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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 والمنشورات ذات الصلة

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتمد معايير أم�ان  
األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�ق بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على 

 ھذه المعايير.
م��ان األسلس��لة مع��ايير وت��ـَصُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من  

. وتش��مل ھ�ذه السلس�لة األم��ان الن�ووي واألم�ان اإلش�عاعي وأم��ان النق�ل وأم�ان النفاي��ات. الوكال�ةالص�ادرة ع�ن 
أدل�ة و متطلبات األم�ان، وأساسيات األمانالصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي:  وتصنـَّف المنشورات

  .األمان
م�ان األويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة، الوارد أدناه، معلومات عن برنامج مع�ايير  

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

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا بالل���ة االنكليزي��ة. كم��ا تت��وافر  
نص�وص مع�ايير األم��ان الص�ادرة بالل���ات األس�بانية والروس�ية والص��ينية والعربي�ة والفرنس��ية، باإلض�افة إل��ى 

م�ان. وللحص�ول عل�ى الوكالة وتقرير قيد اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األلذي وضعته مسرد مصطلحات األمان ا
  مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

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

كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظ�ل ھ�ذه من استخدامھا (
المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موقع الوكالة عل�ى ش�بكة 

العن����وان الت����الي:  اإلنترن����ت أو بالبري����د، كم����ا ھ����و مب����ّين أع����اله، أو بواس����طة البري����د اإللكترون����ي عل����ى
Official.Mail@iaea.org.  

  
 ذات الصلةالمنشورات 

  
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن الم�ادة   

النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم، لھ�ذا ال��رض، الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة 
  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر أمثل�ة عملي�ة  تق�ارير أم�انف�ي مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا  وتـَصُدر تق�ارير ع�ن األم�ان  
  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

، الت����� والتص��دي للط��وار� منش��ورات األم��ان مث��لوتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��رى متعلق��ة ب  
. كم�ا الو��ا�ق التقني�ة، والتق�ارير التقني�ة، وتقارير الفريق الدولي لألمان الن�وويو، تقارير التقييم اإلشعاعيو

تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� اإلش��عاعية، وأدل��ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل��ـَّة عملي��ة، وغي��ر ذل��� م��ن 
  المتعلقة بمجال األمان. المنشورات الخاصة

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
 لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح�� منش�ورات إعالمي�ةالوكال�ة  عن الصادرة النووية سلسلة الطاقة تشمل 
ع��ن حال��ة تق��ارير وأدل��ة  . وتش��ملالس��لمية ل�غ��راض لطاق��ة النووي��ة وتطبيقھ��ا العمل��يباالمتعلق��ة  والتط��وير

في مج�االت  العملية مثلةاألالممارسات الجّيدة والمكتسبة و خبرةعن ال، وفيھا التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز
 المشّعة واإلخراج من الخدمة. النفايات في القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف
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 أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذريةتالية الدول ال
 االتـِّحاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجــان
 األرجنتين
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيـا
 إسرائيـل
 أفغانستان
 إكــوادور
 ألبانيــا
 ألمانيا

  اإلمارات العربية
 المتحدة   

  أنتيغوا وبربودا 
 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا

  -إيران (جمھورية 
 اإلسالمية)   
 يرلنداآ
 يسلنـداآ

 إيطاليــا
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
  بربادوس
  البرتغـال

 بروناي دار السالم
 بلجيكــا
 بلغاريــا

 بليز
 بنغالديـش

 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاصـو

 بوروندي 
 البوسنة والھرسك

 بولندا
  –، دولة بوليفيا

 المتعددة القوميات   
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
  تركيــا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود
 الجزائر

  جزر الباھاما
 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 مولدوفـا
 أفريقياجنوب 
 جورجيا
  جيبوتي

 الدانمـرك
 دومينيكا
 رواندا

 رومانيــا
 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

 غواتيمـاال
 غيانا

  فانواتو 
 فرنسا
 الفلبيــن

  -فنزويال (جمھورية
 البوليفارية)   

  فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قبــرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا
 كنـــدا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيــا
 لبنــان

 لختنشتاين
 لكسمبـرغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيــا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالــي
 ماليزيا

 مدغشقــر
 مصر

 المغـرب
 المكسيك
 مالوي

  المملكة العربّية
 السعودّية   

  المملكة المتَّحدة
  لبريطانيا العظمى   
 يرلندا الشمالّيةآو   

 منغوليـا
 موريتانيا 

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكـو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلنــدا
 ھايتــي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاريــا
 ھولنــدا

  الواليات المتحدة
 األمريكية   

 اليابان
 اليمـــن
 اليونان

الم���تمر الخ��اص بالنظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ال��ذي ع��ـُقد ف��ي المق��ّر الرئيس��ي ل�م��م  واف��ق
، على النظام األساس�ي للوكال�ة، ال�ذي ب�دأ نف�اذ� ف�ي ١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣المتحدة في نيويورك، في 

ـّل ھ��د� الوكال��ة الرئيس��ي ف��ي "تعجي��ل . ويق��ع المق��ّر الرئيس��ي للوكال��ة ف��ي فيين��ا. ويتمث��١٩٥٧تموز/يولي���  ٢٩
 وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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 )CD-ROMيتضمـَّن منشور متطلبات األمان ھذا قرصاً مدمجاً (
 يحتوي على مسرد الوكالة الخاص بمجال األمان،

 )،٢٠٠٦ومبادئ األمان األساسية ( ٢٠٠٧وھو يشمل: طبعة 
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http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp 
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 النشر حقوق بشأن مالحظة
منش��ورات الوكال��ة العلمي��ة والتقني��ة محمي��ة بموج��� أحك��ام االتفاقي��ة العالمي��ة  جمي��ع 

(ب�رن) والمنقح�ة ف�ي  ١٩٥٢لحقوق النشر بشأن الملكية الفكري�ة بص�ي�تھا المعتم�دة ف�ي ع�ام 
(ب��اريس). وق��د ت��م تمدي��د ح��ق النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة العالمي��ة  ١٩٧٢ع��ام 

ل الملكية الفكري�ة اإللكتروني�ة والفعلي�ة. ويج�� الحص�ول عل�ى للملكية الفكرية (جنيف) ليشم
إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني، اس�تخداما 
�� بأي�ة  كلياً أو جزئياً؛ ويخضع ھذا اإلذن عادة التفاقات حقوق النشر واإلنتاج األدبي. وُيرحَّ

ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أس�اس ك�ل  اقتراحات تخص االستنساخ والترجمة
ة ـــ��ـع للوكالــــ��ـر التابــــ��ـم النشـ��ـوينب���ي توجي��� أي��ة استفس��ارات إل��ى قس حال��ة عل��ى ح��دة.

)IAEA Publishing Section:على العنوان التالي (  
  
  

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

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

  sales.publications@iaea.org: البريد اإللكتروني
  http://www.iaea.org/books: الموقع الشبكي
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  صديرت
  أمانو يوكيا بقلم

  العام المدير

ل الوكال�ة "أن تض�ع أو تعتم�د...  إن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخ�وِّ
مع��ايير س��المة بقص��د حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح 

وھ��ي المع��ايير الت��ي يج��ب أن تس��تخدمھا الوكال��ة ف��ي عملياتھ��ا، والت��ي يمك��ن  –والممتلك��ات" 
خ��الل أحكامھ��ا الرقابي��ة المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي واإلش��عاعي. وتق��وم لل��دول أن تطبِّقھ��ا م��ن 

الوكالة بذلك بالتشاور مع األجھزة المختص�ة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع الوك�االت المتخصص�ة 
ووض�ع مجموع�ة ش�املة م�ن المع�ايير ذات الج�ودة العالي�ة وإخض�اعھا لالس�تعراض  المعنية.

ف��ي تطبي��ق تل��ك المع��ايير، إنم��ا يش��كِّل عنص��راً  بص��فة منتظم��ة، فض��الً ع��ن مس��اعدة الوكال��ة
 أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.

. وأدى التركي��ز ١٩٥٨ع��ام  وق�د ب��دأت الوكال��ة برنامجھ��ا الخ��ا� بمع��ايير األم��ان ف��ي
على الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إل�ى اس�تخدام مع�ايير الوكال�ة عل�ى نط�اق 
واس��ع ف��ي جمي��ع أنح��اء الع��الم. وأص��بحت سلس��لة مع��ايير األم��ان تض��م اآلن مب��اد� أساس��ية 

ي�ة واألم�ان. موحدة لألمان، تمثل توافقاً دولياً على ما يجب أن يشكِّل مستوى عالياً م�ن الحما
وتعم��ل الوكال��ة، ب��دعم ق��وي م��ن جان��ب لجن��ة مع��ايير األم��ان، عل��ى تعزي��ز قب��ول واس��تخدام 

 معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.
وتش�مل  والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّقت بشكل صحيح في الممارسة العملية. 

 واألم�ان الھندس�ي، وتحدي�د المواق�ع واألم�انالوكال�ة التص�ميم،  تق�دمھا الت�ي األم�ان خ�دمات
 الم���مون للم��واد المش��عة، والتص��رف الم���مون ف��ي اإلش��عاعي، والنق��ل واألم��ان التش��غيلي،
 المنظم�ات في األمان وثقافة الرقابية، المشعة، فضالً عن التنظيم الحكومي، والمسائل النفايات

 المع�ايير وتت�يح تقاس�م خب�رات وخدمات األمان المذكورة تساعد ال�دول األعض�اء ف�ي تطبي�ق
 ورؤى قيِّمة.

إن تنظيم األمان مسؤولية وطنية، وقد قررت العديد من ال�دول اعتم�اد مع�ايير الوكال�ة 
وبالنسبة لألطراف ف�ي االتفاقي�ات الدولي�ة المختلف�ة لألم�ان،  الستخدامھا في لوائحھا الوطنية.

التنفيذ الفعال اللتزاماتھا بموج�ب تل�ك  توفر معايير الوكالة وسيلة متسقة وموثوقاً بھا لضمان
لين حول العالم لتعزي�ز  االتفاقيات. كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھيئات الرقابية والمشغِّ
األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطبيق��ات النووي��ة المتص��لة بالط��ب والص��ناعة 

 والزراعة والبحوث.
ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغ�رض حماي�ة الن�اس ف�ي جمي�ع  واألمان

ويجب تقييم المخ�اطر المرتبط�ة باإلش�عاعات  في الحاضر والمستقبل. –الدول وحماية البيئة 
ن��ة والس��يطرة عليھ��ا دون الح��د عل��ى نح��و غي��ر مالئ��م م��ن مس��اھمة الطاق��ة النووي��ة ف��ي  المؤيِّ

لين في كل مكان التنمية العادلة والمستدامة. وي جب على الحكومات والھيئات الرقابية والمشغِّ
وق�د  ضمان استخدام المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نح�و مفي�د وم��مون وأخالق�ي.

ع جمي��ع ال��دول ص��ادرة ع��ن ُص��مِّمت مع��ايير األم��ان ال الوكال��ة لتس��ھيل ھ��ذ� الغاي��ة، وأش��جِّ
  األعضاء على االستفادة منھا.

 





 

 

  الصادرة عن ماناأل معايير
 الدولية للطاقة الذرية الوكالة

 الخلفية

يمث��ل النش��اط اإلش��عاعي ظ��اھرة طبيعي��ة، كم��ا أن مص��ادر اإلش��عاعات الطبيعي��ة   
ة تطبيقات مفيدة كثيرة، يتراوح نطاقھ�ا ب�ين  تعكس مالمح البيئة. ولإلشعاعات والمواد المشعَّ

الق��و� واالس��تخدامات ف��ي مج��االت الط��ب والص��ناعة والزراع��ة. ويج��ب تق��دير حج��م  تولي��د
اإلش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��راء ھ��ذ� التطبيق��ات،  المخ��اطر

 والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.

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

 مان.األإخضاعھا لمعايير 

وتنظيم األمان رقابياً مسؤولية وطنية بيد أن المخاطر اإلشعاعية قد تتجاوز الحدود   
، وذلك ع�ن الوطنية؛ ومن شأن التعاون الدولي أن يعزز األمان ويدعمه على النطاق العالمي

طريق تبادل الخب�رات، وتحس�ين الق�درات الكفيل�ة بالس�يطرة عل�ى المخ�اطر ومن�ع الح�واد�، 
 إلى جانب التصدي للطوارئ والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخيمة.

ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجب�ة، كم�ا أن م�ن واجبھ�ا ت�وخي الح�ر�،   
 عھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.وُيتوقع منھا أن تفي بت

ومع��ايير األم��ان الدولي��ة ت��وفر ال��دعم لل��دول ف��ي الوف��اء بم��ا عليھ��ا م��ن التزام��ات   
بموجب المبادئ العام�ة للق�انون ال�دولي، كتل�ك المتعلق�ة بحماي�ة البيئ�ة. كم�ا أن لھ�ذ� المع�ايير 

رة والتب�ادل التج�اري عل�ى أثرھا في تعزيز وضمان الثقة في األمان، فضالً عن تيسير التج�ا
 النطاق الدولي.

