GSG-2الفقرات من  ١-٣إلى  ،١٢-٣والتذييل األول ،والتذييل الثاني ][٥؛
المنشور [١٦] EPR-MEDICAL؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [١٧] EPR-D-VALUES؛
المنشور [٢٨] IAEA-TECDOC-1432؛
العدد  ٤من سلسلة تقارير األمان الصادرة عن الوكالة ][٣١؛
المنشور .[٤٤] EPR-BIODOSIMETRY

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية الت ي يتع يَّن عل ى الدول ة أن تنظ ر
فيھا قبل الشروع في برنامج للقوى النووية:
-١-١٠
-٢-١٠
-٣-١٠
-٤-١٠
-٥-١٠

٢٦

تحديد المستشفيات والموظفين الطبيين المؤھلين للمساعدة في أثناء وقوع طارئ إشعاعي؛
ترتيبات وإجراءات لتوعية الممارسين الطبيين باألعراض والنتائج الطبية التي ينطوي عليھا
التعرض اإلشعاعي وإجراءات التبليغ المالئمة؛
ترتيبات وإجراءات للحصول عل ى مس اعدة دولي ة لع الج األش خاص ف ي ح االت التعرض ات
الزائدة عند االقتضاء؛
قدرات لعالج المرضى المعرضَّين والملوثين عالجا ً َّأولياً؛
ترتيبات لتنفيذ تدابير الوقاية الطبية للجمھور والعاملين والمتصدين.

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

اتخ اذ ترتيب ات لت دريب ممارس ي الط ب الع ام وم وظفي الط وارئ عل ى األع راض الطبي ة
للتعرض اإلشعاعي وإجراءات التبليغ المالئمة في حالة االشتباه بوقوع طارئ إشعاعي؛

)(٢

اتخ اذ ترتيب ات كفيل ة ب أن تك ون ف رق اإلس عاف )طالئ ع المتص دين الطبي ين( ج اھزة لمعالج ة
المرضى الملوثين وإجراء فرز لھم ،مع إعطاء األولوية إلنقاذ األرواح؛

)(٣

األول ي لألش خاص المعرض ين أو المل وثين
اتخاذ ترتيبات على المستوى الوطني لتقديم الع الج َّ
بحيث تشمل تلك الترتيبات ما يلي:






)(٤

خطوط توجيھية بشأن المعالجة؛
تس مية ممارس ين طبي ين م درَّ بين عل ى التش خيص المب ّك ر لإلص ابات والرض وض
اإلشعاعية؛
األول ى والمتخص ص
اختيار المؤسسات )المستش فيات( الت ي ستس تخدم ف ي الع الج الطب ي َّ
على األجل الطويل لألشخاص في حاالت التعرض الزائد؛
إجراءات إزالة التلوث؛
قياس الجرعات باستخدام الفحوص الوراثية الخلوية.

اتخاذ ترتيب ات م ن خ الل الوكال ة أو منظم ة الص حة العالمي ة للحص ول عل ى استش ارات بش أن
المعالجة من الممارسين الطبيين ذوي الخبرة في التعامل مع تلك اإلصابات.

العنصر الرئيسي  – ١١إبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور
يتعلق ھذا العنصر بتطوير قدرات إلبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور تلبية للمتطلبات المح ددة
في المنشور رقم  ،GS-G-2الفقرات من  ٨٢-٤إلى .[٢] ٨٤-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:






المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات من  ٣٢-٤إلى [٤] ٣٦-٤؛
المنشور [٣٣] EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [٢٨] IAEA-TECDOC-1432؛

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-١١ترتيبات تكفل وجود اتصاالت مستمرة يمكن االعتماد عليھا قبل وقوع طارئ إشعاعي؛
 -٢-١١ترتيبات لتلبية طلبات الجمھور ووسائط اإلعالم الجماھيري بشأن الحصول على معلومات.
٢٧

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

اتخاذ ترتيبات لتوفير اتصاالت مستمرة يمكن االعتم اد عليھ ا قب ل وق وع ط ارئ إش عاعي ،بم ا
في ذلك توفير معلومات عن المخاطر الناجمة عن حاالت الط وارئ اإلش عاعية للجمھ ور ال ذي
يع يش ف ي منطق ة الط وارئ االحترازي ة ،واإلج راءات الواج ب اتخاذھ ا م ن جان ب طالئ ع
المتصدين وأفراد الجمھور من أجل الوقاية الذاتية؛

)(٢

اتخ اذ ترتيب ات لتلبي ة طلب ات الجمھ ور ووس ائط اإلع الم الجم اھيري بش أن الحص ول عل ى
معلومات ،بما في ذلك عملية التصدي للمعلومات غير الصحيحة والشائعات؛

)(٣

توفير معلومات منتظمة ودورية وروتينية عن آخر المستجدات من خ الل الوس ائل اإللكتروني ة
المتاح ة وغيرھ ا م ن الوس ائل لبن اء ثق ة الس كان المتض ررين ف ي أنھ م س يزودون بالمعلوم ات
الالزمة لتحقيق أقصى درجة من الوقاي ة عن دما يحت اجون إليھ ا وبص ورة روتيني ة يمك ن التنب ؤ
بھا.

العنص ر الرئيس ي  – ١٢اتخ اذ ت دابير زراعي ة مض ادة ،وت دابير مض ادة لالب تالع ،وإج راءات وقائي ة
أطول أجالً
يتعلق ھذا العنصر بتطوير قدرات لتنفيذ تدابير زراعية مض ادة تلبي ة للمتطلب ات المح َّددة ف ي المنش ور
رقم  ،GS-R-2الفقرات من  ٨٥-٤إلى .[٢] ٩٣-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:





المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات من  ٤٧-٤إلى [٤] ٥١-٤؛
المنشور  ،GSG-2التذييل الثاني ][٥؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [٢٥] IAEA-TECDOC-955؛

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-١٢ق درات لرص د التل وث ف ي الترب ة والھ واء والم واد الغذائي ة والمي اه ف ي من اطق الط وارئ
المتصلة بالمرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولي والثانية؛
 -٢-١٢ترتيب ات وإج راءات لوقاي ة الجمھ ور م ن تن اول أغذي ة محلي ة ملوث ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ
إشعاعي في مرفق مندرج ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية.
ً
امتثاال لمتطلبات الوكالة وضع الترتيبات واإلجراءات الكفيل ة بتنفي ذ ت دابير
ويتطلب إعداد ھذا العنصر
زراعي ة مض ادة فعال ة وت دابير مض ادة بش أن مي اه الش رب ،بم ا ف ي ذل ك ف رض قي ود عل ى اس تھالك
وتوزيع وبيع األغذية المنتجة محليا ً والمنتجات الزراعية عقب انطالق م ادة مش عة داخ ل نص ف قط ر
تخطيط القيود الغذائية.

٢٨

العنص ر الرئيس ي  – ١٣تخفي ف ح دة العواق ب غي ر اإلش عاعية الناجم ة ع ن الط وارئ اإلش عاعية
والتصدي
يتعل ق ھ ذا العنص ر بتط وير ق درات للتخفي ف م ن العواق ب غي ر اإلش عاعية الناجم ة ع ن
الط وارئ اإلش عاعية والتص دي لھ ا م ن أج ل تلبي ة المتطلب ات المح ددة ف ي المنش ور رق م ،GS-R-2
الفقرات من  ٩٤-٤إلى .[٢] ٩٦-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:






المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات م ن  ٥٢-٤إل ى  ،٥٣-٤والت ذييل الس ادس ،والت ذييل الس ابع
][٤؛
المنشور [١١] EPR-FIRST RESPONDERS؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛
المنشور [٢٨] IAEA-TECDOC-1432؛
المنشور [٣٣] EPR-PUBLIC COMMUNICATIONS؛

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
 -١-١٣تزوي د الجمھ ور عن د وق وع ط ارئ إش عاعي محتم ل أو فعل ي بش رح مبس ط وواض ح يب ين
األخط ار والمخ اطر المحتمل ة واإلج راءات الوقائي ة المطلوب ة لمن ع أو تقلي ل ح دوث عواق ب
غير إشعاعية ناجمة عن الطارئ اإلشعاعي والتصدي؛
 -٢-١٣اتخاذ ترتيبات للتصدي لدواعي قلق الجمھور في أثناء حاالت الط وارئ اإلش عاعية المحتمل ة
أو الفعلية.
وسوف يكفل إنجاز المھام المطلوبة إلعداد العنصريين الرئيس يين ٧و ١١إع داد العنص ر الرئيس ي ١٣
على النحو المالئم .وعالوة على ذلك ،ينبغي إنجاز المھمة التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

اتخاذ ترتيبات للتصدي لشواغل الجمھور في حاالت الط وارئ اإلش عاعية المحتمل ة أو الفعلي ة.
وينبغي التأكد من ھذ االستعدادات تشمل ترتيبات من أجل ما يلي:




القيام فوراً بشرح أية مخاطر صحية وبي ان التص رفات الشخص ية الس ليمة وغي ر الس لمية
للحد من المخاطر؛
رصد أية أثار صحية ذات صلة والتصدي لھا؛
منع التصرفات غير السلمية ٧من جانب العمال والجمھور؛

 ٧تشمل التصرفات غير السليمة ،على سبيل المثال ،التميي ز ض د م ن يحتم ل تعرض ھم لإلش عاعات ،واإلخ الء العف وي ،والمبالغ ة
في تخزين األغذية ،وإنھاء الحمل أو رفض حدوثه دون مبرر.

٢٩





تس مية المنظم ة )المنظم ات( المنوط ة بھ ا مس ؤولية تحدي د األس باب المؤدي ة إل ى ح دوث
تصرفات غير مالئمة )مثل استقاء معلومات خاطئة من وسائل اإلعالم أو م ن الش ائعات(
ووضع توصيات بشأن التصدي لھا؛
تحديد جھات االتصال بالجمھور التي يمكن الوثوق بھا )مثل األطباء ومسؤولي الص حية،
وغيرھم(.

العنصر الرئيسي  – ١٤إجراء عمليات إلعادة األوضاع إلى طبيعتھا
يتعلق ھذا العنصر بتطوير قدرات لوضع ترتيبات لالنتقال م ن عملي ات ط ور الط وارئ إل ى العملي ات
الروتينية إلعادة األوضاع إلى طبيعتھا على األجل الطويل تلبية للمتطلب ات المح ددة ف ي المنش ور رق م
 ،GS-R-2الفقرات من  ٩٧-٤إلى .[٢] ١٠٠-٤
والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ التوصيات والخطوط التوجيھية الواردة في المنشورين التاليين:



المنشور  ،GS-G-2.1الفقرة [٤] ٦-٦؛
المنشور [٦] EPR-METHOD؛

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
١-١٤

-٢-١٤

تخطيط وتنفيذ االنتقال من عمليات طور الطوارئ إلى العمليات الروتينية إلعادة األوض اع
إلى طبيعتھا على األجل الطويل واستئناف النشاط االجتماعي واالقتص ادي المعت اد بطريق ة
منظمة ووفقا ً للمعايير واإلرشادات الدولية؛
الوف اء بك ل متطلب ات ح االت التع رض المخطط ة فيم ا يتعل ق بالع املين ال ذين يض طلعون
بعمليات إعادة األوضاع إلى طبيعتھا.

ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

وض ع ترتيب ات تكف ل االنتق ال م ن عملي ات ط ور الط وارئ إل ى العملي ات الروتيني ة إلع ادة
األوض اع إل ى طبيعتھ ا عل ى األج ل الطوي ل .وتش مل ھ ذه العملي ة تحدي د أدوار ووظ ائف
المنظم ات؛ وأس اليب نق ل المعلوم ات؛ وأس اليب تقي يم العواق ب اإلش عاعية وغي ر اإلش عاعية؛
وأساليب تعديل اإلجراءات المتخذة لتخفيف حدة العواق ب اإلش عاعية وغي ر اإلش عاعية الناجم ة
عن الطارئ اإلشعاعي.

)(٢

إرس اء عملي ة رس مية وفق ا ً لإلرش ادات الدولي ة م ن أج ل إلغ اء القي ود أو الترتيب ات األخ رى
المفروضة من أجل التصدي للطارئ اإلشعاعي.

)(٣

التأك د م ن أن الع املين ال ذين يض طلعون بعملي ات إع ادة األوض اع إل ى طبيعتھ ا ،مث ل إص الح
المحطات وترميم المباني أو استرجاع المصادر أو التخلص من النفايات أو إزالة تلوث الموق ع

٣٠

والمناطق المحيطة به ،يخضعون في نھاية مرحلة الط وارئ لكام ل نظ ام المتطلب ات التفص يلية
المتعلقة بحاالت التعرضات المخططة.
العنصر الرئيسي  – ١٥المتطلبات الخاصة بالبنية األساسية
تستند عملية ضمان التصدي للطوارئ إلى وضع برن امج لتوكي د الج ودة يمك ن التحق ق من ه م ن خ الل
استقصاء واستعراض الخطط واإلجراءات والبنية األساسية )التأھب( .وينبغ ي تقي يم الق درة عل ى تنفي ذ
إجراءات التصدي المطلوبة م ن خ الل استقص اء واس تعراض األداء الس ابق ،وف ي أغل ب األحي ان م ن
خ الل ف رص الت دريب والت درب والتم رين .٨ويمث ل ت دريب م وظفي ك ل األجھ زة المعني ة بالتص دي
للطوارئ على كل مستوى من مستويات التصدي ،بما فيھا التدرب والتم رين ،عنص راً رئيس يا ً ف ي أي
برنامج ناجح للتأھ ب والتص دي للط وارئ .ويت يح ذل ك تقي يم مس توى امتث ال أجھ زة التص دي للمع ايير
الدولي ة المتعلق ة بالتأھ ب واألدوات واإلج راءات ذات الص لة .ويش ّكل ذل ك أيض ا ً األس اس لبرن امج
التحسين المتواصل للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية.
ويتعلق ھ ذا العنص ر بتط وير عملي ات لض مان وإدارة برن امج توكي د الج ودة .ويتحق ق ذل ك م ن خ الل
تدريب المتصدين وإثبات جدوى وكفاية خط ط وإج راءات الط وارئ ف ي تلبي ة المتطلب ات المح ددة ف ي
المنشورات التالية:




المنش ور  ،GS-R-2الفق رات  ،٣-٥وم ن  ٦-٥إل ى  ،٩-٥وم ن  ١٠-٥إل ى  ،١٢-٥ومـ ـن
 ١٣-٥إلى [٢] ٣٩-٥؛
المنشور  ،CODEOCالفقرة  ،١٠والفقرة ) ٢٠البند ’ ‘٥من الفقرة الفرعية ھـ( ][٢١؛
المنشور  ،NS-R-2الفقرة .[٢٢] ٣٨-٢

والغرض من ھذا العنصر ھو تنفيذ الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في المنشورات التالية:





المنشور  ،GS-G-2.1الفقرات من ١-٥إلى [٤] ٦-٥؛
المنشور [١٨] EPR-EXERCISE؛
المنشور [٣٢] IAEA-TECDOC-1254؛
المنشور .[٣] SSG-16

ويتضمن ھذا العنصر ،على سبيل المثال ال الحصر ،األجزاء التالية التي يتعيَّن النظر فيھا عند إرس اء
برنامج للقوى النووية:
-١-١٥
-٢-١٥

خط ط الط وارئ عل ى جمي ع المس تويات للتص دي داخ ل الموق ع وخارج ه ف ي المراف ق
المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛
مرافق الطوارئ خ ارج الموق ع إلدارة التص دي للط ارئ اإلش عاعي ف ي المراف ق المندرج ة
ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية؛

 ٨يعرف التدرب بأنه تدريب محدود النط اق يمك ن أن يرك ز عل ى ج زء واح د أو أكث ر م ن ج زء ف ي خط ة الط وارئ بينم ا يش مل
التمرين كل األجزاء.

٣١

 -٣-١٥ترتيبات وإجراءات اتخاذ إجراءات احترازية وإج راءات وقائي ة عاجل ة خ ارج الموق ع عن د
وقوع طارئ إشعاعي في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولي والثانية؛
 -٤-١٥ترتيبات وإجراءات التصدي داخل الموق ع للط وارئ اإلش عاعية ف ي المراف ق المندرج ة ف ي
فئتي التھديدات األولى والثانية؛
 -٥-١٥األدوات الكافي ة والش فرات الحاس وبية واألجھ زة واإلم دادات والمع دات ونظ م االتص االت
والمرافق والوثائق الالزمة ألداء وظائف التصدي داخل الموقع وخارجه؛
َّ
المنظم حيال التدريب من أجل تحدي د الواجب ات لك ل مناص ب وكف اءات جمي ع
 -٦-١٥تطبيق النھج
األط راف المعني ة بالتص دي لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي
التھديدات األولى والثانية؛
 -٧-١٥تص ميم دورات تدريبي ة وفق ا ً لل نھج الم َّ
نظم المط َّب ق حي ال الت دريب لك ل األط راف المعني ة
بالتص دي لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى
والثاني ة ،ووض ع وتنفي ذ برن امج مس تمر لت دريب م وظفي جمي ع األط راف المعني ة وفق ا ً
لألدوار والمسؤوليات المحددة؛
 -٨-١٥وض ع وتنفي ذ برن امج مس تمر للتوظي ف ل دى ك ل األط راف المعني ة بالتص دي لح االت
الطوارئ التي تقع في المرافق المندرجة في فئتي التھدي دات األول ى والثاني ة وفق ا ً للبرن امج
َّ
المنظم المطبِّق حيال التدريب من أج ل ض مان أداء الواجب ات بغ ض النظ ر ع ن التغيي رات
في المنظمات والموظفين؛
 -٩-١٥تصميم تمرينات وفقا ً لنطاق التمرين وأھدافه ووضع وتنفيذ برنامج مستمر للتمرين؛
 -١٠-١٥تصميم نطاق وأھداف اختبار المعدات واالتصاالت ووضع وتنفيذ برنامج مس تمر لالختب ار
وفقا ً لنطاق وأھداف اختبار المعدات واالتصاالت؛
 -١١-١٥وض ع وتنفي ذ إط ار لإلب الغ ع ن نت ائج التمرين ات والت دريبات واالختب ارات لتزوي د س لطة
التنسيق الوطنية بالمعلومات من أجل تحديد التحسينات المطلوب إدخالھا على إطار التأھ ب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية.
ويتطلب إعداد ھذا العنصر إنجاز المھام التالية امتثاالً لمتطلبات الوكالة:
)(١

وضع وتنفيذ أجزاء من خطة وطنية للطوارئ اإلشعاعية )انظر القسمين ٢و ٤والتذييل  ١٢من
المنش ور  ([٦] EPR-METHODتتعل ق بالتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية الت ي
تقع في المرافق المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولي والثاني ة اس تناداً إل ى نھ ج يغط ي جمي ع
المخاطر في التخطيط ،وھو ما يتطلب اھتماما ً خاصا ً بالمسائل التالية:




٣٢

تسمية سلطة تنسيق وطنية لوضع وصون وتنظيم ترتيبات للتأھ ب والتص دي ألي ط ارئ
إشعاعي في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
اتباع نھج تدرجي في تطوير قدرات التصدي للطوارئ؛
تكلي ف مؤسس ات وطني ة بالمس ؤولية ع ن تنس يق التأھ ب والتص دي للط وارئ عل ى كاف ة
المستويات )الدولية والوطنية والمحلية وعلى مستوى المش ًغل(؛



)(٢

وض ع وتنفي ذ خط ط المش ًغل )المنظم ة المش ًغلة( بش أن الط وارئ اإلش عاعية ف ي المراف ق
المندرجة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة .وينبغ ي أن تس تند ھ ذه الخط ط إل ى ال نھج ال ذي
يغطي جميع المخاطر ،وينبغي أن تجمع بين ترتيبات التصدي داخل الموقع وترتيبات التص دي
خارج الموقع وأن تشمل ما يلي:









)(٣

بلورة وتنفيذ مفھوم للعمليات على أساس نھ ج مت درً ج حي ال التص دي للط وارئ ف ي إط ار
نظام السيطرة على الحوادث ،وفئات التھديدات ،وتصنيف حاالت الطوارئ.

تطوير وتنفيذ برنامج المش ًغل وخططه وإجراءاته للتأھ ب والتص دي للط وارئ اإلش عاعية
في المنشآت النووية الواقعة تحت واليته؛
التنسيق بين خطط وإجراءات المش َّغل للتص دي للط وارئ وخط ط وإج راءات المؤسس ات
الوطنية ذات الصلة المشاركة في التص دي للط وارئ وخط ط وإج راءات الس لطة المحلي ة
والدول األخرى للتصدي للطوارئ ،حسب اللزوم؛
وض ع إج راءات لالتص االت وبروتوك والت لتنس يق اتخ اذ ق رارات فوري ة ب ين مختل ف
مراكز الطوارئ التابعة ألجھزة التصدي؛
وضع ترتيبات للحصول عل ى المش ورة التقني ة عل ى م دار الي وم ط وال أي ام األس بوع م ن
ب ائعي المنش اَت النووي ة ف ي حال ة وق ع ط ارئ إش عاعي ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي
التھديدات األولى والثانية؛
وض ع ترتيب ات لت وفير المش ورة التقني ة م ن م وردي المراف ق اإلش عاعية ف ي حال ة وق وع
طارئ إشعاعي في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
وضع ترتيبات للحصول على الدعم من منظمات الدعم التقني داخل الدولة وخارجھا عن د
االقتضاء.

وضع وتنفيذ خطط للطوارئ اإلش عاعية م ن جان ب الس لطات المحلي ة )التص دي خ ارج الموق ع
في المرافق المندرجة في فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة( وأجھ زة التص دي )التص دي خ ارج
الموق ع و/أو داخ ل الموق ع ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة( )انظ ر
القس مين  ،٢و ٤والت ذييل  ١٢م ن المرج ع  ،([٦] EPR-METHODباالس تناد إل ى ال نھج ال ذي
يغطي جميع المخاطر في التخطيط ،وھو ما يتطلب اھتماما ً خاصا ً بالمسائل التالية:





وضع ترتيبات لتقديم الدعم التقني الفوري من الخبراء المؤھلين إلى أجھزة التص دي الت ي
قد تشكل طالئع التصدي للطوارئ اإلش عاعية ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية؛
وضع ترتيبات تكفل إبالغ أفراد الجمھور بوقوع طارئ إشعاعي واإلجراءات التي يتع يَّن
عليھم اتخاذھا على ضوء تطور األحداث ،وإطالعھم باستمرار على آخر المستجدات؛
وضع خطط وإجراءات لتبليغ الجمھور الذي يعيش ويعمل بالقرب من المرفق قب ل وق وع
حادث وإبقائه على علم بمجريات األمور.

٣٣

)(٤

تخص يص م ا يكف ي م ن الم وارد المالي ة والم وارد األخ رى لض مان ج دوى خط ط الط وارئ
اإلش عاعية عل ى مس توى المش َّغل وعل ى المس تويات المحلي ة والوطني ة والدولي ة ،بم ا ف ي ذل ك
تنمية الموارد البشرية لدى جميع األطراف المعنية.

)(٥

ضمان اتساق وتوافق كل خطط وإجراءات الطوارئ .وينبغي أن تكون ترتيب ات جھ از التأھ ب
والتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية متكامل ة ومترابط ة م ع م ا ھ و ق ائم م ن إج راءات
وترتيبات التصدي لحاالت الطوارئ التقليدية وأحداث األمن النووي ] ،[٣٤مع مراع اة أھ داف
التأھ ب والتص دي للط وارئ اإلش عاعية واألط راف المش تركة ف ي التص دي لح االت الط وارئ
اإلشعاعية على مختلف المستويات.

)(٦

وض ع إج راءات لص نع الق رارات وتنفي ذھا عل ى نح و فع ال بش أن اإلج راءات االحترازي ة
واإلجراءات الوقائية العاجلة الواجب اتخاذھا خارج الموقع .وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي:






)(٧

وضع إجراءات لصنع القرارات وتنفيذھا على نحو فع ال بش أن اإلج راءات الوقائي ة والتخفيفي ة
المبكرة الواجب اتخاذھا خارج الموقع .وينبغي أن تشمل تلك اإلجراءات ما يلي:



٣٤

إجراءات لتحديد مناطق الطوارئ:
 منطقة إجراءات احترازية بالنسبة للمرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى؛
 منطقة تخطيط إجراءات وقائية عاجلة بالنسبة للمرافق المندرجة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية؛
 نصف قطر تخطيط القيود المفروضة على األغذية والمياه بالنسبة للمرافق المندرج ة
في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
إجراءات لتنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية العاجلة التالية:
 سد الغدة الدرقية؛
 اإليواء؛
 اإلخالء؛
 إزالة التلوث؛
 فرض قيود على استھالك األغذية واأللبان والمياه؛
 مراقبة التلوث؛
 طمأنة الجمھور؛
 الترحيل؛
 إعادة األوضاع إلى طبيعتھا.
أدوات تقني ة ،مث ل الش فرات الحاس وبية ،للتنب ؤ بتط ورات التع رض للط وارئ واألح وال
الجوية.

إج راءات لتحدي د نص ف قط ر تخط يط القي ود الغذائي ة بالنس بة للمراف ق المندرج ة ف ي فئ ة
التھديدات األولى أو الثانية؛
إجراءات لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والتخفيفية المبكرة:









الترحيل المؤقت؛
إزالة التلوث؛
استبدال األغذية واأللبان والمياه الملوثة؛
مراقبة التلوث؛
طمأنة الجمھور؛
استعادة السيطرة على مصدر التعرض الطارئ؛
الترحيل الدائم.

)(٨

وضع إجراءات باستخدام القدرات القائمة من أجل وقاية الجمھ ور داخ ل من اطق الط وارئ ف ي
حاالت الط وارئ التقليدي ة م ن أج ل تنفي ذ اإلج راءات العاجل ة المالئم ة ف ور التبلي غ ع ن وق وع
طارئ إشعاعي.

)(٩

وضع إجراءات لضمان أمان كل األشخاص الموجودين داخل الموق ع ف ي حال ة ح دوث ط ارئ
إشعاعي.

َّ
المنظم حي ال
) (١٠وضع ترتيبات ،مع مراعاة استخدام القدرات القائمة ،للتدريب باالستناد إلى النھج
الت دريب م ن أج ل التأك د م ن أن الع املين الموج ودين خ ارج الموق ع وداخل ه ل ديھم المعرف ة
والمھ ارات والق درات والمع دات واإلج راءات والترتيب ات األخ رى المطلوب ة ألداء وظ ائف
التصدي المسندة إليھم ] ،[٣٦ ،٣٥ ،١٨بمن فيھم:





موظفو السلطات الوطنية في إطار الخطة الوطنية لحاالت الطوارئ اإلشعاعية؛
موظف و الھيئ ة الرقابي ة عل ى المس ائل المھم ة المتعلق ة بالتص دي لح االت الط وارئ
اإلشعاعية؛
موظفو المنظمة المش َّغلة على التصدي للطوارئ اإلشعاعية؛
موظفو أجھزة التصدي خارج الموق ع )المستش فيات ،واإلس عاف ،وف رق إطف اء الحرائ ق،
وعم ال اإلنق اذ ،والش رطة ،وال دفاع الم دني ،وم ا إل ى ذل ك( عل ى التص دي للط وارئ
اإلشعاعية.

) (١١وض ع ترتيب ات الختب ار العناص ر الرئيس ية لبرن امج التأھ ب والتص دي للط وارئ والت دريب
والتم رين عليھ ا بص ورة وافي ة ] [١٨عل ى كاف ة مس تويات التص دي .وينبغ ي أن تش مل تل ك
الترتيبات تدابير من أجل ما يلي:



تط وير العناص ر الرئيس ية لنط اق وأھ داف التم رين عل ى كاف ة مس تويات التص دي وع دد
مرات التمرين عليھا واألطراف المعنية؛
تط وير العناص ر الرئيس ية الختب ار النط اق واألھ داف بم ا يش مل العناص ر الت ي ال يمك ن
التحقق منھا عن طريق التمرينات )مثل االتصال بغرفة ال تحكم كجھ از للمحاك اة مس تخدم
في أثناء التمرين( وال يغطيھا نطاق وأھداف التم رين ولك ن يتع يَّن اختبارھ ا عل ى فت رات
محددة سلفاً؛

٣٥





وضع برنامج )أو برامج( وفقا ً لنطاق وأھداف التمرين واختبار النطاق واألھداف للتم رن
والت درب عل ى العناص ر الرئيس ية لبرن امج التأھ ب والتص دي للط وارئ واختبارھ ا عل ى
كافة مستويات التصدي؛
ترتيب ات لت وفير الل وازم والمع دات وإع ادة اإلم داد بھ ا واختبارھ ا ومعايرتھ ا وتح ديث
الخطط واإلجراءات ذات الصلة.

) (١٢إج راء ت دريبات وتمرين ات لض مان اختب ار ك ل الوظ ائف المح ددة الت ي يل زم أداؤھ ا م ن أج ل
التصدي للطوارئ وك ل ال روابط التنظيمي ة ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية على فترات مناس بة .ويل زم م ن أي مرف ق من درج ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة
إثبات اتخاذه ترتيبات الطوارئ الكافية على النحو الذي ترتضيه السلطات الرقابي ة .وينبغ ي أن
تشمل تلك الترتيبات ما يلي كإجراء مؤقت:




تمرين نظري )تمرين ات نظري ة( عل ى المس توى ال وطني إلثب ات األدوار الوطني ة وكفال ة
فھم المسؤوليات فھما ً واضحاً؛
تمرين على صنع القرار والتقييم واستجابة اإلعالم العام لحاالت الط وارئ اإلش عاعية ف ي
المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؛
تم رين متكام ل تش ترك في ه الس لطات خ ارج الموق ع ومش ًغل المرف ق المن درج ف ي فئ ة
التھديدات األولى أو الثانية.

