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

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتم�د مع�ايير   
عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدن�ى ح�د م�ن األخط�ار 

  ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
سلس�لة مع�ايير األم�ان وتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا 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 الص�ادرة ع��ن الوكال�ة
، أساس��يات األم��انورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات، وھ��ي: النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��

  .أدلة األمانومتطلبات األمان و
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكال�ة، ال�وارد أدن�اه، معلوم�ات ع�ن برن�ام� مع�ايير   

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

معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغ�ة االنكليزي�ة. كم�ا تت�وافر ويوفر ھذا الموقع نصوص   
نص���وص مع���ايير األم���ان الص���ادرة باللغ���ات اإلس���بانية والروس���ية والص���ينية والعربي���ة والفرنس���ية، 

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

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

ھة إلى جمي�ع مس�تخدمي مع�ايير األم�ان الص�ادر   ع�ن الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة  ةوالدعوة موجَّ
الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)،  المستفادة من استخدامھا (كأس�ا� لل�وا��

بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن 
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د 

 .Official.Mail@iaea.orgالي: اإللكتروني على العنوان الت

  المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبي�ق مع�ايير األم�ان، وبموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن   

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

توفر أمثلة عملي�ة  تقارير أمانوتـَصُدر تقارير عن األمان في مجال األنشطة النووية بوصفھا   
  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

، منشورات الت���� والتص�دي للط�وار�وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل   
الو���ا�� ، والتق��ارير التقني��ة، وتق��ارير ال�ري��� ال��دول� ل�م��ان الن��ووي، وتق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع�و

. كما تصدر الوكالة تقارير ع�ن الح�وادث اإلش�عاعية، وأدل�ـَّة خاص�ة بالت�دريب وأدل�ـَّة عملي�ة، التقنية
 مجال األمان.وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة ب

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   

منشورات إعالمية لتشجيع ودعم أنشطة  سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالةتشمل   
البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العملي لألغراض السلمية. وتشمل تقارير وأدلة 
عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا، وعن الخبرة المكتسبة والممارسات الجّيدة واألمثلة 
العملية في مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف في النفايات المشّعة واإلخراج 

 من الخدمة.
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األعضاء ف� الوكالة الدولية للطاقة الذريةالدول                 

 االتحاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتين

 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا

 أستراليا
 إستونيا

 إسرا�يـل
 أفغانستان
 إكـوادور

 ألبانيــا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغنــدا
 أوكرانيا
 �يرلندا
 �يسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي

 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادو�
 البرتغال

 بروناي دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديـ�

 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسـو

 بوروندي
 البوسنة والھرسك

 بولندا
 بيرو

 بيالرو�
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 توغو
 تونــ�

 جامايكــا
 الجبل األسود

 الجزا�ر
 جزر البھاما

 جزر مارشال
 جمھورية أفريقيا الوسطى

 الجمھورية التشيكية
 الجمھورية الدومينيكية

 الجمھورية العربية السورية
 جمھورية الكونغو الديمقراطية

 جمھورية إيران اإلسالمية 
 المتحدةجمھورية تنزانيا 

 جمھورية فنزويال البوليفارية 
 جمھورية كوريا

 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
 جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً 

 جمھورية مولدوفـــا
 جنوب أفريقيا

 جورجيــا
 جيبوتي

 الدانمرك
 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 دومينيكا
 رواندا

 رومانيا
 زامبيـــا

 زمبابــوي
 مارينوسان 

 سري النكا
 السلفـادور

 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 سنغافورة
 السنغـال
 سوازيلند
 السودان
 السويد

 سويسرا
 سيراليـون

 سيشيل
 شيلي

 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق

 عـُمان
 غابــون

 غانا
 غواتيمــاال

 غيانا
 فانواتو
 فرنسا

 الفلبيــن
 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا

 كولومبيــا
 الكونغو

 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا
 لبنان

 لختنشتاين
 لكسمبورغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي

 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 و�يرلندا الشمالية  
 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـو�
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النروي�
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 ھايتـــي

 الھند
 ھندورا�

 ھنغاريا
 ھولندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 اليابان

 اليمـــن
اليونان

واف��ق الم��ؤتمر الخ��اص بالنظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ال��ذي ع��ـُقد ف��ي المق��ّر الر�يس��ي لألم��م المتح��دة ف��ي  
. ويقع المقّر ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩كالة الذي بدأ نفاذه في ، على النظام األساسي للو١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣نيويورك، في 

الر�يسي للوكالة في فيينا. ويتمثـّل ھدف الوكالة الر�يسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھ�ار 
 في العالم أجمع".
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  النشر حقو� بش�ن مالحظة
 

التفاقي�ة جميع المنشورات العلمية والتقنية الصادرة عن الوكالة محمية بموجب ا 
والمنقحة في ) (برن ١٩٥٢بصيغتھا المعتمدة في عام  العالمية لحقوق التأليف والنشر

) الحقاً إلى (جنيف العالمية للملكية الفكريةالمنظمة عمدت وقد ). باري�( ١٩٧٢ عام
والفرض�ية. الملكي�ة الفكري�ة اإللكتروني�ة توسيع نط�اق حق�وق الت�أليف والنش�ر لتش�مل 

 ھاويجب الحصول على إذن باستخدام النصوص الواردة ف�ي منش�ورات الوكال�ة بش�كل
ة التفاق�ات لكتروني، استخداما كلياً أو جز�ي�اً؛ ويخض�ع ھ�ذا اإلذن ع�اداإلمطبوع أو ال

�ب بأي�ة اقتراح�ات تخ�ص االستنس�ا� والترجم�ة  .متعلقة برسوم الجعال�ة األدبي�ة وُيرحَّ
توجي�ه  وينبغ�ي ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أسا� كل حالة عل�ى ح�دة.

 ) عل��ىIAEA Publishing Sectionأي��ة استفس��ارات إل��ى قس��م النش��ر الت��ابع للوكال��ة (
 العنوان التالي:

 

Marketing and Sales Unit 

Publishing Section 

International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre 

PO 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 

 

٢٠١٦النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حقوق 
  طـُبـِع من قَِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا

  ٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر

	

	

  النشر حقو� بش�ن مالحظة

التفاقي�ة جميع المنشورات العلمية والتقنية الصادرة عن الوكالة محمية بموجب ا
والمنقحة في ) (برن ١٩٥٢بصيغتھا المعتمدة في عام  العالمية لحقوق التأليف والنشر

) الحقاً إلى (جنيف العالمية للملكية الفكريةالمنظمة عمدت وقد ). باري�( ١٩٧٢ عام
والفرض�ية. الملكي�ة الفكري�ة اإللكتروني�ة توسيع نط�اق حق�وق الت�أليف والنش�ر لتش�مل 

 ھاويجب الحصول على إذن باستخدام النصوص الواردة ف�ي منش�ورات الوكال�ة بش�كل
ة التفاق�ات لكتروني، استخداما كلياً أو جز�ي�اً؛ ويخض�ع ھ�ذا اإلذن ع�اداإلمطبوع أو ال

�ب بأي�ة اقتراح�ات تخ�ص االستنس�ا� والترجم�ة  .متعلقة برسوم الجعال�ة األدبي�ة وُيرحَّ
توجي�ه  وينبغ�ي ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أسا� كل حالة عل�ى ح�دة.

 ) عل��ىأي��ة استفس��ارات إل��ى قس��م النش��ر الت��ابع للوكال��ة (
العنوان التالي:

 
 ٢٠١٦النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حقوق 

  طـُبـِع من قَِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
  ٢٠١٦ تشرين الثاني/نوفمبر

STI/PUB/1709 
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  تصدير
  بقل� يوكيا أمانو

  المدير العا�

ل الوكالة "أن تضع أو تعتمد... معايير  إن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخوِّ
وھي  –سالمة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات" 

خالل المعايير التي يجب أن تستخدمھا الوكالة في عملياتھا، والتي يمكن للدول أن تطبِّقھا من 
أحكامھا الرقابية المتعلقة باألمان النووي واإلشعاعي. وتقوم الوكالة بذلك بالتشاور مع األجھزة 
المختصة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة المعنية. ووضع مجموعة شاملة من المعايير 

في تطبيق  ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالستعراض بصفة منتظمة، فضالً عن مساعدة الوكالة
  .تلك المعايير، إنما يشكِّل عنصراً أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان

. وأدى التركيز على ١٩٥٨وقد بدأت الوكالة برنامجھا الخاص بمعايير األمان في عام 
الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نطاق واسع في جميع 

حاء العالم. وأصبحت سلسلة معايير األمان تضم ا�ن مباد� أساسية موحدة لألمان، تمثل توافقاً أن
دولياً على ما يجب أن يشكِّل مستوى عالياً من الحماية واألمان. وتعمل الوكالة، بدعم قوي من جانب 

  .صعيد العالميلجنة معايير األمان، على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على ال
والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّقت بشكل صحي� في الممارسة العملية. وتشمل خدمات 
األمان التي تقدمھا الوكالة التصميم، وتحديد المواقع واألمان الھندسي، واألمان التشغيلي، واألمان 

فايات المشعة، فضالً عن اإلشعاعي، والنقل المأمون للمواد المشعة، والتصرف المأمون في الن
التنظيم الحكومي، والمسا�ل الرقابية، وثقافة األمان في المنظمات. وخدمات األمان المذكورة تساعد 

  .الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتي� تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة
إن تنظيم األمان مسؤولية وطنية، وقد قررت العديد من الدول اعتماد معايير الوكالة 
الستخدامھا في لوا�حھا الوطنية. وبالنسبة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان، توفر 
معايير الوكالة وسيلة متسقة وموثوقاً بھا لضمان التنفيذ الفعال اللتزاماتھا بموجب تلك االتفاقيات. 

لين حول العال م لتعزيز األمان في مجال كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھي�ات الرقابية والمشغِّ
  .توليد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتصلة بالطب والصناعة والزراعة والبحوث

واألمان لي� غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية النا� في جميع الدول 
عات المؤيِّنة في الحاضر والمستقبل. ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعا –وحماية البي�ة 

والسيطرة عليھا دون الحد على نحو غير مال�م من مساھمة الطاقة النووية في التنمية العادلة 
لين في كل مكان ضمان استخدام المواد  والمستدامة. ويجب على الحكومات والھي�ات الرقابية والمشغِّ

مت معايير األمان الصادرة النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي. وقد ُصمِّ 
ع جميع الدول األعضاء على االستفادة منھا.  عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية، وأشجِّ
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 تمھيد

للقوى النووية في اليابان عقب  وقع الحادث الذي شھدته محطة فوكوشيما داييتشي
. ٢٠١١�ذار/مار�  ١١الھّزة األرضية والتسونامي الكبيرين اللذين ضربا شرق اليابان في 

ت خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي (الوثيقة  ) من GOV/2011/59-GC(55)/14وأِعدَّ
ي لحادث فوكوشيما داييتشي ھا فوافق عليھا مجل� محافظي الوكا ١أجل التصدِّ لة وأقرَّ

). وتتضمَّن خطة GC(55)/RES/9(الوثيقة  ٢٠١١مؤتمر الوكالة العام في أيلول/سبتمبر 
العمل ھذه إجراء بعنوان: استعراض وتعزيز معايير األمان الصادرة عن الوكالة وتحسين 

 تنفيذھا.

ودعت خطة العمل المذكورة لجنة معايير األمان وأمانة الوكالة إلى القيام، حسب 
ل األولويات، باستعراض معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة، وتنقيحھا تسلس

عند الضرورة، وناشدت الدول األعضاء أن تستخدم معايير األمان الصادرة عن الوكالة 
 على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ب ولقد تناول ھذا االستعراض، من بين مواضيع أخرى، الھيكل  الرقابي، والتأھُّ
ي للطوار�، وجوانب األمان النووي والھندسة النووية (اختيار المواقع وتقييمھا،  والتصدِّ
ي للحوادث  وتقييم األخطار الطبيعية القصوى، بما في ذلك �ثارھا المجتمعة، والتصدِّ

لغازات العنيفة، وانقطاع التيار الكھربا�ي في المحطة، وفقدان بالوعة الحرارة، وتراكم ا
 المتفّجرة، وسلوك الوقود النووي، وأمان تخزين الوقود المستھلك).