وثم��ة نظ��ام ع��المي ل�م��ان الن��ووي قي��د العم��ل ويج��ري تحس��ينه بص��ورة مس��تمرة.   
، والت��ي ت��دعم تنفي��ذ الص��كوك الدولي��ة الملزم��ة ص��ادرة ع��ن الوكال��ةوتشك���ِّل مع��ايير األم��ان ال

وتش��كل مع��ايير  والبن��ى األساس��ية الوطني��ة ل�م��ان، حج��ر الزاوي��ة ف��ي ھ��ذا النظ��ام الع��المي.
الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذ� الص��ادرة ع��ن م��ان األ

 االتفاقيات الدولية.

 الوكالة صادرة عن معايير األمان ال

الوكال�ة م�ن نظ�ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي الص�ادرة ع�ن م�ان األتنبثق حال�ة مع�ايير   
ي��أذن للوكال��ة ب��أن تض��ع أو تعتم��د، بالتش��اور م��ع األجھ��زة المختص��ة ف��ي األم��م المتح��دة وم��ع 
الوكاالت المتخصصة المعنية، وبالتعاون معھا عند االقتضاء، معايير س�المة [مع�ايير أم�ان] 



 

 

رواح والممتلكات، وأن تتخذ بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األ
 ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة من التأثيرات الض�ارة النات��ة ع�ن ا�ش�عاعات   
د معايير  الوكال�ة المب�ادئ والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية الص�ادرة ع�ن مان األالمؤيـِّنة، تحدِّ

شعاعات ومراقبة انتشار المواد المشعـّة في البيئة، الخاصة باألمان لمراقبة تعرُّض الناس لإل
والحّد من احتمال وقوع أحداث ق�د تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�� مفاع�ل ن�ووي، أو 
تفاع���ل ن���ووي متسلس���ل، أو مص���در مش���ّ� أو أي مص���در �خ���ر م���ن مص���ادر ا�ش���عاعات، 

ة العواق��� المترت��ـِّبة عل��ى ھ��ذه األح��داث إذا م��ا ق�� ر لھ��ا أن تق���. وتطب��ـَّق والتخفي��ف م��ن ح��دِّ دِّ
المع��ايير عل��ى المراف��ق واألنش��طة الت��ي تنش��أ منھ��ا مخ��اطر إش��عاعية، بم��ا ف��ي ذل��� المنش���ت 
النووي��ة، واس��تخدام المص��ادر ا�ش��عاعية والمشع��ـّة، ونق��ل الم��واد المشع��ـّة، والتص��ّرف ف��ي 

 النفايات المشعـّة.

حماي��ة حي��اة البش��ر  ف��ي ھ��دف واح��د ھ��و ١وتش��تر� ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن  
م وتـُنف��ـَّذ ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن بطريق��ة  وص��حتھم وحماي��ة البيئ��ة. وي���� أن تص��مَّ

 متكاملة بحيث ال تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

الوكال��ة توافق��اً دولي��اً ف��ي اآلراء ح��ول ماھي��ة الص��ادرة ع��ن م��ان األوتعك��س مع��ايير   
التي تشكـِّل مستوى عالي�اً م�ن األم�ان لحماي�ة الن�اس والبيئ�ة م�ن الت�أثيرات الض�ارة  العناصر

الص�ادرة ع�ن م�ان األلإلشعاعات المؤيـِّنة. وي�تم إص�دار ھ�ذه المع�ايير ض�من سلس�لة مع�ايير 
 ).١الوكالة، وھي تنقسم إلى ثالث فئات (انظر الشكل 

 أساسيات األمان

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

 متطلبات األمان

د م�موع��ة متكامل��ة ومتس��اوقة م��ن متطلب��ات األم��ان المتطلب��ات الت��ي ي����    تح��دِّ
استيفاؤھا لضمان حماية الناس والبيئة، سواء في الوقت الحاض�ر أو ف�ي المس�تقبل. وتخض�� 

سيات األمان. وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات، ي��� اتخ�اذ المتطلبات ألھداف ومبادئ أسا
ت��دابير لبل��و� أو اس��تعادة مس��توى األم��ان المطل��و�. وش��كل المتطلب��ات وأس��لوبھا ييس��ـِّران 
اس��تخدامھا بش��أن وض��� إط��ار رق��ابي وطن��ي عل��ى نح��و مت��وائم. وتس��تخدم متطلب��ات األم��ان 

ول ش���روط مرتبط���ة ب���ذل� يتعي���ـَّن عب���ارات تفي���د بمعن���ى "ي�����" إل���ى �ان���� عب���ارات تتن���ا

                                                 

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



 

 

استيفاؤھا. والعديد من المتطلبات ليست موجـَّھة إلى ط�رف عل�ى وج�� التحدي�د� بم�ا ي�تض�ي 
  ضمناً مسؤولية األطراف المختصة حيال الوفاء بھا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

 أدلة األمان

توفـِّر أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا   
يشير إلى توافق دولي في اآلراء على ضرورة اتـِّخاذ التدابير المـُوصى بھا (أو تدابير بديل�ة 
مكاف���ة لھ��ا). وتع��ر� أدل��ـَّة األم��ان الممارس��ات الدولي��ة الجي��دة وتعم��ل ب��اطراد عل��ى تجس��يد 

لممارسات من أج�ل مس�اعدة المس�تخدمين ف�ي س�عيھ� ال�دؤو� إل�ى تح�ي�ق مس�تويات أفضل ا
  أمان رفيعة. وُيعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

   

 األمان أدلـَّة مجموعة

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مبادئ

دة األمان متطلـِّباتالعامة األمان متطلـِّبات  المحدَّ

 والقانوني الحكومي اإلطار -١ الجزء
 لألمان والرقابي

 البحوث مفاعالت أمان -٣

 النووي الوقود دورة مرافق أمان -٤

 المشعـَّة النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥

  مأمون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 والتشييد التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

  األمان يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء

 اإلشعاعية المصادر وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء

 واألنشطة المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء

 المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص تمھيداً 

  األنشطة وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



 

 

 الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 

س���تخدمة الھيئ���ات الرقابي���ة و�يرھ���ا م���ن الس���لطات الوطني���ة ذات الص���لة ھ���ي الم  
الص�ادرة م�ان األالرئيسية لمعايير األمان في الدول األعضاء ف�ي الوكال�ة. وت�ـُستخدم مع�ايير 

الوكالة أيضاً من جانب منظمات مشاركة في الرعاية وم�ن جان�ب منظم�ات عدي�دة تق�وم عن 
بتص��ميم وتش��ييد وتش���يل مراف��ق نووي��ة، باإلض��افة إل��ى منظم��ات ت��ـُعنى باس��تخدام المص��ادر 

 والمشعـَّة. اإلشعاعية

الوكالة قابلة للتطبيق، حسب االقتض�اء، ط�وال كام�ل الصادرة عن مان األومعايير   
المس��تخدمة ل����راض  –الق��ائم منھ��ا والمس��تجّد  –عم��ر تش���يل المراف��ق واألنش��طة جميعھ��ا 

السلمية، كما تنطبق على اإلجراءات الوقائية الھادفة إلى تقليص المخاطر اإلشعاعية القائمة. 
 ن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھا الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.ويمك

ونظام الوكالة األساسي يجع�ل مع�ايير األم�ان ُملِزم�ة للوكال�ة فيم�ا يخ�ص عملياتھ�ا   
 ھي ذاتھا وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.

الوكالة األساس لخدمات اس�تعراض األم�ان الصادرة عن مان األكما تشكـِّل معايير   
الت��ي تض��طلع بھ��ا الوكال��ة، وتس��تخدمھا الوكال��ة فيم��ا ي��دعم بن��اء الكف��اءة، بم��ا ف��ي ذل��ك وض��ع 

 وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.

وتتضم��ـَّن االتفاقي��ات الدولي��ة متطلب��ات مماثل��ة للمتطلب��ات المنص��وص عليھ��ا ف��ي   
م��ان األمع��ايير ، فتجعلھ��ا ُملِزم��ة ل�ط��را� المتعاق��دة. والوكال��ةالص��ادرة ع��ن م��ان األمع��ايير 

، مع استكمالھا باالتفاقيات الدولي�ة ومع�ايير الص�ناعة ومتطلب�ات وطني�ة الوكالةالصادرة عن 
تفص��يلية، ترس��ى أساس��اً مت��ـَّسقاً لحماي��ة الن��اس والبيئ��ة. وس��يكون ثم��ة أيض��اً بع��ض الجوان��ب 
الخاصة المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بش�أنھا عل�ى المس�توى ال�وطني. فعل�ى س�بيل 

د من معايير األمان، ال سيما المعايير الت�ي تتن�اول جوان�ب األم�ان المثال، إن المقصود بالعدي
ف��ي عملي��ة التخط��يط أو التص��ميم، ھ��و أن تنطب��ق ف��ي المق��ام األول عل��ى المراف��ق واألنش��طة 

دة ف�ي  عل�ى  الوكال�ةالص�ادرة ع�ن م�ان األمع�ايير الجديدة. وق�د ال ت�ـُستوفى المتطلب�ات المح�دَّ
التي تم بناؤھا وفقاً لمعايير سابقة. وعل�ى ف�رادى ال�دول  نحو كامل في بعض المرافق القائمة

الص��ادرة ع��ن م��ان األمع��ايير أن تت��ـَّخذ ق��رارات بش��أن الطريق��ة ال���زم إت��ـِّباعھا ف��ي تطبي��ق 
 على تلك المرافق. الوكالة

ت�وفر  الوكال�ةالص�ادرة ع�ن م�ان األمع�ايير واالعتبارات العلمية التي تشكـِّل أساس   
رارات المتعلق�ة باألم�ان� بي�د أن�ه يج�ب أيض�اً عل�ى مت�ـَّخذي الق�رارات ركيزة موض�وعية للق�

إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط م�ا 
  مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.

 معايير األمان الصادرة عن الوكالةعملية تطوير 

يشترك في إعداد واستعراض مع�ايير األم�ان، أمان�ة الوكال�ة، وأرب�ع لج�ان لمع�ايير   
األمان مختصة باألمان في مجاالت األمان النووي (لجن�ة مع�ايير األم�ان الن�ووي)، واألم�ان 



 

 

ا�ش��عاعي (لجن��ة مع��ايير األم��ان ا�ش��عاعي) وأم��ان النفاي��ات المشع��ـَّة (لجن��ة مع��ايير أم��ان 
لمأمون للم�واد المشع�ـَّة (لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل)، ولجن�ة معني�ة بمع�ايير النفايات)، والنقل ا

مع�ايير األم�ان األمان (لجنة مع�ايير األم�ان)، وتتول�ـَّى ھ�ذ� األخي�رة ا�ش�را� عل�ى برن�ام� 
  ).٢برمـِّته (انظر الشكل  الصادرة عن الوكالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.٢الشكل 

  

ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تسمية خبراء للجان معايير األمان، ولھا   
أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعيـِّن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير األم�ان، 

 ُيعَھد إليھم بمسؤولية وضع معايير وطنية. وھي تضم مسؤولين حكوميين كباراً ممن

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

 األمان

 األعضاءالدول 

 إقرار لجنة معايير األمان

الصيغة النھائية

تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 ولجنة معايير األمان

 األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم

 مسودة

 مسودة



 

 

 الوكال��ةالص��ادرة ع��ن م��ان األمع��ايير وأنش��� نظ��ام إداري ي��ـُعنى بعملي��ات تخط��يط   
ووضعھا واستعراضھا وتنقيحھا وإرساء العمل بھا. وھو يعبـِّر ع�ن والي�ة الوكال�ة، والرؤي�ة 
بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالس�تراتيجيات ف�ي مج�ال األم�ان، والوظ�ائف 

 والمسؤوليات الموازية لذلك. 

 التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى

، تؤخ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات الوكال�ةدرة ع�ن الص�ام�ان األمع�ايير عند وضع   
لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع ال�ذري وتوص�يات ھيئ�ات الخب�راء الدولي�ة، 
متھا اللجنة الدولية للوقاية من اإلش�عاعات. وتوض�ع بع�� مع�ايير األم�ان بالتع�اون  وفي مقدِّ

م��ع وك��االت متخص��ـِّصة أخ��ر�، بم��ا فيھ��ا م��ع ھيئ��ات أخ��ر� ف��ي منظوم��ة األم��م المتح��دة أو 
منظم��ة األ�ذي��ة والزراع��ة ل�م��م المتح��دة، وبرن��ام� األم��م المتح��دة للبيئ��ة، ومنظم��ة العم��ل 
الدولي��ة، ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��ادي، 

 ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

 تفسير النص

يجـــــ��ـب أن تـُفس��ـَّر المصطلحــ��ـات المتصلــ��ـة باألمــ��ـان علـ��ـى نحـ��ـو تعريفھــ��ـا   
فــــــ����ـي مســــ����ـرد مصطلحــ����ـات األمـ����ـان الخـ����ـاص بالوكال����ـة (انظ����ر الموقـــــــ����ـع: 

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm .( ،تك�ون وفيما يخص أدل�ـَّة األم�ان
رة باللغة االنكليزية.  الحجية لصيغة النص المحرَّ

، أي المقدمة، من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القسم   
 ، وھدفه ونطاقه وھيكله.الوكالةالصادرة عن مان األمعايير سلسلة 

 أما المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي موض�ع م�ئ�م ف�ي ن�ص الم�تن (ك�المواد اإلض�افية  
لنص المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في ن�ص الم�تن، أو 
تصف أساليب الحساب أو اإلجراءات أو الحدود والشروط) فيجوز عرض�ھا ف�ي ت�ذيي�ت أو 

 مرفقات.

وي��ـُعتبر أي ت��ذييل، ف��ي حال��ة إدراج��ه، ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن معي��ار األم��ان. ويك��ون   
في تذييل ما نفس الوضع كنص المتن وتضطلع الوكال�ة بمس�ؤولية ت�أليف تل�ك للمواد الواردة 

المواد. وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساس�ي، ف�ي حال�ة إدراجھ�ا، م�ن أج�ل 
إعطاء أمثلة عملية أو توفير معلومات أو شروح إضافية. وال تـُعّد المرافق والحواشي ج�زءاً 

سي. ومواد المرفقات التي تنشرھا الوكالة ال تصدر بالضرورة م�ن ال يتجزأ من النص األسا
تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يج�وز أن ت�رد م�واد م�ن ت�أليف جھ�ات أخ�ر� ض�من المرفق�ات 
بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات تـُقت�ـَبس ث�م ت�واءم حس�ب االقتض�اء 

 لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 مقدمة  -١
  ساسيةأمعلومات 

، ‘التشييد’، و‘التصميم’و‘ تحديد الموقع’تستخدم في العادة مصطلحات   -١-١
في تحديد المراحل ‘ من الخدمة اإلخراج’و، ‘التشغيل’و، ‘اإلدخال في الخدمة’و

الست الرئيسية في عمر المرفق المأذون به وعملي�ة الت�رخي� الت�ي تص�احب 
َخ�ذ م�ن إج�راءات إداري�ة ‘ اإلخراج من الخدمة’ويشير مصطلح  ذلك. إلى ما ُيتَّ

وتقنية تبيح رفع بعض أو جميع متطلبات التحكم الرقابي عن المرفق (م�ا ع�دا 
الن�اي�ات ال�ذي توض�ع في�ه الن�اي�ات المش�عة ال�ذي ُيس�تعمل مرفق ال�تخل� م�ن 

 االخ�ذ بن��ر االعتب�ار ويتع�ين ‘).إخراج م�ن الخدم�ة’ال ‘ إغالق’معه مصطلح 
  جوانب اإلخراج من الخدمة طوال المراحل الخمس الرئيسية األخرى.

وتش��مل جوان��ب اإلخ��راج م��ن الخدم��ة عموم��اً تخط��يط اإلخ��راج م��ن   -٢-١
ب��اإلخراج م��ن  اإلذناءات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة، وإنھ��اء إج��رتن�ي��ذ الخدم��ة، 
الب��دء ف��ي  إذن إص��دارو ١ال��دائموق��د توج��د فت��رة انتقالي��ة ب��ين اإلغ��الق  الخدم��ة.

 إجراءات اإلخراج من الخدمة.

 م�ن أرض بھ�ا ي�رتبط في ھ�ذا المنش�ور المب�اني وم�ا‘ المرفق’ويعني   -٣-١
 أو استعمالھا أو تتم معالجتھا أو مشعة مواد اكانت أو ال تزال ُتنتج فيھ ومعدات
تقتض�ي  ةبم�ا ينط�وي عل�ى درج�ة م�ن الخط�ورة والمخ�اطر خزنھ�ا أو ت�داولھا

س��طح الترب��ة، وطبق��ات الترب��ة  ‘األرض’وتش��مل  الن���ر ف��ي الحماي��ة واألم��ان.
تح��ت الس��طحية، والمي��ا� الس��طحية أو تح��ت الس��طحية أو أي مس��تودعات مي��ا� 

  شعة.جوفية يمكن أن تتأثر بالمادة الم

وي���تم اإلخ���راج م���ن الخدم���ة باتب���ا� نھ���ج مت���درج لتقل���ي� األخط���ار   -٤-١
ويستند اإلخ�راج م�ن الخدم�ة إل�ى تخط�يط  .بشكل تدريجي ومنھجي اإلشعاعية

 األمان، وحماية العاملين والجمھور، وحماية البيئة. لضمان وتقييم

 ،ھ���و اإلج���راءات ‘إج���راءات اإلخ���راج م���ن الخدم���ة’ب����والمقص���ود   -٥-١
الھياك���ل وال���ن�م  ازال���ة العملي���ات وأنش���طة العم���ل (مث���ل إزال���ة التل���و� و/أو

 
حسبما ھو مستخدم في ھذا المنشور أنه قد تم التوقف  ‘دائم إغالق’ُيقصد بمصطلح   ١

 تشغيله. يعادعن تشغيل المرفق وأنه لن 



 

٢ 

 في الخطة النھائية المعتمدة لإلخراج م�ن الخدم�ة. موضح ھو كما والمكونات)
وتعتبر إجراءات اإلخراج من الخدمة مكتملة بعد بلوغ الحالة النھائية المعتمدة 

ھ�ي  ف�ان الحال�ة النھائي�ة وطنية،رھناً بالمتطلبات القانونية والرقابية ال للمرفق.
، مم�ا والتن�ي�ف إزالة التلوث و/أو التفكيك والتصرف في النفاياتنتيجة لتنفيذ 

يفضي إلى إعفاء المرفق م�ن ال�تحكم الرق�ابي الس�تخدامه بقي�ود أو ب�دون قي�ود 
  .في المستقبل

في مرحلة التصميم ويستمر طوال  يبدأ التخطيط لإلخراج من الخدمة  -٦-١
إع��داد خط��ة أولي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة؛  وھ��و يش��مل م��ا يل��ي: لمرف��ق.عم��ر ا

اإلخ��راج م��ن الخدم��ة ف��ي  لتس��ھيل وجم��ع المعلوم��ات والبيان��ات ذات الص��لة
المس���تقبل؛ واختي���ار اس���تراتيجية لإلخ���راج م���ن الخدم���ة؛ وتحدي���د الخص���ائ� 
اإلش���عاعية للمرف���ق؛ وإع���داد خط���ة نھائي���ة لإلخ���راج م���ن الخدم���ة؛ وتق���دير 

وتحدي�د الطريق�ة الت�ي س�يجري بھ�ا ت�وفير الم�وارد المالي�ة لمش�رو�  التكاليف؛
اإلخ���راج م���ن الخدم���ة؛ وع���ر� الخط���ة عل���ى الھيئ���ة الرقابي���ة الستعراض���ھا 

ضيه المتطلب�ات توالموافقة عليھا؛ وأي أنشطة للتشاور مع الجمھور وفقاً لما تق
 الوطنية.

المش��رو�، إدارة  مل عل��ىتيش�� تنفي��ذ إج��راءات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة  -٧-١
وتنفيذ الخطة النھائية المعتم�دة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة، والتص�رف ف�ي النفاي�ات 

الحال�ة  مع�ايير يتواف�ق م�ع المشعة والنفايات �ي�ر المش�عة، وإثب�ات أن المرف�ق
ويتولى الم�رخ� ل�ه  النھائية المحددة في الخطة النھائية لإلخراج من الخدمة.

وب���التوازي تت���ولى الھيئ���ة  وليته.بنفس���ه أو تح���ت مس���ؤ اإلج���راءاتھ���ذ�  تنفي���ذ
 الرقابية إجراء األنشطة اإلشرافية.

م��ا يثب��ت ل يش��مل البي��ان العمل��يب��اإلخراج م��ن الخدم��ة  اإلذنإنھ��اء   -٨-١
تلبية مع�ايير الحال�ة عمليا  بإخراج المرفق من الخدمة ( ذناالمتثال لشروط اإل

ن ال���تحكم الص���ادر للمرف���ق؛ وإعف���اء المرف���ق م��� اإلذنالنھائي���ة) وس���ح� ھ���ذا 
 الرقابي من أجل استخدامه بقيود أو بدون قيود في المستقبل.

 اس���تراتيجيات اإلخ���راج م���ن الخدم���ة المعتم���دة أو الت���ي ال ت���زال قي���د  -٩-١
تنطبق  من حيث المبدأ التفكيك الفوري والتفكيك المؤجل.تشمل الدول  مراجعة

 على كل المرافق.ھاتان االستراتيجيتان 



 

٣ 

 الحال��ة تب��دأ إج��را�ات اإلخ��را� م��ن ف��ي ھ��ذ�  :التفكي��ك الف��وري
ت��زا� المع��دات و الخدم��ة بع��د فت��رة وجي��زة م��ن اإلغ��الق ال��دائم.

والھياك��ل، ون���م ومكون��ات المرف��ق المحت��وي عل��ى م��واد مش��عة 
و/أو تطھ��ر م���ن التل��وث بالمس���تو� ال��ذي يس���م� برف��ع ال���تحكم 

ال���تحكم  او رف���ع الرق���ابي ع���ن المرف���ق الس���تخدامه دون قي���ود،
  فرض قيود على استخدامه في المستقبل.الرقابي عنه مع 

 في ھ�ذ� الحال�ة، بع�د إزال�ة الوق�ود الن�ووي م�ن  :التفكيك المؤجل
المرفق (فيما يخ�� المنش��ت النووي�ة) يع�ال� المرف�ق المحت�وي 
عل��ى م��واد مش��عة كل��ه أو ج��ز� من��ه أو يھي��أ عل��ى نح��و يس��م� 
بخزن��ه ف��ي مك��ان م��أمون والحف��ا� عل��ى المرف��ق لح��ين تطھي��ر� 

 ً قد يشمل التفكيك المؤجل تفكيك�اً و و/أو تفكيكه. من التلوث الحقا
مبك��راً ل��بعض أج��زا� المرف��ق ومعالج��ة مبك��رة ل��بعض الم��واد 
المشعة وإزالتھا من المرفق كخطوة تمھيدية لخزن سائر أج�زا� 

 المرفق بطريقة مأمونة.

ً عملي��� وق���د يعتب���ر  -١٠-١ الجم���ع ب���ين ھ���اتين االس���تراتيجيتين عل���ى أس���ا�  ا
متطلبات األمان أو المتطلبات البيئي�ة، االعتب�ارات التقني�ة وال��روف المحلي�ة، 

و الدفن الذي  مثل اعتزام استخدام الموقع في المستقبل، أو االعتبارات المالية.
��ى في��ه المرف��ق كلًي��  يع��د ا داخ��ل م��ادة طويل��ة العم��ر ھيكلي��اً ف��الا أو جزئًي��ُيغطَّ

اس�تراتيجية م��ن اس��تراتيجيات اإلخ��را� م��ن الخدم��ة وال يمث��ل خي��اراً ف��ي حال��ة 
وال يع��د ذل��ك ح��الً إال ف��ي ال���روف  اإلغ��الق ال��دائم وف��ق خط��ة موض��وعة.

 االستثنائية (مثل اإلغالق في أعقاب حادث عنيف).

ا إلخ�را� المراف�ق م�ن متطلب�ات متفق�اً عليھ�ا دولًي� يضع ھذا المنشور  -١١-١
المح�ددة  ا من الغاي�ة األساس�ية ل�م�ان ومب�اد� األم�ان األساس�يةانطالقً  الخدمة

 ].١في أساسيات األمان [

وتحمل المصطلحات المستخدمة ف�ي ھ�ذا المنش�ور المع�اني المنس�وبة   -١٢-١
، م�ا ل�م ي�رد لھ�ا ]٢[ ٢٠٠٧إليھا في مسرد األمان الصادر عن الوكالة، طبع�ة 

  تعريف آخر.