) (١٣وضع ترتيبات ،مع مراعاة استخدام القدرات القائمة ،بش أن ح االت الط وارئ غي ر اإلش عاعية،
واألدوات واألجھ زة والل وازم والمع دات ونظ م االتص االت والمراف ق والوث ائق الوافي ة )مث ل
اإلج راءات ،والق وائم المرجعي ة ،واألرق ام الھاتفي ة ،واألدل ة( الالزم ة ألداء وظ ائف التص دي.
وينبغي أن تكون ھذه العناصر صالحة للعمل في ظروف الطوارئ )اإلشعاعية والتقليدي ة( وأن
تكون متوافقة مع المعدات التي تستخدمھا أجھزة التصدي األخرى )مثل ترددات االتصاالت(.
) (١٤تحديد المرافق التي سيجري فيھا ما يلي ،واختبار تلك المرافق دوريا ً:








تنسيق إجراءات التصدي داخل الموقع؛
تنسيق إجراءات التصدي المحلي خارج الموقع؛
تنسيق إجراءات التصدي الوطنية؛
تنسيق اإلعالم العام؛
تنسيق الرصد والتقييم داخل الموقع وخارج الموقع؛
أنشطة مركز التوزيع؛
أنشطة مركز الترحيل.

ويمكن إجراء العديد من ھذه األنشطة في مركز وحيد ويمكن تغيير مكان المرك ز تبع ا ً لمرحل ة
التصدي؛

٣٦

) (١٥وض ع ترتيب ات لض مان اللياق ة التش غيلية والعولي ة بالنس بة لجمي ع اإلم دادات والمع دات و ُنظ م
االتصاالت والمرافق المطلوبة في أثناء وقوع طارئ إشعاعي .وينبغي أن تشمل تلك الترتيبات
عمليات جرد وإعادة إمداد واختبار ومعايرة.
) (١٦استعراض وتحديث خطط وإجراءات الطوارئ والترتيبات األخرى ومراعاة الدروس المس تقاة
من البحوث والخبرة التشغيلية وتدريبات وتمرينات الطوارئ.
) (١٧التحقق من اتساق خط ط الط وارئ اإلش عاعية عل ى المس توى ال دولي وال وطني وعل ى مس توى
الموظفين خارج الموقع وداخله من خالل إثبات ق درات التص دي للط وارئ ع ن طري ق إج راء
تمرينات مشتركة تبين فعالية خطط الطوارئ اإلشعاعية على مستوى المش َّغل وعلى المستويين
المحلي والوطني ].[١٨
) (١٨وضع ترتيبات على أساس النھج ال َّ
منظم حيال التدريب في مجال تنمي ة الم وارد البش رية وبن اء
َّ
الموزع ة ب ين األط راف ،ومناص ب
كف اءات الم وظفين عل ى ك ل المس تويات وفق ا ً للمس ؤوليات
الموظفين ،واألدوار ،والوظائف ] [٣٦ ،٣٥بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر:





موظفو سلطة التنسيق الوطنية والسلطات األخ رى المح ددة ف ي الخط ة الوطني ة للط وارئ
اإلشعاعية؛
موظفو الھيئة الرقابية؛
موظفو المنظمة المش َّغلة؛
موظفو كل أجھزة التصدي خارج الموقع على المستويين المحلي والوطني )المستش فيات،
واإلسعاف ،وفرق مكافحة الحرائق ،وعمال اإلنقاذ ،والشرطة ،وال دفاع الم دني ،وم ا إل ى
ذلك(.

) (١٩ينبغي عند وضع وتنفيذ برنامج لتعيين الموظفين لدي كل األط راف المعني ة وفق ا ً لل نھج الم َّ
نظم
المطبَّق حيال التدريب إيالء اھتمام خاص لمرون ة أجھ زة التص دي بم ا يكف ل وج ود ع دد ك افِ
من الموظفين للعمل لمدة زمنية طويلة.

 -٣-٣إرس اء ترتيب ات وق درات للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي مختل ف مراح ل إنش اء
البنية األساسية لألمان
تشكل ترتيبات وقدرات التأھب والتص دي للط وارئ ج زءاً مھم ا ً م ن البني ة األساس ية الوطني ة لألم ان.
ويفضي تطوير وتوسيع العناصر الرئيسية المبيَّنة في القس م  ٢-٣إل ى برن امج ق وي للتأھ ب والتص دي
للطوارئ في أي دولة تقرر المُضي قُدما ً في برنامج للقوى النووية.
ويشمل النھج العام المتبع في إرساء بنية أساسية ألمان برامج القوى النووية ] [٣في الدول التي تشرع
ف ي ب رامج للق وى النووي ة ثالث ة مراح ل ي رتبط بك ل منھ ا َمعل م رئيس ي .ويب ين المرجع ان ][٨ ،٣
الخط وات األساس ية الواج ب اتباعھ ا ف ي إرس اء ق درات للتص دي للط وارئ اإلش عاعية ف ي المراف ق

٣٧

المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية .ويوضح الشكل  ١كيفية ارتب اط وض ع ترتيب ات وق درات
للتأھب والتصدي للطوارئ بإرساء بنية أساسية ألمان برامج القوى النووية ].[٣
ويجب في أثناء المرحلة األول ى نق ل تص ور لمس توى الجھ ود المطلوب ة إلرس اء برن امج ف َّع ال للتأھ ب
والتصدي للطوارئ إلى صانعي القرار على المستوى ال وطني ،م ع مراع اة ق درات وترتيب ات التأھ ب
والتصدي القائمة )مثل قدرات وترتيبات التصدي للطوارئ اإلشعاعية(.
وينبغي ف ي المرحل ة الثاني ة بع د اتخ اذ ق رار المُض ي قُ دما ً ف ي برن امج الق وى النووي ة إرس اء األس اس
القانوني وتحديد متطلبات األمان المطلوبة لمواجھة فئتي التھديدات األولى والثانية.
وينبغ ي ف ي المرحل ة الثالث ة ،قب ل إدخ ال المحط ة ف ي الخدم ة ،تط وير ق درات للتص دي للط وارئ
اإلشعاعية في المرفق المندرج ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية امتثاالً للمتطلبات الدولية ].[٢

المعلم ٣

المعلم ٢

 ٧إلى  ١٠سنوات

 ٣إلى  ٧سنوات

المعلم ١

المرحلة ٣

المرحلة ٢

المرحلة ١

من سنة واحدة إلى
 ٣سنوات

الشكل  -١إرساء و/أو توسيع قدرات وترتيبات للتأھب والتصدي للطوارئ في مختلف مراحل إنش اء
البنية األساسية ألمان محطات القوى النووية.
وفيما يلي المراحل الرئيسية إلرساء قدرات وترتيبات التأھب والتصدي للطوارئ ف ي مختل ف مراح ل
إنشاء البنية األساسية ألمان برامج القوى النووية:
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
٣٨

تقدير مستوى الجھود المطلوبة إلرساء برنامج فعال للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية؛
الجاھزية للبدء في إنشاء و/أو توسيع قدرات التأھب والتصدي للطوارئ؛
إصدار متطلبات األمان المطلوبة لمكافحة فئتي التھديدات األولى والثانية؛
االستعداد للبدء في وضع خطة طوارئ ألول محطة للقوى النووية؛

)(٥
)(٦

إصدار خطط الطوارئ اإلشعاعية داخل الموقع وخارج الموق ع بالنس بة للمراف ق المندرج ة ف ي
فئتي التھديدات األولى والثانية؛
الجاھزية لمكافحة فئتي التھديدات األولى والثانية.

وينبغي وضع إطار للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية قبل البدء في إمداد محط ة الق وى النووي ة ب الوقود وقب ل الب دء ف ي إدخالھ ا ف ي الخدم ة،
ويجب أن يمتثل اإلطار تماما ً للمتطلبات الدولية ] [٢بالنسبة للدول التي تش َّغل بالفعل منشآت نووية.
 -١-٣-٣المرحلة األولى :البنية األساسية لألمان قبل البت في إطالق برنامج للقوى النووية
يلزم في أثناء المرحل ة األول ى فح ص الق درات القائم ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ ،وإس داء المش ورة
لصانعي القرار بشأن ما سيلزم لتعزيز النظام الح الي م ن أج ل دع م برن امج للق وى النووي ة .ويتض من
منشور المعالم الرئيسية ] [٨األساس الذي تستند إليه المرحلة األولى ،وھو ’اعتبارات قب ل اتخ اذ ق رار
إطالق برنامج للقوى النووية‘ .وتتوج ھذه المرحلة بال َمعلم الرئيس ي رق م  ،١وھ و’ :الجاھزي ة لاللت زام
عن علم ببرنامج نووي‘ .وينبغي أن تكون الدولة في ھذه المرحلة جاھزة للب دء ف ي إنش اء و/أو توس يع
قدرات التأھب والتصدي للطوارئ.
ويج ب خ الل المرحل ة األول ى م ن تط وير برن امج الق وى النووي ة إي الء أولوي ة علي ا لموض وع وقاي ة
الجمھور من مخاطر التعرض الطارئ المتصل بالحوادث الت ي تق ع ف ي المنش آت النووي ة .وباإلض افة
إلى ما س بق ،يج ب عل ى ممث ل التأھ ب للط وارئ ل دى المنظم ة المنف ذة لبرن امج الطاق ة النووي ة ][١٩
إب الغ ص انعي الق رار ف ي الدول ة المعني ة ب الجھود المطلوب ة لبن اء برن امج ق وي للتأھ ب والتص دي
للطوارئ من أجل دعم برنامج القوى النووية .وتش َّدد مبادئ األمان األساسية الصادرة عن الوكالة ][١
والتقرير [١٠] INSAG-22على ھذه النقطة.
وينبغ ي أن ي درك ص انعو الق رار ف ي الحكوم ة أن إرس اء برن امج ق وي للتأھ ب والتص دي للط وارئ
يتطلب جھوداً مشتركة ومنسَّقة تنسيقا ً جيداً ب ين الكثي ر م ن الھيئ ات الحكومي ة ،والس لطات ،والوالي ات
القض ائية .وال ب د م ن أج ل ض مان ذل ك التنس يق تنق يح الخط ة الوطني ة الش املة لح االت الط وارئ
اإلشعاعية كي تشمل التأھب والتصدي لح االت الط وارئ اإلش عاعية المتص لة ب المرافق المندرج ة ف ي
فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة .ويل زم وض ع ھ ذه الخط ة المتط ورة وتنفي ذھا قب ل إدخ ال أول منش أة
نووية في الخدمة ] .[٢وينبغي أن تشكل البنية األساسية للتأھب والتصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية
جزءاً من قدرات التصدي ألنواع األحداث األخرى ،على أن يك ون ھ دفھا المح وري ھ و التخفي ف م ن
حدة العواقب اإلشعاعية الضارة بعامة الجمھور .وينبغي قبل اتخاذ قرار إطالق برنامج للقوى النووي ة
االعتراف بالحاج ة إل ى التبكي ر بوض ع خط ط ط وارئ من َّس قة بالتب ادل عل ى كاف ة المس تويات )الدولي ة
والوطنية والمحلية وعلى مستوى المش َّغل( .وينبغي في ھذه المرحلة اتخاذ اإلجراءات التالية ]:[٣
اإلجراء  -١٣٣ينبغي للحكومة تنمية الوعي بالحاجة إلى التبكير بوضع خطط طوارئ.
اإلجراء  -١٣٤ينبغ ي للحكوم ة تحدي د المؤسس ات والترتيب ات الجدي دة ل دعم التأھ ب والتص دي
للطوارئ.

٣٩

وينبغي إجراء استقصاء شامل لقدرات التص دي القائم ة قب ل بل وغ ال َمعل م الرئيس ي األول دعم ا ً التخ اذ
قرار سياسي بشأن تطوير محطة للقوى النووية .وينبغي معالجة التساؤالت التالية:
)(١

)(٢

)(٣
)(٤

)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

كيف يمكن توسيع اإلطار القائم لوقاية المنطقة والس كان م ن ح االت الط وارئ الطبيعي ة المنش أ
والبشرية المنشأ بما يلبي االحتياجات المطلوبة لوقاية الجمھور والبيئ ة والممتلك ات م ن ح االت
الطوارئ اإلشعاعية في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؟
كي ف يمك ن توس يع اإلط ار الق ائم للتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية لتلبي ة
االحتياجات المطلوبة لوقاية الجمھور والبيئة والممتلك ات م ن ح االت الط وارئ اإلش عاعية ف ي
المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؟
كيف يمكن تطوير الممارس ات الوطني ة القائم ة المتبع ة ف ي تقي يم التھدي دات للوف اء بض رورات
تقييم التھديدات اإلشعاعية والنووية في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية؟
كيف يمكن تطوير خطة الط وارئ الوطني ة القائم ة للوف اء بض رورات حماي ة الجمھ ور والبيئ ة
والممتلكات من حاالت الطوارئ اإلشعاعية في المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية؟
ما ھي الطريقة التي ينبغي بھا تحديد المسؤوليات بوضوح ووضع الترتيبات التي تس مح بالب ت
فوراً في قدرات التصدي الكافية وتنفيذھا والحفاظ عليھا؟
ھل توجد مسائل اجتماعية )مثل اللغات والثقافة ومستوى التعليم على المس توى المحل ي( يمك ن
أن تحول دون تطوير قدرات كافية للتصدي والحفاظ عليھا؟
ھل سيتاح التمويل لتقديم دعم مستمر لقدرة كافية على التصدي؟
ھل تمتثل المواقع المحتملة لمحطة القوى النووية والمنشآت النووية األخرى العتبارات التأھب
والتصدي للطوارئ؟

وينبغي إجراء استقصاء شامل للقدرات القائمة ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ اإلش عاعية وفق ا ً
للمتطلب ات الدولي ة ] [٢واإلرش ادات ] [٦ ،٤المبيَّن ة ف ي الت ذييل الراب ع .وينبغ ي أن ينص ب تركي ز
االستعراض على اإلجراءات المطلوبة لتح ديث أو تط وير المؤسس ات والخط ط واإلج راءات المالئم ة
لدعم برنامج للقوى النووية.
وم ن أھ داف االستقص اء الش امل تط وير المنظم ة المن ِّف ذة لمحط ة الطاق ة النووي ة م ن أج ل بل ورة فھ م
للحاجة إلى إرساء قدرة في مجال التصدي للطوارئ النووية ف ي إط ار تص د يغط ي ’جمي ع األخط ار‘.
وتقضي المتطلبات الدولية ] [٢أن تنتظم خطط وإجراءات التص دي لك ل األخط ار ض من ھيك ل متس ق
ومتماسك .ويلزم على مستوى القمة وجود خطة طوارئ وطنية تكفل التصدي المتكام ل ألي مجموع ة
م ن األخط ار ،وتك ون خط ة التص دي الوطني ة للط وارئ اإلش عاعية ج زا ًء م ن خط ة مجابھ ة ’ك ل
األخطار‘ .وينبغي أن يش مل ھ ذا االستقص اء الش امل استعراض ا ً لك ل العناص ر الرئيس ية الت ي ينط وي
عليھا التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية ،وھي:
 استقص اء المس ؤوليات األساس ية والبني ة األساس ية الحكومي ة ف ي مج ال التأھ ب والتص دي
للطوارئ؛
 استقصاء القدرات الالزمة لتقييم التھديدات؛

٤٠















استقصاء إدارة وعمليات الطوارئ؛
استقصاء القدرات الالزمة لبدء وإنھاء التصدي للطوارئ؛
استقصاء القدرات الالزمة التخاذ إجراءات تخفيفية؛
استقصاء القدرات الالزمة التخاذ إجراءات وقائية عاجلة؛
استقص اء الق درات الالزم ة لت وفير المعلوم ات وإص دار التعليم ات والتح ذيرات إل ى
الجمھور؛
استقصاء القدرات في مجال وقاية عمال الطوارئ؛
استقصاء القدرات الالزمة لتقييم الطور األولي؛
استقصاء القدرات الالزمة للتصدي الطبي للطوارئ اإلشعاعية؛
استقصاء القدرات الالزمة إلبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور؛
استقصاء الق درات الالزم ة التخ اذ ت دابير زراعي ة مض ادة واتخ اذ ت دابير مض ادة لالب تالع
وإجراءات وقائية أطول أجالً؛
استقص اء الق درات ف ي مج ال االتص االت وإتاح ة المعلوم ات ف ي أثن اء ح االت الط وارئ
اإلشعاعية؛
استقصاء البنية األساسية والقدرات الالزمة إلجراء عمليات إعادة األوضاع إلى طبيعتھا؛
استقصاء البنية األساسية والقدرات الالزمة إلرساء عملية لضمان التصدي للطوارئ.

ويشمل استقصاء المسؤوليات األساس ية والبني ة األساس ية الحكومي ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ تقي يم
الحاجة إلى ترتيبات جديدة في التصدي والتأھ ب للط وارئ اإلش عاعية عل ى المس توى ال دولي .وتش مل
تلك الترتيبات المشاركة في الص كوك القانوني ة الدولي ة ] ،[٣٧بم ا فيھ ا االتفاقي ات والتع اون م ع بل دان
الج وار ،والوكال ة ،والمنظم ات الدولي ة األخ رى .وينبغ ي أن يش مل االستقص اء أيض ا ً تحلي ل البني ة
األساسية الرقابية ،والحاجة إلى تطويرھا امتثاالً للمتطلب ات الدولي ة ] .[٢ويتع يَّن عل ى الدول ة تقي يم م ا
يلي )انظر المزيد من التفاصيل في التذييل الرابع(:




السياسة والقدرات الوطني ة ف ي مج ال وقاي ة الع املين ،والجمھ ور ،والبيئ ة ،والممتلك ات ،ف ي
حالة وقوع حادث طبيعي أو من صنع اإلنسان )بما في ذلك وقوع طارئ إش عاعي( ،وتحدي د
المؤسس ات الوطني ة وترتيب ات دع م التأھ ب والتص دي للط وارئ عل ى المس تويات الدولي ة
والوطنية والمحلية وعلى مستوى المشغلين؛
الص كوك القانوني ة الدولي ة ،والمتطلب ات ،واإلرش ادات ،وممارس ات التأھ ب والتص دي
للط وارئ ،الص ادرة تح ت رعاي ة الوكال ة م ن أج ل وقاي ة الع املين ،والجمھ ور ،والبيئ ة،
والممتلك ات ،ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي .وينبغ ي أن يش مل ذل ك أيض ا ً تحلي ل األُس س
القانونية والرقابية لوقاية الجمھور والبيئ ة ف ي حال ة وق وع ح وادث غي ر إش عاعية طبيعي ة أو
م ن ص نع اإلنس ان ،والمتطلب ات القائم ة المتعلق ة بتنس يق الل وائح المقبل ة بش أن الوقاي ة م ن
اإلشعاعات.

٤١

ويشمل استقصاء قدرات تقييم التھدي دات تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لوض ع ترتيب ات لتقي يم التھدي دات
اإلشعاعية .ويشمل االستقصاء أيضا ً تصنيف مصادر اإلش عاعات القائم ة م ن حي ث التھدي د اإلش عاعي
كأساس إلقامة إدارة وعمليات للطوارئ على المستويات الوطنية والمحلية وعلى مستوى المرافق.
ويشمل استقصاء إدارة وعمليات الطوارئ ما يلي:



تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لتط وير وإس ناد الوظ ائف ،وتوزي ع المس ؤوليات ،وإقام ة آلي ات
للتنسيق ،وتوفير الموارد للتأھب والتصدي للطوارئ على كافة المستويات؛
تقي يم الحاج ة إل ى تط وير الق درات ف ي مج ال اختي ار المواق ع وتقي يم المواق ع فيم ا يتص ل
بالتصدي للطوارئ بالتعاون مع أصحاب المصلحة .وينبغي إجراء تحليل للقدرات القائمة في
مجال تقييم المواقع واختيارھا فيما يتصل بالتصدي للطوارئ اإلش عاعية ف ي الموق ع المر َّ
شح
)المواقع المر َّ
شحة( وإشراك أصحاب المصلحة في عملية ص نع الق رار .ويتع يَّن عل ى الدول ة
خالل المرحلة األولى تقييم جدوى خط ط الط وارئ اإلش عاعية ف ي المواق ع المحتمل ة لمحط ة
القوى النووية والمنشآت النووية األخ رى )انظ ر الت ذييل الثال ث( .وينبغ ي إج راء ھ ذا التقي يم
بالتنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلشراكھم في أول مراحل عملي ة
تحديد الموقع.

ويش مل استقص اء ق درات ب دء وإنھ اء التص دي للط وارئ تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لتط وير ق درات
التحديد والتبليغ والتفعيل في حالة وقوع طارئ إشعاعي على كاف ة المس تويات .وينبغ ي أن يش مل ذل ك
تقي يم كيفي ة إط الع الس لطة المحلي ة والمش غلين واألطب اء والجمھ ور عل ى المؤش رات الت ي تنب ئ ع ن
ط ارئ إش عاعي محتم ل ،وعل ى التبليغ ات وغيرھ ا م ن اإلج راءات الفوري ة المالئم ة .وينبغ ي تقي يم
الحاجة إلى إنشاء نقاط تبليغ خارج الموقع تعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على المستويين
المحلي والوطني .وينبغي إجراء ھذا التقييم بالتنسيق مع السلطات المحلية.
ويش مل استقص اء ق درات اتخ اذ إج راءات تخفيفي ة تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لتط وير ق درات تنفي ذ
إجراءات تخفيفية في حالة وقوع طارئ إشعاعي على كاف ة المس تويات .وينبغ ي أن يش مل ذل ك تحلي ل
قدرات فرق طالئع المتص دين القائم ة ،ومتطلب ات تجھي زھم وزي ادة ت دريبھم .وينبغ ي تقي يم خص ائص
مراف ق الط وارئ الواقع ة ب القرب م ن المواق ع المحتمل ة لمحط ة الق وى النووي ة والمنش آت النووي ة
األخ رى .وينبغ ي اس تعراض وج ود م ا يكف ي م ن األدوات ،والش فرات الحاس وبية ،واألجھ زة،
واإلم دادات ،والمع دات ،و ُنظ م االتص االت ،والمراف ق ،والوث ائق الالزم ة ألداء وظ ائف التص دي.
وينبغي إجراء ھذا التقييم بالتنس يق م ع الس لطات المحلي ة وأص حاب المص لحة اآلخ رين إلش راكھم ف ي
أول مراحل الشروع في برنامج للقوى النووية.
ويشمل استقصاء قدرات اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة تقييم االحتياجات المطلوبة لتطوير قدرات اتخاذ
إجراءات وقائي ة عاجل ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي عل ى كاف ة المس تويات ،بم ا ف ي ذل ك ق درات
اإليواء ،واإلخالء ،واإلسعاف الطبي الخ اص ب القرب م ن المواق ع المحتمل ة لمحط ة الق وى النووي ة أو
المنش آت النووي ة األخ رى .وينبغ ي أن يش مل ذل ك تحلي ل الق درات الالزم ة الس تبدال الم واد الغذائي ة
والمي اه الملوث ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي وم ا يتص ل ب ذلك م ن انط الق لم واد مش عة .وينبغ ي

٤٢

إج راء ھ ذا التقي يم بالتنس يق م ع الس لطات المحلي ة وأص حاب المص لحة اآلخ رين إلش راكھم ف ي أول
مراحل الشروع في برنامج للقوى النووية.
ويش مل استقص اء ق درات ت وفير المعلوم ات وإص دار التعليم ات والتح ذيرات إل ى الجمھ ور تقي يم
االحتياجات المطلوبة لتطوير القدرات الالزمة إلصدار تحذيرات وتعليمات فورية إلى الفئات الس كانية
الدائمة والرحالة والخاصة ،أو األشخاص المس ؤولين ع نھم ،وللمراف ق الخاص ة ف ي من اطق الط وارئ
عند اإلعالن عن فئة من فئات الطوارئ.
ويشمل استقصاء القدرات في مجال وقاية عمال الطوارئ تقييم االحتياجات المطلوبة لتط وير الق درات
ف ي مج ال وقاي ة عم ال الط وارئ .وينبغ ي أن يش مل االستقص اء تقي يم األس اس التش ريعي الق ائم ال ذي
يستند إليه استخدام مختلف فئات المواطنين كعمال للطوارئ ،وقدرات اتخاذ كل التدابير الممكنة عملي ا ً
لتوفير الوقاي ة لطالئ ع المتص دين وعم ال الط وارئ ف ي أثن اء ح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق
المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية.
ويشمل استقصاء القدرات على تقييم الطور األولي تقييم االحتياجات المطلوبة لتطوير قدرات التص دي
اإلشعاعي لحاالت الطوارئ المتصلة بالمرافق المندرجة ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو الثاني ة .وينبغ ي
أن يشمل ھذا االستقصاء تقييم ما ھ و ق ائم م ن ق درات لتحدي د المس تويات التش غيلية األساس ية الموجب ة
للتدخل في حاالت الطوارئ اإلشعاعية ورصد التلوث في الترب ة والھ واء والم واد الغذائي ة والمي اه ف ي
األراض ي المتص لة ب المرافق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة .وينبغ ي أن يش مل
االستقص اء تحلي ل م ا ھ و ق ائم م ن ترتيب ات إلش راك خب راء م ؤھلين ف ي الوقاي ة م ن اإلش عاعات ف ي
التأھب والتصدي للطارئ اإلشعاعي على المستوى الوطني والمحلي.
ويشمل استقصاء القدرات على التصدي الطبي للطوارئ اإلشعاعية تقييم االحتياجات المطلوبة لتطوير
القدرات في مج ال التص دي الطب ي لح االت الط وارئ اإلش عاعية عل ى كاف ة المس تويات ،بم ا ف ي ذل ك
مستوى كفاءة العاملين الطبيين في الرعاية الطبية المتخصص ة ف ي موق ع الط ارئ اإلش عاعي .وينبغ ي
أن يش مل االستقص اء تحلي ل الق درات عل ى الع الج الطب ي للمرض ى ف ي ح االت التعرض ات الزائ دة
والتلوث .وينبغي تحليل القدرات القائمة لمراف ق الص حة العام ة ف ي مج ال ع الج اإلص ابات الجماعي ة
في حالة وقوع حادث إشعاعي طبيعي أو من صنع اإلنسان.
ويشمل استقصاء قدرات إبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لوض ع
ترتيبات لتوفير معلوم ات مفي دة وموقوت ة وص حيحة ومتس قة إل ى الجمھ ور رداً عل ى المعلوم ات غي ر
الصحيحة والشائعات ،واالستجابة لطلبات المعلومات ال واردة م ن الجمھ ور أو الص ادرة ع ن الوس ائل
اإلخبارية واإلعالمية.
ويشمل استقصاء القدرات على اتخاذ تدابير زراعية مضادة وتدابير مضادة لالبتالع وإجراءات وقائية
أطول أج الً تقي يم االحتياج ات المطلوب ة لتحدي د المس تويات التش غيلية الموجب ة للت دخل بالنس بة للت دابير
الزراعية المضادة وإجراء تقييم للقدرات القائمة الالزمة التخاذ تدابير زراعية مضادة فعَّالة.

٤٣

ويش مل استقص اء الق درات ف ي مج ال االتص االت وإتاح ة المعلوم ات ف ي أثن اء ح االت الط وارئ
اإلشعاعية تقييم االحتياجات المطلوبة لتطوير القدرات اإلضافية الالزم ة لالتص االت ف ي أثن اء ح االت
الطوارئ اإلشعاعية على كافة المس تويات ،بم ا ف ي ذل ك تقي يم مس تويات الكف اءة القائم ة ل دى األطب اء،
والمعلمين ،وغيرھم في إبالغ الجمھور بمخاطر التعرض لإلشعاعات في حالة وقوع طارئ إشعاعي.
وينبغي تحليل القدرات القائمة لدى الس لطات المحلي ة ،وال دفاع الم دني ،والع املين الطبي ين ف ي ح االت
الطوارئ ،والشرطة ،على التصدي في حالة وقوع حادث غير إشعاعي طبيعي أو من صنع اإلنسان.
ويش مل استقص اء ق درات إج راء عملي ات إلع ادة األوض اع إل ى طبيعتھ ا تقي يم ترتيب ات االنتق ال م ن
عملي ات ط ور الط وارئ إل ى العملي ات الروتيني ة إلع ادة األوض اع إل ى طبيعتھ ا عل ى األج ل الطوي ل
وتقييم أدوار ووظائف األجھزة المعنية في عملية االنتقال.
ويش مل استقص اء البني ة األساس ية والق درات عل ى إرس اء عملي ة لض مان التص دي للط وارئ تقي يم
االحتياج ات المطلوب ة للحف اظ عل ى ق درات وافي ة للتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية عل ى كاف ة
المستويات:






االحتياجات المطلوبة التخاذ ترتيبات جديدة في إطار االستعداد للتصدي ألي طارئ إشعاعي
على المستوى المحلي وعلى مستوى المش ِّغل ،بما في ذلك اعتبارات تطوير مرافق الطوارئ
المحددة في التذييل الثاني ،واعتبارات إشراك بائع المنشأة النووية لتوفير المش ورة ف وراً إل ى
المنظم ة المش ِّغلة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي .وينبغ ي أن يش مل ذل ك أيض ا ً مراع اة
اعتبارات تخص يص م وارد مالي ة لتط وير وص يانة البني ة األساس ية والمراف ق المش تركة ف ي
التصدي للطوارئ داخل الموقع وخارج الموقع؛
االحتياج ات المطلوب ة لتط وير الق درات عل ى تنس يق التأھ ب والتص دي للط وارئ عل ى
المستويات الدولية والوطني ة والمحلي ة وعل ى مس توى المش ِّغل ،باس تخدام ال نھج ال ذي يغط ي
جميع المخاطر في التخطيط .وينبغي أن يشمل ذلك تحليل األساس القانوني والرق ابي للتأھ ب
والتصدي للح وادث غي ر اإلش عاعية الطبيعي ة أو الت ي م ن ص نع اإلنس ان ،وينبغ ي أن يس مح
بالتنسيق مع اللوائح المقبلة بشأن إدارة حاالت الطوارئ اإلشعاعية؛
االحتياجات المطلوبة لضمان تحقيق مستوى وا ٍ
ف من التأھب والتصدي للطوارئ عل ى كاف ة
المستويات السالفة الذكر باتباع نھج متدرِّ ج في التمويل والتوظيف.