، في إجراء مثل ھذا االستعراض لمنشورات متطلبات ٢٠١١وبدأت األمانة، في عام 
األمان المندرجة في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة استناًدا إلى المعلومات التي 

شيما داييتشي، ومن ضمنھا التقريران الصادران عن كانت متاحة �نذاك عن حادث فوكو
، وتقرير بعثة الخبراء ٢٠١١وأيلول/سبتمبر  ٢٠١١حكومة اليابان، في حزيران/يونيه 

الدولية لتقصي الحقا�ق في إطار الوكالة والتي أُجِريت في اليابان خالل الفترة من 
خة ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢أيار/مايو إلى  ٢٤ كان قد  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٦، ورسالة مؤرَّ

ھھا ر�ي� الفريق الدولي لألمان النووي إلى المدير العام. واستعرضت األمانة، على  وجَّ
سبيل األولوية، منشورات متطلبات األمان التي تنطبق على محطات القوى النووية وعلى 

 تخزين الوقود المستھلك.

ن االستعراض بدايًة إجراء تحليل شامل لالستنباط ات التي خلصت إليھا وتضمَّ
التقارير المذكورة. وعلى ضوء النتا�� التي انتھى إليھا ھذا التحليل، أُجِريت بعد�ذ دراسة 
لمنشورات متطلبات األمان على نحو منھجي من أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من 

 المستصوب إدخال تعديالت عليھا بھدف التعبير عن أي استنباط من تلك االستنباطات. 

وعلى ھذا األسا�، وافقت لجنة معايير األمان، في اجتماعھا المعقود في تشرين 
، على اقتراح يدعو إلى إجراء عملية تنقي� تنطوي على إدخال ٢٠١٢األول/أكتوبر 

  يـــي والقانونـــار الحكومـــة: اإلطـــتعديالت على منشورات متطلبات األمان الخمسة التالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: داييتشي فوكوشيما حادث الذرية، للطاقة الدولية الوكالة انظر المعلومات، من مزيد على لالطالع  ١
    ).٢٠١٥( فيينا الذرية، للطاقة الدولية الوكالة العام، المدير من تقرير
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من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة،  GSR Part 1 والرقابي لألمان (العدد
)؛ وأمان محطات القوى GSR Part 4, 2009)؛ وتقييم أمان المرافق واألنشطة (العدد ٢٠١٠

)؛ وأمان محطات القوى النووية: اإلدخال في  SSR-2/1, 2012النووية: التصميم (العدد
 ددــــة (العـــــآت النوويـــــمنش)؛ وتقييم مواقع الSSR-2/2, 2011الخدمة والتشغيل (العدد 

NS-R-3, 2003.( 

وأُِخذت في االعتبار ُمدخالت إضافية عند إعداد مسودة نص التعديالت المقترح 
، بما في ذلك ٢٠١٣و ٢٠١٢إدخالھا على معايير األمان الخمسة المذكورة في العامين 

بعين للوكالة والعروض التي االستنباطات التي خلصت إليھا اجتماعات الخبراء الدوليين التا
مت خالل االجتماع االستثنا�ي الثاني لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، التي  قُدِّ

 . وأِخذت في االعتبار أيضا عدة تقارير وطنية وإقليمية.٢٠١٢ُعقدت في �ب/أغسط� 

أُدِرج وخالل استعراض متطلبات األمان، خلصت لجنة معايير األمان إلى استنتاج 
خة  ھھا ر�يسھا إلى المدير العام، مفاده ما ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٦في رسالة مؤرَّ ، وجَّ

 يلي:

����د االس����تعراض أنَّ متطلب����ات األم����ان الحالي����ة كافي����ة حت����ى ا�ن. ول����م يكش����ف  "أكَّ
االستعراض عن أي مجاالت ضعف ذات أھمية، ول�م ُتقت�رح س�وى مجموع�ة ص�غيرة 

متطلبات وتيسير تنفيذھا. وتعتقد لجنة معايير األمان أنه ينبغي من التعديالت لتعزيز ال
تحس��ين مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة م��ن خ��الل القي��ام، باألس��ا�، بعملي��ة 
االستعراض والتنقي� الراسخة الت�ي يج�ري اس�تخدامھا من�ذ ع�ّدة س�نوات. وف�ي الوق�ت 

عراض وتنق�ي� مع�ايير األم�ان ذاته، أبرز أعضاء لجنة معايير األمان أنَّ األسا� الست
الصادرة عن الوكالة ينبغي أال يقتصر عل�ى ال�درو� المس�تفادة م�ن ح�ادث فوكوش�يما 
ة م�ن  داييتشي. فال ُبدَّ أن يش�مل ھ�ذا األس�ا� أيض�اً خب�رات التش�غيل األخ�رى المس�تمدَّ
م في مجال البح�ث والتط�وير.  أماكن أخرى وكذلك المعلومات المكتسبة من أوجه التقدُّ

دت اللجن��ة ك��ذلك عل��ى ض��رورة إي��الء مزي��د م��ن االھتم��ام لتنفي��ذ مع��ايير األم��ان و ش��دَّ
 الصادرة عن الوكالة، من قِبل الدول األعضاء وفي ھذه الدول."

دة التع���ديالت ف���ي اجتماع���ات لخب���راء استش���اريين، كم���ا  واستعرض���ت األمان���ة مس���وَّ
اإلش��عاعي، ولجن��ة مع��ايير  استعرض��تھا لجن��ة مع��ايير األم��ان الن��ووي، ولجن��ة مع��ايير األم��ان

. وُعرضت ٢٠١٣أمان النقل، ولجنة معايير أمان النفايات، وذلك في النصف األول من عام 
، عل�ى س�بيل العل�م بھ�ا. وُعرض�ت ٢٠١٣كذلك على لجنة إرشادات األمن النووي، ف�ي ع�ام 

قِّح�ت ف�ي التعديالت بعد��ذ عل�ى ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة لك�ي ُتب�دي تعليقاتھ�ا عليھ�ا ث�م نُ 
اجتماعات لخبراء استشاريين على ضوء ما ورد من تعليقات. ومن ثم، وافقت لج�ان مع�ايير 
األم���ان األرب���ع جميعھ���ا عل���ى التع���ديالت المقترح���ة، ف���ي اجتماعاتھ���ا الت���ي عق���دتھا ف���ي 

تھا لجنة مع�ايير األم�ان ف�ي اجتماعھ�ا ال�ذي عقدت�ه ٢٠١٤حزيران/يونيه وتموز/يوليه  ، وأقرَّ
 .٢٠١٤ثاني/نوفمبر في تشرين ال

 بالمجاالت الر�يسية التالية: NS-R-3وتتعلق التنقيحات التي أُدِخلت على العدد 
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 احتمال وقوع أحداث مجتمعة؛  –

تحديد مستويات األخطار المحتاط لھا في تصميم المنشأة وحاالت عدم التيقُّن   –
 المرتبطة بذلك؛

د المرافق في موقع واحد؛  –  تعدُّ

 جراء استعراض دوري لألخطار التي تخص الموقع بعينة.رصد األخطار وإ  –

وقد أُدِخلت تعديالت على فقرات محددة على النحو المبيَّن أدناه. وأُضيفت فقرات 
جديدة ُيشار إليھا بالحروف الكبيرة (ألف، باء...). وعالوة على ذلك، وحيثما ُحِذفت فقرة ما 

 ُيشار إلى ذلك في النص.

لت أو أُضيفت ال ، ٢-٢، و٩-١متطلبات والفقرات التالية في ھذه النسخة المنقَّحة: وُعدِّ
ألف. وأُدِخلت  ١-٥، و٥١-٣، و٢١- ٣، و٦- ٣ألف، و ١٣-٢، و٧-٢ألف، و ٥-٢، و٥-٢

 كذلك بعض التعديالت ذات الطابع التحريري.

م إلى الوكالة (على العنوان  )، ُتتاح Safety.Standards@iaea.orgوبناء على طلب ُيقدَّ
 مة بالتغييرات التي أُجِريت.قا�

، ھذه المسودة ٢٠١٥�ذار/مار�  ٢ولقد اعتمد المجل�، في اجتماعه الذي بدأ في 
 ٦- من المنشور الخاص بمتطلبات األمان كأحد معايير أمان الوكالة وذلك وفقاً للفقرة ألف

بات األمان من المادة الثالثة من النظام األساسي للوكالة، وأذن للمدير العام ب�صدار متطل
المنقَّحة ھذه ونشرھا باعتبارھا أحد منشورات متطلبات األمان في سلسلة معايير األمان 

 الصادرة عن الوكالة.

ع المؤتمر العام للوكالة، في دورته التاسعة والخمسين في أيلول/سبتمبر  ، ٢٠١٥وشجَّ
لضمان األمان  الدول األعضاء على تنفيذ تدابير على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي

النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات، باإلضافة إلى التأھب للطوار�، مع 
المراعاة الكاملة لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة؛ وطلب من الوكالة أن تقوم باستمرار 

ن باستعراض وتعزيز وتنفيذ معايير األمان الصادرة عن الوكالة على أوسع نطاق ممك
وبأكبر قدر ممكن من الفعالية؛ وأيَّد لجنة معايير األمان ولجان معايير األمان في 
استعراضھا لمعايير األمان ذات الصلة على ضوء حادث محطة فوكوشيما داييتشي، وكذلك 

 .١الدرو� المستفادة الواردة في تقرير الوكالة عن حادث فوكوشيما داييتشي

 وطلب المؤتمر العام من األمانة:

"أن تواص��ل تعاونھ��ا الوثي��ق م��ع لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة بآث��ار اإلش��عاع 
الذري واللجن�ة الدولي�ة للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات وس�ا�ر المنظم�ات المعني�ة، ف�ي وض�ع 

 معايير لألمان، بما يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، حماية البي�ة".

ع المؤتمر العام للوكالة، في دو رته التاسعة والخمس�ين، ال�دول األعض�اء عل�ى كما شجَّ
أن تس��تخدم، حس��ب االقتض��اء، مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ف��ي برامجھ��ا الرقابي��ة 
الوطني��ة، والح��ظ الحاج��ة إل��ى التفكي��ر ف��ي اس��تعراض الل��وا�� واإلرش��ادات الوطني��ة دورًي��ا 

التق�دم المح�رز ف�ي المحاف�ل  مقارنة بالمعايير واإلرشادات المعمول بھ�ا دولي�اً، واإلب�الغ ع�ن
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الدولي��ة المختص��ة، مث��ل االجتماع��ات االستعراض��ية، بموج��ب ش��روط اتفاقي��ات األم��ان ذات 
 الصلة.

ع الم��ؤتمر الع��ام ك��ذلك ال��دول األعض��اء عل��ى التأّك��د م��ن إج��راء تقييم��ات ذاتي��ة  وش��جِّ
ان النفاي�ات، منتظمة لتدابيرھا المحلية في مجال األمان النووي واإلشعاعي وأم�ان النق�ل وأم�

وك��ذلك التأھ��ب للط��وار�، وذل��ك باس��تخدام أدوات الوكال��ة للتقي��يم ال��ذاتي م��ع مراع��اة مع��ايير 
 األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.
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  الصادرة عن ماناأل معايير
	الدولية للطاقة الذرية الوكالة

	الخل�ية
الطبيعي�ة تعك�� يمثل النشاط اإلشعاعي ظ�اھرة طبيعي�ة، كم�ا أن مص�ادر اإلش�عاعات 

ة تطبيقات مفي�دة كثي�رة، يت�راوح نطاقھ�ا ب�ين تولي�د  مالم� البي�ة. ولإلشعاعات والمواد المشعَّ
القوى واالستخدامات في مجاالت الطب والصناعة والزراع�ة. ويج�ب تق�دير حج�م المخ�اطر 

ة اإلش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبي���ة م��ن ج��راء ھ��ذه التطبيق��ات، والس��يطر
 عليھا إذا اقتضى األمر.