 

٤ 

إخ�راج المراف�ق الت�ي تس�تخدم فيھ�ا ’محل منش�ور  ويحل ھذا المنشور  -١٣-١
  ٢٠٠٦.٢الصادر في عام  ‘مواد مشعة من الخدمة

 الھدف

تحدي�د متطلب�ات األم�ان العام�ة الواج�ب  وھ�ذا المنش�ور ھ� الھدف م�ن  -١٤-١
اس��تيفا�ھا ف��ي أثن��اء تخط��يط اإلخ��راج م��ن الخدم��ة وف��ي أثن��اء تنفي��ذ إج��راءات 

 باإلخراج من الخدمة.  اإلذناإلخراج من الخدمة، وفي أثناء إنھاء 

 النطاق

يحدد ھذا المنشور متطلبات األمان المتعلقة بكل جوانب اإلخراج م�ن   -١٥-١
ب�خراج�ه م�ن  ذنا من تحديد موقع المرفق وتصميمه حتى إنھ�اء اإلخدمة بدءً ال

  الخدمة.

وينطب���ق ھ���ذا المنش���ور عل���ى محط���ات الق���وى النووي���ة، ومف���اعالت   -١٦-١
البحوث، ومرافق دورة الوقود النووي األخرى، بما في ذلك مراف�ق التص�رف 

لمشعة الموجودة في في النفايات تمھيداً للتخلص منھا، ومرافق معالجة المواد ا
البي���ة الطبيعي��ة، والمواق��ع العس��كرية الس��ابقة، والمراف��ق الطبي��ة ذات الص��لة، 

 .ث والتطويرالبحوالمرافق الصناعية، ومرافق 

تسري ھذه المتطلبات على مرافق ال�تخلص م�ن النفاي�ات المش�عة  وال  -١٧-١
أو مراف��ق ال��تخلص م��ن الم��واد المش��عة الموج��ودة ف��ي البي���ة الطبيعي��ة أو م��ن 

] متطلب�ات ٣ويح�دد المرج�ع [ النفايات الناتجة عن التع�دين ومعالج�ة المع�ادن.
اني وأم�ا متطلب�ات اإلخ�راج م�ن الخدم�ة فيم�ا يخ�ص المب� إغالق تلك المرافق.

 والخدمات الخاصة بدعم تلك المرافق فيحددھا ھذا المنشور.

وال يتن��اول ھ��ذا المنش��ور استص��ال� المن��اطق الملوث��ة ببقاي��ا الم��واد   -١٨-١
المش��عة الناش���ة ع��ن األنش��طة الس��ابقة الت��ي (أ) ل��م تخ���ع ف��ي أي وق��ت م��ن 
األوق���ات ل���تحكم رق���ابي، أو (ب) كان���ت خا����عة ل���تحكم رق���ابي عل���ى نح���و 

الص���ادرة ع���ن الوكال���ة والل���وا��  ذات الص���لة ع مع���ايير األم���انيتع���ار� م���
 
ا مواد مشعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "إخراج المرافق التي ُتستخَدم فيھ  ٢

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة  WS-R-5 الخدمة"، العدد
 ).٢٠٠٦الدولية للطاقة الذرية، فيينا (



 

٥ 

وال يتناول المنشور أيضاً استصالح المناطق المتأثرة بط�ار� ن�ووي . الوطنية
�ي���ر أن الكثي���ر م���ن  أو إش���عاعي بع���د اإلع���الن ع���ن انتھ���اء حال���ة الط���وار�.

المتطلب��ات المح��ددة ف��ي ھ��ذا المنش��ور يمك��ن تطبيقھ��ا أيض��اً عل��ى اإلخ��راج م��ن 
خدمة بعد وقوع حادث أو حدوث حالة تنتج عنھ�ا أض�رار جس�يمة لمرف�ق أو ال

ويح�دد المرج�ع  تلوث لذلك المرفق أو ببس�اطة بع�د إ��الق مرف�ق قب�ل األوان.
 ] متطلبات استصالح تلك المناطق.٤[

بوض��وح أن  يب��ين )١-١نظ��ر الفق��رة أتعري��ف اإلخ��راج م��ن الخدم��ة (  -١٩-١
 والمع�دات األرض فيھ�ا بم�ا المب�اني، أييخص المراف�ق، اإلخراج من الخدمة 

وقد تكون ھناك مساحات م�ن األرض أص�ابھا التل�وث ف�ي أثن�اء  بھا. المرتبطة
  اإلخراج من الخدمة.من  اً جزءتنظيف ھذه المساحات يشكل و مرفق.ال تشغيل

التص�رف ف�ي و الجدي�د إل�ى التص�رف ف�ي الوق�ود الن�ووي ع�دعادة الي  -٢٠-١
النفايات المشعة المتولدة في أثناء مرحلة تش�غيل في و الوقود النووي المستھلك

ويع�الج ذل�ك باعتب�اره ج�زءاً  المرفق باعتباره جزءاً من اإلخ�راج م�ن الخدم�ة.
عل�ى أن التص�رف ف�ي  من تشغيل المرفق وال ي�دخل ف�ي نط�اق ھ�ذا المنش�ور.
 المنشور. ھذا النفايات الناشئة عن اإلخراج من الخدمة يدخل في نطاق

ھذا المنشور األخطار اإلشعاعية الناتجة عن أنش�طة اإلخ�راج  ناوليت  -٢١-١
خط��ار ل األي��م��ن قبش��عاعية �ي��ر اإل يك��ون للمخ��اطرأن  ويمك��ن م��ن الخدم��ة.

ثن��اء أھمي��ة كبي��رة ف��ي أخط��ار الناجم��ة ع��ن النفاي��ات الكيميائي��ة الص��ناعية واأل
أثن�اء وتتطلب ھ�ذه األخط�ار إي�الء االعتب�ار الواج�ب ف�ي  .خراج من الخدمةاإل

عملي��ة التخط��يط والتنفي��ذ، وف��ي تقييم��ات األم��ان وتقييم��ات األث��ر البيئ��ي، وف��ي 
على أن  تقدير التكاليف، وتوفير الموارد المالية لمشروع اإلخراج من الخدمة.

 .صراحة ھنا ھذه المسائل تخرج عن نطاق ھذا المنشور وال تعالج

خراج من الخدمة، وإن ويتعين النظر في الجوانب األمنية في أثناء اإل  -٢٢-١
وُتصِدر الوكالة توصيات بشأن  نطاق ھذا المنشور. خارج كانت ھذه الجوانب

يح��دد و ].٥[ الص��ادرة ع��ن الوكال��ة األم��ن الن��ووي ف��ي سلس��لة األم��ن الن��ووي
 بين األمان واألمن النووي.الربط  بأوجه المتعلقةالمتطلبات ] ٦المرجع [

   



 

٦ 

 الھيكل

األمان ومتطلب�ات حماي�ة الع�املين والجمھ�ور  متطلبات ٢يحدد القسم   -٢٣-١
مس��وليات المرتبط�ة ب�اإلخراج م�ن ال ٣ويح�دد القس�م  ومتطلبات حماية البي��ة.

فيحدد متطلبات إدارة اإلخراج م�ن الخدم�ة، ويح�دد القس�م  ٤الخدمة. أما القسم 
متطلب�ات  ٦ويحدد القس�م  متطلبات اختيار استراتيجية لإلخراج من الخدمة. ٥

متطلبات تخطيط اإلخراج م�ن  ٧بينما يحدد القسم  .اإلخراج من الخدمةتمويل 
المتطلب�ات الواج�ب اتباعھ�ا  ٨ويح�دد القس�م  الخدمة أثناء عمر تشغيل المرفق.

المتطلب��ات الت��ي  ٩ويح��دد القس��م  ثن��اء تنفي��ذ إج��راءات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة.أ
ا ف��ي ذل��� يتق��رر عل��� أساس��ھا موع��د االنتھ��اء م��ن اإلخ��راج م��ن الخدم��ة، بم��

متطلب��ات عملي��ات المس��� الت��ي تثب��ت اكتم��ال إج��راءات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة 
 باإلخراج من الخدمة. اإلذنوإنھاء 

 حماية الناس وحماية البيئة  -٢

في �ملي�ة اإلخ�راج  تحقيق المستوى األمثل للوقاية واألمان :١المتطلب رقم 
 من الخدمة

 التعرض في أثناء اإلخراج من الخدمة حالة تعرض مخططاً لھا وتطبق يعتبر
المتطلبات ذات ال��لة المح�دد� ف�ي مع�ايير األم�ان األساس�ية أثن�اء  وفقاً لذلك

 اإلخراج من الخدمة.

��ق أثن��اء اإلخ��راج م��ن الخدم��ة ح��دود الجرع��ات ذات الص��لة فيم��ا   -١-٢ تطبَّ
 الوقاية من اإلشعاعاتو ].٤[أفراد الجمھور تعرض يخص تعرض العاملين و

 بالنس��بة ألي أش��خاص يتعرض��ون لھ��ا نتيج��ة إج��راءات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة
 ، مع المراعاة الواجبة لقيود الجرعات ذات الصلة.مثلتكون األأن  يجب

المخط��ط  وإض��افة إل��� ترتيب��ات الوقاي��ة م��ن التع��رض أثن��اء األنش��طة  -٢-٢
ترتيب�ات أثن�اء اإلخ��راج م�ن الخدم�ة للوقاي�ة م�ن التع��رض  نج�ازإيتوج�ب  ،لھ�ا

 طبيع�ة كان�ت إذا أن�� عل�� الناجم عن حادثة والتخفيف من حدة ذل�� التع�رض.
االستصالح أو تقتضي حجز انبعاثات من م�واد  تبرر الحادثة أو الحالة المعينة

مع��ايير األم��ان األخ��ر� الص��ادرة ع��ن  تطب��ق مش��عة ف��ي ���روف الط��وار�،
 ].٧، ٤[ الوكالة



 

٧ 

الل�وائ� الوطني�ة بش�أن حماي�ة  وتراعى في أثناء اإلخراج م�ن الخدم�ة  -٣-٢
] بش�أن حماي�ة البيئ�ة ف�ي ح�ال رف�ع ٤البيئة، والمتطلبات الواردة ف�ي المرج�ع [

 التحكم الرقابي عن المرفق مع فرض قيود على استخدامه في المستقبل.

ج :٢المتطلب رقم   خدمةفي عملية اإلخراج من ال نھج متدرِّ

ُيستخدم نھج مت�درج ف�ي ك�ل جوان�ب اإلخ�راج م�ن الخدم�ة عن�د ت�دي�د نط�اق 
ومستوى التفاصيل ألي مرفق معين بما يتف�ق م�� �ج�م المخ�اطر اإلش�عاعية 

 الممكنة الناشئة عن اإلخراج من الخدمة.

خط�ط اإلخ�راج م�ن الخدم�ة  ف�ي التفاص�يل ومس�تو� المعلوم�ات ن�وع  -٤-٢
 نوع مع ،تكون متناسبةأن  يجب لك تقييمات األمانوالوثائق الداعمة، بما في ذ

 والمرحلة التي وصل إليھا عمره التشغيلي، وم�عوحجم وتعقيد وحالة المرفق 
 .]٨، ٤[ الخدمة من المرفق بإخراج المرتبطة األخطار

تنفذ إجراءات اإلخ�راج م�ن الخدم�ة ويطب�ق عليھ�ا اإلش�را� الرق�ابي   -٥-٢
 والمخاطر المرتبطة بإخراج المرفق من الخدمة.بما يتناسب مع األخطار 

 ألغراض اإلخراج من الخدمة تقييم األمان :٣المتطلب رقم 

لكل المراف�ق الت�ي م�ن المق�رر �خراجھ�ا م�ن الخدم�ة ولك�ل  مانيجب تقييم األ
  المرافق التي تكون قيد اإلخراج من الخدمة.

 تتن�اول ل�م�ان بتقييمتكون مؤيدة  الخدمة من لإلخراج النھائية الخطة  -٦-٢
 ذل�ك في بما ،والحوادث الخدمة من باإلخراج المتعلقة لھا المخطط اإلجراءات
 م�ن اإلخ�راج عملي�ة خ��ل تنش�أ ق�د الت�ي الح�ا�ت أو تح�دث ق�د التي الحوادث
   .الخدمة

ً  الداعمة األمان تقييم عدادإ له المرّخص ويتولى  -٧-٢   .]٨[ للمرجع وفقا

 المرتبطة باإلخراج من الخدمةالمسؤوليات   -٣

المتطلب���ات المتعلق���ة بالمس���ؤوليات العام���ة ض���من اإلط���ار الحك���ومي   -١-٣
 والق��انوني والرق��ابي فيم��ا يخ��ص جمي��ع المس��ائل المتعلق��ة ب��المرافق واألنش��طة

 ال�وطني اإلط�ار إرس�اء ف�ي المتطلب�ات ��ذه وتطب�ق .]٦[وضعت في المرج�ع 
  .الخدمة من إلخراجا بشأن المسؤوليات إسناد وفي المناسب



 

٨ 

 فيما يخص اإلخراج من الخدمة مسؤوليات الحكومة :٤المتطلب رقم 

تضع الحكومة إطاراً قانونياً ورقابي�اً حكومي�اً وترع�ا� لتخط�يط جمي�ع جوان�ب 
اإلخ��راج م��ن الخدم��ة وتنفي��ذ�ا ب�م��ان، بم��ا ف��ي ذل��� الت���رف ف��ي النفاي��ات 

 تخ���يصللمس��ؤوليات، وويش��مل اإلط��ار تو�ي���اً واض��حاً  المش���ة الناتج��ة.
تموي�ل اإلخ�راج  ض�مانبوظائف رقابية مستقلة، وتحديد المتطلب�ات المت�لق�ة 

  من الخدمة.