ودعما ً للمعلم الرئيسي األول ،يجب النظر في اتخاذ قرار عل ى ص عيد السياس ات بش أن إرس اء ق درات
للتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية عل ى المس تويين ال وطني والمحل ي وعل ى مس توى المش ِّغلين.
وينبغي أن يتبلور ھذا القرار في شكل برنامج وطني لوضع إطار للتأھب والتصدي لح االت الط وارئ
اإلشعاعية ،وينبغي تنفيذه في بداية المرحلة الثانية.
وينبغي في المرحلة األولى للتأھب للطوارئ أن يس دي ممث ل المنظم ة المن ِّف ذة لبرن امج الطاق ة النووي ة
] [١٩المشورة إلى صانعي الق رار بش أن خط ة الحكوم ة والسياس ات الرقابي ة بع د اس تعراض السياس ة
الوطنية واألساس القانوني والتشريعي لوقاي ة الع املين والجمھ ور والبيئ ة والممتلك ات ف ي حال ة وق وع
طارئ إشعاعي بھدف تحقيق األھداف التالية:

٤٤






تحدي د م ا إذا كان ت ترتيب ات التأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية داخ ل الدول ة
متوافقة مع المتطلبات الدولية؛
تحديد أساليب ووسائل تلبي ة المتطلب ات الدولي ة ] [٢واإلرش ادات ال واردة ف ي الم رجعين ]،٤
 [٥وغيرھا من الممارسات السليمة الواردة في المراجع ][١٨ ،١٦ ،٦؛
تحدي د المھ ام المطل وب تنفي ذھا الت ي يتع يَّن ويمك ن معالجتھ ا ف ي أي برن امج وطن ي للتأھ ب
والتصدي للطوارئ خالل المرحلة الثانية؛
إعداد برنامج فرعي مؤق ت ف ي البرن امج ال وطني لوض ع إط ار للتأھ ب والتص دي للط وارئ
اإلشعاعية وتنفيذه في المرحلة التالية من عملية الشروع في برنامج للقوى النووية.

ويمكن للتوصيات العملية الواردة في المرجع ] [٣٨أن تكون مفيدة في تمكين الدولة من أن تقيِّم بنفسھا
المستوى القائم لقدراتھا في مجال التأھب والتصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية.
ويتعيَّن على الدولة في نھاية المرحلة األولى أن تك ون ج اھزة للب دء ف ي إرس اء وتوس يع ق درات كافي ة
للتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق النووي ة المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات
األولى أو الثانية.
 -٢-٣-٣المرحلة الثانية :التحضير لتشييد محطة قوى نووية بعد اتخاذ قرار سياسي
يلزم ف ي أثن اء المرحل ة الثاني ة الب دء ف ي وض ع ب رامج جدي دة أو تعزي ز الب رامج القائم ة ل دعم برن امج
القوى النووية .وينص منشور المعالم الرئيسية ] [٨على أن األس اس ال ذي تس تند إلي ه المرحل ة الثاني ة،
يتوج ب ال َمعلم الرئيس ي الث اني ،وھ و:
وھو ’التحضير لتشييد محطة قوى نووية بعد اتخاذ قرار سياسي‘ َّ
’الجاھزية للدعوة إلى تقديم العطاءات ألول محطة قوى نووية‘.
وبينم ا تھ دف أنش طة المرحل ة األول ى إل ى المس اعدة عل ى اتخ اذ ق رار بش أن إط الق برن امج للق وى
النووي ة ،ف إن أنش طة المرحل ة الثاني ة ت رتبط بالب دء ف ي تنفي ذ البرن امج ال وطني لوض ع إط ار للتأھ ب
والتصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية ،وينبغي في أثناء ھذا الطور اتخاذ اإلجراءات التالية ]:[٣
اإلجراء  -١٣٥ينبغي أن تحدَّ د الحكوم ة المؤسس ات الوطني ة الم َّكلف ة بمس ؤوليات التأھ ب والتص دي
للطوارئ.
اإلجراء  -١٣٦ينبغ ي أن تح دِّ د الحكوم ة ال نھج الع ام للتأھ ب والتص دي للط وارئ عل ى أس اس
احتماالت وقوعھا وخطورتھا.
اإلجراء  -١٣٧ينبغ ي أن تب دأ الحكوم ة ف ي تنفي ذ ترتيب ات جدي دة عل ى النح و المح دّ د ف ي المرحل ة
األولى من أجل تعزيز البنية األساسية للتأھب والتصدي للطوارئ.
اإلجراء  -١٣٨ينبغ ي أن تض ع الھيئ ة الرقابي ة ل وائح بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ بم ا يل زم
لتطوير البنية األساسية.

٤٥

ّ
المشغلة في وض ع برن امج ع ام للتأھ ب للط وارئ فيم ا يتص ل
اإلجراء  -١٣٩ينبغي أن تبدأ المنظمة
بمحطات القوى النووية.
وھدف ھذه المرحلة فيما يتصل بإرساء قدرات للتصدي للطوارئ ھو وضع اإلطار القانوني والرق ابي
وإنشاء البنية األساسية للتصدي للطوارئ على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى المش ِّغل تلبي ة
للمتطلبات الدولية بشأن التأھب والتصدي لحاالت الطوارئ اإلش عاعية ف ي المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة
التھديدات األولى أو الثانية .ويتطلب بلوغ ال َمعلم الرئيسي الثاني تنفيذ اإلجراءات من  ١٣٥إل ى .١٣٩
وترد ھذه اإلجراءات في الجدول  .١وينبغي االنتھاء تماما ً من تنفيذ المھام التي تقابل كل إجراء خ الل
المرحلة الثانية.
وينبغي في نھاية المرحلة الثاني ة أن تك ون الدول ة ج اھزة للب دء ف ي وض ع خط ة ط وارئ ألول محط ة
للقوى النووية.
 -٣-٣-٣المرحلة الثالثة – البنية األساسية لألمان في أثناء تنفيذ أول محطة للقوى النووية
سيلزم في أثناء المرحلة الثالثة مواصلة أنشطة التأھب والتص دي للط وارئ الت ي اس تھلت ف ي المرحل ة
الثاني ة .وي نص منش ور المع الم الرئيس ي ] [٨عل ى أن األس اس ال ذي تس تند إلي ه المرحل ة الثالث ة ،أي
’أنشطة تنفي ذ أول محط ة للق وى النووي ة‘ يت َّوج ب ال َمعلم الرئيس ي الثال ث ،وھ و ’الجاھزي ة إلدخ ال أول
محطة للقوى النووية في الخدمة وتشغيلھا‘.
ويتمثل الھدف الرئيسي لھذه المرحلة فيما يتصل بالتأھب والتصدي للطوارئ في ضمان التأھب لوقاية
العاملين والجمھور والبيئة في حالة وقوع حادث في منشآت نووية ،وإثبات التمتع بتلك القدرة في أثناء
التمرينات على المستويات الدولية والوطنية والمحلي ة وعل ى مس توى المش ِّغلين .وتحقيق ا ً لھ ذا الھ دف،
ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية في ھذه المرحلة ]:[٣
اإلجراء  -١٤٠ينبغي أن تضع الھيئة الرقابية لوائح تفصيلية بشأن التأھب والتصدي للطوارئ.
اإلجراء  -١٤١ينبغ ي أن تق وم المنظم ة المش ِّغلة بوض ع وتنفي ذ برن امج وخط ط وإج راءات للتأھ ب
للطوارئ في محطات القوى النووية ،وينبغي أن تعد الفصل المقابل ف ي تقري ر تحلي ل
األمان.
اإلجراء  -١٤٢ينبغي أن تقوم الحكومة والھيئة الرقابية بوضع وتنفيذ برامج للتأھ ب للط وارئ عل ى
المستوى المحلي والوطني والدولي.
اإلجراء  -١٤٣ينبغ ي أن تض ع الحكوم ة والھيئ ة الرقابي ة ترتيب ات للتنس يق ب ين خط ة التص دي
للط وارئ الخاص ة بمحط ة الق وى النووي ة وخط ط المؤسس ات الوطني ة المعني ة الت ي
ستشترك في التصدي للطوارئ.

٤٦

اإلجراء  -١٤٤ينبغ ي أن تق وم الھيئ ة الرقابي ة باس تعراض وتقي يم برن امج وخط ط وإج راءات
الط وارئ لمحط ات الق وى النووي ة ،وينبغ ي أن تتحق ق م ن االمتث ال للمتطلب ات
الرقابية.
اإلجراء  -١٤٥ينبغ ي أن تثب ت الحكوم ة والھيئ ة الرقابي ة والمنظم ة المش ِّغلة ق دراتھا ف ي مج ال
التص دي للط وارئ ع ن طري ق إج راء تمرين ات مالئم ة تش مل الس لطات والمجتمع ات
المحلية.
ويتطلب بلوغ ال َمعل م الرئيس ي الثال ث تنفي ذ ع دد م ن المس ائل باتب اع اإلج راءات م ن  ١٤٠إل ى .١٤٥
ويرد ذلك في الج دول  .١وينبغ ي االنتھ اء تمام ا ً م ن تنفي ذ م ا يقاب ل ذل ك م ن مھ ام ف ي أثن اء المرحل ة
الثالثة.
ويفترض أن كل الدول الجاھزة لمكافح ة فئت ي التھدي دات األول ى والث اني تف ي بالمتطلب ات الدولي ة ][٢
فيم ا يتص ل بك ل فئ ات التھدي دات .ويح ِّدد الج دول  ١التوقع ات المتعلق ة بھ ذا المعل م الرئيس ي .ويعن ي
التأھب والتصدي للطوارئ ضمان التأھب لوقاية العاملين والجمھور والبيئة في حالة وقوع ح ادث ف ي
منشآت نووية ،وإثبات ذلك في أثناء التمرين ات الت ي تق ام عل ى المس تويات الدولي ة والوطني ة والمحلي ة
وعلى مس توى المش غلين ف ي ھ ذه المرحل ة .وينبغ ي اس تعراض ھ ذا المس توى م ن التأھ ب ع ن طري ق
طلب خدمة استعراض إجراءات التأھب للطوارئ من الوكالة ،وإجراء تمرين ات ط وارئ ش املة تقاب ل
كل فئ ة م ن فئ ات التھدي دات .وتن اقش ف ي الت ذييل الراب ع تفاص يل خدم ة اس تعراض إج راءات التأھ ب
للطوارئ.
وتق ع عل ى الھيئ ة الرقابي ة وس لطة التنس يق الوطني ة مس ؤولية ض مان التش غيل الكام ل لنظ ام إدارة
الطوارئ ،وسالمة إجراء األنشطة ذات الصلة ،ووضع مفھوم منسَّق للعمليات على المستويين الوطني
والمحلي وعلى مستوى المش ِّغل ،وسير قدرات التصدي للطوارئ وفقا ً للمتطلبات الدولية ] [٢وااللتزام
بأفضل الممارسات الدولية وتصحيح أي خ روج عليھ ا م ن خ الل الت دريبات واالختب ارات والتمرين ات
الدورية.
ويتعيَّن على الدولة في نھاية المرحلة الثالثة أن تكون جاھزة لمكافحة فئتي التھديدات األولى والثانية.

 -٤-٣البرنامج الشامل إلرساء قدرات وترتيبات للتأھب والتصدي للط وارئ ف ي مختل ف
المراحل
يتب يَّن م ن الج دول  ١أن بن اء الق درات واتخ اذ الترتيب ات الالزم ة لتحقي ق مس توى مالئ م م ن التأھ ب
والتصدي للطوارئ إلزامي ويھدف إلى توجيه الدولة التي تشرع ف ي برن امج للق وى النووي ة ف ي تنفي ذ
العناصر الرئيسية المحددة من قبل.
ويع رض الج دول  ١إرش ادات متكامل ة بش أن إرس اء ق درات وترتيب ات التأھ ب والتص دي لح االت
الطوارئ اإلشعاعية .واس ُت ِّمدت اإلج راءات م ن توص يفات العناص ر الرئيس ية ال وارد ف ي القس م .٢-٣

٤٧

ويح ِّدد القس م  ٣-٣النق اط الرئيس ية الت ي ينط وي عليھ ا تط وير ق درات وترتيب ات للتأھ ب والتص دي
لحاالت الطوارئ اإلشعاعية ويعرضھا الشكل .١
وتعبر العالمة  ف ي الج دول أدن اه ع ن فت رة تنفي ذ إج راءات مخطط ة بھ دف إنج از األھ داف )النت ائج
المتوقع ة( إلرس اء العناص ر الرئيس ية المح ددة لإلط ار .وتعب ر العالم ة  ع ن الحاج ة إل ى مواص لة
إرس اء ق درات وترتيب ات إض افية للتص دي للط وارئ .وتس تمر ھ ذه العملي ة عل ى امت داد عم ر تش غيل
محطة القوى النووية والمنشآت النووية األخرى لض مان مس توى م ن التص دي يف ي بمتطلب ات الوكال ة
بشأن التأھب والتصدي لح االت الط وارئ اإلش عاعية .ويش مل الج دول  ١ك ل األط راف )المح ددة ف ي
الج دول  (١المعني ة بإرس اء ق درات للتص دي للط وارئ بمختل ف مس تويات مس ؤولياتھا والمح ددة ف ي
القسم .٢
الج دول  :١البرن امج الش امل إلرس اء ق درات وترتيب ات للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي مختل ف
المراحل.
العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
العنصر الرئيسي  :١المسؤوليات األساسية
استقصاء المسؤوليات األساسية والبنية األساسية الحكومية في مجال
التأھب والتصدي للطوارئ
 -١-١توزي ع المھ ام ب ين الوك االت الحكومي ة والوالي ات القض ائية
المعني ة بالتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي المراف ق المندرج ة
في فئتي التھديدات األولى والثانية على كافة المستويات
 -٢-١إنشاء سلطة تنسيق وطنية لوض ع ترتيب ات للتأھ ب والتص دي
للطوارئ والحفاظ عليھا وتنس يقھا ف ي المراف ق المندرج ة ف ي
فئتي التھديدات األولى والثانية
 -٣-١المش اركة ف ي االتفاقي ات الدولي ة ذات الص لة بمج ال التأھ ب
والتصدي للطوارئ
 -٤-١إرساء لوائح ذات صلة بالتأھب والتصدي للطوارئ التي تق ع
في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثانية
العنصر الرئيسي  :٢تقييم التھديدات
استقصاء القدرات الالزمة لتقييم التھديدات
 -١-٢لوائح بشأن تقييم التھديدات اإلشعاعية في الدولة
 -٢-٢تقييم التھدي دات ف ي الدول ة وفق ا ً لمع اير األم ان الص ادرة ع ن
الوكالة في المنشورين  GS-R-2وGS-G-2.1

الطرف

٩

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١
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 – G ٩حكوم ة – B ،ھيئ ة رقابي ة – C ،س لطة تنس يقية – L ،س لطة محلي ة – O ،منظم ة مش ِّغلة – R ،أجھ زة التص دي وال دعم
التقني.
 ١٠المرحلة الرابعة ھي مرحلة تشغيل محطة القوى النووية.

٤٨

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
 -٣-٢التقييم الدوري للتھديدات

الطرف

٩

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١

)C (B, G

العنصر الرئيسي  :٣إقامة إدارة وعمليات للطوارئ
استقصاء إدارة وعمليات الطوارئ
)G (B
 -١-٣تحديد الوظائف وتوزيع المسؤوليات وتحدي د التنس يق وت وفير C (L, O, B,
الم وارد الالزم ة للتأھ ب والتص دي للط وارئ عل ى كاف ة
)R, G
المستويات
 -٢-٣التصرف وفقا ً للخطة الوطنية لحاالت الطوارئ اإلشعاعية
C (L, O, R,




























)G
 -٣-٣التع اون م ع أص حاب المص لحة ف ي اس تعراض المقترح ات G (L, O, B,



المتعلق ة ب المواقع المحتمل ة لمحط ة الق وى النووي ة والمنش آت
النووي ة األخ رى فيم ا يتص ل بمتطلب ات التأھ ب والتص دي
للطوارئ
 -٤-٣تقييم ج دوى اإلج راءات الوقائي ة ف ي الموق ع المخت ار لمحط ة )B (L, O, C
القوى النووية والمنشآت النووية األخرى



)C

العنصر الرئيسي  :٤التحديد والتبليغ والتفعيل
استقصاء القدرات الالزمة لبدء وإنھاء التصدي للطوارئ
)G (B
 -١-٤إنش اء نقط ة تح ذير وطني ة وحي دة لالتص ال بالوكال ة وال دول
)G (C
األخرى وفقا ً التفاقيتي تقديم المساعدة والتبليغ المبكر ][١٣
 -٢-٤توعي ة الس لطة المحلي ة ،والمش غلين ،والجمھ ور ،وطالئ ع C (O, L, R,
المتصدين المحتملين الذين يتصدون لحالة طوارئ ف ي مرف ق
)G
من درج ض من فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة )أجھ زة
التص دي( بالمؤش رات الت ي تنب ئ باحتم االت وق وع ط ارئ
إشعاعي ،والبالغات واإلجراءات الفورية األخرى
 -٣-٤ترتيب ات وإج راءات تبلي غ األط راف المعني ة وب دء التص دي G (C, O, L,
عل ى كاف ة المس تويات ف ي الوق ت المناس ب وعل ى نح و دقي ق
)B, R
ومالئم
 -٤-٤ترتيب ات وإج راءات الت دخل الف وري والفع ال م ن طالئ ع
)L (R, C
المتصدين لحاالت الطوارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق المندرج ة
ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية )أجھزة التصدي(
 -٥-٤ترتيب ات وإج راءات تبلي غ بل دان الج وار والوكال ة ف ي حال ة
وقوع طارئ إشعاعي مرتبط بفئتي التھديدات األولى والثانية

)G (O, C












































٤٩

الطرف

٩

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
 -٦-٤الترتيبات واإلج راءات الت ي يتبعھ ا المُش غل ف ي تقي يم الط ور
)O (C, B
األوّ لي لحوادث المفاعالت التي تقع في المرافق المن درج ف ي
فئتي التھديدات األولى والثانية
 -٧-٤ترتيب ات وإج راءات الب دء ف وراً ف ي التص دي داخ ل الموق ع )C (O, L, R
وخارج ه ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي ف ي المراف ق
المندرجة ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية
العنصر الرئيسي  :٥اتخاذ إجراءات تخفيفية
استقصاء القدرات الالزمة التخاذ إجراءات تخفيفية
)G (B
 -١-٥ترتيبات وإجراءات تكفل إسداء المشورة عند الطلب لمساعدة C (G, B, L,
طالئ ع المتص دين لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق
)R
المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة )أجھ زة
التصدي( والسلطات المحلية
 -٢-٥ترتيبات وإجراءات لدعم السلطة المحلية ،بما ف ي ذل ك عملي ة
)G (C, B
الحصول على مساعدة فورية من خالل الوكالة
 -٣-٥ترتيبات وإجراءات التخ اذ إج راءات للتخفي ف م ن ح دة حال ة
)C (L, G
الطوارئ الت ي تق ع ف ي مرف ق من درج ض من فئت ي التھدي دات
األولى والثانية
العنصر الرئيسي  :٦اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة
استقصاء القدرات الالزمة التخاذ إجراءات وقائية عاجلة
)G (B
 -١-٦ترتيب ات لص نع الق رارات وتنفي ذھا عل ى نح و فع ال بش أن C (G, L, O,
اإلجراءات الوقائية العاجلة الواجب اتخاذھا خارج الموقع
)R

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١









































 -٢-٦ترتيبات تضمن أمان جميع األشخاص الموجودين في الموق ع C (G, L, O,

في حالة وقوع طارئ إشعاعي



















)R

 -٣-٦ترتيبات وإجراءات للحصول على دعم محلي ووطني ودولي )C (G, L, O







لمش ِّغل المراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية
العنصر الرئيسي  :٧توفير معلومات وإص دار تعليم ات وتح ذيرات
للجمھور
استقص اء الق درات الالزم ة لت وفير المعلوم ات وإص دار التعليم ات
والتحذيرات إلى الجمھور

٥٠



) G (B







الطرف

٩

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
 -١-٧ترتيبات وإجراءات لتوفير معلوم ات من َّ
س قة ومفي دة وموقوت ة G (B, C, O,
ودقيقة ومتسقة إلى الجمھور في حالة وقوع طارئ إشعاعي
)L

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١

 -٢-٧ترتيبات وإجراءات إلص دار تح ذيرات وتعليم ات فوري ة إل ى )L (C, O, G













الفئ ات الس كانية الدائم ة والرحال ة والخاص ة داخ ل المنطق ة
التي يحتمل أن تتضرر من الطارئ اإلشعاعي
العنصر الرئيسي  :٨وقاية عمال الطوارئ
استقصاء القدرات في مجال وقاية عمال الطوارئ
)G (B
 -١-٨لوائح بشأن وقاية عمال الطوارئ
)B (G, C
 -٢-٨ترتيبات لتطبيق نھج متدرج في تقييد تعرض عمال الطوارئ G (B, C, O,
على أساس ما يكلفون به من مھام
)R
 -٣-٨ترتيبات الستخدام معدات الوقاية الشخصية من جان ب طالئ ع
التصدي وعمال الطوارئ
 -٤-٨ترتيبات من أجل كف اءة مراقب ة الجرع ات الت ي يتلقاھ ا عم ال
الطوارئ






















)C (O, R







)C (O, R













األولي
العنصر الرئيسي  :٩تقييم الطور ّ
استقصاء القدرات الالزمة لتقييم الطور األولي
)G (B
 -١-٩ترتيب ات وإج راءات لوقاي ة الجمھ ور والع املين وطالئ ع
)G (B, C
المتص دين م ن اإلش عاعات اس تناداً إل ى ظ روف المحط ة،
والقياسات اإلشعاعية خ ارج الموق ع ،والمش اھدات الملحوظ ة
ف ي مس رح الط وارئ ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئت ي
التھديدات األولى والثانية
 -٢-٩ق درات لتقي يم جرع ة التع رض خ ارج الموق ع وداخل ه ف ي
)G (B, C
حاالت الطوارئ التي تقع في المراف ق المندرج ة ض من فئت ي
التھديدات األولى والثانية
 -٣-٩ق درات للرص د اإلش عاعي المباش ر لمنطق ة اإلج راءات )G (L, C, B
االحترازي ة ومنطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة
بالنس بة للمراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية
 -٤-٩قدرات لرص د تل وث الترب ة والھ واء والم واد الغذائي ة والمي اه )G (B, O, C
في منطقة اإلجراءات االحترازية ومنطقة تخطيط اإلجراءات
الوقائي ة العاجل ة بالنس بة للمراف ق المندرج ة ض من فئت ي
التھديدات األولى والثانية
























٥١

الطرف

٩

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
 -٥-٩المس تويات الموجب ة التخ اذ إج راءات الط وارئ الخاص ة )G (B, O, C
بمحط ات معيَّن ة عل ى أس اس تص نيف األح داث وظ روف
المحطة في المرافق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات األول ى
والثانية
 -٦-٩المس تويات التش غيلية الموجب ة للت دخل ف ي مواق ع مح ددة ف ي )G (B, O, C
حاالت الطوارئ اإلشعاعية بالنسبة للمرافق المندرج ة ض من
فئتي التھديدات األولى والثانية
العنصر الرئيسي  :١٠إدارة التصدي الطبي
استقصاء القدرات الالزمة للتصدي الطبي للطوارئ اإلشعاعية
)G (B
 -١-١٠تحديد المستشفيات والم وظفين الطبي ين الم ؤھلين للمس اعدة
)L (C, G
في أثناء وقوع طارئ إشعاعي
 -٢-١٠ترتيبات وإجراءات لتوعية الممارسين الطبي ين ب األعراض )G (B, C, L
والنت ائج الطبي ة الت ي ينط وي عليھ ا التع رض اإلش عاعي
وإجراءات التبليغ المالئمة

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١



 -٣-١٠ترتيب ات وإج راءات للحص ول عل ى مس اعدة دولي ة لع الج
األشخاص في حاالت التعرضات الزائدة عند االقتضاء
 -٤-١٠قدرات لعالج المرضى المعرضَّين والملوثين عالجا ً َّأوليا ً
)G (L
 -٥-١٠ترتيب ات لتنفي ذ ت دابير الوقاي ة الطبي ة للجمھ ور والع املين )G (B, C, L
والمتصدين


العنص ر الرئيس ي  :١٢اتخ اذ ت دابير زراعي ة مض ادة ،وت دابير
مضادة لالبتالع ،وإجراءات وقائية أطول أجالً
استقص اء الق درات الالزم ة التخ اذ ت دابير زراعي ة مض ادة واتخ اذ
تدابير مضادة لالبتالع وإجراءات وقائية أطول أجالً

٥٢











































 -٢-١١ترتيب ات لتلبي ة طلب ات الجمھ ور ووس ائط اإلع الم G (B, C, O,

الجماھيري بشأن الحصول على معلومات







G

العنصر الرئيسي  :١١إبقاء الجمھور على علم بمجريات األمور
استقص اء الق درات الالزم ة إلبق اء الجمھ ور عل ى عل م بمجري ات
)G (B
األمور
 -١-١١ترتيب ات تكف ل وج ود اتص االت مس تمرة يمك ن االعتم اد G (B, C, O,
عليھا قبل وقوع طارئ إشعاعي
)L



















)L


) G (B







الطرف

٩

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
 -١-١٢قدرات لرص د التل وث ف ي الترب ة والھ واء والم واد الغذائي ة )L (C, G, B
والمي اه ف ي من اطق الط وارئ المتص لة ب المرافق المندرج ة
ضمن فئتي التھديدات األولي والثانية
 -٢-١٢ترتيبات وإجراءات لوقاية الجمھور من تناول أغذية محلي ة
)G (B, L
ملوث ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي ف ي مرف ق من درج
ضمن فئتي التھديدات األولى والثانية
العنص ر الرئيس ي  :١٣تخفي ف ح دة العواق ب غي ر اإلش عاعية
الناجمة عن الطوارئ اإلشعاعية والتصدي
استقصاء القدرات في مجال االتصاالت وإتاح ة المعلوم ات ف ي أثن اء
)G (B
حاالت الطوارئ اإلشعاعية
 -١-١٣تزويد الجمھور عند وقوع طارئ إشعاعي محتمل أو فعل ي G (B, C, O,
بشرح مبسط وواضح
)L

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١





















)L

العنصر الرئيسي  :١٤إجراء عمليات إلعادة األوضاع إلى طبيعتھا
استقص اء البني ة األساس ية والق درات الالزم ة إلج راء عملي ات إع ادة
)G (B
األوضاع إلى طبيعتھا
 -١-١٤تخط يط وتنفي ذ االنتق ال م ن عملي ات ط ور الط وارئ إل ى G (B, C, O,
العملي ات الروتيني ة إلع ادة األوض اع إل ى طبيعتھ ا عل ى
)L
األج ل الطوي ل واس تئناف النش اط االجتم اعي واالقتص ادي
المعتاد بطريقة منظمة ووفقا ً للمعايير واإلرشادات الدولية
 -٢-١٤الوفاء بكل متطلبات حاالت التعرض المخطط ة فيم ا يتعل ق G (B, C, O,
بالع املين ال ذين يض طلعون بعملي ات إع ادة األوض اع إل ى
)L
طبيعتھا
العنصر الرئيسي  :١٥المتطلبات الخاصة بالبنية األساسية
استقص اء البني ة األساس ية والق درات الالزم ة إلرس اء عملي ة لض مان
التصدي للطوارئ
 -١-١٥خط ط الط وارئ عل ى جمي ع المس تويات للتص دي داخ ل
الموق ع وخارج ه ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئت ي
التھديدات األولى والثانية









 -٢-١٣اتخ اذ ترتيب ات للتص دي ل دواعي قل ق الجمھ ور ف ي أثن اء G (B, C, O,

حاالت الطوارئ اإلشعاعية المحتملة أو الفعلية



































) G (B

)C (O, R







٥٣

-٢-١٥

-٣-١٥

-٤-١٥

-٥-١٥

-٦-١٥

-٧-١٥

-٨-١٥

-٩-١٥

العناصر الرئيسية إلطار التأھب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
مراف ق الط وارئ خ ارج الموق ع إلدارة التص دي للط ارئ
اإلش عاعي ف ي المراف ق المندرج ة ض من فئت ي التھدي دات
األولى والثانية
ترتيب ات وإج راءات اتخ اذ إج راءات احترازي ة وإج راءات
وقائية عاجلة خارج الموقع عند وقوع ط ارئ إش عاعي ف ي
المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولي والثانية
ترتيب ات وإج راءات التص دي داخ ل الموق ع للط وارئ
اإلشعاعية في المرافق المندرجة في فئتي التھديدات األولى
والثانية
األدوات الكافية والشفرات الحاسوبية واألجھزة واإلمدادات
والمع دات ونظ م االتص االت والمراف ق والوث ائق الالزم ة
ألداء وظائف التصدي داخل الموقع وخارجه
تطبي ق ال نھج الم َّ
نظم حي ال الت دريب م ن أج ل تحدي د
الواجب ات لك ل مناص ب وكف اءات جمي ع األط راف المعني ة
بالتصدي لحاالت الطوارئ التي تقع في المراف ق المندرج ة
في فئتي التھديدات األولى والثانية
تص ميم دورات تدريبي ة وفق ا ً لل نھج الم َّ
نظم المط َّب ق حي ال
التدريب لكل األطراف المعنية بالتصدي لح االت الط وارئ
التي تقع في المرافق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى
والثاني ة ،ووض ع وتنفي ذ برن امج مس تمر لت دريب م وظفي
جميع األطراف المعنية وفقا ً لألدوار والمسؤوليات المحددة
وضع وتنفي ذ برن امج مس تمر للتوظي ف ل دى ك ل األط راف
المعني ة بالتص دي لح االت الط وارئ الت ي تق ع ف ي المراف ق
المندرجة في فئتي التھديدات األولى والثاني ة وفق ا ً للبرن امج
الم َّ
نظم المط ِّب ق حي ال الت دريب م ن أج ل ض مان أداء
الواجب ات بغ ض النظ ر ع ن التغيي رات ف ي المنظم ات
والموظفين
تصميم تمرينات وفقا ً لنطاق التمرين وأھدافه ووضع وتنفيذ
برنامج مستمر للتمرين