ولذلك ف�ن أنش�طة مث�ل االس�تخدامات الطبي�ة لإلش�عاعات، وتش�غيل المنش�آت النووي�ة، 
وإنت��اج الم��واد المشع��ـّة ونقلھ��ا واس��تعمالھا، والتص��ّرف ف��ي النفاي��ات المشع��ـّة، كلھ��ا يج��ب 

 مان.األإخضاعھا لمعايير 

اإلش�عاعية ق�د تتج�اوز الح�دود  بيد أن المخ�اطر .وتنظيم األمان رقابياً مسؤولية وطنية
الوطنية؛ ومن شأن التعاون الدولي أن يعزز األمان ويدعمه على النطاق العالمي، وذلك ع�ن 
طريق تبادل الخب�رات، وتحس�ين الق�درات الكفيل�ة بالس�يطرة عل�ى المخ�اطر ومن�ع الح�وادث، 

 مة.إلى جانب التصدي للطوار� والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخي

ويق��ع عل��ى ال��دول الت��زام بب��ذل العناي��ة الواجب��ة، كم��ا أن م��ن واجبھ��ا ت��وخي الح��رص، 
 وُيتوقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.

ومعايير األمان الدولية توفر الدعم للدول ف�ي الوف�اء بم�ا عليھ�ا م�ن التزام�ات بموج�ب 
لقة بحماية البي��ة. كم�ا أن لھ�ذه المع�ايير أثرھ�ا ف�ي المباد� العامة للقانون الدولي، كتلك المتع

تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان، فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�اري عل�ى النط�اق 
 الدولي.

وثمة نظام عالمي لألمان النووي قيد العمل ويجري تحسينه بصورة مستمرة. وتشكـِّل 
م تنفي��ذ الص��كوك الدولي��ة الملزم��ة والبن��ى ، والت��ي ت��دعص��ادرة ع��ن الوكال��ةمع��ايير األم��ان ال

م��ان األاألساس��ية الوطني��ة لألم��ان، حج��ر الزاوي��ة ف��ي ھ��ذا النظ��ام الع��المي. وتش��كل مع��ايير 
الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدا�ھ��ا بموج��ب ھ��ذه االتفاقي��ات الص��ادرة ع��ن 

 الدولية.

	الوكالةصادرة عن معايير األمان ال
الوكالة م�ن نظ�ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي ي�أذن الصادرة عن مان األعايير تنبثق حالة م

للوكالة بأن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع األجھزة المختصة في األمم المتحدة وم�ع الوك�االت 
المتخصص��ة المعني��ة، وبالتع��اون معھ��ا عن��د االقتض��اء، مع��ايير س��المة [مع��ايير أم��ان] بقص��د 

ن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح والممتلك��ات، وأن تتخ��ذ حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أد
 ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھ��دف ض��مان حماي��ة الن��ا� والبي���ة م��ن الت��أثيرات الض��ارة الناتج��ة ع��ن اإلش��عاعات 
د معايير  الوكال�ة المب�اد� والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية الص�ادرة ع�ن مان األالمؤيـِّنة، تحدِّ
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ض الن��ا� لإلش��عاعات ومراقب��ة الخاص��ة باألم��ان  الم��واد المشع��ـّة ف��ي  انط��القلمراقب��ة تع��رُّ
البي�ة، والحّد من احتمال وقوع أحداث قد تفضي إلى فقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي، 
أو تفاع��ل ن��ووي متسلس��ل، أو مص��در مش��ّع أو أي مص��در �خ��ر م��ن مص��ادر اإلش��عاعات، 

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

 النفايات المشعـّة.

في ھدف واحد ھو حماية حياة البشر وص�حتھم  ١األمن وتشترك تدابير األمان وتدابير
م وتـُنفـَّذ تدابير األمان وتدابير األمن بطريقة متكاملة بحيث ال  وحماية البي�ة. ويجب أن تصمَّ

 تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

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

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 ف�ات (انظر الشكل 

	أساسيات األمان
تعرض أساسيات األمان أھداف ومباد� الحماية واألمان، وتوف�ـّر األس�ا� ال�ذي تق�وم 

 عليه متطلبات األمان.

	متطلبات األمان
د مجموعة متكاملة ومتساوقة من متطلبات األمان المتطلبات التي يج�ب اس�تيفاؤھا  تحدِّ

في المستقبل. وتخض�ع المتطلب�ات  لضمان حماية النا� والبي�ة، سواء في الوقت الحاضر أو
ألھ��داف ومب��اد� أساس��يات األم��ان. وإذا ل��م ي��تم اس��تيفاء ھ��ذه المتطلب��ات، يج��ب اتخ��اذ ت��دابير 
لبلوغ أو استعادة مستوى األمان المطل�وب. وش�كل المتطلب�ات وأس�لوبھا ييس�ـِّران اس�تخدامھا 

ذل��ك المتطلب��ات بش��أن وض��ع إط��ار رق��ابي وطن��ي عل��ى نح��و مت��وا�م. والمتطلّب��ات، بم��ا ف��ي 
والعدي�د م�ن المتطلب�ات ليس�ت موّجھ�ة ‘. يل�زم’المرّقمة، ُيعبَّر عنھا بجمل تبدأ بفع�ل ‘ الشاملة’

  إلى طرف محدد، بما يقتضي ضمناً مسؤولية األطراف المختّصة حيال الوفاء بھا.

	أدلة األمان
توف��ـِّر أدل��ـَّة األم��ان توص��يات وإرش��ادات بش��أن كيفي��ة االمتث��ال لمتطلب��ات األم��ان، بم��ا 
يشير إلى توافق دولي في ا�راء على ضرورة اتـِّخاذ التدابير المـُوصى بھا (أو تدابير بديل�ة 
مكاف���ة لھ��ا). وتع��رض 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�عيھم ال�دؤوب إل�ى تحقي�ق مس�تويات أفضل ا
																																								  أمان رفيعة. وُيعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي". 																							

 . الوكالة الصادرة عن النووي األمن وثا�ق سلسلة إطار في الصادرة المنشورات أيضاً  انظر  ١
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  الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

	الوكالةالصادرة عن مان األتطبي� معايير 
الھي�ات الرقابية وغيرھا م�ن الس�لطات الوطني�ة ذات الص�لة ھ�ي المس�تخدمة الر�يس�ية 

الص��ادرة ع��ن م��ان األلمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة. وت��ـُستخدم مع��ايير 
الوكال��ة أيض��اً م��ن جان��ب منظم��ات مش��اركة ف��ي الرعاي��ة وم��ن جان��ب منظم��ات عدي��دة تق��وم 

ش��ييد وتش��غيل مراف��ق نووي��ة، باإلض��افة إل��ى منظم��ات ت��ـُعنى باس��تخدام المص��ادر بتص��ميم وت
 اإلشعاعية والمشعـَّة.

الوكال��ة قابل��ة للتطبي��ق، حس��ب االقتض��اء، ط��وال كام��ل الص��ادرة ع��ن م��ان األومع��ايير 
المس��تخدمة لألغ��راض  –الق��ا�م منھ��ا والمس��تجّد  –عم��ر تش��غيل المراف��ق واألنش��طة جميعھ��ا 

نطبق على اإلجراءات الوقا�ية الھادفة إلى تقليص المخاطر اإلشعاعية القا�مة. السلمية، كما ت
 ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوا�حھا الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.

 األمان أدلـَّة مجموعة

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقيي� -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مباد�

دة األمان متطلـِّبات العامة األمان متطلـِّبات  المحدَّ

 والقانون� الحكوم� ا�طار -١ الجزء
 ل�مان والرقاب�

 البحوث م�اعالت أمان -٣

 النووي الوقود دورة مراف� أمان -٤

 المشعـَّة الن�ايات من التخلـُّص مراف� أمان -٥

  م�مون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
  التصمي� -١-٢

 والتشغيل الخدمة ف� ا�دخال -٢-٢

  األمان يخص فيما وا�دارة القيادة -٢ الجزء

 ا�شعاعية المصادر وأمان ا�شعاعات من الوقاية -٣ الجزء

 واألنشطة المراف� يخص فيما األمان تقيي� -٤ الجزء

 المشعـَّة الن�ايات ف� التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص تمھيداً 

  األنشطة وإنھاء الخدمة من ا�خراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوار� والت��ـُّ� التصدِّ
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ونظام الوكالة األساسي يجع�ل مع�ايير األم�ان ُملِزم�ة للوكال�ة فيم�ا يخ�ص عملياتھ�ا   
 للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.ھي ذاتھا وُملِزمة أيضاً 

الوكال�ة األس�ا� لخ�دمات اس�تعراض األم�ان الص�ادرة ع�ن م�ان األكما تشكـِّل مع�ايير 
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 

 لة.وتطوير المناھ� التعليمية والدورات التدريبية ذات الص

وتتضمـَّن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة للمتطلبات المنص�وص عليھ�ا ف�ي مع�ايير 
الص�ادرة م�ان األالوكالة، فتجعلھ�ا ُملِزم�ة لألط�راف المتعاق�دة. ومع�ايير الصادرة عن مان األ

اعة ومتطلب�ات وطني�ة تفص�يلية، الوكالة، مع استكمالھا باالتفاقيات الدولية ومعايير الص�نعن 
أساس��اً مت��ـَّسقاً لحماي��ة الن��ا� والبي���ة. وس��يكون ثم��ة أيض��اً بع��ض الجوان��ب الخاص��ة  يترس��

المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، إن 
، ال س��يما المع��ايير الت��ي تتن��اول الص��ادرة ع��ن الوكال��ة المقص��ود بالعدي��د م��ن مع��ايير األم��ان

ن في عملية التخطيط أو التصميم، ھو أن تنطبق في المق�ام األول عل�ى المراف�ق جوانب األما
دة ف��ي مع��ايير  الص��ادرة ع��ن م��ان األواألنش��طة الجدي��دة. وق��د ال ت��ـُستوفى المتطلب��ات المح��دَّ

الوكالة على نحو كامل في بعض المرافق القا�مة التي تم بناؤھ�ا وفق�اً لمع�ايير س�ابقة. وعل�ى 
م��ان األخذ ق��رارات بش��أن الطريق��ة ال��الزم إت��ـِّباعھا ف��ي تطبي��ق مع��ايير ف��رادى ال��دول أن تت��ـَّ 

 الوكالة على تلك المرافق.الصادرة عن 

الوكال��ة ت��وفر الص��ادرة ع��ن م��ان األواالعتب��ارات العلمي��ة الت��ي تشك��ـِّل أس��ا� مع��ايير 
ات ركيزة موض�وعية للق�رارات المتعلق�ة باألم�ان؛ بي�د أن�ه يج�ب أيض�اً عل�ى مت�ـَّخذي الق�رار

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 �ثار ضارة أخرى يحدثھا.

	عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة
لج��ان  يش��ترك ف��ي إع��داد واس��تعراض مع��ايير األم��ان ك��لٌّ م��ن أمان��ة الوكال��ة وخم���

مختص��ة بمع��ايير األم��ان، ف��ي مج��االت التأھ��ب والتص��دي للط��وار� (لجن��ة مع��ايير التأھ��ب 
)، واألم��ان الن��ووي (لجن��ة مع��ايير األم��ان ٢٠١٦والتص��دي للط��وار�) (اعتب��اًرا م��ن ع��ام 

النووي)، واألمان اإلشعاعي (لجنة معايير األمان اإلشعاعي)، وأمان النفايات المشعة (لجن�ة 
نفاي��ات)، والنق��ل الم��أمون للم��واد المش��عة (لجن��ة مع��ايير أم��ان النق��ل)، ولجن��ة مع��ايير أم��ان ال

معنية بمعايير األمان (لجنة معايير األمان) تشرف على برنام� مع�ايير أم�ان الوكال�ة (أنظ�ر 
  ).٢الشكل 

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

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

الوكال��ة الص��ادرة ع��ن م��ان األوأنش��ئ نظ��ام إداري ي��ـُعنى بعملي��ات تخط��يط مع��ايير   
بھا. وھو يعبـِّر ع�ن والي�ة الوكال�ة، والرؤي�ة ووضعھا واستعراضھا وتنقيحھا وإرساء العمل 

بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالس�تراتيجيات ف�ي مج�ال األم�ان، والوظ�ا�ف 
  والمسؤوليات الموازية لذلك. 
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  : عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقي� معيار قا�م.٢الشكل 

  
	الت�اعل مع المنظمات الدولية األخرى

الوكالة، تؤخذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات لجن�ة الصادرة عن مان األعند وضع معايير 
األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع ال�ذري وتوص�يات ھي��ات الخب�راء الدولي�ة، وف�ي 

متھا اللجنة الدولي�ة للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات. وتوض�ع بع�ض  مع�ايير األم�ان بالتع�اون م�ع مقدِّ
ھي�ات أخرى في منظومة األمم المتحدة أو مع وكاالت متخصـِّصة أخ�رى، بم�ا فيھ�ا منظم�ة 
األغذي��ة والزراع��ة لألم��م المتح��دة، وبرن��ام� األم��م المتح��دة للبي���ة، ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة، 

قتص��ادي، ومنظم��ة ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان اال
 الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

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

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

دة لھ��ا ف��ي الطبع��ة األخي��رة م��ن "ق��امو� أكس��فورد الم��وجز". وفيم��ا  بالھج��اء والمع��اني المح��دَّ
رة باللغة   االنكليزية.يخص أدلـَّة األمان، تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ

، أي المقدم�ة، م�ن ك�ل منش�ور ش�رح لخلفي�ة وس�ياق ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القس�م 
 الوكالة، وھدفه ونطاقه وھيكله.الصادرة عن مان األسلسلة معايير 

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

	الدول األعضاء	األمان
	إقرار لجنة معايير األمان تعليقات	الصيغة النھا�ية

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

	ولجنة معايير األمان
 األمانة والمستشارون:

صياغة معيار أمان جديد أو تنقي� 
	المعيار القا�م

مسودة

مسودة
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أما المواد التي ال يوجد لھا أي موضع مال�م في نص الم�تن (ك�المواد اإلض�افية ل�نص 
حو داعم للعبارات الواردة في نص المتن، أو تصف المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على ن

أس���اليب الحس���اب أو اإلج���راءات أو الح���دود والش���روط) فيج���وز عرض���ھا ف���ي ت���ذييالت أو 
 مرفقات.

ويـُعتبر أي تذييل، في حالة إدراجه، جزءاً ال يتجزأ من معيار األم�ان. ويك�ون للم�واد 
الوكالة بمسؤولية تأليف تلك الم�واد. الواردة في تذييل ما نف� الوضع كنص المتن وتضطلع 

وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساس�ي، ف�ي حال�ة إدراجھ�ا، م�ن أج�ل إعط�اء 
أمثل��ة عملي��ة أو ت��وفير معلوم��ات أو ش��روح إض��افية. وال ت��ـُعّد المراف��ق والحواش��ي ج��زءاً ال 

ال تص�در بالض�رورة م�ن يتجزأ من النص األساسي. وم�واد المرفق�ات الت�ي تنش�رھا الوكال�ة 
تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يج�وز أن ت�رد م�واد م�ن ت�أليف جھ�ات أخ�رى ض�من المرفق�ات 
بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات تـُقت�ـَب� ث�م ت�واءم حس�ب االقتض�اء 

 لتكون ذات فا�دة على وجه العموم.
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  ١٩  ........  وا�ثار المحتملة للمنشأة النووية في المنطقة تحديد خصا�ص الموقع  -٤
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  ٢١  ...........................................)١٥-٤النشاط االشعاعي المحيطي (
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  مقــــدمة  -١
 

  خل�يةال
  
تقي��يم مواق��ع ب الخاص��ة طبع��ةالمح��لَّ متطلب��ات األم��ان الخ��اص بھ��ذا المنش��ور  يح��ل  -١-١

سلسلة من  NS-R-3باعتبارھا العدد  ٢٠٠٣عام  في صدرت قد كانت التيالمنشآت النووية، 
التط��ورات ف��ي الحس��بان  NS-R-3الع��دد  أخ��ذولق��د . ١مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة

ف�ي  لمدون�ة الخاص�ة باختي�ار المواق�عأن ص�درت المنشآت النووية منذ االمتعلقة بتقييم مواقع 
وھ��و  ٢.م��ن سلس��لة األم��ان) Rev.1(الص��يغة المنقَّح��ة  C-S-50باعتبارھ��ا الع��دد  ١٩٨٨ع��ام 

والغ�رض  .]١مباد� األمان األساسية [بشأن  SF-1 خاص بأساسيات األمانالمنشور يطبِّق ال
حماي�ة لجمھ�ور ولمن متطلبات تقي�يم الموق�ع ھ�و ض�مان حماي�ة كافي�ة للع�املين ف�ي الموق�ع و

عن المنشآت النووي�ة. وم�ن المس�لم التي قد تنت� الشعاعات المؤينة الضارة لثار ا�البي�ة من 
األم�ان الن�ووي،  مج�ال ف�ي المع�ارف التكنولوجي�ة والعلمي�ة، وف�ي تق�دًما منتظًم�ابه أن ھناك 

ھذا المنش�ور ويعبِّر وفيما يعتبر حماية كافية. وتتغير متطلبات األمان مع مراحل التقدم ھذه، 
  عن توافق ا�راء الحالي فيما بين الدول.

  
د   -٢-١ منش�ور متطلب�ات األم�ان ھ�ذا المتطلب�ات الخاص�ة بض�مان األم�ان ف�ي تقي�يم ويحدِّ

المواقع للمنشآت النووية، ويضع المعايير الخاصة بذلك. وتقدم أدلة األمان ع�ن تقي�يم الموق�ع 
ف��ي قا�م��ة المراج��ع توص��يات بش��أن كيفي��ة تلبي��ة المتطلب��ات المح��ددة ف��ي منش��ور "متطلب��ات 

   األمان" ھذا.
  

  الھدف
  
يتمثل الھدف من ھذا المنشور في تحديد المتطلبات الخاص�ة بعناص�ر تقي�يم الموق�ع   -٣-١

لمنشآة نووية من أجل تقديم وصف كامل للظروف الخاصة بالموقع والمتعلق�ة بأم�ان المنش�آة 
  النووية. 

  
والغرض ھو وضع متطلبات للمعايير المراد تطبيقھا حسب االقتضاء على الموق�ع   -٤-١

ين الموق�ع والمنش�آة ف�ي ح�االت التش�غيل وف�ي ظ�روف الح�وادث، بم�ا ف�ي بالتفاعالت وعلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من سلسلة  NS-R-3الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقييم مواقع المنشآت النووية، العدد   ١
  ).٢٠٠٣معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (

ولية للطاقة الذرية، مدونة أمان محطات القوى النووية: اختيار المواقع، العدد الوكالة الد  ٢
50-C-S   الصيغة المنقَّحة)Rev. 1) ١٩٨٨) من سلسلة األمان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.(  
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غإل�ى ظ�روف التي يمكن أن ت�ؤدي  التفاعالتذلك  اتخ�اذ إج�راءات التص�دي للط�وار�  تس�وِّ
  : ما يلي من أجل

  
  تحديد حجم المعلومات عن موقع مقترح لتقديمه الى الجھة الطالبة؛  (أ)

الظواھر والخصا�ص المتعلقة بالموقع على نحو  تقييم موقع مقترح لضمان مراعاة  (ب)
  مال�م؛

تحليل خصا�ص سكان المنطقة وامكاني�ة تنفي�ذ خط�ط للط�وار� عل�ى امت�داد العم�ر   (ج)
   ؛للمنشأةالمتوقع 

  تحديد االخطار المتعلقة بالموقع.   (د)
  
ى ھ��ذا المنش��ور بش��كل خ��اص للمنش��آت المقام��ة تح��ت س��ط� األرض أو وال يتص��دّ   -٥-١

  من الشواطئ.بالقرب 
  

  النطا�
  
يشمل نط�اق ھ�ذا المنش�ور العوام�ل المتعلق�ة ب�الموقع وعوام�ل التفاع�ل ب�ين الموق�ع   -٦-١

غ ، بم�ا ف�ي ذل�ك الظ�روف الت�يوالمنشأة في حاالت التشغيل وف�ي ظ�روف الح�وادث  ق�د تس�وِّ
واألح��داث الطبيعي��ة والبش��رية المنش��أ خ��ارج المنش��أة  ،اتخ��اذ إج��راءات التص��دي للط��وار�

والمھم���ة م���ن حي���ث األم���ان. واألح���داث الخارجي���ة البش���رية المنش���أ الت���ي يتناولھ���ا منش���ور 
"متطلبات األمان" ھذا تعد جميعھا نتيجة مصادفة. أما االعتب�ارات المتعلق�ة بالحماي�ة المادي�ة 

  ف ثالثة فتخرج عن نطاق ھذا المنشور. للمنشآت من األعمال المتعمدة التي ترتكبھا أطرا
  
والمقص��ود م��ن عب��ارة "خ��ارج المنش��أة" ھ��و أن تش��مل أكث��ر م��ن النط��اق الخ��ارجي   -٧-١
الى المنطقة المحيطة بالموقع مباشرة، يمكن أن تحتوي منطقة الموق�ع ذاتھ�ا وباإلضافة ]. ٢[

ل�دات ال�ديزل، بمو على عناصر تشكل خطراً على المنشأة، مثل صھري� خزن النفط الخاص
  خر على موقع متعدد الوحدات. أو وجود مفاعل �
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وتتك��ون عملي��ة اختي��ار موق��ع لمنش��أة نووي��ة بش��كل ع��ام م��ن إج��راء دراس��ة لمنطق��ة   -٨-١
يليه تقييم مفصل لتل�ك المواق�ع  ٣كبيرة الختيار موقع أو أكثر من موقع مرش� (مس� الموقع)

  بالمرحلة األخيرة.  المرشحة. ويعنى ھذا المنشور في المقام األول
  
وكانت معايير األمان السابقة عن ھذا الموضوع تتعلق بمحطات القوى النيوترونية   -٩-١

منش��ور "متطلب��ات األم��ان" ھ��ذا طا�ف��ة أكث��ر ش��موالً م��ن  ويغط��يالحراري��ة البري��ة الثابت��ة. 
ج يقوم على أسا� المخاطر اإلشعاعية الت�ي  لھا المنشآت النووية، مع استخدام نھ� متدرِّ تش�كِّ

بالنس��بة للن��ا� والبي���ة. وي��رد ف��ي ھ��ذا المنش��ور، ف��ي بع��ض الح��االت، أح��د المتطلب��ات الت��ي 
تنطب��ق عل��ى محط��ات الق��وى النووي��ة. وتك��ون المتطلب��ات ف��ي ھ��ذه الح��االت أنس��ب لمحط��ات 

  القوى النووية، ولكنھا قد تنطبق أيضاً على منشآت نووية أخرى. 
  
وبة في أي تقييم لتلبية المتطلبات المح�ددة ف�ي ھ�ذا ويختلف مستوى التفاصيل المطل  -١٠-١

المنشور حسب نوع المنشأة المراد اختيار موقع لھا. وسوف تتطلب محط�ات الق�وى النووي�ة 
ق�د يكف�ي عموماً أعلى مستوى من التفاصيل. وحسب مستوى المخاطر التي تشكلھا المنش�أة، 

للمتطلب��ات المح��ددة ف��ي ھ��ذا  تفاص��يل أق��ل ومج��االت تغطي��ة أص��غر لالمتث��الالتركي��ز عل��ى 
  المنشور. 