 وتشمل مسؤوليات الحكومة ما يلي:  -٢-٣

 ،بما ف�ي ذل�ك وضع سياسة وطنية للتصرف في النفايات المشعة 
 النفايات المشعة المتولدة في أثناء اإلخراج من الخدمة؛

  المس����ؤوليات القانوني����ة والتقني����ة والمالي����ة للمن�م����ات تحدي����د
المش����اركة ف����ي اإلخ����راج م����ن الخدم����ة والحف����ا� عل����� تل����ك 

ب�اإلخراج م�ن  ذنالمسؤوليات، بما فيھا مسؤولياتھا ع�ن م�ن� اإل
 الخدمة، وعن التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن ذلك؛

 اء ض��مان ت��وفر الخب��رة العلمي��ة والتقني��ة ال��م��ة عل��� ح��د س��و
للم���رخ� ل���� ول���دع� االس���تعراض الرق���ابي وس���ائر و����ائف 

 االستعراض الوطني المستقل ؛
  إنشاء آلية تكفل ت�وافر م�وارد مالي�ة كافي�ة عن�د الل��و� ل�خ�راج

م��ن الخدم��ة عل��� نح��و م��أمون وللتص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة 
 التي تنشأ عن ذلك.

 خراج من الخدمةفيما يخص اإل مسؤوليات الھيئة الرقابية :٥المتطلب رقم 

مراح��ل  جمي��ع ت��نظم الھيئ��ة الرقابي��ة جمي��ع جوان��ب اإلخ��راج م��ن الخدم��ة ف��ي
م�ن الخدم�ة اإلخ�راج أل��را� ا من التخطيط األّولي عمر تشغيل المرفق بدءً 

��ن��اء تحدي��د موق��ع المرف��ق وت���ميم� حت��� اكتم��ال إج��راءات اإلخ��راج م��ن 
الھيئ�ة الرقابي�ة متطلب�ات  وتح�دد باإلخراج من الخدم�ة. اإلذنالخدمة وإنھاء 

اإلخ���راج م���ن الخدم���ة، بم���ا فيھ���ا متطلب���ات الت����رف ف���ي النفاي���ات المش����ة 
وعل��� الھيئ��ة الرقابي��ة  م��ا ي��رتبط ب��ذل� م��ن ل��وائ� و�دل��ة. واعتم��اد الناتج��ة،
 .جراءات الكفيلة لضمان الوفاء بالمتطلبات الرقابيةاتخاذ اإل

 وتشمل مسؤوليات الھيئة الرقابية ما يلي:  -٣-٣



 

٩ 

  ب��اإلخراج م��ن  اإلذنوض��ع المع��ايير واإلط��ار الزمن��ي لعملي��ة
 الخدمة؛

  اإل��عاعية لتحدي�د مس�تويات ج�راء المس�وحات اوضع متطلب�ات
 التلوث في المرفق؛

 المتطلب���ات المتعلق���ة بمع���ايير األم���ان، وحماي���ة الع���املين  وض���ع
والجمھور وحماية البيئة في أثن�اء إخ�راج المراف�ق م�ن الخدم�ة، 

عايير رفع التحكم الرقابي عن المواد وفقاً للسياس�ة بما في ذلك م
  الوطنية؛

 ب��اإلخراج م��ن الخدم��ة،  اإلذنمتطلب��ات ومع��ايير إنھ��اء  وض��ع
 المواق�عأو /و وبخاصة عندما يرفع التحكم الرقابي ع�ن المراف�ق

 على استخدامھا في المستقبل؛ بقيود
  إلخ�راج غراض األ للمرخص له الماليمتطلبات الضمان وضع

آلية تكفل توفير موارد كافي�ة عن�د  رساءإلمتطلبات الخدمة ومن 
اللزوم لإلخراج الم��مون م�ن الخدم�ة ف�ي الح�االت الت�ي تف�وض 

 ؛اتالمسؤوليفيھا الحكومة للھيئة الرقابية ھذه 
 اإلخراج من الخدمة، بما في ض اغرألتخطيط المتطلبات  وضع

  ذلك ما يلي:
  م��ن الخدم��ة تحدي��د المحت��و� النم��وذجي لخط��ط اإلخ��راج

 والوثائق الداعمة الستعراضه أو الموافقة عليه؛
 خط��ط اإلخ��راج م��ن الخدم��ة  الس��تعراض إن���اء عملي��ة

ف�ي الل�وائح الوطني�ة) حسبما ھو مب�ّين والوثائق الداعمة (
 واإلطار الزمني لتلك االستعراضات؛

  اس�����تعراض الخط�����ة األولي�����ة لإلخ�����راج م�����ن الخدم�����ة
الخط�����ة النھائي�����ة وتح�����ديثاتھا، واس�����تعراض واعتم�����اد 

لإلخراج من الخدمة والوث�ائق الداعم�ة لھ�ا، واس�تعراض 
واعتم��اد التح��ديثات بع��د الموافق��ة عل��ى الخط��ة النھائي��ة 

 لإلخراج من الخدمة؛
  عل���ى الخط���ة للتعلي���ق إتاح���ة الفرص���ة أم���ام األط���را� المھتم���ة

النھائية لإلخراج من الخدمة والوثائق الداعمة لھا قب�ل اعتمادھ�ا 
 إلى اللوائح الوطنية؛باالستناد 



 

١٠ 

 �إج���راءات اإلخ���راج م���ن الخدم���ة واتخ���اذ  تفت���ي� واس���تعرا
إج���راءات لإلنف���اذ ف���ي ح���ال ع���دم االمتث���ال لإلط���ار الق���انوني 

أو الرخ�����ة ومتطلب����ات  اإلذنوالرق����ابي ال����وطني أو لش����روط 
 األمان المحددة من الھيئة الرقابية؛

 و إل�ى تعزيز ثقافة أمان من أج�ل التش�جيع عل�ى تبن�ي اتج�ا� ي�دع
استيض���ا� األم���ور وال���تعلم فيم���ا يتعل���ق باألم���ان والنھ���ي ع���ن 

 ]؛٩، ٤التراخي [
 متطلب��ات جم��ع وحف��ظ الس��ج�ت والتق��ارير ذات ال���لة  وض��ع

باإلخراج من الخدمة واالحتفاظ بالمعلوم�ات ع�ن األنش�طة الت�ي 
 أجريت في الموقع؛

  ف��ي حالت��ه النھائي��ة إخراج��ه م��ن الخدم��ةالمرف��ق ال��ذي ت��م تقي��يم 
 اإلذنت فيما إذا كان قد تم استيفاء الشروط التي تب�ي� إنھ�اء والب

 باإلخراج من الخدمة؛
  ب��اإلخراج م��ن الخدم��ة بع��د أن ُيثب��ت الم��رخص ل��ه  اإلذنإنھ��اء

 .المعتمدة بلوغ الحالة النھائية

 اإلخراج من الخدمةفيما يخص  مسؤوليات المرّخص له :٦المتطلب رقم 

الخدمة وينفذ إجراءات اإلخراج م�ن الخدم�ة يخطط المرخص له اإلخراج من 
اإلخ��راج م��ن الخدم��ة وللمتطلب��ات المش��تقة م��ن اإلط��ار الق��انوني  ذنا إلوفًق��

وي��ون الم�رخص ل�ه مس�ؤوالً ع�ن جمي�� جوان�ب ا�م�ان  والرق�ابي ال�وطني.
 والوقاية من االشعاعات وحماية البيئة في أثناء اإلخراج من الخدمة.

 ما يلي: خص لهالمروتشمل مسؤوليات   -٤-٣

 دام�ةإو اختيار استراتيجية لإلخراج م�ن الخدم�ة ك�س�ا� إلع�داد 
الخط�ة األولي�ة والخط�ة النھائي�ة أي خطط اإلخراج من الخدمة (

 .لإلخراج من الخدمة) طوال عمر تشغيل المرفق
 ل��ى إ خط��ة أولي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة وتح��ديثاتھا وتق��ديم إع��داد

 .عراضھاتسالھيئة الرقابية ال
  ثن�اء أدارة متكام�ل. ف�اذا تغي�ر الم�رخص ل�ه إوتنفيذ نظ�ام وضع

ج���راءات تكف���ل انتق���ال إعم���ر تش���غيل المرف���ق، يج���� وض���ع 
 .المرخص له الجديد إلىخراج من الخدمة مسؤوليات اإل



 

١١ 

  تعزيز ثقافة أمان من أج�ل التش�جي� عل�ى تبن�ي اتج�ا� ي�دعو إل�ى
استيض���ا� ا�م���ور وال���تعلم فيم���ا يتعل���ق با�م���ان والنھ���ي ع���ن 

 .]٩، ٤لتراخي [ا
  تقدير تك�اليف إج�راءات اإلخ�راج م�ن الخدم�ة وت�وفير ض�مانات

وموارد مالية لتغطية التك�اليف المتص�لة ب�اإلخراج الم�أمون م�ن 
 الخدمة، بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة الناتجة.

  إخطار الھيئة الرقابية (أو الحكومة عند االقتضاء) قبل اإلغ�الق
 .الدائم للمرفق

  تق��ديم خط��ة نھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة والوث��ائق الداعم��ة إل��ى
وفقاً للوائح الوطني�ة  والموافقة عليھا الھيئة الرقابية الستعراضھا

 .باإلخراج من الخدمة إذنمن أجل الحصول على 
  إدارة مش��روع اإلخ��راج م��ن الخدم��ة وتنفي��ذ إج��راءات اإلخ��راج

لت��ي ينف��ذ�ا م��ن الخدم��ة أو ض��مان اإلش��راف عل��ى اإلج��راءات ا
 .متعاقدون

  التص���رف ف���ي النفاي���ات التش���غيلية المتبقي���ة م���ن المرف���ق وك���ل
 .النفايات الناشئة عن اإلخراج من الخدمة

 مأمون أثناء فترة االنتقال  نسق ضمن المرفق على ضمان الحفاظ
الخط�ة النھائي�ة لإلخ�راج  عل�ى الموافق�ة بعد اإلغالق الدائم لح�ين

 .الخدمة من
  ل�م�ان وتقييم�ات ل�ث�ر البيئ�ي دعم�اً إلج�راءات إجراء تقييم�ات

 .اإلخراج من الخدمة
  إع���داد وتنفي���ذ إج���راءات أم���ان مالئم���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك خط���ط

 .للطوارئ
  ًبين ت��دريباً مناس���با كفال��ة ت���وافر م��وظفين م�����لين وأكف��اء م���درَّ

 .لمشروع اإلخراج من الخدمة
 إجراء عمليات مسح إشعاعي دعماً لإلخراج من الخدمة. 
 تحقق من الوفاء بمعايير الحالة النھائية عن طريق إجراء مسح ال

 .نھائي
  االحتفاظ بالسجالت واإلبقاء عليھ�ا وتق�ديم التق�ارير الت�ي تطلبھ�ا

 الھيئة الرقابية.



 

١٢ 

  إدارة عملية اإلخراج من الخدمة  -٤

  لعملية اإلخراج من الخدمة النظام اإلداري المتكامل :٧المتطلب رقم 

م�ن أن نظام�� اإلداري المتكام�ل ي�ط�� جمي��  على الم�رخ� ل�� الت�ك�د يجب
  جوانب اإلخراج من الخدمة.

ا للترتيب���ات والعملي���ات ا واح���دً إط���ارً يق���دم  النظ���ام اإلداري المتكام���ل  -١-٤
]، بم��ا ف��ي ذل��ك ٩[القائم��ة بالتش���يل  ال�زم��ة لمعالج��ة جمي��ع أ���داف المنظم��ة
األم��ان ���ذ� األ���داف  وتتض��من م��ة.األ���داف ذات الص��لة ب��اإلخراج م��ن الخد

 والصحة واألمن والبيئة والجودة والعناصر االقتصادية.