الطرف

٩

الحالة في مرحلة مع َّينة
١٠
٤ ٣ ٢ ١

)G (C, L



G (B, C, O,









)L, R


O (B, C, G,



)L, R
) C (B, L, R







G (C, B, O,



)L, R

G (B, C, O,







)L, R

G (C, B, O,







)L, R

C (B, O, L,







)R

 -١٠-١٥تصميم نطاق وأھداف اختبار المعدات واالتصاالت ووضع C (B, O, L,

وتنفيذ برنامج مستمر لالختبار وفقا ً لنطاق وأھ داف اختب ار
المعدات واالتصاالت
 -١١-١٥وضع وتنفيذ إطار لإلبالغ عن نتائج التمرينات والت دريبات C (B, O, L,
واالختبارات لتزويد سلطة التنسيق الوطنية بالمعلومات من
)R
أجل تحديد التحسينات المطلوب إدخالھا عل ى إط ار التأھ ب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية







)R

٥٤







التذييل األول
معلومات أساسية عن العناصر الرئيسية للتأھب والتصدي للطوارئ
يتبيَّن بوضوح من الخبرة المكتسبة من التصدي لحاالت الطوارئ التي وقعت خ الل الس نوات الثالث ين
الفائتة أھمية وجود نظام للتصدي يتسم بالكف اءة ويش مل ،م ن ب ين مكون ات أخ رى ،خطط ا ً وإج راءات
للطوارئ ،ومعايير تشغيلية متس قة داخلي ا ً .وكش ف تحلي ل ال دروس المستخلص ة م ن عملي ات التص دي
التي أجريت مؤخراً أن االفتقار إل ى المكون ات الحاس مة ف ي نظ ام التص دي للط وارئ يمك ن أن يس فر
عن عواقب إشعاعية وغير إشعاعية كبيرة على المستوى الوطني.
وتظھر الدروس المستفادة من حاالت الطوارئ في محطات الق وى النووي ة أن الوس يلة الرئيس ية ل درء
وتخفيف حدة عواقب حاالت الطوارئ تلك ھو ’الدفاع في العمق‘ ] .[٩وتتحقق وقاية الجمھ ور والبيئ ة
م ن خ الل المس تويات األول ى لل دفاع ف ي العم ق ،وھ ي مس تويات تح َّدد وي تم الحف اظ عليھ ا ف ي أثن اء
تصميم المحطة وتشييدھا وتشغيلھا .وتھدف ھذه المستويات إلى ض مان الوقاي ة م ن الح وادث المحت اط
لھ ا ف ي التص ميم ف ي المنش آت النووي ة .وتمث ل ترتيب ات وق درات التص دي لح االت الط وارئ النووي ة
العنيفة آخر مستوى م ن مس تويات ال دفاع ف ي العم ق .وتش كل ھ ذه الترتيب ات والق درات األس اس ال ذي
تستند إليه وقاية الجمھور والبيئة والممتلكات في حالة تعطل مستويات الدفاع ف ي العم ق األخ رى الت ي
تھدف أساسا ً إلى الوقاية من الحوادث المحتاط لھا في التصميم .ويمثل إرساء ترتيبات وقدرات للتأھب
والتصدي للطوارئ في ظروف الح وادث العنيف ة )المج ال المواض يعي  ([٣] ١٤المھم ة الرئيس ية ف ي
تطوير بنية أساسية وطنية لألمان في الدول التي تشرع في برنامج للقوى النووية .وينبغي لتل ك ال دول
عند تطوير بنية أساسية وطنية لألمان أن تأخذ بعين االعتبار الدروس المس تفادة م ن ح االت الط وارئ
الرئيسية التي وقعت في محطات القوى النووية حتى تاريخه ].[٤٣
وفيما يل ي المعلوم ات األساس ية المتعلق ة بالعناص ر الرئيس ية للتأھ ب والتص دي لح االت الط وارئ ف ي
محطات القوى النووية.

-١

تصنيف التھديدات

تح ِّدد مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ] [٤ ،٢متطلب ات وإرش ادات التأھ ب والتص دي للط وارئ
بالنس بة لفئ ات التھدي دات الخم س )م ن األول ى إل ى الخامس ة( .وتمث ل فئ ات التھدي دات األول ى والثاني ة
والثالثة المستوى التدرجي للتھديدات ولقوة متطلبات التأھ ب والتص دي للط وارئ .وينبغ ي إج راء ھ ذا
التصنيف للتھديدات في أي دولة تشرع في برنامج للقوى النووية عن طريق وضع لوائح خاص ة عل ى
أساس تعريف فئات التھديدات والمعايير العددية لتصنيف التھديدات ف ي المنش آت النووي ة المح ددة ف ي
الم رجعين ] .[٤ ،٦وي وجز الج دول  [٦ ،٤ ،٢] ٢فئ ات وتوص يفات التھدي دات .وينبغ ي إج راء تقي يم
َّأولي للتھديدات في المرحلة األولى عند وضع إطار للتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية عن طري ق
تحديد ما يلي:

٥٥

)أ( فئة تھديدات المرافق داخل الدولة ،استناداً إلى الجدول  ٢والجدول ٣؛
أراض وطنية تدخل ضمن مناطق الطوارئ أو نص ف قط ر تخط يط القي ود الغذائي ة )انظ ر
)ب( أي
ٍ
الج دول  (٥للمراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة س وا ًء داخ ل الدول ة أو
خارجھا؛
)ج( مشغلو المصادر المتنقلة الخطي رة )فئ ة التھدي دات الرابع ة ف ي الج دول  (٢الت ي يمك ن أن تن تج
عنھا حاالت طوارئ في أي مكان في الدولة.
الجدول  :٢الفئات الخم س للتھدي دات المتعلق ة بالمج ال الن ووي واإلش عاعي المس تخدمة ف ي ص ياغة
متطلبات التأھب والتصدي للطوارئ ][٢
فئة التھديدات

الوصف

األولى

مرافق ،مثل محطات القوى النووية ،يفترض أن تق ع فيھ ا أح داث داخ ل الموق ع) ١بم ا
فيھ ا أح داث ذات احتم االت وق وع منخفض ة ج داً( يمك ن أن تتس بب ف ي وق وع آث ار
صحية قطعية عنيفة ٢خارج الموقع؛ أو وقعت تلك األحداث في مرافق مماثلة.

الثانية

مرافق ،مثل بعض أنواع مفاعالت البحوث ،يفترض أن تقع فيھا أحداث داخل الموق ع
يمك ن أن تتس بب ف ي تع رض الن اس لجرع ات خ ارج الموق ع عل ى نح و يس ِّوغ اتخ اذ
إجراءات وقائية عاجلة وفقا ً للمعايير الدولية ،٣أو ل وحظ أن مث ل ھ ذه األح داث وقع ت
في مرافق مماثلة.
وال تشمل فئة التھديدات الثانية )خالف ا ً لفئ ة التھدي دات األول ى( المراف ق الت ي يفت رض
أن تقع فيھا أحداث داخل الموقع )بما فيھا أحداث ذات احتماالت وقوع منخفضة ج داً(
يمكن أن تتسبب في وقوع آثار صحية قطعية عنيف ة خ ارج الموق ع ،أو ل وحظ أن مث ل
ھذه األحداث وقعت في مرافق مماثلة.

الثالثة

مرافق ،مثل مرافق التشعيع الصناعي ،يفترض أن تقع فيھا أحداث داخل الموقع يمكن
أن تتسبب في جرعات ِّ
تسوغ – أو في تل وث يس ِّوغ – اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة
داخل الموقع ،أو لوحظ أن مثل ھذه األحداث قد وقعت في مرافق مماثلة.
وال تشمل فئة التھديدات الثالثة )خالفا ً لفئة التھديدات الثانية( المرافق التي يفت رض أن
تقع فيھا أحداث ِّ
تسوغ اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة خ ارج الموق ع ،أو ل وحظ أن مث ل
ھذه األحداث قد وقعت في مرافق مماثلة.

الرابعة

أنشطة يمكن أن تتسبب في طارئ نووي أو إشعاعي يمك ن أن يس ِّوغ اتخ اذ إج راءات
وقائي ة عاجل ة ف ي مك ان غي ر متوق ع .وھ ي تش مل األنش طة غي ر المص رَّ ح بھ ا ،مث ل
األنشطة المتعلقة بمصادر خطرة تم الحصول عليھا بطريقة غير مشروعة.

 ١ھذه األحداث التي تقع داخل الموقع ھي أحداث تنطوي على انطالق جوي أو مائي لمواد مش عة أو عل ى تع رض خ ارجي )ك أن
يكون ذلك ناتجا ً عن فقدان الدروع أو عن حادث حرجي( من مكان داخل الموقع.
 ٢انظر معايير الجرعات في الجدول  ٢من المرجع ].[٥
 ٣انظر معايير الجرعات في الجدول  ٣من المرجع ].[٥

٥٦

الخامسة

أنشطة ال تنطوي عادة على مص ادر إش عاعات مؤيِّن ة لكنھ ا تف رز ن واتج م ن الم رجح
ج داً ٤أن تص بح ملوث ة نتيج ة ألح داث تق ع ف ي مراف ق مندرج ة ض من فئ ة التھدي دات
األولى أو الثانية ،بما فيھا المرافق الموجودة في دول أخرى ،بحي ث يص ل تلوثھ ا إل ى
مستويات تقتضي فرض قيود فورية على النواتج وفقا ً للمعايير الدولية.

وتق ِّدم مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ] [٤مع ايير مقترح ة لتحدي د فئ ات تھدي دات المراف ق عل ى
النحو المبيَّن في الجدول .٣
وتح ِّدد معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] [٤ ،٢المتطلبات واإلرشادات المتعلق ة بالتأھ ب والتص دي
للط وارئ ف ي منطقت ين ع امتين :منطق ة داخ ل الموق ع )داخ ل الموق ع( ومنطق ة خ ارج الموق ع )خ ارج
الموقع(.
والمنطقة الواقعة داخل الموقع ھي المنطقة الخاضعة لسيطرة المش ِّغل .والمنطقة الواقع ة داخ ل الموق ع
في المرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة ھي المنطقة المحيطة بالمرفق داخل
المح يط األمن ي الخاض ع مباش رة لس يطرة مش ِّغل المرف ق .وينبغ ي عل ى طالئ ع المتص دين لح االت
الطوارئ التي تنطوي على نقل مواد مشعة تحديد المحيط األمني الذي يحت وي عل ى المن اطق الداخلي ة
المطوقة حتى يمكن تحديد المنطقة الواقعة داخل الموقع ].[٣٩ ،١١
والخارجية
َّ
وأما المنطقة الواقعة خارج الموقع فھي المنطقة التي تقع خارج المنطقة الخاض عة لس يطرة المرف ق أو
المش ِّغل أو طالئع المتصدين.
الجدول  :٣معايير مقترحة لتحديد فئات تھديدات الطوارئ المتعلقة بالمرافق والممارسات ][٤
فئة التھديدات
األولى

المعايير

٥

٦

مرافق يفترض أن تق ع فيھ ا ح االت ط وارئ يمك ن أن ت نجم عنھ ا آث ار ص حية قطعي ة
عنيفة خارج الموقع ،بما يشمل ما يلي:
 المف اعالت الت ي تزي د ق درتھا عل ى  ١٠٠ميغ اواط )ح راري( )مف اعالت الق وى
والسُفن النووية ومفاعالت البحوث(؛
زودة ب أحواض للوق ود المس تھلك الت ي ق د تحت وي عل ى
 المراف ق و/أو األم اكن الم َّ
بع ض الوق ود ال ذي ت م تفريغ ه م ؤخراً وم ا يزي د مجموع ه ع ن قراب ة ٠٫١
إكسابكريل من السيزيوم) ١٣٧-وھو ما يعادل المخزون الموجود في قل ب مفاع ل
تبلغ قدرته  ٣٠٠٠ميغاواط )حراري(؛
 المراف ق المحتوي ة عل ى مخزون ات م ن م واد مش عة قابل ة للتش تت يزي د رقمھ ا
القياسي )٧(IDMعلى .١٠ ٠٠٠

٤
٥
٦

شريطة حدوث انطالق ملموس لمواد مشعة من مرفق مندرج ضمن فئة التھديدات األولى أو الثانية.
يجمع الجدول  ٣بين الجدول الثالث والجدول الثاني في التذييل الخامس من المرجع ].[٦
يمكن إجراء تحليل خاص بالموقع من أجل تحديد ما إذا كانت فئة التھديدات المقترحة مناسبة.

٥٧

الثانية

مرافق يفترض أن تقع فيھا حاالت طوارئ يمكن أن تس فر ع ن جرع ات تس ِّوغ اتخ اذ
إجراءات وقائية عاجلة خارج الموقع ،بما يشمل ما يلي:
 المفاعالت التي تزيد قدرتھا على  ٢ميغاواط )ح راري( وتق ل ع ن  ١٠٠ميغ اواط
)حراري( أو تعادلھا )مفاعالت القوى ،والسفن النووية ،ومفاعالت البحوث(؛
 المراف ق و/أو األم اكن المحتوي ة عل ى وق ود ت م تفريغ ه م ؤخراً م ن مفاع ل مش عِّع
وتتطلب تبريداً فعاالً؛
 المرافق التي تحتوي على مخزونات من مواد مش عِّة قابل ة للتش تت يت راوح رقمھ ا
القياس ي ب ين  ١٠ ٠٠٠و ،١٠٠أي م ا يكف ي للتس بب ف ي جرع ات تس ِّوغ اتخ اذ
إجراءات وقائية عاجلة خارج الموقع.

الثالثة

مرافق يفترض أن تقع فيھا حاالت طوارئ يمكن أن تس فر ع ن جرع ات تس ِّوغ اتخ اذ
إجراءات وقائية عاجلة داخل الموقع ،بما يشمل ما يلي:
 المفاعالت التي تقل قدرتھا عن  ٢ميغاواط )حراري( أو تعادلھا؛
 المراف ق الت ي تحت وي عل ى مخ زون م ن م واد مش عة يت راوح رقمھ ا القياس ي ب ين
 ١٠٠و ،٠٫٠١أي م ا يكف ي للتس بب ف ي جرع ات تس ِّوغ اتخ اذ إج راءات وقائي ة
عاجلة داخل الموقع.

وتس ِّوغ المراف ق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات األول ى والثاني ة اتخ اذ ترتيب ات مو َّس عة داخ ل الموق ع
وخارجه للتأھب والتصدي للطوارئ .ويقتصر التھديد المرتبط باإلشعاعات في المراف ق المندرج ة ف ي
فئة التھديدات الثالثة على الموقع أو على المناطق الواقعة داخله )مثل غرف المعالج ة أو المختب رات(،
المسوغ أيضا ً اتخاذ ترتيبات إلطالع الجمھور على المعلوم ات وطمأنت ه ف ي حال ة وق وع
وإن كان من
َّ
طارئ إشعاعي .ووفقا ً لھذا النھج:
)(١




)(٢


في أثناء أعمال التشييد
تنطوي المرافق الثابتة المحتوية على مصادر خطيرة )مثل أجھزة قياس اإلشعاعات( على فئ ة
التھديدات الثالثة أو قد ال تنطوي على أي فئة من فئات التھديدات ،تبعا ً للرقم القياسي لمخ زون
المواد المشعة القابلة للتشتت على النحو الوارد في الجدول ٣؛
ينط وي اس تخدام المراف ق المتنقل ة المحتوي ة عل ى مص ادر خطي رة )مث ل أجھ زة التص وير
اإلشعاعي الصناعي المتنقلة( على فئة التھديدات الرابعة؛
في أثناء تشغيل محطة القوى النووية
تنطوي محطة القوى النووية على فئة التھديدات األولى أو الثانية ،تبعا ً لتشييدھا؛

َّ
المخزن ة إل ى القيم ة الخط رة
 ٧رقم قياسي لمخزون المادة المشعة القابلة للتشتت يعادل مجم وع نس ب نش اط ك ل النوي دات المش عة
 D2المقابلة التي تميِّز سميتھا اإلشعاعية في صورتھا المشتتة على النحو المحدد في المرجع ].[١٧

٥٨






تنط وي خ دمات دورة الوق ود ،مث ل مراف ق تخ زين الوق ود المس تھلك أو النفاي ات المش ع ،فئ ة
التھديدات الثانية أو الثالثة ،تبعا ً للمخزون؛
٨
ال ينطوي نقل الوقود النووي الطازج الضعيف اإلثراء على أي فئة من فئات التھديدات ؛
ينطوي نقل الوقود النووي المستھلك على فئة التھديدات الرابعة؛
ينط وي إنت اج الم واد الغذائي ة ف ي المن اطق المحيط ة ب المرافق المندرج ة ف ي فئت ي التھدي دات
األولى والثانية على فئة التھديدات الخامسة.

ولذلك ستواجه الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية كل مجموعة فئات التھديدات وستحتاج إلى
قدرات تمكنھا من التصدي أليٍ منھا.

-٢

تصنيف حاالت الطوارئ

تحدد معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] [٤ ،٢متطلبات وإرش ادات التص دي للط وارئ حس ب ُرت ب
الطوارئ الخمس المبيَّنة في الجدول :٤
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥

الطوارئ العامة في المرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى أو الثانية؛
الطوارئ في منطقة الموقع في المرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى أو الثانية؛
الطوارئ الخاصة بالمرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة؛
اإلنذارات في المرافق المندرجة في فئة التھديدات األولى أو الثانية أو الثالثة؛
حاالت الطوارئ األخرى التي تقع في األماكن غير المتنبأ بھا المتصلة بأنشطة مندرجة في فئة
التھديدات الرابعة.

ويتض من الملح ق  ٦ف ي المرج ع  [٦] EPR-METHODوص فا ً تفص يليا ً إلج راءات التص دي الواج ب
اتخاذھا فوراً تبعا ً لتصنيف حالة الطوارئ الذي يستند ھو نفسه إلى األحداث الت ي تك ون ق د وقع ت ف ي
المرفق.
وعلى المش ِّغل المعن ي بمرف ق م ن المراف ق أو بممارس ة م ن الممارس ات المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات
األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة أو الرابع ة أن يض ع ترتيب ات تكف ل التحدي د الف وري لح االت الط وارئ
اإلشعاعية الفعلية أو المحتملة وأن يبت في مستوى التصدي الذي يالئمھا .وتم تحدي د مطل ب ذي ص لة
بمحطات القوى النووية والمنشآت النووية األخرى في الفقرة  ٣٢-٢من متطلبات األمان الصادرة ع ن
الوكالة رقم  .[٢٢] NS-R-2ويلزم م ن الدول ة الت ي تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة أن تض ع قاع دة
رقابية لتصنيف حاالت الطوارئ اإلشعاعية المحتملة التي ِّ
تسوغ تنفيذ إجراءات وقائية لوقاية الع املين
والجمھور باتباع نھج متدرج.

 ٨ال يلزم اتخاذ احتياطات طارئة خاصة بشأن األخطار اإلش عاعية الت ي تتج اوز االحتياط ات الالزم ة لتبدي د المخ اوف المتص َّورة
ولتوفير األمان الصناعي والمھني العادي والتدابير الت ي تقتض يھا الس مية الكيميائي ة والمخ اطر األخ رى غي ر اإلش عاعية المرتبط ة
بالممارس ة .وال تس ِّوغ حال ة الط وارئ اإلش عاعية الت ي تنط وي عل ى وق ود ن ووي ط ازج ض عيف اإلث راء اتخ اذ أي إج راء وقائي ة
عاجلة.

٥٩

الجدول  :٤توصيفات ُرتب الطوارئ ][٢
الظروف المفضية
إلى وقوع الحادث

٩

فئة
التھديدات

رتبة
الطوارئ

التصدي

خط ر فعل ي أو كبي ر ب انطالق األول ى أو طوارئ عام ة ف ي يل زم اتخ اذ إج راءات فوري ة لتخفي ف
ح دة العواق ب ووقاي ة األش خاص
المرافق
م واد مش عة أو ح دوث تع رض الثانية
لإلش عاعات عل ى نح و يس ِّوغ
الموجودين في الموقع وداخ ل منطق ة
اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة
اإلج راءات االحترازي ة ومنطق ة
خارج الموقع.
تخطيط اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة.
وتفرض قيود على اس تھالك األغذي ة
المحلي ة داخ ل نص ف قط ر تخط يط
القيود الغذائية.
ت دھور ش ديد ف ي مس توى وقاي ة األول ى أو ط وارئ منطق ة يل زم اتخ اذ إج راءات فوري ة لتخفي ف
األش خاص الموج ودين ف ي الثانية
الموق ع ف ي ح دة عواق ب الح ادث ووقاي ة
الموقع وبالقرب من المرفق
المرافق
األش خاص الموج ودين ف ي الموق ع
وعم ل اس تعدادات تكف ل اتخ اذ
إج راءات وقائي ة خ ارج الموق ع إذا
دعت الضرورة إلى ذلك.
انخفاض كبير في مس توى وقاي ة األول ى أو ط وارئ خاص ة
األش خاص الموج ودين ف ي الثاني ة أو ب المرفق تق ع ف ي
الموقع
الثالثة
المرافق المندرج ة
ف ي فئ ات ھ ذه
التھديدات

يل زم اتخ اذ إج راءات فوري ة لتخفي ف
ح دة العواق ب الناجم ة ع ن الح ادث
ولوقاي ة األش خاص الموج ودين ف ي
الموق ع .وال يمك ن لح االت الط وارئ
المندرج ة ف ي ھ ذه الرتب ة أن تتس بب
أبداً في تھديدات خارج الموقع.

انخفاض غير مؤك د أو انخف اض األول ى أو إن ذارات خاص ة يل زم اتخ اذ إج راءات فوري ة حت ى
ملم وس ف ي مس توى وقاي ة الثاني ة أو ب المرافق المندرج ة يتسنى تقييم عواقب الحادث وتخفي ف
ف ي ھ ذه الفئ ات م ن ح دتھا ،ورف ع درج ة تأھ ب أجھ زة
ور أو األش
الجمھ
خاص الثالثة
التص دي ف ي الموق ع وخارج ه حس ب
التھديدات
الموجودين في الموقع
االقتضاء.
ط وارئ المص ادر غي ر الخاض عة الرابعة
للس يطرة ف ي مك ان غي ر متنب أ ب ه،
وھي تشمل فقدان أو س رقة مص ادر
خطيرة أو انعدام السيطرة على تل ك
المصادر ،بم ا ف ي ذل ك ع ودة س اتل
يحتوي على مثل ھذه المصادر

٩

ط وارئ المص ادر يل زم اتخ اذ إج راءات فوري ة لوقاي ة
)األخ رى( ف ي األش خاص الموج ودين ف ي مس رح
أم اكن غي ر متنب أ الحدث الذي يقع في مك ان غي ر متنب أ
بھا
به.

تعرض ھنا في شكل جدول البيانات المأخوذة عن الفقرة  ١٩-٤من المرجع ].[٢

٦٠

-٣

تصنيف مناطق الطوارئ ألغراض تخطيط التصدي للطوارئ اإلشعاعية

تقتض ي المتطلب ات الدولي ة ] [٢وض ع ترتيب ات لص نع الق رارات وتنفي ذھا عل ى نح و فع ال بش أن
اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة الواج ب اتخاذھ ا خ ارج الموق ع بالنس بة للمراف ق المندرج ة ف ي فئت ي
التھديدات األولى والثانية داخل ما يلي:
’ ‘١منطقة إجراءات احترازية ف ي حال ة المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات األول ى ،توض ع لھ ا
ترتيبات بھدف اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة ذات طابع احترازي ،قب ل انط الق م واد مش عِّة أو
بعد فترة وجيزة من بدء انطالقھا ،باالستناد إلى ظروف المرف ق )مث ل تص نيف الط وارئ( م ن
أجل الحد بدرجة كبيرة من مخاطر حدوث آثار صحية قطعية عنيفة.
’ ‘٢منطقة تخطيط إجراءات وقائية عاجلة في حالة المرافق المندرجة في فئ ة التھدي دات األول ى أو
الثانية ،توضع لھا ترتيبات تكفل اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة فورية من أجل تالف ي الجرع ات
خارج الموقع وفقا ً للمعايير الدولية.
’ ‘٣نصف قطر لتخط يط القي ود الغذائي ة ف ي حال ة المراف ق المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو
الثانية ،توضع له ترتيبات تكفل فرض قيود فورية على المنتجات ،والتخطيط الوقائي الزراعي
وفقا ً للمعايير الدولية.
وتح َّدد األبع اد المقترح ة لھ ذه المن اطق ف ي المرج ع ] [٤وت رد ف ي الج دول  .٥ويل زم تحدي د من اطق
الطوارئ ألي موقع مقترح ألي منشأة نووية ،مع مراعاة العواقب اإلشعاعية المحتملة على األشخاص
وجدوى تنفيذ خطط الطوارئ ،وإمكانية وقوع أي أحداث خارجي ة أو أي ظ واھر ق د تعرق ل تنفي ذ تل ك
الخط ط .ويل زم قب ل تش ييد محط ة الق وى النووي ة والمنش آت النووي ة األخ رى تأكي د ع دم وج ود أي
ص عوبات ال يمك ن ت ذليلھا عن د وض ع خط ة ط وارئ لمن اطق الط وارئ .وتت ألف عملي ة تحدي د موق ع
المنشآت النووية عموما ً من دراس ة منطق ة كبي رة الختي ار موق ع أو أكث ر م ن موق ع مر ِّ
ش ح )استقص اء
الموقع( ثم تقييم تفصيلي لتلك المواقع المر َّ
شحة.