  
ھذا المنشور بتقييم العوامل المتعلقة بالموقع والتي ينبغ�ي مراعاتھ�ا لض�مان  وُيعنى  -١١-١

أال يشكل الترابط بين الموقع والمنشأة أي مخاطرة غير مقبولة بالنسبة لألف�راد أو الس�كان أو 
  البي�ة على امتداد عمر المنشأة. وال يتناول ھذا المنشور ا�ثار غير اإلشعاعية لمنشأة نووية. 

  
ويشير مصطل� "المخاطرة" كما ھو مستخدم في ھذا المنشور، الى حاصل ضرب   -١٢-١

احتمال حدث معين يؤدي الى انطالق مواد مشعة في بارامتر يقابل العواقب االش�عاعية لھ�ذا 
الحدث. ومن حيث المفھوم، يشمل التحليل الشامل للمخاطر جميع الخطوات المتعاقبة لتحليل 

بع��ة جمي��ع السالس��ل المحتمل��ة م��ن األح��داث المتعاقب��ة بع��د ك��ل جمي��ع األح��داث المس��ببة، ومتا
العواق�ب بالنس�بة واالنتھ�اء بتقي�يم حادث مسبب، وربط قيم احتمالية بك�ل م�ن ھ�ذه السالس�ل، 

لألفراد والسكان والبي�ة. وفي بعض الدول، تقضي الممارس�ة الراس�خة باس�تخدام أج�زاء م�ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مس� الموقع عملية تستخدم لتحديد أفضل المواقع المرشحة للمنشآت النووية استناداً الى   ٣
  تبارات األمان واعتبارات أخرى.اع
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االحتمالي�ة الس�تكمال التحلي�ل القطع�ي التقلي�دي  مثل ھ�ذا التقي�يم للمخ�اطر وتحدي�د المتطلب�ات
 والحكم الھندسي. 

  
وُيعنى ھذا المنشور أساساً باألحداث الخطرة ذات االحتمال الم�نخفض ال�ذي يتعل�ق   -١٣-١

باختي��ار مواق��ع المنش��آت النووي��ة وال��ذي يتع��ين بحث��ه عن��د تص��ميم منش��أة نووي��ة معين��ة. وإذا 
أعل�ى وتس�ھم بدرج�ة كبي�رة ف�ي احتم�االت وقوعھ�ا  كان�ت ھن�اك أح�داث أق�ل خط�ورة، ولك�ن

  في االعتبار عند تصميم المنشأة النووية.فينبغي وضعھا أيضاً المخاطر الشاملة، 
  
 -ويشمل نطاق االستقصاء المتعلق بموقع منشأة نووية العملية الكاملة لتقييم الموق�ع  -١٤-١

لتش��غيل. وال تنطب��ق المتطلب��ات االختي��ار، والتق��دير، والمرحل��ة الس��ابقة للتش��غيل، ومرحل��ة ا
المحددة في ھذا المنشور على مرحلة اختيار الموقع، والتي قد تستخدم لھا سلسلة مختلفة م�ن 
المع��ايير. وھ��ذه ق��د تش��مل مع��ايير لھ��ا ص��لة مباش��رة ض���يلة باألم��ان، مث��ل البع��د بالنس��بة 

  للمستھلكين المحتملين للقوى المراد توليدھا. 
  

  الھيكل
  
، ]١[ األم�انوھ�دف  األم�ان نشور "متطلبات األمان" ھذا العالقة بين مباد�يتتبع م  -١٥-١

المع��ايير العام��ة لألم��ان لتقي��يم األخط��ار  ٢ويح��دد متطلب��ات ومع��ايير األم��ان. ويض��ع القس��م 
الخارجية الطبيعية والبشرية المنشأ بالنس�بة لموق�ع المنش�أة النووي�ة. ويح�دد أيض�اً المتطلب�ات 

أة على المنطقة والمس�ا�ل المتعلق�ة بالس�كان والتخط�يط للط�وار�. ويح�دد المتعلقة بآثار المنش
المتطلب��ات الخاص��ة لبي��ان خص��ا�ص أخط��ار األح��داث الطبيعي��ة والبش��رية المنش��أ.  ٣القس��م 

المتطلبات الخاصة للتقييم المتعلق بالموقع من حي�ث �ث�ار المنش�أة عل�ى البي��ة  ٤ويحدد القسم 
 ٥الس�كان. ويح�دد القس�م عل�ى الف الما�ي والغالف الحي�وي واالقليمية والغالف الجوي والغ

المتطلبات المتعلق�ة بالرص�د المس�تمر لألخط�ار الطبيعي�ة والبش�رية المنش�أ عل�ى امت�داد عم�ر 
  المتطلبات المتعلقة ببرنام� لضمان جودة تقييم الموقع.  ٦المنشأة. ويحدد القسم 

  
  المتطلبات العامة  -٢

  
  الھدف

  
يتمثل الھدف الر�يسي من تقييم المواقع للمنشآت النووي�ة م�ن حي�ث األم�ان الن�ووي   -١-٢

ف��ي حماي��ة الجمھ��ور والبي���ة م��ن العواق��ب االش��عاعية لالنطالق��ات المش��عة بس��بب الح��وادث. 
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(أي  الناتج����ة ع����ن التش����غيل المعت����اد المش����عة وُتوض����ع ف����ي االعتب����ار أيض����اً االنطالق����ات
موق��ع م��ا لمنش��أة نووي��ة، ُتوض��ع ف��ي االعتب��ار الجوان��ب . وعن��د تقي��يم ص��الحية التص��ريفات)

  التالية:
  

 �ثار األحداث الخارجية التي تقع في منطقة موقع معين (ويمكن أن تك�ون األح�داث  (أ)
  طبيعية أو بشرية المنشأ)؛ الخارجية

وخصا�ص الموقع وبي�ته التي يمكن أن تؤثر في انتقال المواد المشعة التي انطلقت   (ب)
  البي�ة؛ إلى خاص والى األش

والكثاف��ة الس��كانية والتوزي��ع الس��كاني والخص��ا�ص األخ��رى للنط��اق الخ��ارجي م��ن   (ج)
لط�وار� والحاج�ة ال�ى إج�راءات التص�دي لحيث م�دى تأثيرھ�ا عل�ى امكاني�ة تنفي�ذ 
  تقييم المخاطر بالنسبة لألفراد والسكان.

وإذا تب����ين م����ن تقي����يم الموق����ع فيم����ا يتعل����ق بالجوان����ب الثالث����ة الم����ذكورة أو م����ن   -٢-٢
االستعراض��ات الت��ي ُتج��رى الحق��ا أن الموق��ع ل��ي� مقب��والً وال يمك��ن التع��ويض ع��ن أوج��ه 

سمات التصميم، أو تدابير لحماية الموقع، أو اجراءات اداري�ة، ُيعتب�ر الموق�ع غي�ر بالقصور 
  صال�. 

  
  لتقيي� الموقع استخدامات

  
باالض��افة ال��ى ت��وفير أس��ا� تقن��ي لتقري��ر تحلي��ل األم��ان الم��راد تقديم��ه ال��ى الھي���ة   -٣-٢

الرقابي��ة، س��وف تك��ون المعلوم��ات التقني��ة الت��ي ت��م الحص��ول عليھ��ا الس��تخدامھا ف��ي االمتث��ال 
ي لألخط�ار لمتطلبات األمان ھذه مفيدة أيضاً في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بتقي�يم األث�ر البي��

  االشعاعية. 
  

  المعايير العامة
  
ُتستقص��ى وُتق��يَّم خص��ا�ص الموق��ع الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر ف��ي أم��ان المنش��أة النووي��ة.   -٤-٢

تتض��رر م��ن ا�ث��ار االش��عاعية  ق��دوي��تم استقص��اء خص��ا�ص البي���ة الطبيعي��ة للمنطق��ة الت��ي 
الخص�ا�ص وي�تم المحتملة في حاالت التش�غيل وف�ي ظ�روف الح�وادث. وُتراع�ى جمي�ع ھ�ذه 

  رصدھا على امتداد عمر المنشأة. 
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األح�داث الخارجي�ة  فيما يتعلق بتواتر وح�دةما نووية  لمنشأةُتقيَّم المواقع المقترحة   -٥-٢
الطبيعية والبشرية المنشأ واحتمال وقوع أحداث م�ن ھ�ذا القبي�ل مجتمع�ًة يمك�ن أن ت�ؤثر ف�ي 

 أمان المنشأة.

  
ُتستخدم المعلومات عن حالة الت�واتر والح�ّدة المس�تقاة م�ن عملي�ة تحدي�د خص�ا�ص  -لفأ٥-٢

األخطار الناتج�ة ع�ن األح�داث الخارجي�ة، ف�ي تحدي�د مس�توى األخط�ار الت�ي ُيحت�اط لھ�ا ف�ي 
التصميم فيما يخص المنشأة النووية. وُتراعى أوجه عدم التيقُّن عند تحدي�د مس�توى األخط�ار 

  ا التصميم.التي ُيحتاط لھا في ھذ
  
ُيقيَّم التطور المحتمل للعوامل الطبيعية والبشرية المنشأ ف�ي المنطق�ة الت�ي يمك�ن أن   -٦-٢

يكون لھا أثر على األمان خالل فت�رة زمني�ة تش�مل العم�ر المتوق�ع للمنش�أة النووي�ة. وُترص�د 
النووي�ة. النمو السكاني والتوزي�ع الس�كاني عل�ى امت�داد عم�ر المنش�أة وال سيما ھذه العوامل، 

وإذا اقتضت الضرورة، ُتتخذ الت�دابير المال�م�ة لض�مان أن تك�ون المخ�اطر العام�ة منخفض�ة 
بص��ورة مقبول��ة. وھن��اك ث��الث وس��ا�ل متاح��ة لض��مان أن تك��ون المخ��اطر منخفض��ة بص��ورة 
مقبول��ة: الس��مات التص��ميمية، والت��دابير المتعلق��ة بحماي��ة الموق��ع (م��ثالً جس��ور لل��تحكم ف��ي 

إلج��راءات اإلداري��ة. وتع��د الس��مات التص��ميمية والت��دابير الوقا�ي��ة الوس��ا�ل الفيض��انات)، وا
  المفضلة لضمان أن تكون المخاطر منخفضة بصورة مقبولة. 

  
�ب مراعاتھ�ا عن�د تص�ميم   -٧-٢ د األخط�ار المرتبط�ة باألح�داث الخارجي�ة الت�ي يتوجَّ ُتحدَّ

جي (أو مجموع��ة م��ن األح��داث) المنش��أة النووي��ة وعن��د تقي��يم أمانھ��ا. وبالنس��بة للح��دث الخ��ار
ُتختار البارامترات وقيم ھذه الب�ارامترات الت�ي تس�تخدم ف�ي تحدي�د خص�ا�ص األخط�ار حت�ى 

 يمكن استخدامھا بسھولة عند تصميم المنشأة وعند تقييم أمانھا. 

 

عن��د اس��تنتاج األخط��ار المرتبط��ة باألح��داث الخارجي��ة، ُتوض��ع ف��ي االعتب��ار �ث��ار   -٨-٢
خط����ار ب����الظروف الس����ا�دة (مث����ل الظ����روف الھيدرولوجي����ة والظ����روف ارتب����اط ھ����ذه األ

  الھيدروجيولوجية والظروف الجوية).
  
 تتعل�ق اض�افية لمس�ا�ل االعتب�ار ُي�ولى الموقع، صالحية لتقرير التحليل إجراء عند  -٩-٢

 فلوري��د وس��اد� اليوراني��وم(رك��از  والمخرج��ات الم��دخالت م��واد ونق��ل خ��زن مث��ل ،باألم��ان
 والنفاي�ات المس�تھلكالوق�ود و الطازج والوقود) ذلك وغير اليورانيوم أكسيد وثاني اليورانيوم

  .المشعة
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ُيراع��ى ف��ي عملي��ة تقي��يم الموق��ع األث��ُر غي��ر اإلش��عاعي المحتم��ل للمنش��أة، نتيج��ة   -١٠-٢
 انطالقات كيميا�ية أو حرارية، واحتمال حدوث انفجار وانتشار المنتجات الكيميا�ية. 