 إجراءات يجعل تخطيط وتنفيذأن  على داري المتكامل قادرالنظام اإل  -٢-٤
خ�راج م�ن ي�تم اإلأن  خراج من الخدمة يحقق الھدف الرئيس�ي والمتم��ل ف�ياإل

 .الخدمة بشكل مأمون

 ].١[ ل��ه الم��رخَّص ع��اتق عل��ىتق��ع  األم��ان ع��ن الرئيس��ية المس���ولية  -٣-٤
ض أن له للمرخَّص يمكنو  النظ�ام ويض�ع ،متعاق�دين إل�ىمعّين�ة  مھام أداء يفوِّ

 بص�ورة امح�ددً  المتعاق�دين عم�ل يك�ون أن لض�مان ترتيب�ات المتكامل اإلداري
 .مأمون بشكل يجري وأنه ومراَقًبا مناسبة

 الخدم���ة م���ن اإلخ���راج ب����جراءات يقوم���ون ال���ذين األف���راد يتمت���عو  -٤-٤
 بش��كل الخدم��ة م��ن اإلخ��راج ألداء ال�زم��ة والت��دريبات والخب��رات بالمھ��ارات

 المتعلق�ة الم�سس�ية المع�ارف عل�ى الحص�ول لض�مان ترتيب�ات وُتتخ�ذ .مأمون
 الموظفين على المستطاع، قدر اإلبقاء، وضمان المعارف تلك وإتاحة بالمرفق
 .المرفق في العاملين الرئيسيين

 الخدم�ة م�ن اإلخ�راج إجراءات ينفذون الذين األفراد جميع على تقعو  -٥-٤
ك���ذلك عل���ى االدارة  .األم���ان إزاء مخ���اوف أي ع���ن اإلدارة إب����� مس����ولية
 ����الء لم���ل وال��دعم الص���حية لم��ن� قائم��ة عملي��ات �ن��اك تك��ون أنض��مان 
روا إذا األفراد  .باألمان تتعلق ألسباب الخدمة من اإلخراج إجراءاتتعليق  قرَّ

 االس���تخدام خ����ل م���ن الخدم���ة م���ن اإلخ���راج عملي���ة ض���بط وي���تم  -٦-٤
 م�ن والموافق�ة ل�س�تعراض اإلج�راءات ��ذ� م��ل وتخضع .مكتوبة جراءاتإل



 

١٣ 

تن���أ  .م��انل��ه المس��ؤولة ع��ن ض��مان األ ف��� الفري��ق الم��رخص عناص��رال قب��ل
 .العمل إجراءات وإنھاء وتعديل إلصدار منھجية

 إج�راءات توض�ع المرف�ق، ت��غيل عم�ر أثناء له المرخص تغيَّر إذاو  -٧-٤
 الم�رخص إل�ى بطريقة س�ليمة الخدمة من اإلخراج عن المسؤولية نقل لضمان

  .الجديد له

  استراتيجية اإلخراج من الخدمة  -٥

  اختيار استراتيجية لإلخراج من الخدمة :٨المتطلب رقم 

ل اس��تراتيجية  اختي��ار الم��رخ� ل��هيج��ب �ل���  لإلخ��راج م��ن الخدم��ة تش���ِّ
وت��ون ا�س�تراتيجية  األساس الذي ُيسَتَند إليه لتخطيط اإلخراج من الخدم�ة.

  مع السياسة الوطنية بشأن التصرف في النفايات المشعة.منسجمة 

تك���ون االس���تراتيجية المفض���لة لإلخ���راج م���ن الخدم���ة ھ���� التفكي���ك و  -١-٥
يھا التفكيك الفوري استراتيجية ولكن قد تكون ھناك حاالت ال يكون ف الفوري.

 عملية عند أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين االعتبار.

ر المرخص له الدافع الختيار استراتيجية لإلخراج من الخدمة.و  -٢-٥  ُيبرِّ

الحف�ا�  االس�تراتيجية المخت�ارةبموج�ب  يب�رھنأن  على المرخص له  -٣-٥
غ الحال��ة النھائي��ة بلُ وس�يَ عل�ى المرف��ق ض�من نس��ق م��أمون ف�� جمي��ع األوق��ات، 

من الخدمة، وأنه لن ُتف�ر� أي أعب�اء غي�ر ض�رورية عل�ى خراج لإل المحددة
  األجيال الالحقة.

ا، ي��ت� اس��تعرا� االس��تراتيجية عل��ى إذا ك��ان إغ��الق المرف��ق مفاجًئ��و  -٤-٥
تنق���ي�  اإلغ���الق المف���اج� لتحدي���د م���ا إذا ك���ان إل���ىدى أأس���ا� الوض���ع ال���ذي 

وإذا كان اإلغالق بسبب ح�اد�، يوض�ع المرف�ق ض�من  .مطلوب االستراتيجية
 نسق مأمون قبل تنفيذ خطة نھائية معتمدة لإلخراج من الخدمة.

المواق��ع الم���تملة عل��ى أكث��ر م��ن مرف��ق واح��د، توض��ع اس��تراتيجية   -٥-٥
موقعي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة تكف��ل أن تؤخ��ذ أوج��ه الت��رابط ب��ين المراف��ق ف��� 

، األمر الذي ي�ؤدي إل�ى وض�ع خط�ط نھائي�ة مرفقلكل  الحسبان عند التخطيط



 

١٤ 

إعف�ا� أج�زا� م�ن الموق�ع م�ن  إلخراج كل مرفق عل�� ح�دة م�ن الخدم�ة (م��الً 
ر ذلك).   التحكم الرقابي، إذا كان ھناك ما يبرِّ

  تمويل عملية اإلخراج من الخدمة  -٦

  تمويل عملية اإلخراج من الخدمة :٩المتطلب رقم 

د في التشريعاتأن  يجب الوطنية المسؤوليات المتعل��ة باألحك�ام المالي�ة  تحدَّ
وتنطوي ھذه األحكام عل�� �نش�ا� �لي�ة لت�وفير  الخاصة باإلخراج من الخدمة.

ل���مان اإلخ��راج  ال���رور�الم��وارد المالي��ة الكافي��ة و���مان توافرھ��ا عن��د 
  المأمون من الخدمة.

لتغطي��ة  ، عن��د الض��رورة،الم��وارد المالي��ة الكافي��ة ت��وفر ي��تم ض��مانو  -١-٦
بم�ا ف�ي ذل�ك التص�رف ف�ي ، ب�اإلخراج الم��مون م�ن الخدم�ة المتعلق�ة التكاليف

 النفايات الناتجة.

ي��تم تح��دي� تق��ديرات التك��اليف المتعلق��ة ب��اإلخراج م��ن الخدم��ة عل��� و  -٢-٦
أس��ا� التح��دي� ال��دور� للخط��ة ا�ولي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة أو عل��� أس��ا� 

وتكون ا�لي�ة المس�تخدمة لت�وفير الض�مان  الخطة النھائية لإلخراج من الخدمة.
  مع تقديرات تكاليف المرفق وُتغيَّر عند الضرورة. متفقة المالي

إذا تع���ّذر الحص���ول عل���� ض���مان م���الي إلخ���راج مرف���ق ق���ائم م���ن و  -٣-٦
وتتض��من الموافق��ة عل���  م��وارد مالي��ة كافي��ة ب�س��ر� م��ا يمك��ن. ت��وفرالخدم��ة، 

 تخاذ ترتيبات لتوفير ضمان مالي.تجديد أو تمديد اإلذن بتشغيل المرفق ا

ن م���ن ترتيب���ات لل���تمكُّ  ف���ي حال���ة اإل����الق المف���اج� للمرف���ق، ُتتخ���ذو  -٤-٦
اس��تخدام الم��وارد المالي��ة الخاص��ة ب��اإلخراج م��ن الخدم��ة عن��دما ت��دعو الحاج��ة 

 إليھا.

إذا ما ُرفعت الرقاب�ة ع�ن المرف�ق ال�ذ� ت�م إخراج�ه م�ن الخدم�ة م�ع و  -٥-٦
، ُت��وفَّر ض��مانات مالي��ة تكف��ل ت��وافر الم��وارد المالي��ة تقيي��د اس��تخدامه مس��تقباًل 

 لرصد المرفق ومراقبته والسيطرة عليه طيلة المدة الزمنية الالزمة.

   



 

١٥ 

 التخطيط إلخراج المرفق من الخدمة في أثناء عمر تشغيله  -٧

  التخطيط لإلخراج من الخدمة :١٠المتطلب رقم 

عل�ى م�دار  دامتھ�اإو الخدم�ةخطة لإلخراج من اعداد المرخص له يجب على 
عمر تشغيل المرفق وفقاً لمتطلبات الھيئة الرقابي�ة ُيب�يَّن فيھ�ا إم�اني�ة إنج�ا� 

 المحددة. ةاإلخراج من الخدمة على نحو مأمون يفي بالحالة النھائي

بأن يأخذ المرخص له اإلخراج من الخدم�ة التأكد الھيئة الرقابية  على  -١-٧
في الحسبان عند تحديد موق�� المرف�ق وتص�ميمه وتش�ييده وإدخال�ه ف�ي الخدم�ة 

�ر إخراج�ه م�ن الخدم�ة، بوسائل م�ن بينھ�ا مراع�اة وتشغيله،  الس�مات الت�ي تيسِّ
 ثوحف��ظ س��ج�ته، ودراس��ة األس��الي� المادي��ة واإلجرائي��ة الت��ي تح��د م��ن التل��و

 .و/أو التنشيط

ساس��ي للموق��� يش��مل أج��راء مس��� إف��ي مرحل��ة تحدي��د الموق��� ي��تم    -٢-٧
ش�عاعية قب�ل تش�ييد المرف�ق الجدي�د وتح�دث استقاء معلومات ع�ن الظ�روف اإل

ف��ي الخدم��ة، وتس��تخدم ھ��ذه المعلوم��ات لتحدي��د دخال��ه إساس��ية قب��ل البيان��ات األ
س�� حال�ة المراف�ق الت�ي ل�م تخ��� لھ�ذا الم ساسية وفيشعاعية األاإلالظروف 

خص�ائص ن بيان�ات ف�ي من�اطق من�اظرة ل�م تس�تغل ذات إف� ،ساسي م�ن قب�لاأل
 .بديلة لفترة ما قبل التشغيل لھذه المرافقساسية أمماثلة تستخدم كبيانات 

خراج من الخدم�ة يب�دأ م�� غراض اإلن التخطيط ألإف ،للمرفق الجديد  -٣-٧
  .الخدمةخراج من ذن باإلنھاء اإلإبداية مرحلة التصميم ويستمر حتى 

لية لإلخراج من الخدمة ويقدمھا  -٤-٧ الھيئة  إلى وُيعد المرخص له خطة أوَّ
ويل���م إع��داد ھ��ذه  بتش��غيل المرف��ق. ذناإلطل���  جن��� م��� إل��ىالرقابي��ة جن��� 

الخط��ة األولي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة لتحدي��د خي��ارات اإلخ��راج م��ن الخدم��ة، 
م�وارد المالي�ة الكافي�ة وإلثبات جدوى اإلخراج م�ن الخدم�ة، ول��مان ت�وافر ال

لإلخراج من الخدمة، ولتحديد فئ�ات النفاي�ات وتق�دير كمياتھ�ا الت�ي س�تتولد ف�ي 
 أثناء اإلخراج من الخدمة.

المرخص ل�ه تح�ديث خط�ة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة، وتستعر��ھا  على  -٥-٧
الھيئة الرقابية دوري�اً (ف�ي الع�ادة م�رة ك�ل خم�� س�نوات أو حس�� م�ا تق�رره 

ية)، أو متى كانت ھناك ظروف معينة تبرر ذلك، كأن تط�رأ م�ث�ً الھيئة الرقاب



 

١٦ 

وُتح��ّدث  تغيي��رات مھم��ة ف��ي الخط��ة.تقتض��ي تش��غيلية ال العملي��ة تغي��رات عل��ى
ف�ي ض�وء الخب�رة التش�غيلية ذات  االقتض�اء خطة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة حس��

، أو ما يتاح من دروس مستفادة من إخراج مراف�ق مماثل�ة م�ن المكتسبة الصلة
الخدم��ة، أو متطلب��ات ا�م��ان الجدي��دة أو المنقح��ة، أو التط��ورات التكنولوجي��ة 

وإذا وق�� ح�ادث أو  ذات الصلة باالستراتيجية المخت�ارة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة.
 فعل�ى نشأت حالة بم�ا ينط�و� عل�ى عواق�� ذات ص�لة ب�اإلخراج م�ن الخدم�ة،

ك��ن خط��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة ف��ي أق��ر� وق��ت مميح��دث أن  الم��رخص ل��ه
 وتستعرضھا الھيئة الرقابية.