٦١

الجدول  :٥مناطق الطوارئ المقترحة ومساحاتھا ][٦ ،٤
نصف قطر منطقة نصف قطر منطقة
فئة
تخطيط اإلجراءات
اإلجراءات
التھديدات
١٠
١٠
الوقائية العاجلة
االحترازية

المرافق

نصف قطر
تخطيط القيود
١٠
الغذائية

محطات القوى النووية
مفاعالت تزيد على ١٠٠٠
ميغاواط )حراري(

األولى

 ٥-٣كيلومترات  ٣٠-٥كيلومتراً

مفاعالت تتراوح بين ١٠٠
و  ١٠٠٠ميغاواط )حراري(

األولى

٣-٠٫٥
كيلومترات

 ٣٠ -٥كيلومتراً

٣٠٠-٥٠
كيلومتر

مفاعالت تتراوح بين  ١٠و  ١٠٠الثانية
ميغاواط )حراري(

ال يوجد

 ٥-٠٫٥كيلومترات

 ٥٠-٥كيلومتراً

مفاعالت تتراوح بين  ٢و ١٠
ميغاواط )حراري(

الثانية

ال يوجد

 ٠٫٥كيلومتر

 ٥-٢كيلومترات

مفاعالت أقل من  ٢ميغاواط
)حراري(

الثالثة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 ٣٠٠كيلومتر

مرافق التخزين
الرقم القياسي لمخزون المواد
المشعة القابلة للتشتت )≤ (IDM
١٠٠ ٠٠٠

األولى

 ٥-٣كيلومترات  ٣٠-٥كيلومتراً

 ٣٠٠كيلومتر

١١

الرقم القياسي لمخزون المواد
المشعة القابلة للتشتت يتراوح بين
 ١٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠

األولى

٣-٠٫٥
كيلومترات

 ٣٠-٥كيلومتراً

٣٠٠-٥٠
كيلومتر

الرقم القياسي لمخزون المواد
المشعة القابلة للتشتت يتراوح بين
 ٠٠٠١و ١٠ ٠٠٠

الثانية

ال يوجد

 ٥-٠٫٥كيلومترات

 ٥٠-٥كيلومتراً

الرقم القياسي لمخزون المواد
المشعة القابلة للتشتت يتراوح بين
 ١٠٠و ١٠٠٠

الثانية

ال يوجد

 ٠٫٥كيلومتر

 ٥-٢كيلومترات

الرقم القياسي لمخزون المواد
المشعة القابلة للتشتت أقل من
١٠٠

الثالثة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 ١٠الخطوط التوجيھية والتوصيات الواردة في دليل األمان رقم  [٤] GS-G-2.1والمنشور .[٦] EPR-METHOD
َّ
المخزن ة إل ى قيم ة D2
 ١١الرقم القياسي لمخزون الم واد المش عة القابل ة للتش تت يس اوي مجم وع نس ب نش اط ك ل النوي دات المش عة
المقبلة التي تميِّز سميتھا اإلشعاعية في شكلھا المشتت وتحدَّد في المرجع ].[١٧

٦٢

ويلزم تقييم موقع المنشأة النووي ة وفح ص تص ميمھا ب اقتران ك ل منھم ا م ع اآلخ ر .ويل زم تقي يم األث ر
اإلشعاعي المحتمل لكل موقع مقترح على الجمھور والبيئ ة والممتلك ات الواقع ة ف ي المنطق ة ف ي أثن اء
التشغيل وفي الظروف المفضية للحوادث ،بما ف ي ذل ك األث ر ال ذي يمك ن أن يفض ي إل ى اتخ اذ ت دابير
طارئة ،مع إيالء المراعاة الواجبة للعوامل ذات الصلة ،بما فيھا التوزيع الس كاني ،والع ادات الغذائي ة،
واستخدام األراضي والمياه ،واآلثار اإلشعاعية الناجمة ع ن أي انطالق ات أخ رى م ن م واد مش عة ف ي
المنطقة.
ويتض من الت ذييل الثال ث قائم ة بالبيان ات المطلوب ة لتقي يم الموق ع .وفيم ا يتص ل بخص ائص وتوزي ع
الس كان ،يل زم أن تك ون الت أثيرات المش تركة للموق ع والمنش آت بالق در ال ذي يجع ل تع رض الس كان
لمخاطر إشعاعية متصلة بالظروف المفض ية للح وادث ،بم ا فيھ ا الظ روف الت ي يمك ن أن تفض ي إل ى
اتخاذ تدابير طارئة ،منخفضة بدرجة مقبولة .وإذا تبيَّن بعد إجراء تقييم شامل عدم إمكانية اتخاذ تدابير
مناسبة للوفاء بالمتطلب المذكور أعاله ،يلزم اعتبار الموقع غير مالئم كمكان لتشييد منش أة نووي ة م ن
النوع المقترح.
وترد في الجدول  ٦مسؤوليات الوالي ات القض ائية الحكومي ة ف ي التص دي لح االت الط وارئ المتص لة
بتحقق فئة التھديدات داخل الدولة.
الجدول  :٦التخطيط للطوارئ بالنسبة للواليات القضائية الحكومية ][٦
فئة
التھديدات
األولى

الثانية

الثالثة

١٢

١٢

توجد مبررات ِّ
توجد ِّ
تسوغ
مسوغات تبرر
إجراء تخطيط وطني
إجراء تخطيط محلي
 الواليات القضائية المس ؤولة ع ن اإلج راءات  ال دول الت ي توج د فيھ ا من اطق
واقع ة ف ي منطق ة اإلج راءات
الوقائي ة العاجل ة داخ ل منطق ة اإلج راءات
ة
ة أو منطق
االحترازي
االحترازي ة ومنطق ة اإلج راءات الوقائي ة
اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة أو
العاجل ة لمرف ق من درج ف ي فئ ة التھدي دات
نص ف قط ر تخط يط القي ود
األولى
الغذائي ة لمرف ق من درج ف ي فئ ة
التھديدات األولى.
 الواليات القضائية المس ؤولة ع ن اإلج راءات  ال دول الت ي توج د فيھ ا من اطق
واقع ة ف ي منطق ة اإلج راءات
الوقائي ة العاجل ة داخ ل منطق ة اإلج راءات
الوقائي ة العاجل ة أو نص ف قط ر
الوقائي ة العاجل ة لمرف ق من درج ف ي فئ ة
تخط يط القي ود الغذائي ة لمرف ق
التھديدات الثانية
مندرج في فئة التھديدات الثانية.
 الوالي ات القض ائية المس ؤولة ع ن ت وفير  ال دول الت ي يوج د بھ ا مرف ق
مندرج في فئة التھديدات الثالثة.
خ دمات الط وارئ لمرف ق من درج ف ي فئ ة
التھدي دات الثالث ة ،بم ا فيھ ا خ دمات مكافح ة
الحرائق ،والشرطة ،واإلسعافات الطبية

نقالً عن الجدول الرابع في المرجع .[٦] EPR-METHOD

٦٣

الرابعة
الخامسة

-٤

 جميع الدول
 جميع الواليات القضائية
 الواليات القضائية التي تشمل مرافق زراعية  ال دول الت ي توج د فيھ ا من اطق
واقع ة ف ي نص ف قط ر تخط يط
أو مراف ق لمعالج ة األغذي ة و/أو المس ؤولة
القي ود الغذائي ة لمرف ق من درج
ع ن اتخ اذ إج راءات للمراقب ة الزراعي ة
ض من فئ ة التھدي دات األول ى أو
ومراقبة المواد التي تدخل الجس م ع ن طري ق
الثانية ،بما فيھا المرافق الواقع ة
البلع داخل نصف قطر تخطيط القيود الغذائية
في دول أخرى.
لمرف ق من درج ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو
الثانية.

المرافق أو األماكن المرتبطة بالطوارئ

يوجد نوعان مختلفان من المرافق أو األماكن المرتبط ة ب الطوارئ ،ھ ي المراف ق أو األم اكن الت ي ي تم
إنشاؤھا مسبقاً ،والمرافق واألماكن التي يتم إنش اؤھا وق ت وق وع ط ارئ إش عاعي .وف ي كلت ا الح التين
ينبغي النظر بعناية في الوظائف وفي الظروف والمتطلب ات التش غيلية للمراف ق أو األم اكن ،واتخ اذ م ا
يلزم من استعدادات مسبَّقة .وتصمَّم المرافق أو األماكن التي تنشأ مسبقا ً )مثل مراكز ال دعم التقن ي ف ي
محطات القوى النووية( وتبنى وتجھَّز على نحو يدعم متطلباتھا الوظيفية والتشغيلية .وإذا تق رر إنش اء
المرف ق أو المك ان وق ت وق وع ط ارئ إش عاعي ،يل زم اتخ اذ اس تعدادات مس ًّبقة إليج اد مك ان مناس ب
واإلسراع بإنشاء المركز في ظل الظروف الميدانية .وتش مل تل ك االس تعدادات وض ع مع ايير الختي ار
الموقع ،وإسناد مسؤولية الحصول عل ى الموق ع ف ي أثن اء حال ة الط وارئ اإلش عاعية ،وش راء وتجھي ز
المع دات )مث ل المولِّ دات( واإلم دادات وغيرھ ا م ن العناص ر الرئيس ية المطلوب ة إلنش اء المرك ز ف ي
الميدان ،وإنشاء فريق يتولى مھمة إقامة المركز .وينبغي التمرس على إنشاء مثل ھذه المراكز في ظل
الظروف الميدانية.
وينبغي أن يكون كل مرفق أو مكان طوارئ:
 مصمما ً على نحو يدعم الوظائف التي تؤدى داخلة؛
 صالحة لالستخدام في ظروف الطوارئ؛
 مندرجا ً ضمن نظام السيطرة على الحادثات.
ويبين التذييل  ١٤من المرجع  [٦] EPR-METHODالمرافق واألماكن الموص ى بھ ا ف ي ك ل فئ ة م ن
فئات التھديدات.

٦٤

التذييل الثاني
قائمة البيانات المطلوبة لتقييم المواقع ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ
يس تند ھ ذا الخ ط الت وجيھي المتعلق ة باستقص اء المواق ع إل ى الخط وط التوجيھي ة العام ة ال واردة ف ي
المرجع ] [٤٠وتقييم مواقع المنشآت النووية ] [٢٤التي تھدف إلى مساعدة أفرقة االستقصاء التي تق وم
بدراسة أماكن موقع محطة جديدة للقوى النووية في الحصول على بيانات التصدي للطوارئ الحساس ة
المطلوب ة الختي ار الموق ع .وتغط ي المعلوم ات المتعلق ة بھ ذا الموض وع ك ل المواق ع ،بم ا فيھ ا أم اكن
المواقع النائي ة الت ي ق د تثي ر تس اؤالت بش أن م دى فعالي ة تنفي ذ ت دابير مض ادة فيھ ا ،والت ي تك ون فيھ ا
اللياقة التشغيلية لخدمات الطوارئ محدودة .وقد يتغاضى فريق االستقصاء في األماكن التي يسھل فيھا
الحص ول عل ى تل ك الخ دمات ع ن مس ائل معيَّن ة تب دو واض حة .ويتع يَّن أن يش مل اس تعراض الموق ع
وصفا ً يبين وسائل النق ل المعت ادة المتاح ة لإلخ الء داخ ل منطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة،
ومدى توافر الدعم الطبي ودعم قوات الشرطة وقوات مكافح ة الحرائ ق ،وم دى ت وافر وس ائل اإلي واء
المعت ادة داخ ل منطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة ،وم دى ت وافر وس ائل االتص ال لص انعي
القرار ،ومدى توفر وسائل االتصال الالزمة إلنذار الجمھ ور وتبليغ ه بالمعلوم ات ،واألغذي ة واأللب ان
المنتجة محليا ً الت ي يمك ن أن تتع رض لتل وث مباش ر ،ومعلوم ات ع ن نظ ام تجمي ع وتوزي ع المنتج ات
الزراعي ة ،و ُنظ م اإلم داد بمي اه الش رب ،والتوزي ع الس كاني ،والفئ ات الس كانية الخاص ة )مث ل
المستش فيات( والفئ ات الس كانية الرحال ة داخ ل منطق ة تخط يط اإلج راءات الوقائي ة العاجل ة ،والمراف ق
الخاص ة )مث ل المص انع الت ي ال يمك ن إخالؤھ ا( الت ي ق د تت أثر بوق وع حال ة ط وارئ ،و ُنظ م النق ل
والمواصالت التي قد تتأثر بوقوع حادث )مثل الطرق والسكك الحديدية والجوية والبحرية والقنوات(،
ونقاط استيراد وتصدير األغذية.
-١

المعلومات العامة

 -١-١الخرائط واالستقصاءات
األول ي الحص ول عل ى معلوم ات معيَّن ة بأق ل ت أخير ممك ن.
يتطلب تس ريع وتي رة التخط يط والتص ميم َّ
ويشمل ذلك بيانات حصر الممتلكات التي يمكن الحصول عليھا من الرسومات الھندسية القائمة أو م ن
سندات الملكية العقارية التي يتم الحصول عليھا من السلطة المحلية .ويتعيَّن التركيز بشكل خاص على
التداخل المحتمل من المناطق خارج الموقع في أثناء إجراء عمليات التص دي )مث ل إخ الء الجمھ ور(،
وتحدي د مواض ع األھ داف العام ة والطبيعي ة الحساس ة ف ي من اطق تطبي ق خط ط الط وارئ المتوقع ة
لمحطة القوى النووية الجديدة والمنشآت النووية األخرى .وينبغ ي أن تغط ي الخ رائط والمس وح جمي ع
مناطق تطبيق خطط الطوارئ الخاصة بالمنشآت النووية الجديدة التي يح َّدد لھا نصف قطر افتراضي.
 -١-١-١الخص ائص المتعلق ة بمك ان موق ع محط ة الق وى النووي ة الجدي دة والمنش آت النووي ة
األخرى من خالل إجراء تفتيش عام على الممتلكات:
 طبيعة التضاريس )مناطق مرتفعات ،أو أحراج ،أو مس تنقعات ،أو ص خور( بم ا ف ي
ذلك ظروف الصرف الطبيعي والمنحدرات بالنسبة للمباني المتاخمة؛
٦٥

 الط رق الس ريعة أو الط رق العام ة أو ط رق الس كك الحديدي ة أو الط رق المائي ة أو
المستنقعات أو البحيرات التي قد تؤثر على تخطيط الموقع؛
 المواق ع الص ناعية والعس كرية والم زارع والخزان ات وش بكات الص رف الص حي
وأنابي ب المي اه الرئيس ية والك ابالت الكھربائي ة وغيرھ ا مم ا ق د يوج د ب القرب م ن
الموقع وقد يؤثر على اعتبارات التخطيط.
 -٢-١-١خريط ة عام ة للمنطق ة تب ين ح دود موق ع محط ة الق وى النووي ة الجدي دة والمنش آت
النووي ة األخ رى ومن اطق الط وارئ ،واالرتفاع ات ،وخط وط المناس يب ،ومك ان
وارتفاع عالمات المنسوب.
 -٣-١-١خريطة تضاريسية للمنطقة خارج الموقع تبين المكان والقرب بالنسبة لما يلي:
 الحدود اإلدارية الوطنية الداخلية والحدود مع بلدان الجوار؛
 المناطق السكنية؛
 المجتمعات المحلية المحيطة بالموقع؛
 مراكز المدن ،والمجمعات والمراكز التجارية ،ومناطق اإلسكان؛
 المراف ق الخاص ة ،والمراك ز الس كانية الحساس ة ،مث ل الم دارس ،والمستش فيات،
ومراك ز الرعاي ة النھاري ة ،والس جون ،والفئ ات الس كانية الرحال ة والخاص ة أو
األشخاص المسؤولين عنھم؛
 المتنزھات والمناطق العامة )مثل المالعب الرياضية(؛
 مناطق الزحف السكاني في المستقبل؛
 المنتجعات والمناطق الحساسة بيئيا ً )مثل األراضي الرطبة(؛
 الكنوز أو المعالم الوطنية؛
 استخدام األراضي لألغراض الزراعية ،والمزارع ،والمراكز الزراعية؛
 المج اري المائي ة ،وش بكات الص رف الص حي ،وخط وط المي اه الرئيس ية ،وش بكات
صرف مياه األعاصير؛
 خصائص النقل )مثل الطرق السريعة ،وطرق السكك الحديدية ،وخط وط التح ويالت
الجانبية ،والمطارات ،والموانئ(؛
 مناطق النشاط التجاري؛
 المواقع الصناعية ومراكز النقل القريبة ،بما فيھا المرافق الخاصة في مناطق تطبي ق
خطط الطوارئ لمحطة القوى النووية الجديدة والمنشآت النووية األخرى؛
 المرافق القائم ة )المدني ة أو العس كرية( الت ي ق د تش ِّكل تھدي داً خارجي ا ً لموق ع محط ة
الق وى النووي ة والمنش آت النووي ة األخ رى )مث ل خط وط أنابي ب الغ از الطبيع ي
وغيرھا ،والترسانات ،وإنتاج المواد القابلة لالشتعال أو المواد المتفجرة(؛
 المرافق المقبلة )المدنية أو العسكرية( التي ال تزال ف ي مرحل ة التخط يط ،خاص ة إذا
كانت تشكل تھديداً خارجيا ً لموقع محطة القوى النووية أو المنشآت النووية األخرى؛
 الخدمات التي قد تكون عرضة لت داخل م ن موق ع محط ة الق وى النووي ة أو المنش آت
النووي ة األخ رى ،أو الت ي ق د تت داخل م ع عملي ات التص دي ف ي موق ع محط ة الق وى
النووي ة )يمك ن أن تش مل الخ دمات اإلذاعي ة أو التليفزيوني ة أو مع دات االتص ال
باستخدام الموجات المتناھية القصر(.
٦٦

 -٢-١بيانات األرصاد الجوية والبيانات الجيولوجية الخاصة بالموقع
ينبغي حيثما أمكن أن تكون بيانات األرصاد الجوية التي ي تم جمعھ ا مس تندة إل ى س جالت تغط ي فت رة
زمنية مدتھا عشر سنوات .وفيما يلي العناصر الرئيسية المحددة المطلوب ة لمختل ف أغ راض التخط يط
للطوارئ .وتفيد ھذه العناصر أيضا ً في جمع سجالت محددة عن ظروف مناخية معيَّنة لتكوين ص ورة
أوضح عن الظواھر المناخية الشديدة التي تتعرض لھا المنطقة .من ذل ك م ثالً وض ع رس م بي اني يب ين
درجات الحرارة العظمى والدنيا اليومية على امتداد سنة تقويمية .واألھم من النھايات المطلقة ما يمكن
أن يُطل ق علي ه ’متوس ط نھاي ات‘ درج ة ح رارة الھ واء والرطوب ة .وينبغ ي ف ي ك ل الح االت أن ُي ذكر
مصدر البيانات ويح َّدد مكان تسجيلھا بالنسبة للعناصر التالية الخاصة بالموقع:

-١-٢-١
-٢-٢-١







-٣-٢-١



-٤-٢-١





-٥-٢-١



ارتفاع الموق ع ع ن متوس ط مس توى س طح البح ر باألق دام أو األمت ار .ويس تخدم ذل ك
لحساب الضغط الجوي في الموقع؛
ظ روف الح رارة ف ي الموق ع .ويت اح ذل ك م ن محط ات األرص اد الجوي ة المحلي ة.
وتشمل درجات الحرارة المھمة ما يلي:
المتوسط السنوي لدرجة الحرارة؛
متوسط درجة الحرارة في أبرد الشھور؛
متوسط أقل درجة حرارة على امتداد يوم واحد؛
النھاية الدنيا لدرجة الحرارة؛
النھاية العليا لدرجة الحرارة؛
مواعيد أول وآخر تكون للصقيع.
ظروف الرياح من محطات األرصاد الجوية المحلية بما يشمل البيانات التالية:
متوسط سرعة الرياح؛
اتجاه الرياح السائدة ،ويتخذ ذل ك عموم ا ً ش كل وردة ري اح تش ير إل ى النس بة المئوي ة
لمدة الرياح الھابة ف ي  ١٦اتجاھ ا ً نص ف قط ري )الش مال ،وش مال الش مال الش رقي،
والش مال الش رقي ،وش رق الش مال الش رقي ،والش رق ،وم ا إل ى ذل ك( .وم ن المفي د
بدرجة كبيرة تحليل اتجاه الرياح حسب فصول السنة؛
فئات التھطال ،بما في ذلك:
كمية األمطار التي ُتحس ب ف ي الع ادة كمتوس ط لعش ر س نوات وح دود قص وى لش ھر
واحد ،و ٢٤ساعة ،وساعة واحدة ٣٠ ،دقيقة؛
تس اقط الثل وج ،ويحس ب ف ي الع ادة كمتوس ط لعش ر س نوات وح دود قص وى لش ھر
واحد ،و ٢٤ساعة .الحد األقصى للثلوج؛
مواعيد أول وآخر تراكم للجليد على الطرق؛
مواعيد أول وآخر تكون لغطاء مستقر من الثلوج.
الظروف الجوية العنيفة التي ق د تتس بب ف ي تعطي ل عملي ات التص دي للط وارئ تبع ا ً
لفصول السنة ،بما في ذلك المعلومات التالية:
ھ ل المنطق ة معرَّ ض ة لتك ون ض باب؟ إذا ك ان األم ر ك ذلك فم ا ھ و ت واتر وش دة
العالمات التي تنذر بتكون ضباب؟
األعاصير الدوامية – تواترھا وشدتھا المسجلة في أسوأ الحاالت؛
٦٧

 األعاص ير الحلزوني ة أو األعاص ير المداري ة – تواترھ ا وأس وأ حاالتھ ا عل ى م ر
التاريخ )الرياح القصوى وھطول األمطار(؛
 الفيضانات ،بما فيھا مواعيد حدوثھا ،ومجموع كميات األمطار ،وعمق الفيض ان ف ي
الموق ع .وإذا وج دت منظم ة مس ؤولة ع ن مراقب ة الفيض انات ف ي المنطق ة ،يح َّدد
الش خص المس ؤول ع ن ص يانة وتش غيل مع دات مراقب ة الفيض انات )األقف ال،
والمضخات ،والروافع(؟ وھل وضع نموذج للفيضانات في المنطق ة وھ ل ت م التحق ق
منه؟
 الجفاف – يتعيَّن جمع البيانات التاريخية المسجلة لتحديد م دى ت وافر المي اه ف ي أثن اء
الجفاف وأثر ذلك على المناطق القريبة من المحطة في حاالت الجفاف؛
 العواصف الترابية – نشاطھا وتواترھا وسجالت العواصف السابقة؛
 العواصف الثلجية – نشاطھا وتواترھا وسجالت العواصف السابقة؛
 تواتر الصواعق.
 -٦-٢-١األخطار الجيولوجية العنيفة التي قد تتس بب ف ي تعطي ل عملي ات التص دي للط وارئ،
بما في ذلك المعلومات التالية:
 األخط ار البركاني ة الت ي ت ؤثر عل ى ط رق النق ل عن د وق وع ط ارئ ف ي محط ة ق وى
نووية؛
 أخطار الھ زات األرض ية الت ي ت ؤثر عل ى ط رق النق ل ومراف ق الط وارئ )محط ات
مكافحة الحرائق ،والمستش فيات ،وم ا إل ى ذل ك( عن د وق وع ط ارئ ف ي محط ة ق وى
نووية؛
 أخطار موجات تسونامي التي ت ؤثر عل ى ط رق النق ل ومراف ق الط وارئ عن د وق وع
طارئ في محطة قوى نووية.

-٢

مسائل النقل

ينبغي جمع بيانات النقل والمواصالت ،حيثما أمكن ،عل ى أس اس م ا ھ و ق ائم م ن فح وص .وفيم ا يل ي
العناصر الرئيسية المحددة المطلوبة لمختلف أغراض التخطيط للطوارئ .وينبغ ي االھتم ام عل ى وج ه
الخصوص بالطرق الممكنة إلخالء الجمھور من منطقة تطبيق خطط اإلجراءات الوقائية العاجل ة دون
عبور منطقة اإلجراءات االحترازية.
 -١-٢الطرق

-١-١-٢

-٢-١-٢
-٣-١-٢
-٤-١-٢
٦٨

وص ف الط رق الس ريعة والط رق العام ة ف ي المك ان .وھ ل يمك ن للط رق الس ريعة
القائمة أن تعالج ازدياد حركة المرور على الطرق عند وقوع ط ارئ إش عاعي داخ ل
الموقع وخارج الموقع؟
ھ ل س يتعيَّن إنش اء طري ق جدي د ل ربط موق ع محط ة الق وى النووي ة بش بكة الط رق
السريعة المحلية؟
تح َّدد الحمولة القصوى المسموح بھا على الطرق والجسور؛
تق َّدر المسافة إلى أقرب ساحة للحركة السريعة والبضائع؛

 -٥-١-٢ھل يمكن للطرقات المحلي ة أن تس توعب االتس اع المطل وب للش احنات ،بم ا ف ي ذل ك
االنعطافات المناسبة؛
 -٦-١-٢ما ھي المواصالت العامة المتاحة من الموق ع وإلي ه ف ي الظ روف العادي ة وف ي أثن اء
وقوع طارئ إشعاعي في محطة القوى النووية؟
 -٢-٢السكك الحديدية
 -١-٢-٢تحدي د أس ماء وأن واع خط وط الس كك الحديدي ة )الكھربائي ة ،والت ي تعم ل بمحرك ات
الديزل ،والبخارية( التي تخدم منطقة الموقع المحتمل؛
 -٢-٢-٢مناقش ة الترتيب ات الت ي يمك ن اتخاذھ ا م ع ش ركة الس كك الحديدي ة للنق ل داخ ل منطق ة
اإلجراءات الوقائية العاجلة ومنطقة التخطيط االحترازي.
 -٣-٢المرافق البحرية
 -١-٣-٢تقديم معلومات )بيانات منشورة ،إن وجدت (١٣ذات صلة بما يلي:
 القياسات الحالية؛
 قياسات سبر األعماق؛
 موجات المد والجزر و/أو ظروف الفيضانات؛
 حركة المرور؛
 ظروف التغريُّن ونوع قاع الميناء؛
 التجريف؛
 األرصدة الحاجزة.
 -٢-٣-٢ت وفير خريط ة للمين اء تب ين ح دوده ،ورؤوس األرص فة البحري ة ،والقن وات ،وس بر
األعماق ،وسرعة جريان المياه.
 -٣-٣-٢المساكن البحرية.
 -٤-٢متطلبات النقل الخاصة
 -١-٤-٢أين يوجد أقرب مطار عسكري وأقرب مطار لشحن البضائع وأقرب مطار للركاب؟
وما ھي المسافة بين المطار والموقع؟
 -٢-٤-٢ما ھي اللياقة التش غيلية للط ائرات المروحي ة وإمكاني ة اس تخدامھا كأح د أش كال النق ل
إلى الموقع؟
 -٣-٤-٢وص ف يب ين بالتفص يل الطريق ة الت ي يمك ن بھ ا لف رق اإلنق اذ الوص ول إل ى الموق ع
باستخدام الطرق السريعة أو السكك الحديدية؛

 ١٣ينبغي أن تشمل معلومات المد والجذر بيانات عن موجات المد والجذر العليا والدنيا المتوسطة وموجات الم د والج ذر
العليا والدنيا الشديدة ،مع مناقشة ظروف األرصاد الجوية التي تتسبب في تلك الظ واھر الح ادة .ويمك ن إدراج نس خة م ن
جداول المد والجذر في المنطقة ،إن وجدت.

٦٩

 -٤-٤-٢وص ف يب ين بالتفص يل الطريق ة الت ي يمك ن بھ ا ألف راد الجمھ ور مغ ادرة منطق ة
اإلجراءات االحترازية وإخالؤھم من منطقة تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة.

-٣

الظروف البيئية

ينبغي جمع البيانات البيئية باالستناد ،حيثما أمكن ،إلى الدراسات القائمة .وفيم ا يل ي العناص ر المح ددة
جبة للتدخل في مواقع بعينھا.
المطلوبة لتحديد المستويات التشغيلية المو ِ
 -١-٣نوعية المياه
 -١-١-٣ما ھو المسطح المائي الطبيع ي ال ذي ستص ل إلي ه النفاي ات الس ائلة م ن موق ع محط ة
القوى النووية الجديدة في حالة وقوع طارئ إشعاعي؟
 -٢-١-٣ھ ل المس طحات المائي ة الطبيعي ة الت ي تص ل إليھ ا النفاي ات الس ائلة ملوث ة؟ وم ا ھ ي
المس تويات القائم ة لملوث ات مث ل الي ود ،١٣١-والس يزيوم ،١٣٧-والھي دروجين،٣-
والبلوتوني وم ،٢٣٩-وغيرھ ا م ن الملوث ات الت ي يمك ن تص ريفھا ف ي خط وط المي اه
الرئيسية؟
 -٢-٣نوعية الھواء
 -١-٢-٣ما ھي طبيعة االنبعاثات الصناعية في الغالف الجوي بالقرب من الموقع؟
 -٢-٢-٣ينبغي الحص ول عل ى بيان ات ع ن المس تويات القائم ة لملوث ات الغ الف الج وي ،مث ل
الي ود ،١٣١-والس يزيوم ،١٣٧-والھي دروجين ،٣-والبلوتوني وم ،٢٣٩-وغيرھ ا م ن
الملوثات التي يمكن تصريفھا في الغالف الجوي في أثناء وقوع طارئ إشعاعي؛
 -٣-٢-٣ھل توجد أي سمات تضاريسية خاصة ،مث ل وج ود ت الل أو ودي ان قريب ة ،يمك ن أن
تؤثر على تشتت ملوثات الھواء؟
 -٣-٣نوعية التربة
 -١-٣-٣ما ھي طبيعة التلوث الصناعي في التربة بالقرب من الموقع؟
 -٢-٣-٣ينبغي الحصول على بيانات عن المستويات القائمة لملوثات التربة ،مثل اليود،١٣١-
والسيزيوم ،١٣٧-والھيدروجين ،٣-والبلوتوني وم ،٢٣٩-وغيرھ ا م ن الملوث ات الت ي
يمكن تصريفھا في الغالف الجوي في أثناء وقوع طارئ إشعاعي.

-٤

اإلنتاج المحلي لألغذية

ينبغي جمع البيانات عن إنتاج األغذية باالستناد ،حيثما أمكن ،إلى ما ھو ق ائم م ن فح وص .وفيم ا يل ي
العناصر المحددة المطلوبة لتحديد المستويات التشغيلية الموجبة للتدخل في مواقع بعينھا.
 -١-٤األغذية واأللبان المنتجة محليا ً التي يمكن أن تتعرض لتلوث مباشر؛
ُ -٢-٤نظم جمع وتوزيع المنتجات الزراعية؛
٧٠

ُ -٣-٤نظم اإلمداد بمياه الشرب؛
 -٤-٤خيارات استبدال األغذية والمياه.

-٥

البنية األساسية لدعم التصدي

ينبغي جمع بيانات عن البنية األساسية باالستناد ،حيثما أمكن ،إلى ما ھو ق ائم م ن فح وص .وفيم ا يل ي
العناص ر المح ددة المطلوب ة لمختل ف أغ راض التخط يط للط وارئ .وينبغ ي توجي ه عناي ة خاص ة
إلمدادات الطاقة المستقلة وطرق المواصالت.
 -١-٥ال ُنظم الكھربائية

-١-١-٥

-٢-١-٥

-٣-١-٥
-٤-١-٥

عولي ة اإلم داد ب القوى عل ى أس اس األداء الس ابق )ع دد م رات االنقطاع ات الس نوية
غير المخطط لھا ،وعدد مرات االنقطاعات السنوية المخططة ،وطول مدة االنقطاع،
والنسبة المئوية لتغيُّر الجھد الكھربائي(؛
اللياقة التشغيلية للقوى العامة وعوليتھ ا القائم ة والمس تقبلية ،بم ا فيھ ا الكمي ة المتاح ة
)بالكيلوواط( وخصائصھا )الطور وتردد النظ ام وجھ ده الكھرب ائي( ف ي أثن اء وق وع
طارئ إشعاعي في محطة للقوى النووية؛
ھ ل ي وفر مرف ق الخدم ة العام ة الق وى ف ي أثن اء وق وع ط ارئ إش عاعي ف ي محط ة
للقوى النووية أو في المنشآت النووية األخرى؟
ھل تحصل مرافق الطوارئ على إمدادات مستقلة للق وى ف ي ح االت الط وارئ؟ وم ا
ھي المدة الزمني ة الت ي يمك ن فيھ ا اس تخدام التش غيل التلق ائي ف ي أثن اء وق وع ط ارئ
إشعاعي في محطة للقوى النووية أو في المنشآت النووية األخرى؟

ُ -٢-٥نظم االتصاالت

-١-٢-٥
-٢-٢-٥
-٣-٢-٥
-٤-٢-٥

ُنظم الھواتف :يبين نوع النظام المحلي )يدوي أو تلقائي( ومدى كفايته لمعالجة زي ادة
الحركة في أثناء وقوع طارئ إشعاعي؛
ُنظم اإلنترنت :يح َّدد الدعم المتاح لالتصال ع ن طري ق اإلنترن ت :الخط وط الھاتفي ة،
أو النطاق العريض ،أو الكابالت ،أو الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة؛
االتص االت باس تخدام الموج ات الدقيق ة :ھ ل ُنظ م الموج ات الدقيق ة مطلوب ة بس بب
االفتقار إلى الدعم الھاتفي ودعم اإلنترنت؟
االتص االت الراديوي ة :م ا ھ ي الق وانين الت ي ت ِّ
نظم اس تخدامھا؟ وھ ل توج د ت رددات
متاحة؟ ومن ھم المستعملون اآلخ رون ال ذين يمك ن أن ينش أ ع نھم ت داخل؟ وم ا م دى
أمان القنوات؟

 ٣-٥األمان واألمن
 -١-٣-٥ما ھي الحماية المتاحة من الشرطة المحلية في المنطقة المجاورة؟
 -٢-٣-٥إل ى أي م دى يمك ن االس تعانة بالش رطة المحلي ة والق وات العس كرية ف ي أثن اء وق وع
طارئ إشعاعي؟

٧١

 -٤-٥مرافق الطوارئ
 -١-٤-٥تبيَّن المرافق المحلية المخصصة لمكافحة الحرائق .وينبغي الحصول على رس ومات
ألقرب خط مياه رئيسي إلطفاء الحرائ ق ،عل ى أن تب ين الرس ومات حج م خ ط المي اه
وقدرته وضغط المياه فيه .ويشار إلى موقع مرافق مكافحة الحرائق بالنسبة للموقع؛
 -٢-٤-٥تبيَّن الخدمة الطبية المحلية:
المستشفى واإلسعاف؛

عيادة العالج اإلشعاعي والطب النووي؛

مركز عالج الحروق؛

مرافق إزالة التلوث؛

النقل الجوي إلى المراكز الطبية الرئيسية.