  
، المش�عةوغي�ر المش�عة ُيوضع في االعتبار احتم�ال ح�دوث تف�اعالت ب�ين ال�دوافق   -١١-٢

اقت��ران الح��رارة أو الكيماوي��ات ب��المواد المش��عة ف��ي ال��دوافق التف��اعالت الناتج��ة ع��ن مث��ل 
  السا�لة. 

  
بالنسبة لكل موقع مقترح، ُتقيَّم ا�ثار االشعاعية المحتملة في حاالت التش�غيل وف�ي   -١٢-٢

غ اتخ�اذ دث على السكان في المنطق�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك ا�ث�ار الت�ي يمك�ن أن ظروف الحوا تس�وِّ
، مع إيالء االعتب�ار الواج�ب للعوام�ل ذات الص�لة، بم�ا ف�ي ذل�ك إجراءات التصدي للطوار�

األراضي والمياه، وا�ثار االش�عاعية ألي  اتالتوزيع السكاني، والعادات الغذا�ية، واستخدام
  شعة في المنطقة.انطالقات أخرى لمواد م

  
د القدرة النووية االجمالي�ة الم�راد انش�اؤھا ف�ي   -١٣-٢ بالنسبة لمحطات القوى النووية، ُتحدَّ

الموقع في المراحل األولى لعملية اختيار الموقع قدر المستطاع. وإذا ما اقت�رح زي�ادة الق�درة 
قب��ل عل��ى أن��ه النووي��ة المنش��أة بدرج��ة كبي��رة ال��ى مس��توى يتج��اوز المس��توى ال��ذي ح��دد م��ن 

  مستوى مقبول، ُيعاد تقييم صالحية الموقع. 
  
ُيج��رى تقي��يم لج��دوى تنفي��ذ خط��ط الط��وار�. وُتوض��ع ف��ي االعتب��ار عن��د التقي��يم  -أل��ف١٣-٢

عة في مكان واحدالموقع والمنشآت القا�مة في  جميع عل�ى  م�ع التركي�ز بش�كل خ�اص ،الُمجمَّ
  .نفسه في الوقت حوادث قد تواجه النووية التي المنشآت

  
  معايير ل�خطار المرتبطة باألحداث الخارجية الطبيعية والبشرية المنش�

  
ُتستقص��ى المواق��ع المقترح��ة بص��ورة مال�م��ة فيم��ا يتعل��ق بجمي��ع خص��ا�ص الموق��ع   -١٤-٢

الت��ي يمك��ن أن تك��ون ذات أھمي��ة م��ن حي��ث األم��ان ف��ي حال��ة األح��داث الخارجي��ة الطبيعي��ة 
  والبشرية المنشأ.

  
د الظ�واھر الطبيعي�ة المحتمل�ة والح�االت واألنش�طة البش�رية المنش�أ ف�ي منطق�ة ُتحدَّ   -١٥-٢

الموقع المقترح ويتم تقييمھا وفقاً ألھميتھا من حي�ث أم�ان تش�غيل المنش�أة النووي�ة. وُيس�تخدم 
ھذا التقييم في تحديد الظواھر الطبيعة المھمة أو الحاالت واألنشطة البشرية المنشأ التي يراد 

  خطار المحتملة المرتبطة بھا. استقصاء األ
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ُتوضع في االعتبار التغييرات الكبيرة المتوقع�ة ف�ي اس�تخدام األراض�ي مث�ل توس�ع   -١٦-٢
 المنشآت القا�مة واألنشطة البشرية أو بناء منشآت عالية المخاطر.

  
 ُتجمع المعلومات والسجالت المتعلقة بالعصور السابقة التاريخية والمسجلة وثا�قياً،  -١٧-٢

الح���االت  ع���ن حس���ب االقتض���اء، ع���ن ح���االت وق���وع وش���دة الظ���واھر الطبيعي���ة المھم���ة أو
واألنشطة البشرية المنشأ التي تخ�ص المنطق�ة، وي�تم تحليلھ�ا بعناي�ة لض�مان عوليتھ�ا ودقتھ�ا 

  واكتمالھا. 
  
ب��ع ط��رق مال�م��ة ف��ي تحدي��د األخط��ار   -١٨-٢ ب��الظواھر الخارجي��ة الر�يس��ية.  المرتبط��ةُتتَّ

ه الط�رق م�ا يبررھ�ا م�ن حي�ث ح�داثتھا وتوافقھ�ا م�ع خص�ا�ص المنطق�ة. وُي�ولى ويكون لھ�ذ
اعتب���ار خ���اص للمنھجي���ات االحتمالي���ة الس���ارية. وينبغ���ي مالحظ���ة أن منحني���ات األخط���ار 
  االحتمالية الزمة بشكل عام إلجراء التقييمات االحتمالية لألمان بالنسبة لألحداث الخارجية. 

  
ي تستخدم فيھ�ا طريق�ة تحدي�د األخط�ار المرتبط�ة ب�الظواھر يكون حجم المنطقة الت  -١٩-٢

الخارجية الر�يسية كبيراً بما يكفي إلدراج جميع السمات والمجاالت التي يمكن أن تكون لھ�ا 
  تحديد الظواھر الطبيعية والبشرية المنشأ قيد البحث وألغراض خصا�ص الحدث. لأھمية 

  
��ر ع��ن الظ��واھر الطبيعي��ة الر�يس��  -٢٠-٢ ية والبش��رية المنش��أ بطريق��ة يمك��ن اس��تخدامھا ُيعبَّ

كم��دخالت الس��تنتاج األخط��ار المرتبط��ة بالمنش��أة النووي��ة؛ أي ُتخت��ار أو ُتوض��ع ب��ارامترات 
  مال�مة لوصف األخطار. 

  
عند تحديد األخط�ار، ُتس�تخدم بيان�ات خاص�ة ب�الموقع م�ا ل�م يتع�ذر الحص�ول عل�ى   -٢١-٢

مك��ن اس��تخدام بيان��ات م��ن من��اطق أخ��رى لھ��ا عالق��ة مث��ل ھ��ذه البيان��ات. وف��ي ھ��ذه الحال��ة، ي
بالمنطقة المعنية بصورة كافية لتحديد األخطار. ويمكن أيضاً استخدام تقنيات محاكاة مال�م�ة 
ومقبول��ة. وعموم��اً، يمك��ن اس��تخدام البيان��ات الت��ي ت��م الحص��ول عليھ��ا ع��ن من��اطق مماثل��ة 

  وتقنيات المحاكاة لزيادة البيانات الخاصة بالموقع. 
  

  معايير لتحديد األ�ار المحتملة للمنش�ة النووية ف� المنطقة
  
عل��ى المنطق��ة ف��ي ح��االت  ةالمحتمل�� ةاالش��عاعي�ث��اره عن��د تقي��يم موق��ع م��ا لتحدي��د   -٢٢-٢

غ اتخ��اذ إج��راءات التص��دي للط��وار�التش��غيل وف��ي ظ��روف الح��وادث الت��ي يمك��ن أن  ، تس��وِّ
المتوقع�ة أو المحتمل�ة، م�ع مراع�اة تص�ميم ُتوضع تقديرات مال�مة النطالقات المادة المش�عة 
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المنشأة وسماتھا الخاصة باألمان. ويتم تأكيد ھذه التقديرات عند التأك�د م�ن التص�ميم وس�ماته 
  الخاصة باألمان. 

  
د وُتقيَّم المسارات المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تسلكھا المواد المشعة   -٢٣-٢ ُتحدَّ

ي��ة ويمك��ن أن ت��ؤثر عل��ى الس��كان والبي���ة؛ وُتراع��ى ف��ي مث��ل ھ��ذا المنطلق��ة م��ن المنش��أة النوو
التقي��يم الخص��ا�ص الت��ي تمي��ز المنطق��ة والموق��ع، م��ع توجي��ه اھتم��ام خ��اص لوظيف��ة الغ��الف 

  الحيوي في تراكم وانتقال النويدات المشعة. 
  
مخ�اطر ُيفحص موقع وتصميم المنشأة النووية بصورة مترابط�ة لض�مان أن تك�ون   -٢٤-٢

بالنس��بة للجمھ��ور والبي���ة والمرتبط��ة باالنطالق��ات المش��عة منخفض��ة بص��ورة  اإلش��عاعات
  مقبولة. 

  
يكون تصميم المنشأة على نح�و يع�وض ع�ن أي �ث�ار محتمل�ة غي�ر مقبول�ة للمنش�أة   -٢٥-٢

  المنطقة، وإال يعتبر الموقع غير صال�. في النووية 
 

  التخطيط للطوار� معايير مشتقة من االعتبارات المتعلقة بالسكان و
  
 المس���تقبل ف���ي والمتوقع���ة الحالي���ة الخص���ا�ص لتقي���يم المقترح���ة المنطق���ة ُت���در�  -٢٦-٢

 الحاض��ر ف��ي االس��تخدامات تقي��يم الدراس��ة ھ��ذه مث��ل وتش��مل. للمنطق��ة الس��كاني والتوزي��ع
 عل�ى ت�ؤثر أن يمك�ن مح�ددة خص�ا�ص أي وتراعى المنطقة في والمياه لألراضي والمستقبل

   .ككل والسكان لألفراد بالنسبة المشعة لالنطالقات المحتملة العواقب
  
فيما يتعلق بالخصا�ص والتوزيع السكاني، تكون األثار المجتمع�ة للموق�ع والمنش�أة   -٢٧-٢

  على نحو:
  

لسكان في حاالت تشغيل المنشأة عند أدنى ح�د معق�ول، ويمتث�ل ايكفل بقاء تعرض   (أ)
  في جميع األحوال للمتطلبات الوطنية، مع مراعاة التوصيات الدولية؛ 

لسكان والمرتبطة بظروف الحادث، بما ف�ي ذل�ك على ا مخاطر اإلشعاعاتويجعل   (ب)
غ اتخ��اذ إج��راءات التص��دي للط��وار�تل��ك الت��ي يمك��ن أن   منخفض��ة بص��ورة تس��وِّ

  مقبولة. 
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إذا تب��ين، بع��د التقي��يم ال��دقيق، أن��ه ال يمك��ن وض��ع ت��دابير مال�م��ة لتلبي��ة المتطلب��ات   -٢٨-٢
  المذكورة أعاله، ُيعتبر الموقع غير صال� القامة منشأة نووية من النوع المقترح. 

  
د النط��اق الخ��ارجي للموق��ع المقت��رح م��ع مراع��اة العواق��ب االش��عاعية بالنس��بة   -٢٩-٢ ُيح��دَّ

ان وج��دوى تنفي��ذ خط��ط الط��وار�، وأي أح��داث أو ظ��واھر خارجي��ة يمك��ن أن تعرق��ل للس��ك
، ي�تم تأكي�د أن�ه ال توج�د أي ص�عوبات ال يمك�ن المنش�أة النووي�ةتنفي�ذھا. وقب�ل أن يب�دأ تش�ييد 

  . المنشأةالتغلب عليھا عند وضع خطة طوار� للنطاق الخارجي قبل بدء تشغيل 
 

  الخارجيةخاصة لتقيي� األحداث  متطلبات  -٣
  

  الزالزل والصدوع السطحية
  

   الزالزل
  
ُتقيَّم الظ�روف الزلزالي�ة والجيولوجي�ة ف�ي المنطق�ة والجوان�ب الجولوجي�ة الھندس�ية   -١-٣

   .])٤و ٣(انظر المرجعين [ المقترحوالجوانب الجيوتقنية لمنطقة الموقع 
  
وُتوثَّق معلومات عن ال�زالزل الت�ي وقع�ت ف�ي المنطق�ة والمتعلق�ة بالعص�ور  ُتجمع  -٢-٣

  السابقة والمراحل التاريخية والمسجلة وثا�قيا.
  