فق القائم�ة الت�ي ل�م توض�� لھ�ا خط�ة لإلخ�راج م�ن اوفيما يخص المر  -٦-٧
خطة مناسبة إلخراجھا من الخدمة في أق�ر� عداد إ المرخص لهعلى  الخدمة،

ً ن يقوم بمراجعتھا أو وقت ممكن.  .وتحديثھا دوريا

ذات الص���لة  المناس���بة ويح���تفظ الم���رخص ل���ه بالس���جالت والتق���ارير  -٧-٧
 عم�ر ط�وال ا�ح�داث)ع�ن تق�ارير الو الس�جالت مث�ل إلخراج م�ن الخدم�ة (با

 التش�غيلي، وتاريخ�ه علي�ه الُمدَخل�ة والتع�ديالت المرف�ق تص�ميم تشغيل المرف�ق.
وف�ي حال�ة  .إعداد خطط اإلخراج م�ن الخدم�ة يحدد ويؤخذ بنظر االعتبار عند

خطة نھائية لإلخراج من الخدمة،  إعدادأن يتم ا دائماً قبل إغالق المرفق إغالقً 
لض�مان أم�ان  الكافي�ة الترتيب�ات وتتخ�ذ تعد تلك الخطة ف�ي أق�ر� وق�ت ممك�ن

 المرفق لحين الموافقة على الخطة النھائية لإلخراج من الخدمة.

ال�دائم للعملي�ات ف�ي المرف�ق اإليق�ا� ب�ين  قد تكون ھناك فترة انتقالي�ة  -٨-٧
 ).١١ي�ة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة (المتطل�� رق�م وبين الموافقة على الخطة النھائ
ا خالل تلك الفترة االنتقالية ما لم توافق الھيئة ويظل اإلذن بتشغيل المرفق قائمً 

تضاؤل ا�خط�ار المتص�لة  ساسأعلى  اإلذن ت فيتعديالإدخال الرقابية على 
ويمكن خالل تلك الفترة إجراء بعض ا�عم�ال التحض�يرية لإلخ�راج  بالمرفق.
 فقاً لإلذن المعدل.وخدمة وفقاً إلذن تشغيل المرفق أو من ال

   



 

١٧ 

  الخطة النھائية لإلخراج من الخدمة :١١المتطلب رقم 

ت���ال إل��� الھيئ��ة الرقابي��ة  ٣خط��ة نھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة ع��دادإيج��ب 
  .خراج من الخدمةاإل إجراءات قبل تنفيذ للموافقة عليھا

الرقابي�ة (أو الحكوم�ة عن�د االقتض�اء) الھيئة  عالمإ المرخص له على  -٩-٧
وإذا أغل��ق مرف��ق إغالق��اً دائم��اً و/أو ل��م يع��د  الق��اً دائم��اً.غقب��ل إغ��الق المرف��ق إ

يستخدم للغ�ر� المقص�ود من�ه، ترف�ع خط�ة نھائي�ة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة إل�ى 
الھيئة الرقابي�ة للموافق�ة عليھ�ا ف�ي غض�ون م�دة متف�ق عليھ�ا معھ�ا (ف�ي الع�ادة 

 راوح بين سنتين وخمس سنوات بعد اإلغالق الدائم).خالل فترة تت

تشمل الخطة النھائي�ة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة والوث�ائق الداعم�ة لھ�ا م�ا   -١٠-٧
االس��تراتيجية المخت��ارة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة، والج��دول الزمن��ي، ون��و�  يل��ي:

وتسلسل إجراءات اإلخراج من الخدم�ة، واالس�تراتيجية المتبع�ة ف�ي التص�ر� 
ي���ات، بم���ا ف���ي ذل���ك رف���ع الرقاب���ة عنھ���ا، والحال���ة النھائي���ة المقترح���ة ف���ي النفا

والطريقة التي سيثبت بھا المرخص ل�ه بل�و� الحال�ة النھائي�ة، وخ�زن النفاي�ات 
المتولدة عن اإلخراج من الخدمة والتخلص من تلك النفايات، واإلطار الزمن�ي 

 لخدمة.لإلخراج من الخدمة، والتمويل المطلوب الكتمال اإلخراج من ا

تقس�يم تستفيد المشاريع الكبيرة والمعقدة لإلخراج من الخدمة م�ن  وقد  -١١-٧
ك�ل المراح�ل الالزم�ة لبل�و�  ع�دة مراح�ل.إل�ى إجراءات اإلخراج من الخدمة 

ف��ي الخط��ة النھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة والوث��ائق توص���  الحال��ة النھائي��ة
عل���ى  لإلخ��راج م���ن الخدم��ةوتش���مل تح��ديثات الخط���ة النھائي��ة  .لھ��ا الداعم��ة

 .الالحقة معلومات إضافية عن المراحل

وإذا تض����منت الخط����ة النھائي����ة لإلخ����راج م����ن الخدم����ة وتح����ديثاتھا   -١٢-٧
الم�رخص  عل�ى تكنولوجيات ومفاھيم جديدة إلج�راءات اإلخ�راج م�ن الخدم�ة،

حق�ق النتيج�ة تويمك�ن أن  ةقبل استخدامھا أن تل�ك ا�س�اليب م�مون�يثبت أن  له
 جوة بفعالية.المر

 
خطة اإلخراج من الخدمة لالخطة النھائية لإلخراج من الخدمة ھي تلك الصيغة   ٣

ً للموافقة عليھا قبل  مة إلى الھيئة الرقابية التماسا وأثناء تنفيذ ھذه  تنفيذ الخطة.المقدَّ
م سير النشاط.  الخطة النھائية، قد يلزم تنقيحھا أو تعديلھا الحقاً مع تقدُّ



 

١٨ 

د مدى   -١٣-٧ وأثناء إعداد وتحديث الخطة النھائية لإلخراج من الخدمة، يحدَّ
ة والملوث�ة) الموج�ودة نشَّ�طالھياك�ل والمكون�ات الممث�ل ونوع الم�واد المش�عة (

في المرفق بواسطة مسح تو��يفي تف��يلي وعل�ى أس�ا� الس�جالت الت�ي ي�تم 
 تلوث أو نفاي�ات مش�عة متخلف�ة ع�نوفي حال بقاء  جمعھا خالل فترة التشغيل.

والمي��ا� الجوفي��ة)، تح��ت س��طح الترب��ة  و/أوف��ي المرف��ق (نش��طة التش��غيلية األ
إج�راء  عتب�اروي�خ�ذ بن��ر اإل تدرج تلك المواد المشعة في المسح التو��يفي.

تو���يف إض��افي للموق��� أل���را� تقي��يم الن��زوح المحتم��ل للنوي��دات المش��عة 
 والحيلولة دون حدوث ذلك.

 وإذا م��ا اختي��رت اس��تراتيجية التفكي��ك الم�ج��ل لإلخ��راج م��ن الخدم��ة،  -١٤-٧
ف��ي الخط��ة النھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة وف��ي ب��ت يثأن  الم��رخص ل��هعل��ى 

وتقدم إثباتات ت�ك�د  أن ھذا الخيار سينفذ على نحو مأمون.لھا  الوثائق الداعمة
الحف��ا� عل��ى المرف��ق ف��ي حال��ة مأمون��ة  لض��مان ت��وافر الم��وارد المالي��ة الكافي��ة

ً  هأثناء فترة التأجيل وإلزالة التلوث و/أو تفكيك  .الحقا

ف��ي  االقتض��اء وُتح��ّدث الخط��ة النھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة حس��ب  -١٥-٧
ضوء الخبرة المكتسبة في اإلخراج من الخدم�ة، ومتطلب�ات األم�ان الجدي�دة أو 

وتك���ون تح���ديثات الخط���ة  أو المنقح���ة.ل���وائح الوطني���ة الجدي���دة الالمنقح���ة، أو 
النھائية لإلخراج من الخدمة التي يجريھا الم�رخص ل�ه مرھون�ة بمراجع�ة م�ن 

 الھيئة الرقابية وبموافقتھا حسب االقتضاء.

فر��ة فح�ص الخط�ة النھائي�ة لإلخ�راج م�ن المعني�ة  وتتاح لألطراف  -١٦-٧
 ائق الداعم��ةالوطني��ة، الوث�� تخض��� لل��وائح الخدم��ة، وك��ذلك، حس��ب االقتض��اء
  .وتقديم التعليقات قبل الموافقة عليھا

 تنفيذ إجراءات اإلخراج من الخدمة  -٨

  تنفيذ إجراءات اإلخراج من الخدمة :١٢المتطلب رقم 

الخطة النھائية لإلخراج م�ن الخدم�ة �م�ا يش�م� تنفيذ  المرخص له يجب على
 التصرف في النفايات المشعة وفقاً للوائح الوطنية.

الخطة النھائية لإلخ�راج م�ن الخدم�ة حالم�ا ينفذ أن  المرخص له على  -١-٨
 توافق عليھا الھيئة الرقابية.



 

١٩ 

الحفاظ على يضمن أن  له على المرخص وفي حالة التفكيك المؤجل،  -٢-٨
المرفق ضمن نسق مأمون حتى يمكن إجراء أعمال إزالة التلوث و/أو التفكيك 

الھيئة  لموافقة يخضع للصيانة والرصد والمراقبة، وُيجھز برنامج وافٍ  الحقاً.
 الرقابية، بما يكفل األمان طوال فترة التأجيل.

ووفقاً للخطة النھائية لإلخراج من الخدمة، ُتختار تقنيات اإلخراج من   -٣-٨
حماي�ة البيئ�ة، يض�من وواألم�ان الخدمة بما يحقق المستوى األمثل م�ن الوقاي�ة 

 أث�رأي  ، والتقلي�ل إل�ى أدن�ى ح�د م�نتولي�د النفاي�ات ل إلى أدن�ى ح�د م�نوالتقلي
ع��ن طري��ق م��ثالً محتم��ل عل��ى خ��زن النفاي��ات المش��عة وال��تخلص منھ��ا ( س��لبي

تجن��ب اس��تخدام تقني��ات إزال��ة التل��وث الت��ي يمك��ن أن تس��فر ع��ن زي��ادة ح��راك 
وقد تنشأ أخطار جديدة مع تقدم العمل في تنفي�ذ  النويدات المشعة في النفايات).

إجراءات اإلخراج من الخدمة، مثل إزالة التل�وث، وتقطي�ع ومناول�ة المكون�ات 
أن  يمك�ن والتصرف حيالھا بم�ا على األمان ويقّيم أثر ھذه اإلجراءات الكبيرة.

اتقاء العواقب المحتملة لتل�ك األخط�ار الجدي�دة أو كش�فھا أو التخفي�ف م�ن يقلل 
 حدتھا.

االحتف�اظ اج م�ن الخدم�ة عل�ى ويواظب المرخص له ف�ي أثن�اء اإلخ�ر  -٤-٨
الكش�ف ع�ن و م�انل��رض األ لھياكل والنظم والمكونات المھم�ةل محّدثةقائمة ب

تلك الھياكل والنظم والمكونات وتفكيكھا تدريجياً مع تق�دم العم�ل ف�ي اإلخ�راج 
ً  المرفق وصيانة تفتيش من الخدمة، شريطة تحديث برنامج  لذلك. تبعا

إجراءات اإلخ�راج  واستعراض لتفتيش ترتيباتوتتخذ الھيئة الرقابية   -٥-٨
وفق�اً للخط�ة  اإلج�راءاتتل�ك  س�ير من الخدمة وتنفذ تلك الترتيبات بم�ا يض�من

للمتطلب��ات وفًق��ا وب��اإلخراج م��ن الخدم��ة واإلذن  النھائي��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة
وفي حال عدم  األخرى التي تقع على الھيئة الرقابية مسؤولية اإلشراف عليھا.

الھيئ��ة عل��ى  خراج م��ن الخدم��ة،اإلبمتطلب��ات األم��ان وش��روط اإلذن ب�� الوف��اء
 إجراءات إنفاذ مالئمة.تتخذ أن  الرقابية

   ألغراض اإلخراج من الخدمة ترتيبات التصدي للطوارئ :١٣المتطلب رقم 

ألغراض اإلخراج م�ن الخدم�ة ترتيبات للتصدي للطوارئ دامة إعداد وإيجب 
 وُتَبلَّ�� ال�ي��ة الرقابي�ة ��� التوقي�ت المناس�ببما يتناسب مع حج�م األخط�ار� 

 ذات األھمية بالنسبة لألمان. عن االحداثبتقارير 



 

٢٠ 

] متطلبات التأ��� والتص�دي للط�وار� النووي�ة أو ٧يحدد المرجع [و  -٦-٨
 اإلشعاعية.

   أثناء اإلخراج من الخدمة التصّرف في النفايات المشعـّة :١٤المتطلب رقم 

أثن�اء اإلخ�راج  النفاي�ات المش�عة ف�ي ��� مج�ار� النفاي�اتالتصرف ف�ي  يجب
 .من الخدمة

يتم التخلص بطريقة سليمة مما يتبقى في المرف�ق م�ن نفاي�ات مش�عة و  -٧-٨
والنفايات المشعة المتولدة في أثناء اإلخراج م�ن  عن األنشطة التشغيلية متخلفة
ن  ،المش�عة تال�تخلص م�ن النفاي�ا عل�ى الق�درة تت�وافر وإذا لم ].٣[ الخدمة ُتخ�زَّ
ً  مأمون بشكل النفايات تلك  ].١٠ذات الصلة [ للمتطلبات وفقا

ت�وافر ��مان  قبل البدء في اإلخ�راج م�ن الخدم�ةو المرخص له على  -٨-٨
 القدرات الكافية لمعالجة وخزن النفايات المشعة والترتيبات المناسبة لنقلھا.