 -٥-٥دعم التصدي

-١-٤-٥
-٢-٤-٥
-٣-٤-٥

-٤-٤-٥
-٥-٤-٥

ما ھي نوعية خدمات الطوارئ؟
ھل تتاح خدمات مشتركة من مجمع أو موقع قريب؟
ھ ل تس مح بني ة الط رق بالوص ول بص ورة جي دة إل ى الموق ع ف ي ح االت الط وارئ
وبمس ارات جي دة إلخ الء الجمھ ور م ن المنطق ة المحيط ة بمحط ة الق وى النووي ة
والمنشآت النووية األخرى؟
ھل توجد سمات أخرى ،مثل المدارس ،والمتاجر ،والمرافق الترويحية؟
إلى أي مدى يمكن للعاملين التكلم والكتابة باللغة المستخدمة في وضع بطاق ات ت رقيم
الموقع وإعداد الوثائق في حالة وقوع طارئ إشعاعي؟

ُ -٦-٥نظم الوحدات
-١-٦-٥

-٢-٦-٥
-٣-٦-٥
-٤-٦-٥

ما ھو نظ ام الوح دات ال ذي سيس تخدم ف ي مع ايرة األجھ زة؟ )ھ ل ھ و النظ ام ال دولي
للوحدات(١٤
م ا ھ و نظ ام قي اس ال وزن واألبع اد المس تخدم ف ي المنطق ة؟ )ھ ل ھ و النظ ام ال دولي
للوحدات؟(
م ا ھ و نظ ام قي اس اإلش عاعات المس تخدم ف ي المنطق ة؟ )ھ ل ھ و النظ ام ال دولي
للوحدات؟(
ما ھو نظام القياس ال ذي يفض ل عل ى األرج ح اس تخدامه محلي ا ً ف ي األجھ زة وإع داد
الرسومات ووضع اإلجراءات في الموقع؟

 -٧-٥ن ُظم التواصل مع الجمھور
 -١-٧-٥ما ھي اللغات المستخدمة؟
 -٢-٧-٥ما ھي اللغات التي يمكن استخدامھا في التواصل؟

 ١٤النظ ام ال دولي للوح دات ) (International System of Unitsيش ار إلي ه اختص اراً ب األحرف الالتيني ة  ،SIوھ ي تس مية
مأخوذة عن العبارة الفرنسية .Système international d'unités
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التذييل الثالث
المساعدة الدولية في حاالت الطوارئ اإلشعاعية
ت ِّ
مثل اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي )’اتفاقية التبليغ المبكر‘( واتفاقية تقديم المس اعدة ف ي
حال ة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ إش عاعي )’اتفاقي ة تق ديم المس اعدة‘( ] [١٣الص كين الق انونيين
الرئيسيين اللذين يرسيان إطاراً دوليا ً لتيس ير تب ادل المعلوم ات وتق ديم المس اعدة ف وراً ف ي حال ة وق وع
طارئ إشعاعي بھدف التقليل إلى أدنى حد من العواقب.
واع ُتمدت اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ] [١٣في عام  ١٩٨٦في أعق اب ح ادث محط ة
تشرنوبل للقوى النووي ة .وتح دد ھ ذه االتفاقي ة نظام ا ً للتبلي غ ع ن الح وادث النووي ة الت ي تنط وي عل ى
إمكانية التس بب ف ي ح دوث انط الق ملم وس عب ر الح دود الدولي ة يمك ن أن تك ون ل ه أھمي ة م ن حي ث
األمان اإلشعاعي بالنسبة لدولة أخرى .وتقتضي االتفاقي ة م ن ال دول أن ُتبل غ ع ن وق ت وق وع الح ادث
وموقع ه وانطالقات ه اإلش عاعية وغي ر ذل ك م ن البيان ات األساس ية لتقي يم الحال ة .وي تم تبلي غ ال دول
المتضررة إما مباشرة أو عن طريق الوكالة ،كما يتم تبليغ الوكالة نفسھا .ويلزم اإلبالغ عن أي حادث
نووي ينطوي على مرافق وأنشطة منصوص عليھ ا ف ي الم ادة  .١وعم الً بالم ادة  ،٣يج وز لل دول أن
تبلغ عن وقوع حوادث أخرى خالف تلك المنصوص عليھا.
واع ُتمدت اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ] [١٣ف ي ع ام ١٩٨٦
ف ي أعق اب ح ادث محط ة تش رنوبل النووي ة ،وترس ي ھ ذه االتفاقي ة إط اراً دولي ا ً للتع اون ب ين ال دول
األطراف والوكال ة م ن أج ل تيس ير المس اعدة وال دعم ف وراً ف ي حال ة وق وع ح وادث نووي ة أو ح االت
طوارئ إشعاعية .وتقتضي االتفاقية من الدول تبليغ الوكالة بما لديھا من خبراء ومعدات ومواد أخ رى
يمكن إتاحتھ ا لتق ديم المس اعدة .وف ي ح ال توجي ه طل ب للحص ول عل ى ھ ذه المس اعدة ،تب ت ك ل دول ة
طرف فيما إذا ك ان بوس عھا تق ديم المس اعدة المطلوب ة ونط اق وش روط المس اعدة الت ي يمك ن تق ديمھا.
ويجوز تقديم المساعدة دون أية تكاليف ،على أن تراعى ،من بين جملة أمور أخرى ،احتياجات البلدان
النامية واالحتياجات الخاصة للبلدان التي ال تمل ك منش آت نووي ة .وتق وم الوكال ة ب دور نقط ة االتص ال
التي تتولى تنسيق ذلك التعاون عن طريق توصيل المعلومات ودعم الجھود وتوفير خدماتھا المتاحة.
وتكلَّف الوكالة بوظائف محددة بموجب ھاتين االتفاقيتين اللتين تشترك فيھم ا الوكال ة ،إل ى جان ب ع دد
م ن ال دول ،ويورات وم ،١٥ومنظم ة الص حة العالمي ة ،والمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة ،والف او،١٦
كأطراف كاملة.

-١

الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التصدي للطوارئ اإلشعاعية

تبين الخطة المشتركة للمنظمات الدولية من أجل التص دي للط وارئ )الخط ة المش تركة( ] [١٥اإلط ار
المش ترك ب ين الوك االت للتأھ ب والتص دي ألي ط ارئ إش عاعي فعل ي أو محتم ل أو متص ور دونم ا
١٥
١٦

االتحاد األوروبي للطاقة الذرية.
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
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اعتب ار لس ببه .ويقتص ر تطبي ق الخط ة المش تركة عل ى المنظم ات الدولي ة المش اركة ،وھ ي المفوض ية
األوروبية ،١٧واليوروبول ،١٨والفاو ،والوكالة ،واإليكاو ،١٩واإلنتربول ،٢٠والمنظم ة البحري ة الدولي ة،
ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبل دان
األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومكتب األم م المتح دة لتنس يق الش ؤون اإلنس انية ،ومكت ب
األمم المتحدة لشؤون الفض اء الخ ارجي ،ولجن ة األم م المتح دة العلمي ة المعني ة بآث ار اإلش عاع ال ذري،
ومنظمة الص حة العالمي ة ،والمنظم ة العالمي ة لألرص اد الجوي ة .والوكال ة ھ ي الھيئ ة الرئيس ية القائم ة
على تنسيق صون الخطة المشتركة التي يعاد إصدارھا كل سنتين.

-٢

شبكة المساعدة على التصدي

تضطلع الوكالة بدور مرك زي ف ي تنس يق المس اعدة الدولي ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي .واتفق ت
األطراف في اتفاقية تقديم المساعدة ] [١٣على أن يتعاون كل منھا مع اآلخر ومع الوكالة لتيسير تقديم
المساعدة فوراً في حالة وقوع طارئ إش عاعي م ن أج ل التخفي ف م ن عواقب ه .وف ي إط ار اس تراتيجية
الوكالة لدعم التنفيذ العملي التفاقية تقديم المس اعدة وس عيا ً إل ى تنس يق التص دي الع المي ،يت ولى مرك ز
الحادث ات والط وارئ الت ابع للوكال ة إدارة ش بكة المس اعدة عل ى التص دي الت ي تض م ق درات التص دي
الوطنية القادرة على التصدي بسرعة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية ] [٢٣إذا طلبت دولة الحادث ذلك.
وش بكة المس اعدة عل ى التص دي ھ ي ش بكة م ن الس لطات المختص ة الق ادرة عل ى تق ديم المس اعدة
المتخصصة والمستعدة لتق ديم تل ك المس اعدة إذا ُ
طل ب منھ ا ذل ك ،عل ى ي د ع املين م درَّ بين ومج َّھ زين
ومؤھلين عل ى النح و المناس ب وق ادرين عل ى التص دي بس رعة وبفعالي ة للحادث ات وح االت الط وارئ
اإلشعاعية .ويمكن تنشيط شبكة المساعدة على التصدي بموجب اتفاقية تقديم المساعدة ف ي حال ة وق وع
طارئ إشعاعي مثل:
 حادثات المنشآت النووية؛
 المصادر الم ِّ
شعة المفقودة أو المسروقة أو التالفة؛
 األعمال اإليذائية التي تنطوي على مواد مشعة.
وتھدف شبكة المساعدة على التصدي إلى تيسير المساعدة في حال ة وق وع ط ارئ إش عاعي ف ي الوق ت
المناس ب وبطريق ة فعال ة وعل ى أس اس إقليم ي م ن حي ث المب دأ .وتي ِّس ر الش بكة أيض ا ً تنس يق ق درات
المس اعدة ف ي ح االت الط وارئ ،وتب ادل المعلوم ات ذات الص لة والتعقيب ات بش أن الخب رات ،وتك ِّم ل
مبادرات الوكالة الرامية إلى تعزيز التأھب والتصدي للطوارئ في دولھا األعضاء.
ويجوز تق ديم المس اعدة ف ي ش كل ف رق ميداني ة ،أو يمك ن تق ديمھا ع ن بُع د م ن مكات ب الدول ة الداعم ة
ومختبراتھ ا .ويح َّدد ن وع وش كل المس اعدة وي تم االتف اق عليھم ا ف ي خط ة عم ل ي تم إع دادھا لتق ديم
المس اعدة المطلوب ة .وتق ع عل ى ك ل س لطة مختص ة المس ؤولية ع ن التأك د م ن أن م وظفي التص دي
مؤھل ون ألداء وظ ائفھم وواجب اتھم المكلَّف ين بھ ا .ويتوق ع أن يك ون المتص دون مجھ زين بك ل عناص ر
العمل الالزمة ألداء مھام الطوارئ بفعالية وفقا ً للخطوط التوجيھية التقنية واإلدارية الدولية.
١٧
١٨
١٩
٢٠

مفوضية الجماعات األوروبية.
مكتب الشرطة األوروبي.
منظمة الطيران المدني الدولي.
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
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التذييل الرابع
استعراض إجراءات التأھب للطوارئ
استعراض إجراءات التأھب للطوارئ ھو خدمة تقدمھا الوكالة إلج راء تقي يم مس تقل للتأھ ب للط وارئ
اإلشعاعية التي تق ع ف ي ال دول .ويرك ز اس تعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ عل ى التأھ ب للتص دي
للطوارئ اإلشعاعية .وينصب تركيزه الرئيس ي عل ى تقي يم الق درة عل ى التص دي لتل ك الح االت ول يس
على أمان المرافق أو الممارسات .ويمكن لبعثات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ إذا توافقت مع
المع الم الرئيس ية لعملي ة تط وير البني ة األساس ية الوطني ة للق وى النووي ة أن تش كل أداة قوي ة لتط وير
قدرات التصدي للطوارئ في الدول التي تشرع في برامج للقوى النووية.
وخدم ة اس تعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ الت ي تق َّدم من ذ ع ام  ١٩٩٩ھ ي تقي يم يق َّدم عل ى ي د
مجموع ة م ن الخب راء ال دوليين ال ذين ي تم اختي ارھم عل ى أس اس خب رتھم ف ي تل ك االستعراض ات
ومعرفتھم بالمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات وقدرتھم على إدراك وفھم جوانب قوة مختلف ال ُنظم
والترتيبات الوطنية .ويستند استعراض إجراءات التأھب للطوارئ إلى الخطوط التوجيھية الدولي ة ]،٢
و ،٤و [٥وأفضل الممارسات التي تنتھجھا الدول في تطوير قدرات التأھب والتصدي للطوارئ .وھذه
االستعراضات ليس ت تقريري ة أو جام دة ،ولكنھ ا تأخ ذ ف ي االعتب ار الس ياق العمل ي ف ي الدول ة وتؤك د
الس مات اإليجابي ة الت ي تم ِّي ز ’طريق ة العم ل‘ ف ي تل ك الدول ة .وم ن النت ائج المھم ة الت ي تفرزھ ا
استعراض ات إج راءات التأھ ب للط وارئ المش ورة المؤھل ة بش أن م ا ينبغ ي أن تق وم ب ه الدول ة ف ي
المس تقبل القري ب وعل ى األج ل األط ول حت ى تك ون ج اھزة لوقاي ة الجمھ ور والبيئ ة ف ي حال ة وق وع
طارئ إشعاعي في محطة للقوى النووية أو في منشآت نووية أخرى.
ويغطي استعراض إجراءات التأھب للطوارئ نطاقا ً واسعا ً يب دأ م ن تقي يم الترتيب ات ف ي منش أة مح ددة
وصوالً إلى التقييم الكامل لكل الترتيبات في الدولة الطالبة ،بما في ذل ك الترتيب ات المتخ ذة ف ي الموق ع
وخارج الموقع وعلى الصعيد الوطني .والمنطلق الذي يب دأ من ه تحدي د نط اق ومحت وى التقي يم ف ي ك ل
الحاالت ھو تصنيف المرافق المحدد في المرجع رقم .[٢] GS-R-2
ويمكن للدول التي تعكف على تطوير برنامج للقوى النووية أن تستفيد من خدمة اس تعراض إج راءات
التأھب للطوارئ نظراً لألھداف التالية التي ترمي ھذه الخدمة إلى تحقيقھا:




مقارن ة ترتيب ات الدول ة الت ي تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة م ع المع ايير الدولي ة وأفض ل
الممارسات المعمول بھا؛
المبادرة بإجراء تقييم أساسي للترتيبات الراسخة الت ي تط َّورت بم رور الوق ت والت ي يعتق د اآلن
أنھا تنطوي على بعض جوانب القصور؛
االستفادة من خبرة أعضاء فرق ة اس تعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ ع ن طري ق النظ ر ف ي
الطريقة التي نجحت بھا الدول األخرى في تنفيذ حلول ابتكارية وفعالة؛
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التأكد من أن الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية قد ن ّف َذت بفعالية وبما يتف ق م ع المع الم
الرئيس ية لبعث ة اس تعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ ،ترتيب ات عملي ة ف ي ح دود القي ود الت ي
تفرضھا الظروف المحلية ويمكن تنفيذھا بفعالية؛
تحديد ما إذا كان اإلطار القانوني يكفل مجموع ة مالئم ة م ن الترتيب ات لك ل أن واع المراف ق بم ا
يعبِّر عن النطاق الكامل للمخاطر التي تنطبق على تلك األنواع من المرافق؛
إبراز الجوانب اإليجابية والسلبية للترتيبات؛
تحديد أولويات الجوانب التي في حاجة إلى تحسين في ظل االعتراف بقلة الموارد؛
إبراز الحاجة إلى تدريب إضافي؛
تحديد األھداف الممكنة لتمرينات الطوارئ في المستقبل؛
تقييم جوانب الترتيبات التي يعتقد أنھا غير كافية أو التي في حاجة إلى استعراض مستقل؛
زيادة االھتمام بالتخطيط للطوارئ في الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية؛
إثبات االلتزام باألمان وبخاصة التأھب والتصدي للطوارئ من جانب حكومة الدولة التي تش رع
في برنامج للقوى النووية.

وفيما يلي الفوائد الرئيسية التي يحققھا إيفاد بعثات منتظمة الستعراض إجراءات التأھب للطوارئ:





الحف اظ عل ى مص داقية برن امج التأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي الدول ة الت ي تش رع ف ي برن امج
للقوى النووية أو تعزيز ذلك البرنامج؛
التعرف بطريقة موضوعية وغير متحيِّزة على المجاالت التي قد تكون في حاجة إلى تحسينات؛
إتاحة معلومات إل ى ال دول األخ رى ع ن أفض ل الممارس ات المتبع ة ف ي الدول ة الت ي تش رع ف ي
برنامج للقوى النووية؛
تقديم ضمانات مستقلة تؤكد أن برنامج التأھب والتصدي للط وارئ يس ير ف ي مس اره الس ليم م ن
أج ل إرس اء ترتيب ات مالئم ة للتص دي ألي ط ارئ ن ووي أو إش عاعي قب ل تس ليم الوق ود إل ى
المرفق.

وال يمكن إجراء استعراض إلج راءات التأھ ب للط وارئ إالّ بتع اون كام ل م ن الدول ة .وس وف يتع يَّن
على الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية كي تحقق أقصى استفادة من التقييم أن تكون مس تعدة
لتنظيم اجتماع ات ووص ف الترتيب ات بالتفص يل وتق ديم الوث ائق وإج راء ج والت إل ى المراف ق وإتاح ة
إمكانية الوصول إلى المعدات المستخدمة في عمليات التصدي للطوارئ.
وفيما يلي مراحل استعراض إجراءات التأھب للطوارئ:





٧٦

استالم طلب من حكومة الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية يتم على إث ره إب رام م ذكرة
تفاھم بين الدولة والوكالة؛
إعداد تقييم ذاتي وفقا ً للقوائم المرجعية العامة الستعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ بم ا يكف ل
إرساء األساس الذي تستند إليه الزيارة التحضيرية؛
االتفاق على نطاق االستعراض ومحتواه وجدوله الزمني؛
تعيين فرقة االستعراض؛







جم ع المعلوم ات ع ن الترتيب ات م ن خ الل االجتماع ات والمق ابالت و استقص اء المراف ق
والمعدات؛
تقييم المعلومات التي تجمعھا فرقة االستعراض على أساس المعايير والقواعد المحددة سلفاً؛
األولية؛
إحاطة أخيرة من فرقة االستعراض على أساس االستنتاجات َّ
عرض التقرير النھائي على الدولة التي تشرع في برنامج للقوى النووية؛
إيفاد بعثة متابعة بعد االنتھاء من بعثة االستعراض الرئيسية.

ويو ِّقع كل أعضاء الفرقة اتفاق بشأن السرية قبل زيارة الدولة التي تش رع ف ي برن امج للق وى النووي ة.
وال يصدر تقرير استعراض إجراءات التأھب للطوارئ إالّ تحت جناح الس رية للدول ة الت ي تش رع ف ي
برنامج للقوى النووية ما لم توافق تلك الدولة على توزيعه على نطاق أوسع.
وتلتزم الوكالة بضمان جودة خدمة استعراض إجراءات التأھب للطوارئ .وتشجَّ ع الدول على التع اون
م ع الوكال ة ع ن طري ق طل ب خدم ة اس تعراض إج راءات التأھ ب للط وارئ وت وفير الخب راء ال ذين
يقومون بإجرائھا في بلدان أخرى.
وتش ِّكل ق وائم التقي يم المرجعي ة ال واردة ف ي الج دول  ٧وس يلة تم ِّك ن ال دول م ن تقي يم مس توى امتثالھ ا
للمتطلبات الدولية ] [٢واإلرشادات ] [٤المتعلقة بالتأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية.
الج دول  :٧القائم ة المرجعي ة لتقي يم مس توى االمتث ال لمتطلب ات الوكال ة بش أن ق درات التأھ ب
والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
العنصر الرئيسي
 -١المسؤوليات األساسية

معايير التقييم
-١-١

إنشاء ھيئة أو منظمة حكومية )أو تحديد ھيئة أو منظمة قائمة(
للقيام بدور سلطة التنسيق الوطنية

-٢-١

تحديد وظائف ومسؤوليات المش ِّغلين وأجھ زة التص دي تحدي داً
واضحا ً وضمان فھمھا من جانب كل أجھزة التصدي

-٣-١

إنش اء نظ ام رق ابي وتفتيش ي لتق ديم ض مانات معقول ة تؤك د
إرس اء ترتيب ات للتأھ ب والتص دي للط وارئ ف ي ك ل
المرافق/الممارسات

-١-٢

إج راءات تقييم ات للتھدي دات ف ي مراف ق وأنش طة الدول ة
وتص نيفھا وفق ا ً لفئ ات التھدي دات الخم س المح ددة ف ي الج دول
األول من المرجع [٢] GS-R-2

 -٣إقام ة إدارة وعملي ات -١-٣
الطوارئ

وضع ترتيبات لتنسيق عملية التصدي للط وارئ الت ي تض طلع
بھ ا جمي ع أجھ زة التص دي خ ارج الموق ع م ع عملي ة التص دي
داخ ل الموق ع ك ي تش مل نظام ا ً للقي ادة وال تحكم ف ي التص دي
المحلي والوطني ألي طارئ إشعاعي

 -٢تقييم التھديدات

٧٧

 -٤التحدي
والتفعيل

د والتبلي

غ -١-٤

إنشاء نقطة اتصال تعمل على مدار اليوم طوال أيام األسبوع

-٢-٤

التأك د م ن أن م ديري مراف ق معالج ة الخ ردة المعدني ة ف ي
الموق ع والم وظفين المس ؤولين عن د الح دود عل ى عل م
بالمؤشرات التي تنبئ بوق وع ط ارئ إش عاعي ،وأنھ م ق ادرون
على اتخاذ إجراءات فورية

-٣-٤

التأكد من أن طالئع المتصدين على علم بالمؤشرات التي تنبئ
بوق وع ط ارئ إش عاعي وأنھ م عل ى معرف ة ب إجراءات التبلي غ
المالئمة وغيرھا من اإلجراءات الفوري ة المس َّوغ اتخاذھ ا ف ي
حالة االشتباه بوقوع طارئ إشعاعي

-٤-٤

إنش اء نظ ام للمب ادرة ف وراً بالتص دي خ ارج الموق ع ف ي حال ة
وقوع طارئ إشعاعي

-٥-٤

ضمان وجود عدد كا ٍ
ف من العاملين لدى أجھزة التصدي

-٦-٤

تعري ف الوكال ة وال دول األخ رى بنقط ة التح ذير واالتص ال
الوحيدة المسؤولة عن تلقي بالغات الطوارئ والمعلومات م ن
سائر الدول وتلقي المعلومات من الوكالة

 -٥اتخاذ إجراءات تخفيفية -١-٥

وضع ترتيب ات م ن أج ل ت وفير الخب رة الفني ة والخ دمات ف وراً
في مجال الوقاية من اإلشعاعات للمسؤولين المحليين ولطالئ ع
المتص دين لح االت ط وارئ فعلي ة أو محتمل ة تنط وي عل ى
ممارسات مندرجة في فئة التھديدات الرابعة

-٢-٥

ضمان إصدار تعليمات أساس ية للمش ِّغل المعن ي بممارس ة م ن
الممارس ات المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات الرابع ة لتمكين ه م ن
تخفيف حدة عواقب حالة الطوارئ

-٣-٥

وضع ترتيبات لبدء بحث فوري وإصدار تح ذير للجمھ ور ف ي
حالة فقد مصدر خطر

-٤-٥

وضع ترتيبات تكفل اتخاذ إجراءات تخفيفي ة للحيلول ة دون أي
تص اعد ف ي التھدي دات ،وإلع ادة المرف ق إل ى حال ة مأمون ة
ومس تقرة ،وللح د م ن احتم االت انط الق م واد مش عة أو
التعرض لإلش عاعات ،ولتخفي ف ح دة العواق ب الت ي ت نجم ع ن
أي انطالق أو تعرض فعلي

 -٦اتخ اذ إج راءات وقائي ة -١-٦
عاجلة

اتباع المعايير الوطنية ف ي اتخ اذ إج راءات وقائي ة عاجل ة وفق ا ً
للمعايير الدولية ذات الصلة

-٢-٦

وضع ترتيبات لصنع القرارات وتنفيذھا على نح و فع ال بش أن
اإلجراءات الوقائية العاجلة الواجب اتخاذھا خارج الموقع

-٣-٦

وض ع ترتيب ات تكف ل أم ان جمي ع األش خاص الموج ودين ف ي
الموقع في حالة وقوع طارئ إشعاعي

٧٨

 -٧ت وفير معلوم ات -١-٧
ات
دار تعليم
وإص
وتحذيرات للجمھور

وضع ترتيبات تكفل توفير تحذيرات وإص دار تعليم ات فوري ة
للفئات السكانية الدائمة والرحالة والخاصة ،أو للمس ؤولين ع ن
تل ك الفئ ات ،وللمراف ق الخاص ة داخ ل من اطق الط وارئ ف ور
اإلعالن عن رتبة طوارئ

ال -١-٨

وض ع ترتيب ات التخ اذ كاف ة الت دابير الممكن ة عملي ا ً لت وفير
الوقاي ة م ن أج ل (١) :عم ال الط وارئ ف ي فئ ات التھدي دات
األول ى أو الثاني ة أو الثالث ة المتعلق ة ب المرافق أو ف ي منطق ة
اإلج راءات االحترازي ة أو ف ي منطق ة تخط يط اإلج راءات
الوقائي ة العاجل ة؛ ) (٢األخص ائيون اإلش عاعيون ومس ؤولو
الوقاي ة م ن اإلش عاعات ،وفري ق المقيِّم ين اإلش عاعيين ف ي
حاالت الطوارئ ،والعاملون الطبيون الذين يجوز لھم التصدي
لحاالت الطوارئ اإلشعاعية

-١-٩

جب ة للت دخل ف ي ح االت
تحديد مستويات تشغيلية افتراض ية مو ِ
الطوارئ اإلشعاعية

 -٨وقاي
الطوارئ

-٩

ة عم

األولي
تقييم الطور َّ

 -١٠إدارة التص
الطبي

دي  -١-١٠وض ع ترتيب ات تكف ل إلم ام الممارس ين الع امين وم وظفي
الط وارئ ب األعراض الطبي ة الت ي ت نم ع ن ح دوث تع رض
لإلش عاعات ،وب إجراءات التبلي غ المالئم ة ف ي حال ة االش تباه
بوقوع طارئ إشعاعي
األول ي
 -٢-١٠وض ع ترتيب ات عل ى المس توى ال وطني لت وفير الع الج َّ
لمن تعرضوا لإلشعاعات أو تلوثوا بھا

 -١١إبق اء الجمھ ور عل ى  -١-١١وض ع ترتيب ات لتزوي د الجمھ ور ف ي حين ه بمعلوم ات مفي دة
وص ادقة ومتس قة ،والتص دي للمعلوم ات غي ر الص حيحة
علم بمجريات األمور
والش ائعات ،واالس تجابة لطلب ات المعلوم ات ال واردة م ن
الجمھور ومن الوسائل اإلخبارية واإلعالمية
 -١٢اتخاذ تدابير زراعية  -١-١٢اتباع المعايير الوطنية في اتخاذ تدابير زراعية مضادة
مض ادة وت دابير مض ادة  -٢-١٢وض ع ترتيب ات ترك ز عل ى اس تخدام الق درات القائم ة التخ اذ
لالب تالع وإج راءات وقائي ة
تدابير زراعية مضادة فعالة
أطول أجالً
 -١٣تخفيف حدة العواقب  -١-١٣وض ع ترتيب ات للتص دي لش واغل الجمھ ور ف ي ح االت
غير اإلشعاعية الناجمة ع ن
الطوارئ اإلشعاعية الفعلية أو المحتملة
الط وارئ اإلش عاعية
والتصدي
 -١٤إج راء عملي ات  -١-١٤وضع ترتيبات لالنتقال من طور الطوارئ إل ى عملي ات إع ادة
إلع ادة األوض اع إل ى
األوضاع إلى طبيعتھا على األجل األطول
طبيعتھا