د األخطار المرتبطة بالزالزل عن طريق تقي�يم التش�كيل الس�يزمولوجى للقش�رة   -٣-٣ ُتحدَّ

 ن. األرضية في المنطقة باستخدام المعلومات المجمعة الى أقصى قدر ممك

 

ر األخطار الناتجة ع�ن حرك�ة األرض بس�بب ال�زالزل فيم�ا يتعل�ق ب�الموقع م�ع   -٤-٣ ُتقدَّ
مراعاة خصا�ص التشكيل السيزمولوجي للقش�رة األرض�ية ف�ي المنطق�ة والظ�روف الخاص�ة 

  بالموقع. وُيجرى تحليل دقيق لحاالت عدم التيقُّن كجزء من تقييم األخطار السيزمولوجية. 
  

  الصدوع السطحية
  
ر احتمال حدوث صدوع سطحية (أي امكانية التصدع) بالنسبة للموق�ع. وتك�ون   -٥-٣ ُيقدَّ

الطرق التي تستخدم واالستقصاءات التي تجرى مفصلة بالقدر الذي يكفي إلمكاني�ة التوص�ل 
  . ٦-٣الى قرار مسؤول باستخدام تعريف امكانية التصدع الوارد في الفقرة 

.SSR-1  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

١١ 

ن، بن�اء عل�ى البيان�ات الجيولوجي�ة ية حدوث صدوع إذا تب�يَّ ُتؤخذ في االعتبار إمكان  -٦-٣
أو الجيوفيزيا�ية أو الجيوديسية أو السيزمولوجية (بما في ذلك بيانات رصد الزالزل القديم�ة 

  وبيانات علم شكل األرض)، أن واحدة أو أكثر من الحاالت التالية تنطبق: 
  

أن ھناك دليال على وجود تحرك أو تحركات ف�ي الس�ابق (تش�وھات أو تزحزح�ات   (أ)
مھمة) ذات طبيعة متكررة خالل فترة يستنت� منھا بشكل معقول أن�ه يمك�ن ح�دوث 
المزي��د م��ن التحرك��ات عن��د الس��ط� أو ب��القرب من��ه. وف��ي المن��اطق ذات النش��اط 

بص��ورة متس��قة ع��ن  الع��الي، حي��ث تكش��ف بيان��ات ال��زالزل والبيان��ات الجيولوجي��ة
تك��رار ح��دوث زالزل بص��ورة مت��واترة، ف��ان اس��تمرار ھ��ذه الظ��اھرة لفت��رات ف��ي 
حدود عش�رات األالف م�ن الس�نين ق�د يك�ون مال�م�اً لتق�دير إمكاني�ة التص�دع. وف�ي 

  أطول.  تكون الفترات الالزمة المناطق ذات النشاط األقل، من المحتمل أن
عروفة للصدوع بحي�ث أن تح�رك أح�د الص�دوع وظھور عالقة بنيوية مع امكانية م  (ب)

  يسبب تحرك صدع �خر عند السط� أو بالقرب منه. يمكن أن 
ووج��ود أقص��ى احتم��ال للزل��زال م��رتبط بالھيك��ل الس��يزموجيني يع��د كبي��راً بم��ا في��ه   (ج)

الكفاية وعلى عمق يجعل من الممكن استنتاج أنه في الظروف الجيودينامية للموقع 
  السط� أو بالقرب منه.  يمكن حدوث تحرك عند

  
عند وجود أدلة موثوق بھا تبين وج�ود إمكاني�ة للتص�دع يمك�ن أن ت�ؤثر عل�ى أم�ان   -٧-٣

  المنشأة النووية، يتم البحث عن موقع بديل. 
  

  األحداث الجوية
  
القيم المتطرفة للمتغيرات الجوية والظواھر الجوي�ة الن�ادرة ال�واردة أدن�اه  ُتستقصى  -٨-٣

بالنسبة لموق�ع أي منش�أة. وُتستقص�ى أيض�ا الخص�ا�ص الجوي�ة والمناخي�ة للمنطق�ة المحيط�ة 
  ]).٥بالموقع (أنظر المرجع [

 

  القي� المتطرفة للظوا�ر الجوية 
  
��ق الظ��واھر الجوي��ة   -٩-٣ م��ن أج��ل تقي��يم الق��يم المتطرف��ة المحتمل��ة للظ��واھر الجوي��ة، ُتوثَّ

التالية لفترة مال�مة من الوقت: الرياح والتھطال والجليد ودرجات الحرارة وحاالت االرتفاع 
  المفاجئ في المد العاصفي. 
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، مث�ل لنووي�ةالمنش�أة اُتوصف نتيجة تقييم الموقع بطريقة مال�مة ألغراض تصميم   -١٠-٣
احتمال قيم التجاوز المتعلقة ببارامترات التصميم. وُتراعى في ھذا التقييم حاالت عدم الت�يقُّن 

  في البيانات. 
  

  األحداث الجوية النادرة
  

  البرق
  
  ُيقيَّم احتمال حدوث البرق وتواتره وشدته ألغراض الموقع.   -١١-٣
  

  األعاصير الدوامية (الترنادو)
  
ر ا  -١٢-٣ حتم��ال وق��وع األعاص��ير الدوامي��ة ف��ي المنطق��ة المعني��ة بن��اء عل��ى بيان��ات ُيق��دَّ

  تاريخية ومسجلة وثا�قياً تفصيلية للمنطقة.
  
���ر عنھ���ا عل���ى أس���ا�   -١٣-٣ ُتس���تخلص األخط���ار المرتبط���ة باألعاص���ير الدوامي���ة وُيعبَّ

 بارامترات مثل السرعة حول بؤرة االعصار الدوامى، والسرعة التي يتحرك بھ�ا االعص�ار
الدوامي والمسافة من المركز حي�ث تص�ل الس�رعة إل�ى أقص�اھا، وتباين�ات الض�غط، ومع�دل 

  تغيُّر الضغط. 
  
عن���د تقي���يم األخط���ار، ُتوض���ع ف���ي االعتب���ار المق���ذوفات الت���ي يمك���ن أن ت���رتبط   -١٤-٣

 باألعاصير الدوامية. 

  
  األعاصير المدارية 

  
ُتقيَّم احتماالت األعاصير المدارية في منطقة الموقع. وإذا اتض� من ھذا التقي�يم أن   -١٥-٣

ھناك دليالً على وج�ود أعاص�ير مداري�ة أو احتم�ال وج�ود أعاص�ير مداري�ة، ُتجم�ع البيان�ات 
  المتعلقة بذلك. 

  
د األخط��ار المر  -١٦-٣ تبط��ة بن��اء عل��ى البيان��ات المتاح��ة والنم��اذج المادي��ة المال�م��ة، ُتح��دَّ

باألعاصير المدارية فيما يتعلق بالموقع. وتشمل أخطار األعاصير المدارية عوامل من قبي�ل 
  سرعة الرياح المتطرفة والضغط والتھطال. 
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عن���د تقي���يم األخط���ار، ُتوض���ع ف���ي االعتب���ار المق���ذوفات الت���ي يمك���ن أن ت���رتبط   -١٧-٣

  باألعاصير المدارية. 
 

 ال�يضانات

 

  تھطال وأسبا� أخرى ال�يضانات الناتجة عن ال
  
ُتقيَّم المنطقة لتحديد احتم�االت الفيض�انات الناتج�ة ع�ن س�بب أو أكث�ر م�ن األس�باب   -١٨-٣

الطبيعية مث�ل الجري�ان الس�طحي للمي�اه الن�ات� ع�ن التھط�ال أو ذوب�ان الجلي�د، والم�د الع�الي، 
لت�ي يمك�ن والمد العاصفي، وارتفاع منسوب سط� األنھار والبحيرات، والموج�ات الريحي�ة ا

وإذا ك��ان ھن��اك احتم��ال لح��دوث  .])٥(انظ��ر المرج��ع [ النووي��ةأن ت��ؤثر عل��ى أم��ان المنش��أة 
فيضان، عند ذلك ُتجمع كافة البيانات ذات الصلة، بما ف�ي ذل�ك البيان�ات التاريخي�ة والبيان�ات 

  الجوية والھيدرولوجية، وُتفحص بعناية. 
  
راع��اة ح��دود الدق��ة وكمي��ة البيان��ات ُيع��ّد نم��وذج ج��وي وھي��درولوجي مال���م م��ع م  -١٩-٣

وطول الفترة التاريخية التي تجمَّعت خاللھا البيانات، وجميع التغييرات السابقة المعروفة في 
  الخصا�ص ذات الصلة للمنطقة. 

  
دة. فعل�ى س�بيل المث�ال،   -٢٠-٣ ُتفحص التجمعات المحتملة لآلثار الناتجة ع�ن أس�باب متع�دِّ

والمواقع عند مصبات األنھار، واحتماالت الفيضان الن�ات� ع�ن اقت�ران ُتقيَّم المواقع الساحلية 
المد العالي و�ثار الرياح على كتل المياه وحركات األمواج، كتلك التي تنت� ع�ن األعاص�ير، 

  وُتوضع ھذه العناصر في االعتبار عند إعداد نموذج األخطار.
  
  يضان، باستخدام نماذج مال�مة. ُتستخلص األخطار بالنسبة للموقع، الناتجة عن الف  -٢١-٣
  
تشمل البارامترات المستخدمة في تحديد خصا�ص األخط�ار الناتج�ة ع�ن الفيض�ان   -٢٢-٣

ارتفاع المياه، وارتفاع األمواج ومدتھا (إذا كانت لھا صلة)، ووقت اإلنذار بالنسبة للفيضان، 
  ومدة الفيضان، وظروف التدفق. 

  
ُتستقص��ى االحتم��االت المتعلق��ة بع��دم اس��تقرار المنطق��ة الس��احلية أو مج��رى النھ��ر   -٢٣-٣

    بسبب التآكل أو الترسيب. 
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  موجات المياه الت� تحد�ھا الزالزل أو الظوا�ر الجيولوجية األخرى
  
ُتقيَّم المنطقة لتحديد االحتم�االت بالنس�بة لألم�واج الس�نامية أو ح�االت االرتف�اع ف�ي   -٢٤-٣

  األنھار والتي يمكن أن تؤثر في أمان أي منشأة نووية في الموقع.  منسوب سط�
  
إذا تبين وجود مثل ھ�ذا االحتم�ال، ُتجم�ع البيان�ات ع�ن العص�ور الس�ابقة والبيان�ات   -٢٥-٣

التاريخية المتعلقة باألمواج السنامية وحاالت ارتفاع منسوب س�ط� األنھ�ار الت�ي ت�ؤثر عل�ى 
موقع وُتقيَّم ھذه البيانات بعناية من حي�ث عالقتھ�ا بتقي�يم الموق�ع المنطقة الساحلية المحيطة بال

  وعوليتھا.
 

بن���اء عل���ى بيان���ات العص���ور الس���ابقة والبيان���ات التاريخي���ة المتاح���ة ع���ن المنطق���ة   -٢٦-٣
ر م�دى ت�واتر ومقارناتھا  بمناطق مماثلة تمت دراستھا بعناية فيم�ا يتعل�ق بھ�ذه الظ�واھر، ُيق�دَّ

ية االقليمي��ة أو ح��االت ارتف��اع منس��وب س��ط� األنھ��ار وض��خامتھا ح��دوث األم��واج الس��نام
وارتفاعھ��ا، وُتس��تخدم ف��ي تحدي��د األخط��ار المرتبط��ة ب��األمواج الس��نامية أو ح��االت ارتف��اع 

  منسوب مياه األنھار، مع مراعاة أي مبالغة ناتجة عن الشكل الساحلي للموقع. 
  
امية أو حاالت ارتفاع منس�وب مي�اه األنھ�ار ُتقيَّم االحتماالت المتعلقة باألمواج السن  -٢٧-٣

الت��ي تن��ت� ع��ن األح��داث الزلزالي��ة االقليمي��ة ف��ي المن��اطق الس��احلية اس��تناداً ال��ى الس��جالت 
  السيزمولوجية المعروفة وخصا�ص التشكيل السيزمولوجي للقشرة األرضية. 