النفاي�ات المتول�دة ف�ي إمكاني�ة اقتف�اء جمي�ع ��مان المرخص ل�ه  على  -٩-٨
يح�تف� الم�رخص ل�ه بس�جالت وافي�ة للنفاي�ات أن و أثناء اإلخراج م�ن الخدم�ة.

المتولدة والمخزونة في المرفق أو المنقولة إلى مرفق م�رخص �خ�ر، عل�ى أن 
تح��دد تل��ك الس��جالت كمي��ات تل��ك النفاي��ات وخصائص��ھا وأس��الي� معالجتھ��ا 

 والجھة المرسلة إليھا.

أو  نشطة التش�غيليةناتجة عن األ ي المرفق نفايات مشعةوإذا وجدت ف  -١٠-٨
قب�ل تنفي�ذ إج�راءات اإلخ�راج د وقود نووي بعد إغالقه الدائم، تزاح ��ذ� الم�وا

وإذا  ].١١[طبق�ة المُ  من الخدم�ة وتنق�ل إل�ى مرف�ق م�رخص وفق�اً لل�وائ� النق�ل
ال��دائم وم��ن� تع��ذرت إزاح��ة النفاي��ات ف��ي أثن��اء الفت��رة ا�نتقالي��ة ب��ين اإلغ��الق 

ل�خ��راج م��ن  المعتم��دة اإلذن ب��اإلخراج م��ن الخدم��ة، تع��ال� الخط��ة النھائي��ة
الخدمة مسألة إزاحة تلك المواد كجزء من عملية اإلخراج م�ن الخدم�ة (خ�الل 
 المراح��ل األولي��ة للتفكي��ك الف��وري أو ف��ي مرحل��ة التح���ير للخ��زن الم��أمون).

وفق��اً للمتطلب��ات ذات الص��لة  وف��ي كلت��ا الح��التين ي��تم التص��ر� ف��ي ���ذ� الم��واد
]١٠.[ 



 

٢١ 

  اكتمال إجراءات اإلخراج من الخدمة  -٩
 وإنھاء اإلذن باإلخراج من الخدمة

اكتم���ال إج���راءات اإلخ���راج م���ن الخدم���ة وإنھ���اء اإلذن  :١٥المتطل���ب رق���� 
 باإلخراج من الخدمة

أن�� ق�د ت�� ي�ب�ت أن  المرخص ل�� يجب علىعند اكتمال اإلخراج من الخدمة، 
بمعايير الحالة النھائية على النحو المحدد في الخطة النھائية لإلخراج الوفاء 

الھيئ��ة  وعل��ى أي متطلب��ات رقابي��ة إ���افية.���توفيت ا م��ن الخدم��ة، وأن��� ق��د
ف�ي إنھ�اء اإلذن والب�ت  من ا�مت��ال لمع�ايير الحال�ة النھائي�ة التحقق الرقابية

 باإلخراج من الخدمة.

تقريراً نھائياً عن اإلخراج من الخدمة يثبت يعد أن  المرخص له على  -١-٩
فيه بلوغ الحالة النھائية للمرفق على النحو المحدد في الخطة النھائية المعتم�دة 

ويرف��ع ���ذا التقري��ر إل��ى الھيئ��ة الرقابي��ة �ستعراض��ه  لإلخ��راج م��ن الخدم��ة.
 والموافقة عليه.

إلخ�راج م�ن التقري�ر النھ�ائي ع�ن اتس�تعرض أن  الھيئة الرقابي�ة على  -٢-٩
الوفاء بك�ل المتطلب�ات الرقابي�ة ومع�ايير للتأكد من  الخدمة وتقّيم الحالة النھائية

الحالة النھائية على النحو المحدد في الخطة النھائية لإلخراج من الخدم�ة وف�ي 
عل��ى أس��ا� م��ا أجرت��ه م��ن والھيئ��ة الرقابي��ة  عل��ى إذن اإلخ��راج م��ن الخدم��ة.

ذن اإلخ�راج م�ن الخدم�ة وف�ي رف�ع ال�تحكم ف�ي إنھ�اء إالب�ت  استعراض وتقي�يم
 الرقابي عن المرفق و/أو الموقع.

وإذا كانت الحالة النھائية المعتمدة لإلخراج م�ن الخدم�ة تقض�ي برف�ع   -٣-٩
 ال��تحكم الرق��ابي م��ع ف��رض قي��ود عل��ى اس��تخدام الھياك��ل المتبقي��ة ف��ي المس��تقبل

لتحقي�ق دامتھا إ متحدد ضوابط وبرامج الرصد والمراقبة المالئمة ويت أن يجب
الب��رامج  وتخض��ع ���ذ� وحماي��ة البيئ��ة. المس��تو� ا�مث��ل م��ن الحماي��ة وا�م��ان

 دام�ةإو وتحدد بوضوح المسؤولية عن تنفيذ الضوابط لموافقة الھيئة الرقابية.و
الھيئ��ة الرقابي��ة وض��ع �لي��ة لض��مان ا�متث��ال  وتكف��ل تل��� الض��وابط والب��رامج.

 الموقع في المستقبل.أو /و للقيود المفروضة على استخدام المرفق



 

٢٢ 

الموق�ع بع�د اكتم�ال اإلخ�راج  ف�ي مخزون�ة النفاي�ات المش�عة كانت وإذا  -٤-٩
لمرفق خزن  ،جديد أو منقح ،منفصل إذنمن الھيئة الرقابية  ُيطلب من الخدمة،

 ذا اإلذن متطلبات إخراج مرفق الخزن من الخدمة.ويشمل ھ النفايات.

وفي حال رفع التحكم الرقابي عن جزء من الموقع، ُيطلب من الھيئ�ة   -٥-٩
�ج���زاء الموق���ع  ،م���نقح أو جدي���د ،الرقابي���ة، حس���ب ا�قتض���اء، إذن منفص���ل

 المتبقية الخاضعة للتحكم الرقابي.

إذن اإلخ�راج م�ن  وتعالج المدخالت المقدمة م�ن الجمھ�ور قب�ل إنھ�اء  -٦-٩
 الخدمة.

ويوض��ع نظ��ام يكف��ل حف��ظ جمي��ع الس��جالت وفق��اً لمتطلب��ات ا�حتف��اظ   -٧-٩
 وطبقاً للمتطلبات الرقابي�ة. اإلداري المتكاملنظام البالسجالت التي يقضي بھا 

ويكفل ھذا النظام إبالغ مستخدمي الموقع الجدد بعد رف�ع ال�تحكم الرق�ابي عن�ه 
ف�ي أُجِرَي�ت وقع من قبل، وبطبيع�ة ا�نش�طة الت�ي في الميوجد مرفق كان  هبأن

 الموقع.
   



 

٢٣ 

  
  المراجـــع

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم  ،االتحاد األوروبي للطاقة الذرية  ]١[
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية،  ،المتحدة

والمنظمة البحرية الدولية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، 

ادئ ـــة، ومنظمة الصحة العالمية، مبــــوبرنامج األمم المتحدة للبيئ
ان األساسية، سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد ـــألما

SF-1) ٢٠٠٧، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.(  
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسرد مصطلحات األمان الصادر عن   ]٢[

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان 
)، الوكالة الدولية للطاقة ٢٠٠٧الوقاية من اإلشعاعات، (طبعة النووي و

  ).٢٠٠٧الذرية، فيينا (
سلسلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التخلُّص من النفايات المشّعة،   ]٣[

، الوكالة الدولية SSR-5 العددمعايير األمان الصادرة عن الوكالة، 
  ).٢٠١١للطاقة الذرية، فيينا (

مفوضية األوروبية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ال  ]٤[
الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة الطاقة والوكالة 

النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة 
ظمة ة، ومنــــالصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئ

الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية: الصحة العالمية، 
، الوكالة GSR Part 3سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 

  ).٢٠١٥الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصيات األمن النووي بشأن الحماية   ]٥[

، )INFCIRC/225/Revision 5وية والمرافق النووية (المادية للمواد النو
من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية  ١٣العدد 

  ).٢٠١١للطاقة الذرية، فيينا (
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي   ]٦[

، GSR Part 1لة، لألمان، سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكا
  .)٢٠١٠الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (



 

٢٤ 

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،   ]٧[
ومنظمة العمل الدولية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون 

مريكية، والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األ
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنظمة الصحة 

؛ "التأھـّب للطوارئ النووية أو اإلشعاعية والتصدِّي لھا"العالمية؛ 
، الوكالة GS-R-2سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 

  ).٢٠٠٢الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
ة الذرية، تقييم أمان المرافق واألنشطة، سلسلة الوكالة الدولية للطاق  ]٨[

، الوكالة الدولية GSR Part 4معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 
  ).٢٠٠٩للطاقة الذرية، فيينا (

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النظام اإلداري للمرافق واألنشطة، سلسة   ]٩[
، الوكالة الدولية GS-R-3معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 

  ).٢٠١١للطاقة الذرية، فيينا (
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التصرف في النفايات المشعة تمھيدا   ]١٠[

 العددادرة عن الوكالة، ــمعايير األمان الصسلسلة ا، ــللتخلص منھ
GSR Part 5) ،٢٠٠٩، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.(  

الدولية للطاقة الذرية، الئحة النقل المأمون للمواد المشعة، طبعة الوكالة   ]١١[
، SSR-6  العدد، سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، ٢٠١٢

  ).٢٠١٣الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (



 

٢٥ 
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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 والمنشورات ذات الصلة

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتمد معايير أم�ان  
األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�ق بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على 

 ھذه المعايير.
م��ان األسلس��لة مع��ايير وت��ـَصُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من  

. وتش��مل ھ�ذه السلس�لة األم��ان الن�ووي واألم�ان اإلش�عاعي وأم��ان النق�ل وأم�ان النفاي��ات. الوكال�ةالص�ادرة ع�ن 
أدل�ة و متطلبات األم�ان، وأساسيات األمانالصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي:  وتصنـَّف المنشورات

  .األمان
م�ان األويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة، الوارد أدناه، معلومات عن برنامج مع�ايير  

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

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا بالل���ة االنكليزي��ة. كم��ا تت��وافر  
نص�وص مع�ايير األم��ان الص�ادرة بالل���ات األس�بانية والروس�ية والص��ينية والعربي�ة والفرنس��ية، باإلض�افة إل��ى 

م�ان. وللحص�ول عل�ى الوكالة وتقرير قيد اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األلذي وضعته مسرد مصطلحات األمان ا
  مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

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

كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظ�ل ھ�ذه من استخدامھا (
المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موقع الوكالة عل�ى ش�بكة 

العن����وان الت����الي:  اإلنترن����ت أو بالبري����د، كم����ا ھ����و مب����ّين أع����اله، أو بواس����طة البري����د اإللكترون����ي عل����ى
Official.Mail@iaea.org.  

  
 ذات الصلةالمنشورات 

  
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن الم�ادة   

النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم، لھ�ذا ال��رض، الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة 
  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر أمثل�ة عملي�ة  تق�ارير أم�انف�ي مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا  وتـَصُدر تق�ارير ع�ن األم�ان  
  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

، الت����� والتص��دي للط��وار� منش��ورات األم��ان مث��لوتص��در الوكال��ة منش��ورات أخ��رى متعلق��ة ب  
. كم�ا الو��ا�ق التقني�ة، والتق�ارير التقني�ة، وتقارير الفريق الدولي لألمان الن�وويو، تقارير التقييم اإلشعاعيو

تص��در الوكال��ة تق��ارير ع��ن الح��واد� اإلش��عاعية، وأدل��ـَّة خاص��ة بالت��دريب وأدل��ـَّة عملي��ة، وغي��ر ذل��� م��ن 
  المتعلقة بمجال األمان. المنشورات الخاصة

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
 لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح�� منش�ورات إعالمي�ةالوكال�ة  عن الصادرة النووية سلسلة الطاقة تشمل 
ع��ن حال��ة تق��ارير وأدل��ة  . وتش��ملالس��لمية ل�غ��راض لطاق��ة النووي��ة وتطبيقھ��ا العمل��يباالمتعلق��ة  والتط��وير

في مج�االت  العملية مثلةاألالممارسات الجّيدة والمكتسبة و خبرةعن ال، وفيھا التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز
 المشّعة واإلخراج من الخدمة. النفايات في القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف
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