٧٩

 -١٥المتطلب ات الخاص ة  -١-١٥وضع خطط طوارئ متسقة مع التھديد ومنسَّقة م ع ك ل أجھ زة
بالبنية األساسية
التصدي
 -٢-١٥ض مان قي ام المنظم ات المش ِّغلة وأجھ زة التص دي بوض ع
اإلجراءات المطلوبة ألداء وظائفھا في مجال التصدي
 -٣-١٥ت وفير م ا يكف ي م ن األدوات واألجھ زة واإلم دادات والمع دات
و ُنظم االتصال والمرافق والوثائق ،م ع التركي ز عل ى اس تخدام
القدرات القائمة
 -٤-١٥تحديد المرافق التي سيجري فيھا أداء ما يلي :تنسيق إجراءات
التص دي داخ ل الموق ع ،وتنس يق إج راءات التص دي المحلي ة
خ ارج الموق ع )اإلش عاعية والتقليدي ة( وتنس يق إج راءات
التص دي الوطني ة ،وتنس يق اإلع الم ،وتنس يق الرص د والتقي يم
خارج الموقع
 -٥-١٥وضع ترتيب ات الختي ار الع املين وت دريبھم ،م ع التركي ز عل ى
استخدام القدرات القائمة
 -٦-١٥إجراء تمرينات وتدريبات لضمان أن جميع الوظ ائف المح ددة
المطل وب أداؤھ ا م ن أج ل التص دي للط وارئ ،وك ذلك جمي ع
ال روابط التنظيمي ة ب ين المراف ق ف ي فئ ة التھدي دات األول ى أو
الثانية أو الثالثة ،والبرامج التي توضع على المس توى ال وطني
بالنسبة لفئات التھديدات الرابعة أو الخامسة ،يتم اختبارھا على
فترات مناسبة
 -٧-١٥وض ع ترتيب ات لض مان اللياق ة التش غيلية والعولي ة لجمي ع
اإلمدادات والمعدات و ُنظم االتصاالت والمرافق المطلوبة عن د
وقوع طارئ إشعاعي

٨٠

التذييل الخامس
المنشورات الصادرة عن الوكالة بشأن التأھب والتصدي للطوارئ اإلشعاعية
من وظائف الوكالة المنصوص عليھا في نظامھا األساسي أن تضع أو تعتمد معايير أمان بقص د وقاي ة
الص حة واألرواح والممتلك ات والبيئ ة عن د تط وير وتطبي ق الطاق ة النووي ة لألغ راض الس لمية ،وأن
تساعد الدول على تطبي ق تل ك المع ايير .وع الوة عل ى ذل ك ،تف رض اتفاقي ة التبلي غ المبك ر ع ن وق وع
حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وق وع ح ادث ن ووي أو ط ارئ إش عاعي ] [١٣التزام ات
مح ددة عل ى األط راف المعني ة وعل ى الوكال ة .ووف ا ًء بھ ذه االلتزام ات ،تض ع الوكال ة مع ايير لألم ان
ومنشورات متصلة بالطوارئ تشمل ما يلي:




-١

متطلبات األمان التي يجب تلبيتھا من أجل ضمان وقاية األشخاص والبيئة ][٢؛
أدل ة األم ان الت ي تق ِّدم توص يات وإرش ادات بش أن الطريق ة الت ي يمك ن بھ ا االمتث ال لمتطلب ات
األمان ][٥ ،٤؛
سلس لة منش ورات التأھ ب والتص دي للط وارئ ) (EPRالت ي تتض من خطوط ا ً توجيھي ة عملي ة
للتأھب والتصدي للطوارئ وترد مناقشتھا أدناه.
المنشور  :EPR-METHODطريقة لوضع ترتيبات التصدي للطوارئ النووية أو اإلشعاعية

يھدف ھذا المنشور إلى توفير مورد عملي من أجل التخطيط للطوارئ وللوف اء جزئي ا ً بالمھ ام المس ندة
إلى الوكالة في اتفاقية تقديم المساعدة ] .[١٣وإذا اس ُتخدم ھذا المنش ور بفعالي ة فإن ه سيس اعد مس تعمليه
على إرساء قدرة تكفل التصدي على نحو كا ٍ
ف ألي طارئ إشعاعي.
ويتضمن المنشور  [٦] EPR-METHODاألدوات والمعلوم ات المطلوب ة لتط وير ق درة عل ى التص دي
وفقا ً للمتطلبات الدولية ] .[٢ويشمل المنشور إرش ادات مو َّس عة مستخلص ة م ن ال دروس المس تفادة م ن
ح االت الط وارئ الس ابقة .ويق ِّدم المنش ور أدوات إلج راء تقي يم للتھدي دات ،وإس ناد المھ ام )تحدي د
المس ؤوليات( وطريق ة تلبي ة المتطلب ات الوظيفي ة والمتطلب ات الخاص ة بالبني ة األساس ية المح ددة ف ي
المنش ور رق م  .GS-R-2وع الوة عل ى ذل ك ،يتض من المنش ور وص فا ً يتن اول التص دي لك ل مجموع ة
ح االت الط وارئ الممكن ة )مف اھيم العملي ات( وأدل ة عملي ة تب ين بالتفص يل إج راءات التص دي ف ي
مجموعة من حاالت الطوارئ اإلشعاعية )مثل أجھزة نشر اإلش عاعات ،واألجھ زة النووي ة االرتجالي ة
الصنع( .ويتضمن المنشور أيضا ً معلومات تتعلق بالمنھجيات والتقني ات والنت ائج المتاح ة ف ي البح وث
المتص لة بالتص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية .ويع رض أيض ا ً أس لوبا ً عملي ا ً ت درجيا ً يكف ل إرس اء
قدرات متكاملة بشأن التصدي للطوارئ على صعيد المش ِّغلين وعلى الصعيد المحلي والوطني.
ويتألف المنش ور  EPR-METHODم ن  ٤أقس ام و ١٧ملحق ا ً .ويس تعرض القس م  ٢المف اھيم األساس ية
ويتناول بالوص ف الخط وات العام ة الواج ب اتباعھ ا م ن أج ل إرس اء ق درة وافي ة للتص دي للط وارئ.
ويوضح ھذا القسم أيضا ً كيفية اختيار فئ ة التھدي دات المناس بة المنطبق ة عل ى الممارس ات ف ي أي دول ة
معيَّنة .ويتضمن القسم  ٣صحيفة عمل لتحديد وإسناد المھام الحيوية ،أي قائمة بالمھام األساسية لنج اح
٨١

أي تصد .ويتضمن القسم  ٤توص يفات لح االت الط وارئ العنيف ة ،وتوص يفات لالس تجابة المثل ى لمث ل
تلك الحاالت ،وقائمة مرجعية تفصيلية تتضمن العناصر الرئيسية الت ي يتع يَّن عل ى الق ائمين ب التخطيط
للطوارئ النظر فيھا عند تطوير وإدامة القدرة عل ى التص دي لح االت الط وارئ اإلش عاعية .وتتض من
المالحق مزيداً من التفصيالت أو اإليضاحات:
التذييل :١
التذييل :٢
التذييل :٣
التذييل :٤
التذييل :٥
التذييل :٦
التذييل :٧
التذييل :٨
التذييل :٩
التذييل :١٠
التذييل :١١
التذييل :١٢
التذييل :١٣
التذييل :١٤
التذييل :١٥
التذييل :١٦
التذييل :١٧

مستويات التدخل واإلجراءات العامة )تم تحديثه في المرجع ]([٥؛
المستويات اإلجرائية الموجبة للتدخل تحت أي ظروف )تم تحديثه في المرجع ]([٥؛
مستويات إرشادية لعمال الطوارئ )تم تحديثه في المرجع ]([٥؛
فئات التھديدات النمطية المتعلقة بالممارسات؛
أحجام المناطق )تم تحديثه في المرجع ]([٤؛
األولي لھذه الطوارئ؛
تصنيف طوارئ المرافق ،وإجراءات التصدي َّ
أدلة إجراءات الطوارئ اإلشعاعية )تم تحديثه في المرجع ]([١١؛
الكميات الخطيرة من المواد المشعة )تم تحديثه في المرجع ]([١٧؛
المعلومات المطلوبة لعملية التخطيط؛
أھداف التصدي الزمنية )تم تحديثه في المرجع ]([٤؛
اإلجراءات الوقائية العاجلة لمرافق فئتي التھديدات األولى والثانية؛
مالمح خطط وإجراءات الطوارئ؛
تنظيم التصدي للطوارئ )تم تحديثه في المرجع ]([١١؛
مرافق وأماكن الطوارئ؛
فرقة التصدي اإلشعاعي للطوارئ )تم تحديثه في المرجع ]([١١؛
معدات الوقاية اإلشعاعية لعمال الطوارئ داخل الموقع؛
تصنيف األعمال اإلرھابية والتھديدات المتعلقة بھا.

ويتفق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] [٢ويك ِّم ل اإلرش ادات ال واردة فـ ـي دليـ ـل األم ـان رقـ ـم
 ،[٤] GS-G-2.1ودلي ل األم ان رق م  [٥] GSG-2والمنش ور  [١٦] EPR-D-VALUESوالمنش ـور
.[١١] EPR-FIRST RESPONDERS
-٢

المنش ور  :EPR-MEDICALاإلج راءات العام ة للتص دي الطب ي ف ي ح االت الط وارئ
اإلشعاعية

ص در المنش ور  [١٦] EPR-MEDICALتح ت رعاي ة مش تركة م ن الوكال ة ومنظم ة الص حة العالمي ة
ويتفق مع المتطلبات الدولي ة ] .[٢ويس تفيد ھ ذا المنش ور م ن تقري ر األم ان المتعل ق بتخط يط التص دي
الطب ي للح وادث اإلش عاعية ] .[٣١وينبغ ي اس تخدام اإلج راءات ال واردة ف ي ھ ذا ال دليل ف ي مرحل ة
التأھب لتدريب العاملين الطبيين المشاركين في التصدي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية.
والھدف من ھذا الدليل ھو تزويد األوساط الطبية بإرش ادات عملي ة بش أن التأھ ب والتص دي للط وارئ
من الناحية الطبية ،ويتناول بالوصف المھام واإلجراءات الواجب اتخاذھا من مختلف األفراد في البنية
األساس ية الوطني ة أو اإلقليمي ة أو المحلي ة وفق ا ً للمع ايير الدولي ة .ويق ِّدم ال دليل األدوات واإلج راءات
٨٢

األول ي لح االت الط وارئ اإلش عاعية.
العام ة والبيان ات المطلوب ة لتقي يم الجرع ات والتص دي الطب ي َّ
ويوض ح ال دليل أدوار ومس ؤوليات أعض اء جھ از التص دي الطب ي ف ي ح االت الط وارئ داخ ل جھ از
التصدي العام .ويتضمن الدليل إجراءات التصدي العامة التي يتعيَّن على العاملين الطبي ين اتباعھ ا ف ي
التصدي لمختلف أنواع حاالت الط وارئ اإلش عاعية وف ي مختل ف مراح ل التص دي لح االت الط وارئ
)في مسرح الطوارئ ،وقبل الوصول إلى المستشفى ،وفي المستشفى( وفي أثناء المرحلة المبكرة الت ي
تسبق حالة الطوارئ )أي بعد شھر أو شھرين تقريبا ً من وقوع حالة الطوارئ(.
وينقسم الدليل إلى أقسام على أساس ھيكل مفترض للتصدي الطبي .ويتضمن كل قس م إج راءات عام ة
َّ
وينظم كل إجراء حسب الترتيب الذي تن َّفذ به على األرجح إجراءات التصدي .ويتض من القس م
للتنفيذ.
أل ف إج راءات عام ة لب دء التص دي ،ويتن اول القس م ب اء إج راءات اإلدارة الطبي ة ،ويش مل القس م ج يم
إجراءات تبين الخطوات األولى التي يتعيَّن على الع املين الطبي ين اتخاذھ ا ف ي مس رح الط وارئ )قب ل
الوص ول إل ى المستش فى( ،ويتن اول القس م دال الخط وات المتخ ذة عل ى مس توى المستش فى ،ويتض من
القسم ھاء إجراءات للتعامل مع العواقب النفسية الناجمة عن حاالت الطوارئ .وأخيراً ،يتض من القس م
واو اإلج راءات الالزم ة لتقي يم الجرع ة ،ويتن اول القس م زاي بالوص ف إج راءات التص دي ف ي مج ال
الصحة العامة .وتتضمن التذييالت االثني عشر التي تلي تلك األقسام معلومات الدعم الضرورية:
التذييل األول:
التذييل الثاني:
التذييل الثالث:
التذييل الرابع:
التذييل الخامس:
التذييل السادس:
التذييل السابع:
التذييل الثامن:
التذييل التاسع:
التذييل العاشر:
التذييل الحادي عشر:
التذييل الثاني عشر:

مسؤوليات السلطة الصحية
التصدي الفوري في مجال الصحة العامة
خط ة وزارة الص حة للتص دي الطب ي لح االت الط وارئ اإلش عاعية )مخط ط
عام(
خطة المستشفيات للتصدي الطبي لحاالت الطوارئ اإلشعاعية )مخطط عام(
ھيكل التصدي الطبي في جھاز التصدي للطوارئ
المعدات واإلمدادات
اآلثار النفسية :اعتبارات اإلدارة والوقاية
إجراءات نزع مالبس الضحايا المصابين بتلوث إشعاعي
خطط منطقة االستقبال في المستشفى للتعامل مع اإلصابات الملوثة
اعتبارات بشأن التصدي لألفعال اإليذائية المنطوية على مواد مشعة
النظام الدولي للمساعدة الطبية في الطوارئ اإلشعاعية
البيانات المطلوبة لتقييم الجرعة الداخلي ة ف ي حال ة استنش اق واب تالع نوي دات
مشعة

ويتف ق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] [٢ويك ِّم ل اإلرش ادات ال واردة ف ي دلي ل األمـ ـان
رقـ ـم  [٥] GSG-2والمنش ور  [٦] EPR-METHODوالمنش ور  [١٧] EPR-D-VALUESوالمنشـ ـور
.[١١] EPR-FIRST RESPONDERS

٨٣

-٣

المنش ور  :EPR-EXERCISEإع داد وإج راء وتقي يم تم ارين واختب ار التأھ ب للط وارئ
النووية أو اإلشعاعية

يس تفيد ھ ذا المنش ور ] [١٨م ن التوص يات العملي ة بش أن التمرين ات والت دريبات ال واردة ف ي المنش ور
.[٦] EPR-METHOD
والغرض من ھذا المنشور ھو تقديم إرشادات عملية للقائمين بالتخطيط من أج ل إع داد وإج راء وتقي يم
تمرينات التصدي للطوارئ بكفاءة وبفعالية .ويغطي ھذا المنشور تمرينات التصدي لح االت الط وارئ
الت ي تنط وي عل ى ك ل أن واع الممارس ات اإلش عاعية المندرج ة ف ي فئ ات التھدي دات م ن األول ى إل ى
الخامسة .ويش مل المنش ور أيض ا ً قس ما ً ع ن االعتب ارات الخاص ة المتعلق ة بتمرين ات التص دي لح االت
الطوارئ الناشئة عن األفعال اإليذائية.
ويرك ز المنش ور  EPR-EXERCISEبالدرج ة األول ى عل ى عملي ة إع داد تمرين ات واس عة النط اق
والسيطرة عليھا ،أي التمرينات الجزئية أو الواسعة النطاق باالقتران مع التمرين الميداني .وال تختل ف
العملية المتبعة في التمرينات األضيق نطاقا ً عن التمرينات الواسعة النطاق ،ولكنھا تتطلب جھداً ووقت ا ً
أقل وقد ال يلزم إجراء بعض أجزاء العملية .ويمكن في ھذه التمرينات استخدام اإلرشادات الواردة ف ي
ھذا المنشور ،وإن كان يتعيَّن على المنظمين استخدام تقديرھم الشخصي للبت في الخطوات التي يمكن
تقليصھا أو إلغاؤھا.
ويب دأ المنش ور  EPR-EXERCISEبع رض المف اھيم العام ة ف ي مج ال التأھ ب والتص دي للط وارئ
والعملية التي ينطوي عليھا تنظيم تمرين للطوارئ .ويبين المنشور أيض ا ً مختل ف األقس ام الت ي يتك َّون
منھا أي دليل للتمرينات ،وھي األداة الرئيسية إلعداد وإجراء أي تمرين .ويشمل المنشور أمثلة تغط ي
كل أنواع الممارسات اإلشعاعية .وتتضمن تذييالته الواحد والعشرون أمثلة تفصيلية وأدلة تب ين بع ض
المفاھيم الرئيسية المبيَّنة في النص الرئيسي.
ويتفق المنشور مع المتطلبات الدولية ] [٢ويكمِّل اإلرشادات ال واردة ف ي دلي ل األم ان رق م GS-G-2.1

] ،[٤والمنشور  [٦] EPR-METHODوالمنشور .[١١] EPR-FIRST RESPONDERS
-٤

المنشور  [١٦] EPR-D-VALUESالكميات الخطرة من المواد المشعة

يھدف ھذا المنش ور ] [١٧إل ى تق ديم إرش ادات عملي ة بش أن كمي ة الم واد المش عة الت ي يمك ن اعتبارھ ا
خطيرة .والكمية الخطيرة )القيمة  (Dھي الكمية التي يمكن ،إذا خرجت عن نطاق السيطرة ،أن ت ؤدي
في الحدود المعقولة إلى سيناريو ينطوي على موت الشخص الذي يتعرض لھا أو تسبب إص ابة دائم ة
تنتقص من نوعية حياة ذلك الشخص .وتستخدم القيم الخطرة كعوامل تطبيعية لتحدي د الترتي ب الع ددي
النس بي للمص ادر والممارس ات المس تخدمة ف ي تقي يم التھدي دات .وبالت الي ف إن ال ِق يم الخط رة تس تخدم
كأساس للنظام الذي تستند إليه الوكالة في تصنيف المصادر المشعة ].[٤١ ،٢١
ويتألف ھذا المنشور م ن  ٦أقس ام و ٨ت ذييالت .ويتض من القس م  ٢قائم ة الق يم الخط رة الموص ى بھ ا.
وتوجز األقسام  ٣و ٤و ٥األُسس التي يستند إليھا إدراج التأثيرات الصحية الناجمة عن المواد المش عة
التي يتناولھا المنش ور وس يناريوھاتھا وخصائص ھا .ويب ين القس م ُ ٦نھ ج حس اب الق يم الخط رة .وتق ِّدم
٨٤

التذييالت الثمانية أُسس قياس الجرعات لتقييم ظھور آثار قطعية عنيفة بسبب تع رض خ ارجي أو أخ ذ
داخلي للنويدات المشعة ،واشتقاق القيم الخطرة:
التذييل األول:
التذييل الثاني:
التذييل الثالث:
التذييل الرابع:
التذييل الخامس:
التذييل السادس:
التذييل السابع:
التذييل الثامن:

المستويات المرجعية والعتبات الحدية لآلثار القطعية
سيناريوھات تحديد قيم D
حساب قيم D
معا ِمالت تحويل معدل الجرعة الخارجية
معا ِمالت تحويل جرعة االستنش اق والغم ر والجل د المس تخدمة ف ي ال نھج المبن ي
على الخبرة
معا ِمالت التحويل المستخدمة في النھج القائم عل ى المخ اطر للجرع ات الم أخوذة
عن طريق االستنشاق واالبتالع والغمر والجلد
تقييم قيم D
خصائص المصادر المشعة

ويتف ق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] ،[٢ودلي ل األمان ة رق م  [٤] GS-G-2.1ودلي ل
األم ان رق م  ،[٥] GSG-2ويك ِّم ل المنش ور  [٢٨] IAEA-TECDOC-1432و [٦] EPR-METHOD
و .[١١] EPR-FIRST RESPONDERS
-٥

األولين للطارئ اإلشعاعي
المنشور ُ :EPR-FIRST RESPONDERSك ّت ِيب المستجيبين َّ

صدر ھذا المنشور ] [١١برعاية مشتركة من اللجة الفني ة الدولي ة للوقاي ة وإطف اء الحرائ ق ،والوكال ة،
ومنظم ة الص حة للبل دان األمريكي ة ،ومنظم ة الص حة العالمي ة ،ويتف ق م ع المتطلب ات الدولي ة ][٢
والمف اھيم ال واردة ف ي المنش ور  [٦] EPR-METHODويس تند المنش ور إل ى اإلرش ادات ال واردة ف ي
المنشور  [٤٢] IAEA-TECDOC-1162في مجاالت التصدي المب ِّكر واإلجراءات الواجب اتخاذھا م ن
طالئع المتصدين.
ويھدف المنشور إلى تقديم إرشادات عملي ة للق ائمين عل ى التص دي خ الل الس اعات القليل ة األول ى م ن
وقوع طارئ إشعاعي .ويشمل ذلك العاملين في خدمات الط وارئ ،وھ م أول م ن يق وم بالتص دي عل ى
المستوى المحلي ،والمسؤولين الوطنيين الذين يدعمون ھذا التصدي المب ِّكر.
ويق ِّدم المنشور إرشادات إلى خدمات الطوارئ الت ي تتص دى لح االت الط وارئ اإلش عاعية .وال يع الج
المنشور عمليات التص دي لح االت الط وارئ الت ي تنط وي عل ى مراف ق أو عملي ات تتطل ب تط وير أو
وضع ترتيبات طارئة مح َّددة وفقا ً للمتطلبات الدولية ] .[٢ويمكن الحصول من الملحق  ٧ف ي المنش ور
 [٦] EPR-METHODعلى إرشادات بشأن التصدي لحاالت الط وارئ اإلش عاعية الت ي ال يغطيھ ا ھ ذا
األولين أيض ا ً عل ى األن واع األخ رى م ن الم واد الخط رة ،مث ل
المنشور .وال ينطبق كتيب المستجيبين َّ
المواد الكيميائية أو األخطار البيولوجية.
ويتضمن الكتيب ] [١١على  ٣فص ول ،و ٤أقس ام ،و ٤مالح ق ومرف ق واح د .ويتن اول الفص ل الث اني
من المنشور المفاھيم األساسية والمصطلحات التي ال بد من فھمھا من أجل اس تخدام المنش ور بفعالي ة،
٨٥

ويتناول الفصل الثالث بالوصف كيفية تطبيق اإلرشادات .وترد األقسام ألف وباء وج يم الت ي يتض منھا
س ائر المنش ور ،ف ي ش كل يتس نى تحويل ه بس ھولة إل ى إرش ادات يمك ن لطالئ ع المتص دين اس تخدامھا.
ويتضمن الملحق  ١نموذج تسجيل لألشخاص المعنيين بالطوارئ اإلشعاعية .ويتضمن الملحق  ٢عيِّنة
م ن البيان ات الص حفية واإلعالمي ة العام ة لمختل ف ح االت الط وارئ اإلش عاعية .ويب ين الملح ق ٣
ترتيبات التأھب والتصدي للط وارئ الت ي يتع يَّن أن تك ون قائم ة حت ى يمك ن اس تخدام ھ ذه اإلرش ادات
بفعالية .ويتضمن الملحق  ٤إجابات على بعض األسئلة الشائعة عند وق وع ط ارئ إش عاعي .ويع رض
المرفق وصفا ً موجزاً يتناول أُسس المعايير اإلشعاعية المستخدمة في المنشور.
ويتف ق المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] [٢ويك ِّم ل اإلرش ادات ال ـواردة فـــ ـي دليـ ـل األمــ ـان رقــ ـم
 ،[٤] GS-G-2.1ودليــ ـل األم ـان رقـ ـم  ،[٥] GS-G-2والمنشـــ ـور [١٦] EPR-D-VALUES
والمنشــــــور  .[٦] EPR-METHODوتلغـــــي األجــزاء ذات الصـلة الــواردة فــي المنشـــــــــور
 [١١] EPR-FIRST RESPONDERSم ا يقابلھ ا م ن أج زاء ف ي المنش ور IAEA-TECDOC-1162
].[٤٢
-٦

المنش ور  :IAEA-TECDOC-955إج راءات التقي يم الع ام لتحدي د اإلج راءات الوقائي ة الواج ب
اتخاذھا في أثناء حوادث المفاعالت

يھدف ھذا المنشور إلى توفير اإلرشادات العملية واألدوات الالزمة لتقي يم الح وادث والت ي س تو ِّفر ،إذا
ن ِّفذت فوراً ،قدرات التقييم األساسية المطلوبة في حاالت حوادث المف اعالت الخطي رة .ويق ِّدم المنش ور
] [٢٥إج راءات لتحدي د م ا يل زم اتخ اذه م ن إج راءات لوقاي ة الجمھ ور والس يطرة عل ى الجرع ة الت ي
يتلقاھ ا عم ال الط وارئ ف ي أثن اء الح وادث الت ي تق ع ف ي المف اعالت النووي ة .ويش مل ذل ك إج راءات
لتصنيف الحادث ،وتو ِّقع العواقب ،وتنس يق الرص د البيئ ي وتفس ير البيان ات البيئي ة ،وتحدي د إج راءات
وقاي ة الجمھ ور والس يطرة عل ى الجرع ات الت ي يتلقاھ ا عم ال الط وارئ .ويب ين ھ ذا الكت ِّي ب الھيك ل
التنظيمي الموصى به في تقييم الطوارئ من أجل التنفيذ األمثل إلجراءات تقييم الحوادث.
ويتفق المنشور مع المتطلبات الدولية ] [٢ويكمِّل اإلرشادات ال واردة ف ي دلي ل األم ان رق م GS-G-2.1

] [٤والمنشور .[٦] EPR-METHOD
-٧

المنش ور  :EPR-RESEARCH REACTORإج راءات عام ة للتص دي لح االت الط وارئ
النووية أو اإلشعاعية في مفاعالت البحوث

يتض من المنش ور ] [١٢إرش ادات لوض ع إج راءات للتص دي للط وارئ وتنفي ذ خط ة للط وارئ ف ي
مفاعالت البحوث المندرجة في فئتي التھديدات الثانية والثالثة .وال يتوقع من مفاع ل البح وث المن درج
ف ي فئ ة التھدي دات الثالث ة أن يتس بب ف ي حال ة تش ِّكل تھدي داً للجمھ ور خ ارج ح دود الموق ع ج راء أي
طارئ يقع في المفاعل .وتشمل ھذه الفئة في الع ادة مف اعالت البح وث الت ي تص ل ق درتھا إل ى نح و ٢
ميغاواط .وتندرج مفاعالت البحوث التي تزيد قدرتھا عن ذلك في فئة التھديدات الثانية ويمكن أن تھ ِّدد
الجمھور خارج حدود الموقع في أثناء حاالت الطوارئ العنيفة ] .[٤ ،٢وي ؤدي تب اين الفئ ات الس كانية
المتضررة إلى تباين أجھزة التصدي فضالً عن تباين نطاق إجراءات التصدي التي قد يلزم اتخاذھا.

٨٦

ويتألف المنشور من أربع ة أج زاء .ويتض من القس م  ١مقدم ة تش مل الخلفي ة والھ دف والنط اق وھيك ل
المنشور .ويتضمن القسم  ٢لمحة عامة تب ين كيفي ة تنظ يم إج راءات التص دي للط وارئ ،وھيك ل فرق ة
التص دي ال ذي تس تند إلي ه الخط وط التوجيھي ة ،ومس ؤوليات ك ل عض و م ن أعض اء فري ق التص دي
ومعلومات للمساعدة على وضع إجراءات محددة لكل موقع انطالقا ً من اإلجراءات العام ة ال واردة ف ي
المنشور.
وأما الجزآن المتبقيان فھما الجزء  ١والج زء  ،٢ويتض من ك ل منھم ا مجموع ة كامل ة م ن اإلج راءات
العامة للتصدي للطوارئ في مفاعالت البحوث المندرجة في فئة التھديدات الثاني ة ومف اعالت البح وث
المندرج ة ف ي فئ ة التھدي دات الثالث ة عل ى الت والي .وتغط ي اإلج راءات العام ة للتص دي للط وارئ
مف اعالت البح وث الت ي تص ل ق درتھا إل ى ع دة عش رات م ن الميغ اواط .وتتض من ت ذييالت ك ل ج زء
معلومات إضافية.
وتت ألف إج راءات التص دي للط وارئ ف ي ك ل ج زء م ن أدل ة لإلج راءات ،وھ ي اإلج راءات العام ة
للتص دي للط وارئ بالنس بة لوظ ائف فري ق التص دي للط وارئ ف ي الموق ع وص حائف عم ل يمك ن
استخدامھا للمساعدة على تنظيم المعلومات وتسجيلھا في أثناء التصدي.
ويتفق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] [٢ويك ِّم ل اإلرش ادات ال واردة ف ي دليــ ـل األمـ ـان رقـ ـم
 ،[٤] GS-G-2.1والمنشور رقم  [٥] GSG-2والمنشور .[٦] EPR-METHOD
-٨

المنش ور  :EPR-PUBLIC COMMUNICATIONSالتواص ل م ع الجمھ ور ف ي ح االت
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية

يھ دف ھ ذا المنش ور ] [٣٣إل ى تق ديم إرش ادات عملي ة لمس ؤولي اإلع الم بش أن االس تعداد والتص دي
لحاالت الطوارئ النووية أو اإلشعاعية ،وأداء جزء من الوظائف المس ندة إل ى الوكال ة بموج ب اتفاقي ة
تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ] ،[١٣والوفاء بالمتطلب ات المنص وص
عليھا في العدد  SF-1من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ] ،[١والمتطلبات الدولية ].[٢
وينقسم المنشور إلى قسمين .ويشمل القسم  ١الخلفية والھدف والنطاق وھيكل المحتوي ات واإلرش ادات
المتعلق ة بكيفي ة اس تخدام المنش ور .ويغط ي القس م  ٢المعلوم ات األساس ية ع ن نظ ام الس يطرة عل ى
الحوادث ،وتنظيم اإلعالم/االتص ال ،وأدوار التواص ل م ع الجمھ ور وتنس يقه ف ي أثن اء وق وع ط ارئ،
ومتطلبات ميزانية التواص ل م ع الجمھ ور ،وتخط يط االتص االت م ع الجمھ ور واالس تعداد للط وارئ.
ويرد سائر المنشور في شكل أدلة عملية ،وصحائف معلوم ات ،وت ذييالت تتض من إرش ادات ومش ورة
لموظفي اإلعالم العام .وترد أيضا ً قائمة بالتعاريف.
ويتف ق ھ ذا المنش ور م ع المتطلب ات الدولي ة ] [٢ويك ِّم ل منش ور الوكال ة رق م IAEA-TECDOC-1432

] ،[٢٨والمنشور  [٦] EPR-METHODوالمنشور .[١١] EPR-FIRST RESPONDERS

٨٧

-٩

المنش ور  :EPR-BIODOSIMETRYقي اس الجرع ات ب الفحص ال وراثي الخل وي :تطبيق ات
في االستعداد والتصدي للطوارئ اإلشعاعية

يتمثل الھ دف الرئيس ي لھ ذا المنش ور ] [٤٤ف ي تزوي د المس تعمل بالمعلوم ات التقني ة الالزم ة الختي ار
وتنفيذ التقنية الوراثية الخلوية المالئمة بطريق ة موحَّ دة م ن أج ل ض مان تقي يم الجرع ات بطريق ة قابل ة
للمقارنة في أعقاب التعرض العارض إلشعاعات مؤينة .ويتناول المنشور بالوصف أس اليب الفح وص
الوراثية الخلوية األربعة الممكنة ،وھي:
 فحص ثنائيات القسيم المركزي
 فحص االنتقاالت الكروموسومية باستخدام التھجين الموضعي بالفلورسين
ُّ
التكثف الكروموسومي المبتسر

 فحص نويات إحصار انقسامات الھيولي.
وھذه األساليب متاحة حاليا ً لقياس الجرعات من خالل الفحوص البيولوجية .ومن المناسب أن تتاح كل
ھذه التقنيات في المناطق الجغرافية الرئيسية ،على أنه في ظ ل وج ود ق در م ا م ن التع اون والتواص ل
الشبكي الدولي ،ال يلزم وجود كل ھذه التقني ات ف ي ك ل مختب ر وطن ي م ن مختب رات قي اس الجرع ات
بالفحوص البيولوجية.
ويتفق ھذا المنشور مع دليل األمان رقم  [٥] GS-2ويكمِّل المنشور .[١٦] EPR-MEDICAL

٨٨
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٩٣

مسرد المصطلحات
أخذت التعاريف عن المرجع ] .[٧وأما التعاريف التي تقابلھا العالمة النجمية "*
فيقتصر استخدامھا على ھذا المنشور.
إبالغ/تبليغ/بالغ
Notification

مجموعة إجراءات ُتتخذ عند الكشف عن أوضاع طارئة بغرض تحذير جميع المنظمات التي تقع عل ى
عاتقھا مسؤولية عن التصدي للطوارئ في مثل تلك الظروف.
أثر عشوائي
Stochastic effect

أثر صحي مستحث إشعاعيا ً يزداد احتمال حدوثه م ع ازدي اد الجرع ة إلش عاعية وال تتوق ف حدت ه )إذا
حدث( على مقدار الجرعة.
أثر قطعي
Deterministic effect

أثر صحي إش عاعي توج د ل ه عموم ا ً عتب ة حدي ة لمس توى الجرع ة ت زداد في ه ح دة األث ر إذا تجاوزت ه
الجرعة .ويوصف ھذا األثر بأنه أث ر قطع ي عني ف إذا ك ان مميت ا ً أو يھ ِّدد الحي اة أو ي ؤدي إل ى عج ز
دائم يحط من نوعية الحياة.
إجراء تخفيفي
Mitigatory action

إجراء فوري يتخذه المش ِّغل أو طرف آخر من أجل الحد من إمكانية تط ور الظ روف عل ى نح و ي ؤدي
إلى تعرض أو إلى انطالق مواد مشعة بما يتطلب اتخاذ إج راءات ط وارئ داخ ل المواق ع أو خارج ه؛
أو التخفيف من حدة ظروف المصادر التي قد تؤدي إلى تعرض أو إلى انطالق مواد مشعة بما يتطلب
اتخاذ إجراءات طوارئ داخل الموقع أو خارجة.
إجراء وقائي
Protective action

تدخل يھ دف إل ى تجن ب أو تقل يص الجرع ات الت ي يتلقاھ ا أف راد الجمھ ور عن د وق وع ط وارئ أو ف ي
أحوال التعرض المزمن.

٩٤

إجراء وقائي أطول أجالً
Longer term protective action

إجراء وقائي ليس إجراء وقائيا ً عاجالً ،والمرجح لمثل ھ ذه اإلج راءات الوقائي ة أن تس تمر ألس ابيع أو
ش ھور أو س نوات .وتش مل ھ ذه اإلج راءات ت دابير م ن قبي ل الترحي ل والت دابير الزراعي ة المض ادة
واإلجراءات العالجية.
إجراء وقائي عاجل
Urgent protective action

إجراء وقائي يجب ،لكي يكون فعاالً ،تنفيذه فوراً )عادة في غضون س اعات( ف ي حال ة وق وع ط ارئ،
علما ً بأن فعاليته تقل بصورة ملحوظة إذا تأخر اتخاذه .وأكثر اإلجراءات الوقائية العاجل ة ش يوعا ً الت ي
يُنظر فيھا عند وقوع طارئ نووي أو إشعاعي ھي اإلخالء ،وتطھير األفراد ،واإليواء ،وتوفير الوقاية
التنفسية ،والعالج الوقائي باليود ،وفرض قيود على استھالك المواد الغذائية المحتمل تلوثھا.
أخصائي إشعاعات
Radiation specialist

شخص تلقى تدريبا ً في مجال الوقاية من اإلش عاعات وف ي مج االت تخصص ية أخ رى ض رورية حت ى
يكون قادراً على تقي يم األوض اع اإلش عاعية أو التخفي ف م ن العواق ب اإلش عاعية أو مراقب ة الجرع ات
التي تصيب القائمين بالتصدي.
انطالق ملموس عابر للحدود
Significant transboundary release

انطالق مواد مشعِّة في البيئة على نحو قد ي ؤدي إل ى جرع ات أو مس تويات تل وث ن اتج م ن االنط الق
جب ة
جب ة للت دخل أو المس تويات الدولي ة المو ِ
تعب ر الح دود الوطني ة وتتج اوز المس تويات الدولي ة المو ِ
للتصرف فيما يخص اإلجراءات الوقائية ،بما في ذلك فرض قيود على األغذية وعلى التجارة.
تأھب للطوارئ
Emergency preparedness

الق درة عل ى اتخ اذ إج راءات م ن ش أنھا التخفي ف بفاعلي ة م ن عواق ب ط ارئ م ا عل ى ص حة اإلنس ان
وأمانه ،وعلى نوعية الحياة ،وعلى الممتلكات ،وعلى البيئة.
ترتيبات )للتصدي للطوارئ(
)Arrangements (for emergency response

المجموعة المتكامل ة م ن عناص ر البني ة األساس ية الت ي تل زم لت وفير الق درة عل ى أداء وظيف ة أو مھم ة
محددة مطلوبة م ن أج ل التص دي لحال ة ط وارئ نووي ة أو إش عاعية .ويمك ن لھ ذه العناص ر أن تش مل
السلطات والمسؤوليات ،أو التنظ يم أو التنس يق ،أو الع املين ،أو الخط ط أو اإلج راءات أو المراف ق أو
المعدات أو التدريب.
٩٥

تص ٍد للطوارئ
Emergency response

اتخاذ إجراءات من شأنھا التخفي ف م ن عواق ب ط ارئ م ا عل ى ص حة اإلنس ان وأمان ه ،وعل ى نوعي ة
الحي اة ،وعل ى الممتلك ات ،وعل ى البيئ ة .وق د ي و ِّفر أيض ا ً أساس ا ً الس تئناف النش اط االجتم اعي
واالقتصادي المعتاد.
تصنيف طوارئ
Emergency classification

العملية التي يقوم من خاللھا مسؤول مصرَّ ح له بتصنيف حالة طارئة م ن أج ل إع الن رتب ة الط وارئ
المنطبقة .ومتى أُعلنت ُرتبة الطوارئ ،تب ادر أجھ زة التص دي ب إجراءات التص دي المح ددة س لفا ً لتل ك
الرتبة من الطوارئ.
تقييم التھديدات
Threat assessment

عملية التحلي ل المنھج ي للمخ اطر المرتبط ة ب المرافق أو األنش طة أو المص ادر داخ ل ح دود الدول ة أو
خارجھا من أجل تحديد األحداث ،والمناطق المرتبطة بھا ،التي قد تقتض ي الض رورة اتخ اذ إج راءات
وقائية بشأنھا داخل الدولة؛ واإلجراءات التي يمكن أن تكون فعال ة ف ي التخفي ف م ن عواق ب مث ل تل ك
األحداث.
جھاز تص ٍد
Response organization

جھاز تسميه الدولة أو تعترف إن لم ُتسمِّيه باعتباره مسؤوالً ع ن إدارة أو تنفي ذ أي جان ب م ن جوان ب
عملية التصدي للطوارئ.
حادث
Accident

أي حدث غير مقصود ،بما في ذل ك أخط اء التش غيل وأعط ال المع دات وغي ر ذل ك م ن األح داث غي ر
المؤاتية ،له آثار أو يمكن أن تكون له آثار ال يستھان بھا من حيث الوقاية أو األمان.
حادث عنيف
Severe accident

ظروف مفضية إلى وقوع حوادث أعنف م ن الح ادث المحت اط ل ه ف ي التص ميم وتنط وي عل ى ت دھور
كبير لقلب المفاعل.

٩٦

حادثة
Incident

أي ح دث غي ر مقص ود ،بم ا ف ي ذل ك أخط اء التش غيل ،أو أعط ال المع دات ،أو األح داث البادئ ة ،أو
األحداث الممھِّدة لحادث ما ،أو األحداث التي كادت أن تقع ،أو غي ر ذل ك م ن األح داث غي ر المؤاتي ة،
أو األفع ال غي ر المص رَّ ح بھ ا ،اإليذائي ة أو غي ر اإليذائي ة ،الت ي ال يمك ن تجاھ ل عواقبھ ا الفعلي ة أو
المحتملة من زاوية الوقاية أو األمان.
خارج الموقع
Off-site

خارج منطقة الموقع.
خدمات طوارئ
Emergency services

أجھزة التصدي المحلية خارج الموقع المتاحة بوجه عام والتي تؤدي وظائف التص دي للط وارئ .وق د
تشمل ھ ذه األجھ زة الش رطة وف رق اإلطف اء واإلنق اذ وخ دمات اإلس عاف وف رق الس يطرة عل ى الم واد
الخطرة.
خطة طوارئ
Emergency plan

وص ف ألھ داف وسياس ة ومفھ وم العملي ات الخاص ة بالتص دي لحال ة ط وارئ وللھيك ل والس لطات
والمس ؤوليات الالزم ة للتص دي عل ى نح و منھج ي ومن َّس ق وفع ال .وتس تخدم خط ة الط وارئ كأس اس
إلعداد خطط وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى.
داخل الموقع
On-site

داخل منطقة الموقع.
رتبة طوارئ
Emergency class

مجموعة من الظروف التي ِّ
تسوغ إجرا ًء فوريا ً مم اثالً للتص دي للط وارئ .وھ ذا ھ و المص طلح ال ذي
يستخدم إلعالم أجھزة التصدي والجمھور بمستوى التصدي الالزم .وتعرَّ ف األحداث الت ي تنتم ي إل ى
رتب ة ط وارئ معيَّن ة بدالل ة مع ايير خاص ة بالمنش أة أو المص در أو الممارس ة ،وھ ذه المع ايير ،إذا ت م
األولي ة الت ي تتخ ذھا أجھ زة التص دي
تجاوزھا ،تشير إلى تصنيف عند المستوى المقرر .واإلج راءات َّ
مح َّددة سلفا ً بالنسبة لكل ُرتبة م ن ُرت ب الط وارئ .وتح ِّدد الوكال ة ث الث ُرت ب للط وارئ ،ھ ي )حس ب
تصاعد شدتھا( إنذار ،وطارئ بمنطقة الموقع ،وطارئ عام.

٩٧

سلطة تنسيق وطنية*
*National coordinating authority

ھيئة أو منظمة حكومية مھمتھا ،من بين وظائف أخرى ،تنس يق تقي يم التھدي دات داخ ل الدول ة وتنس يق
حسم الخالفات والترتيبات المتضاربة بشأن التأھب والتصدي للط وارئ ب ين مختل ف أجھ زة التص دي.
وتكفل ھذه السلطة إس ناد وظ ائف ومس ؤوليات المش ِّغلين إس ناداً واض حا ً حس ب م ا ھ و مح َّدد ف ي تل ك
المتطلب ات ،والتأك د م ن أنھ ا مفھوم ة م ن جان ب جمي ع أجھ زة التص دي ،وم ن أن ھن اك ترتيب ات
موضوعة من أجل تحقيق وإنفاذ االمتثال لتلك المتطلبات) .من الفقرة .([٢] ٤-٣
طارئ إشعاعي
Radiological emergency

انظر ’طارئ نووي أو إشعاعي‘.
طارئ نووي أو إشعاعي
Nuclear or radiological emergency

طارئ يتضمن ،أو من المتصور أنه يتض من ،مخ اطر ُتع زى إل ى الطاق ة الناتج ة ع ن تفاع ل متسلس ل
نووي أو عن اضمحالل نواتج تفاعل متسلسل ،أو تعرض إشعاعي.
طارئ /حالة طوارئ
Emergency

حالة غير روتينية تتطلب إجرا ًء فوريا ً يرمي في المق ام األول إل ى التخفي ف م ن ح دة خط ر م ا أو م ن
العواقب الضارة على صحة اإلنس ان وأمان ه أو عل ى نوعي ة الحي اة أو عل ى الممتلك ات أو عل ى البيئ ة.
ويش مل ذل ك ح االت الط وارئ النووي ة واإلش عاعية وح االت الط وارئ التقليدي ة ،مث ل الحرائ ق أو
انبعاث ات م واد كيميائي ة خط رة ،أو العواص ف أو ال زالزل .كم ا يش مل ذل ك الح االت الت ي تس ِّوغ
التصرف فوراً من أجل التخفيف من آثار خطر متصور.
طالئع التصدي
First responders

أول أفراد من خدمة طوارئ يتصدون لحالة طوارئ في مسرح األحداث.
طور َّأولي
Initial phase

المسوغة لتنفيذ إجراءات التصدي الواجب اتخاذھا فوراً
ِّ
الفترة الزمنية المنقضية منذ اكتشاف الظروف
لكي تك ون فعَّال ة حت ى اكتم ال تل ك اإلج راءات .وتش مل ھ ذه اإلج راءات اتخ اذ إج راءات تخفيفي ة م ن
جانب المش ِّغل وإجراءات وقائية عاجلة داخل الموقع وخارج الموقع.

٩٨

عامل طوارئ
Emergency worker

عامل يمكن أن يتع رض لجرع ة تتج اوز ح دود الجرع ة المھني ة ف ي أثن اء أدائ ه إلج راءات م ن ش أنھا
التخفيف من عواقب حالة ط وارئ عل ى ص حة اإلنس ان وأمان ة وعل ى نوعي ة الحي اة وعل ى الممتلك ات
وعلى البيئة.
فئات سكانية خاصة
Special population groups

أفراد الجمھور الذين يلزم اتخاذ ترتيب ات خاص ة بش أنھم م ن أج ل اتخ اذ ت دابير وقائي ة فعال ة ف ي حال ة
حدوث طارئ نووي أو إش عاعي .وم ن أمثل ة ھ ؤالء األف راد المع اقون ،والمرض ى الموج ودون داخ ل
المستشفيات ،والسجناء.
رحالة
فئات سكانية َّ
Transient population groups

أف راد الجمھ ور ال ذين يقيم ون لفت رة زمني ة وجي زة )تق َّدر بأي ام أو بأس ابيع( ف ي مك ان بعين ه )ك أرض
مخيمات مثالً( ويمكن التع رف عل يھم مس بَّقا ً .وال يش مل ذل ك أف راد الجمھ ور ال ذين ق د يس افرون عب ر
منطقة بعينھا.
لوائح
Regulations

جمي ع األحك ام القانوني ة ،مث ل الق وانين أو الم دونات القانوني ة أو ال ُنظم األساس ية والقواع د المُلزم ة
األخرى.
مرفق خاص
Special facility

مرفق يلزم أن تتخذ إزاءه إج راءات مح ددة س لفا ً خاص ة ب المرفق إذا ص درت أوام ر باتخ اذ إج راءات
وقائية عاجلة في منطقته المحلية في حالة حدوث طارئ نووي أو إش عاعي .وم ن أمثل ة ذل ك المص انع
الكيميائي ة الت ي يتع َّذر إخالؤھ ا إالّ بع د اتخ اذ إج راءات معيَّن ة تح ول دون ان دالع حرائ ق أو وق وع
انفجارات ،ومراكز االتص االت الس لكية والالس لكية الت ي يتح تم إبق اء م وظفين داخلھ ا م ن أج ل ت أمين
استمرار الخدمات الھاتفية.
مستوى تشغيلي موجب للتدخل
)Operational intervention level (OIL

مستوى محسوب ،مق اس بواس طة أجھ زة قي اس أو مح َّدد بواس طة التحلي ل المختب ري ،ين اظر مس توى
جب ة للت دخل
موجبا ً للتدخل أو مستوى موجبا ً للتصرف .وع ادة م ا يع ِّب ر ع ن المس تويات التش غيلية المو ِ
بداللة معدالت الجرعات أو بداللة مقدار نشاط المواد المشعة المنطلقة ،أو تركيزات الھ واء المتراكم ة
٩٩

زمنياً ،أو التركيزات الجوفية أو السطحية ،أو تركيزات نشاط النوي دات المش عة ف ي العين ات البيئي ة أو
جب للتصرف
جب للتدخل ھو نوع من أنواع المستوى المو ِ
الغذائية أو المائية .والمستوى التشغيلي المو ِ
يس تخدم ف وراً ومباش راً )أي دون إج راء أي تقي يم آخ ر( م ن أج ل تحدي د اإلج راءات الوقائي ة ال الزم
اتخاذھا استناداً إلى أحد القياسات البيئية.
مستوى موجب للتصرف
Action level

المستوى الموجب للتصرف ھو مستوى مع َّدل الجرعة أو تركيز النشاط الذي ينبغي عند تجاوزه اتخاذ
إج راءات عالجي ة أو وقائي ة ف ي ح االت التع رض الم زمن أو الط ارئ .ويمك ن أيض ا ً التعبي ر ع ن
المستوى الموجب للتصرف بداللة أي كمية أخرى قابلة للقياس على أنه المس توى ال ذي ينبغ ي الت دخل
عند تجاوزه.
ِّ
مشغل
Operator

أي منظمة أو شخص متق ِّدم بطلب استصدار إذن أو مأذون له و/أو يكون مس ؤوالً ع ن األم ان الن ووي
أو األمان اإلشعاعي أو أمان النفاي ات أو أم ان النق ل ،عن د اض طالعه بأنش طة ذات عالق ة بأي ة مراف ق
نووية أو بأية مصادر إشعاعات مؤيِّنة .ويشمل ذلك ،فيما يشمل ،األفراد بصفتھم الشخصية ،والھيئ ات
الحكومي ة ،والمرس لين أو الش احنين ،والم رخص لھ م ،والمستش فيات ،واألش خاص ال ذين يعمل ون
لحسابھم الخاص ،وما إلى ذلك .ويشمل مصطلح مش ِّغل إما من يتحكمون تحكم ا ً مباش راً ف ي مرف ق أو
نشاط أثناء استخدام مصدر )كالمصورين اإلشعاعيين أو الناقلين( أو ،في حالة المص در غي ر الخاض ع
للتحكم )مثل المصدر المفقود أو المستولى عليه على نح و غي ر مش روع أو الس اتل العائ د إل ى الغ الف
الجوي( ،من كانوا مسؤولين عن المصدر قبل فقدان التحكم فيه.
مصدر خطر
Dangerous source

مص در يمك ن ،إذا ت رك دون رقاب ة ،أن ي ؤدي إل ى تع رض يكف ي للتس بب ف ي آث ار مؤك د خطي رة.
ويستخدم ھذا التصنيف في تحديد مدى الحاجة إلى ترتيبات التصدي للطوارئ وينبغي عدم الخل ط بين ه
وبين تصنيف المصادر ألغراض أخرى.
معايير عامة*
*Generic criteria

مع ايير )يع َّب ر عنھ ا ع دديا ً م ن حي ث الجرع ة اإلش عاعية( تش ِّكل األس اس ال ذي يس تند إلي ه تحدي د
المس تويات التش غيلية المطلوب ة التخ اذ ق رار بش أن اإلج راءات الوقائي ة وإج راءات التص دي األخ رى
الالزمة لتلبية أھداف التصدي للطوارئ .وتستند المعايير العامة إل ى المعرف ة الراھن ة باآلث ار الص حية
القطعية والعشوائية )انظر األساس الذي تستند إلي ه الق يم العددي ة للمع ايير الت ي تتن اول اآلث ار الص حية
القطعية والعشوائية في المرجع ].[٥] ([٢٨
١٠٠

مق ِّيم إشعاعي
Radiological assessor

شخص يساعد مش ِّغل مصدر خطير في حالة وقوع طارئ نووي أو إشعاعي ،وذلك عن طريق إج راء
استقصاءات إشعاعية وتقييمات للجرعات ،وضبط للتلوث ،وتأمين الوقاية اإلشعاعية لعمال الط وارئ،
وصياغة توصيات بشأن اإلجراءات الوقائية .والمق يِّم اإلش عاعي ھ و بص فة عام ة مس ؤول الوقاي ة م ن
اإلشعاعات.
مناطق طوارئ
Emergency zones

منطقة اإلجراءات االحترازية و/أو منطقة تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة.
منشأة نووية
Nuclear installation

مص نع إلنت اج الوق ود الن ووي أو مفاع ل بح وث )بم ا ف ي ذل ك المجمَّع ات دون الحرج ة والمجمع ات
الحرج ة( أو محط ة ق وى نووي ة أو مرف ق لخ زن الوق ود المس تھلك أو مص نع إث راء أو مرف ق إع ادة
معالج ة .وھ ذه أساس ا ً أي مراف ق م أذون بھ ا تش كل ج زءاً م ن دورة الوق ود الن ووي ،باس تثناء مراف ق
تعدين أو معالجة خامات اليورانيوم أو الثوريوم ومرافق التصرف في النفايات المشعة.
منطقة إجراءات احترازية
Precautionary action zone

منطقة محيطة بمرفق أُجريت فيھا ترتيبات تكفل اتخاذ إجراءات وقائية عاجل ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ
نووي أو إشعاعي بغية تقليص مخاطر حدوث تأثيرات قطعية عنيفة خارج الموق ع .و ُتتخ ذ اإلج راءات
الوقائية داخل ھذه المنطق ة قب ل انبع اث م واد مش عة أو بع د انبعاثھ ا بوق ت وجي ز أو قب ل ح دوث حال ة
تعرض أو بعدھا بوقت وجيز ،وذلك استناداً إلى األوضاع السائدة في المرفق.
منطقة تخطيط إجراءات وقائية عاجلة
Urgent protective action planning zone

منطقة محيطة بمرفق أُجريت فيھا ترتيبات تكفل اتخاذ إجراءات وقائية عاجل ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ
نووي أو إشعاعي تجنبا ً لتسرب جرعات خارج الموقع وفقا ً لمعايير األمان الدولية .و ُتتخ ذ اإلج راءات
الوقائية داخل ھذه المنطقة على أساس الرص د البيئ ي ،أو – حس ب االقتض اء – اس تناداً إل ى الظ روف
السائدة في المرفق.
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منطقة موقع
Site area

منطق ة جغرافي ة تتض من مرفق ا ً أو نش اطا ً مأذون ا ً ب ه أو مص دراً ويج وز داخلھ ا إلدارة ھ ذا المرف ق
الم أذون ب ه أو النش اط الم أذون ب ه أن تش رع مباش رة ف ي اتخ اذ إج راءات ط وارئ وھ ذه المنطق ة ف ي
العادة المنطقة الواقعة داخل الس ياج األمن ي المح يط ب الموقع أو داخ ل س ور آخ ر يع يِّن ح دود الملكي ة.
ويمكن أيضا ً أن تكون تلك المنطقة ھي المنطقة الخاضعة للمراقبة والمحيطة بمصدر خاص بالتصوير
مطوقة تنشئھا طالئع المتصدين حول خطر مشتبه فيه.
اإلشعاعي ،أو منطقة
َّ
ِّ
مشغلة
منظمة
Operating organization

انظر ’مش ِّغل‘.
نصف قطر تخطيط القيود الغذائية*
*Food restriction planning radius

المسافة التي يمكن أن تتأثر بحاالت الطوارئ في مرفق مص َّنف ضمن فئة التھديدات األول ى أو الثاني ة
وتؤدي إلى مستويات ترسب أرضي تقتضي فرض قيود غذائية تتسق مع المعايير الدولية ].[٦
نقطة تبليغ
Notification point

منظمة مس ماة ا ُتخ ذت معھ ا ترتيب ات لتلق ي البالغ ات واإلس راع بالش روع ف ي اتخ اذ إج راءات مح ددة
مسبَّقا ً من أجل تنشيط جزء من عملية التصدي للطوارئ.
نقطة تحذير
Warning point

مزود بموظفين أو يمكن اس تنفارھا ف ي جمي ع األوق ات ك ي تتص دى ف وراً ،أو تش رع ف ي
نقطة اتصال َّ
التصدي ،لما يرد إليھا من الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة م ن بالغ ات ،أو رس ائل تحذيري ة ،أو طلب ات
مساعدة ،أو طلبات تحقق من رسائل ،حسب االقتضاء.
ھيئة رقابية
Regulatory body

ھيئة أو منظومة تسميھا حكومة دولة باعتبارھا صاحبة السلطة القانونية لالضطالع بالعملي ة الرقابي ة،
بما في ذل ك إص دار الت راخيص ،وبالت الي التنظ يم الرق ابي لش ؤون األم ان الن ووي واألم ان اإلش عاعي
وأمان النفايات المشعِّة وأمان النقل.
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اجتماعات الخبراء االستشاريين
فيين ا ،النمس ا ١٨-١٤ ،ك انون األول/ديس مبر  ،٢٠٠٩و  ٥-١آذار/م ارس  ،٢٠١٠و  ٧-٣أيار/م ايو
 ،٢٠١٠و  ١٨-١٤آذار/مارس .٢٠١١

االستخدام التجريبي وتنقيح الدليل المعنون
"التأھب واالستجابة للطوارئ للبلدان التي تباشر استخدام القوى النووية"
الدورة التدريبية بشأن التأھب واالستجابة للطوارئ للبلدان التي تباشر استخدام القوى النووية ،فيين ا ،النمس ا،
 ١٢-٨تش رين الث اني/نوفمبر  ،٢٠١٠و  ٢٥-٢١آذار/م ارس  ،٢٠١١و  ٢٠-١٦ك انون الثاني/ين اير
 ،٢٠١٢و  ٢٠-١٦تموز/يوليه .٢٠١٢

١٠٤
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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي ،ب�أن تض�ع أو تعتم�د مع�ايير أم�ان
بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي��
ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواس�طتھا ھ�ذه المع�ايير ض�من سلس�لة مع�ايير أم�ان الوكال�ة.
وتش��مل ھ��ذه السلس��لة األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النق��ل وأم��ان النفاي��ات .وتصن �ـَّف المنش��ورات
الصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات ،وھي :أساسيات األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويع��ر� موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة ،ال��وارد أدن��اه ،معلوم��ات ع��ن برن��ام� مع��ايير أم��ان
الوكالة

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

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزية .كما تت�وافر نص�وص
مع��ايير األم��ان الص��ادرة باللغ��ات اإلس��بانية والروس��ية والص��ينية والعربي��ة والفرنس��ية ،باإلض��افة إل��ى مس��رد
مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األم�ان .وللحص�ول عل�ى مزي�د
من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير أم�ان الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة المس�تفادة م�ن اس�تخدامھا
)كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً( ،بما يكفل أن تظل ھ�ذه المع�ايير ق�ادرة
على تلبية احتياجات المستخدمين .ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن طري�� موق�ع الوكال�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت أو
بالبريد ،كما ھو مبيّن أعاله ،أو بواسطة البريد اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخ��ذ الوكال��ة ترتيب��ات لتطبي��� مع��ايير األم��ان ،وبموج��ب أحك��ام الم��ادة الثالث��ة والفق��رة ج��يم م��ن الم��ادة
الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتق�وم ،لھ�ذا الغ�ر�،
بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان والوقاية في مجال األنشطة النووية بوصفھا تقارير أمان توفر أمثل�ة عملي�ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتص��در الوكال��ة منش �ورات أخ��رى متعلق��ة باألم��ان مث��ل تق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع� ،وتق��ارير ال�ري���
ال��دول� ل�م��ان الن��ووي ،والتق��ارير التقني��ة ،والو���ا�� التقني��ة .كم��ا تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد�
اإلشعاعية ،وأدلـَّة خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تتألف سلسلة الطاقة النووي�ة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن تق�ارير مص�مّمة لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح��
المتعلق��ة باالس��تخدامات الس��لمية للطاق��ة النووي��ة وتطويرھ��ا وتطبيقھ��ا العمل��ي .وت��رد المعلوم��ات ض��من أدل��ة
وتقارير عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز ،وأفضل الممارسات لالستخدامات السلمية للطاقة النووي�ة.
وتستكمل ھذه السلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وتق�دم إرش�ادات مستفيض�ة ،وخب�رة ،باإلض�افة إل�ى
الممارسات الجيّدة وأمثلة ف�ي مج�االت الق�وى النووي�ة ،ودورة الوق�ود الن�ووي ،والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عّة
واإلخراج من الخدمة.
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