  
س��وب مي��اه ُتس��تخلص األخط��ار المرتبط��ة ب��األمواج الس��نامية أو ح��االت ارتف��اع من  -٢٨-٣

األنھ��ار م��ن الس��جالت الس��يزمولوجية المعروف��ة وخص��ا�ص التش��كيل الس��يزمولوجي للقش��رة 
األرضية وكذلك من النمذجة المادية و/ أو التحليلية. وتشمل ھذه األخط�ار احتم�االت ح�دوث 

  في منسوب المياه يمكن أن يؤدي الى أثار مادية على الموقع.  ٤ھبوط وارتفاع
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الھبوط ھو انخفاض مستوى المياه عند الموقع الساحلي. واالرتفاع ھو الفيض المفاجئ   ٤
  للمياه على الشاطئ أو على الھياكل.
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  واألمواج الناتجة عن أعطال �ياكل التحك� ف� المياهال�يضانات 
  
ُتحلَّل المعلومات المتعلقة بھياكل التحكم ف�ي المي�اه عن�د المنب�ع لتقري�ر م�ا إذا كان�ت   -٢٩-٣

المنشأة النووية ستكون قادرة على تحمل ا�ثار الناتجة عن ح�دوث عط�ل ف�ي واح�د أو أكث�ر 
  من الھياكل المقامة عند المنبع. 

  
إذا ك��ان ف��ي اس��تطاعة المنش��أة النووي��ة أن تتحم��ل بأم��ان جمي��ع ا�ث��ار الناتج��ة ع��ن   -٣٠-٣

ح��دوث عط��ل جس��يم ف��ي واح��د أو أكث��ر م��ن الھياك��ل المقام��ة عن��د المنب��ع، فعن��د ذل��ك ال يل��زم 
 مواصلة فحص الھياكل في ھذا الصدد. 

  
تحم�ل بأم�ان إذا ظھر من الفحص األولي للمنشأة النووية أنھا قد ال ت�تمكن م�ن أن ت  -٣١-٣

جمي��ع ا�ث��ار الناتج��ة ع��ن ح��دوث عط��ل جس��يم ف��ي واح��د أو أكث��ر م��ن الھياك��ل المقام��ة عن��د 
ر األخطار المرتبطة بالمنشأة النووية م�ع إدراج جمي�ع ھ�ذه ا�ث�ار؛ وإال  المنبع، فعند ذلك ُتقدَّ

ف�ي تحدي�د مماثلة لتل�ك المس�تخدمة المنبع بواسطة أساليب ُتحلَّل مثل ھذه الھياكل المقامة عند 
يمك��ن أن تتحم��ل  الھياك��ل المقام��ة عن��د المنب��عاألخط��ار المرتبط��ة بالمنش��أة النووي��ة لبي��ان أن 

   الحدث المعني.
  
إعاق�ة مؤقت�ة لألنھ�ار عن�د المنب�ع أو عن�د ح�دوث ُتفحص إمكانية خزن المياه نتيجة   -٣٢-٣

لظ���واھر المص���ب (م���ثالً بس���بب االنھي���االت األرض���ية أو ال���ثل�) بحي���ث تس���بب الفيض���ان وا
  المرتبطة بذلك عند الموقع المقترح. 

 

  األخطار الجيوتقنية

  
  عد� استقرار المنحدر 

  
ُيقيَّم الموقع وما يجاوره لتحديد احتم�االت ع�دم اس�تقرار المنح�در (مث�ل االنھي�االت   -٣٣-٣

 النووي�ةالت�ي يمك�ن أن ت�ؤثر عل�ى أم�ان المنش�أة  )األرضية والصخرية واالنھيارات الجليدي�ة
  .])٣(انظر المرجع [

  
إذا تب��ين وج��ود احتم��ال لع��دم اس��تقرار المنح��در بحي��ث يمك��ن أن ي��ؤثر عل��ى أم��ان   -٣٤-٣

  المنشأة النووية، ُيقيَّم الخطر باستخدام بارامترات وقيم لحركة األرض المتعلقة بالموقع. 
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  انھيار سطح الموقع أو �بوطه أو ارت�اعة
  
ُتفحص الخرا�ط الجيولوجية والمعلومات المال�مة األخرى عن المنطقة فيم�ا يتعل�ق   -٣٥-٣

بوج��ود س��مات طبيعي��ة مث��ل التج��اويف والتكوين��ات الجيري��ة والس��مات البش��رية المنش��أ مث��ل 
المن��اجم و�ب��ار المي��اه و�ب��ار البت��رول. وُتق��يَّم احتم��االت انھي��ار س��ط� الموق��ع أو ھبوط��ه أو 

 ارتفاعه. 

  
تب��ين م��ن التقي��يم وج��ود احتم��ال النھي��ار الس��ط� أو ھبوط��ه أو ارتفاع��ه بحي��ث  وإذا  -٣٦-٣

يمكن أن يؤثر على أمان المنشأة النووية، يتم تق�ديم حل�ول ھندس�ية عملي�ة وإال اعتب�ر الموق�ع 
  غير صال�. 

  
إذا بدا أن ھناك حل�وال ھندس�ية عملي�ة متاح�ة، ُيع�ّد وص�ف تفص�يلي ع�ن األوض�اع   -٣٧-٣

  ح عن طريق أساليب استقصا�ية ُيعول عليھا، ألغراض تحديد األخطار. تحت السط�، ُيتا
  

  تميُّع التربة
  
ُتقيَّم احتماالت تميُّع المواد تحت س�ط� الموق�ع المقت�رح باس�تخدام ب�ارامترات وق�يم   -٣٨-٣

  لحركة األرض الخاصة بالموقع. 
  
  ة لتحديد األخطار. يشمل التقييم استخدام طرق مقبولة لدراسة التربة وطرق تحليلي  -٣٩-٣
  
إذا تبين أن احتمال تميُّع التربة لي� مقبوالً، ُيعتبر الموقع غير صال� ما ل�م يتض��   -٤٠-٣

  وجود حلول ھندسية عملية متاحة.
  

  سلوك مواد األساس
  
للمواد الموجودة تحت السط�، بما في ذلك ح�االت  ُتستقصى الخصا�ص الجيوتقنية  -٤١-٣

د صورة لتربة الموقع بطريقة مال�مة ألغراض التصميم.    عدم اليقين المتعلقة بھا، وتحدَّ
 

  ُيقيَّم مدى استقرار مواد األسا� في ظروف التحميل الثابت والسيزمولوجي.  -٤٢-٣
  
 الكيميا�ية للمياه الجوفية.  ُتجرى دراسة لنظام المياه الجوفية وللخواص  -٤٣-٣
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  األحداث الخارجية البشرية المنش�

  
  تحط� الطا�رات 

  
ر احتماالت تحطم الطا�رات فوق الموقع مع مراعاة خصا�ص الممرات الجوية   -٤٤-٣ ُتقدَّ

   .٥])٦(انظر المرجع [ المستقبلوالطا�رات في 
  
لموقع بحيث يمك�ن أن ي�ؤثر إذا ظھر من التقدير وجود احتمال لتحطم طا�رة فوق ا  -٤٥-٣

  على أمان المنشأة النووية، فعند ذلك ُيجرى تقدير لألخطار. 
  
تش��مل األخط��ار المرتبط��ة ب��تحطم إح��دى الط��ا�رات والت��ي تج��ري دراس��تھا األث��ر   -٤٦-٣

  والحرا�ق واالنفجارات. 
  
تبين من التقدير أن األخطار ال يمكن قبولھا وإذا لم تكن ھناك أي حل�ول عملي�ة  إذا  -٤٧-٣

  متاحة، ُيعتبر الموقع غير صال�.
  

  االن�جارات الكيميا�ية 
  
د األنشطة في المنطقة التي تشمل مناولة ومعالج�ة ونق�ل وخ�زن م�واد كيميا�ي�ة   -٤٨-٣ ُتحدَّ

  غاز قابلة لالشتعال أو االنفجار.يمكن أن تحدث انفجارات أو تنت� عنھا سحب من ال
  
��ر ع��ن األخط��ار المرتبط��ة باالنفج��ارات الكيميا�ي��ة م��ن حي��ث التع��رض المف��رط   ٤٩-٣ ُيعبَّ

  والسمية (إذا كان ذلك منطبقاً) مع مراعاة أثر المسافة. 
  
الموقع غير صال� إذا جرت مثل ھذه األنشطة بالقرب منه وإذا لم تت�وفر أي  ُيعتبر  -٥٠-٣

  حلول عملية. 
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثر على منطقة الموقع.من البحث ھنا األعمال المتعمدة التي يمكن أن تؤ ىُتستثن  ٥
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  أحداث مھمة أخرى بشرية المنش�
  
ُيجري مس�� للمنطق�ة فيم�ا يتعل�ق بالمنش�آت (بم�ا ف�ي ذل�ك وح�دات محط�ات الق�وى   -٥١-٣

ع�ة ف�ي مك�ان واح�د داخ�ل ح�دود الموق�ع) الت�ي ي�تم  فيھ�ا خ�زن م�واد النووية والمنشآت الُمجمَّ
قابلة لالشتعال أو متفجرة أو خانقة أو سمية أو أكـّالة أو مش�عة، ومعالج�ة ھ�ذه الم�واد ونقلھ�ا 
وتداولھا بص�ورة م�ن الص�ور بحي�ث إذا انطلق�ت ف�ي الظ�روف العادي�ة أو ظ�روف الح�وادث 

يمك�ن للخطر. ويشمل ھذا المس� أيض�ا المنش�آت الت�ي  النووية يمكن أن تعرض أمان المنشأة
تتسبب في مقذوفات من أي نوع يمك�ن أن ت�ؤثر عل�ى أم�ان المنش�أة النووي�ة. وُتق�يَّم أيض�اً أن 

ا�ث��ار المحتمل��ة للت��داخل الكھرمغناطيس��ي والتي��ارات الدوامي��ة ف��ي األرض وانس��داد مناف��ذ 
الھ�واء أو الم��اء بواس�طة الحط��ام. ف��ذا كان��ت �ث�ار مث��ل ھ�ذه الظ��واھر والمص�ادفات س��تحدث 

  ول وإذا لم يتوفر أي حل عملي، ُيعتبر الموقع غير صال�. خطراً غير مقب
  

  اعتبارات مھمة أخرى
  
ُتجمع وُتقيَّم البيانات التاريخي�ة المتعلق�ة ب�الظواھر الت�ي يحتم�ل أن تتس�بب ف�ي �ث�ار   -٥٢-٣

الش�ديد  سلبية على أمان المنشأة النووية مث�ل الحال�ة البركاني�ة والعواص�ف الرملي�ة والتھط�ال
تأكد  . ف�ذا])٨و ٧(انظر المرجعين [ السط�والجليد والثل� والبرد وتجمد المياه الباردة تحت 

  ھذا االحتمال، ُتقيَّم االخطار وُتستنت� أس� التصميم الذي َيحتاط لھذه األحداث. 
  
عند تصميم نظم لسحب الحرارة في األجل الطوي�ل م�ن قل�ب المفاع�ل، ُتوض�ع ف�ي   -٥٣-٣

  البارامترات المتعلقة بالموقع كھذه الواردة أدناه:  االعتبار
  

  حرارة الجو والرطوبة؛ درجات   (أ)
  ودرجات حرارة المياه؛   (ب)
وتدفق المياه المتاح، والحد األدنى لمستوى المياه والفترة الزمنية التي تكون عن�دھا   (ج)

ع��اة احتم��ال مص��ادر تبري��د المي��اه المتعلق��ة باألم��ان عن��د المس��توى األدن��ى، م��ع مرا
  تعطل الھياكل التي تتحكم في المياه. 

  
د األحداث المحتمل�ة الطبيعي�ة البش�رية المنش�أ الت�ي يمك�ن أن تتس�بب ف�ي فق�دان   -٥٤-٣ ُتحدَّ

وظيفة النظم المطلوبة لسحب الحرارة في األجل الطويل م�ن قل�ب المفاع�ل، مث�ل اعاق�ة أح�د 
كمي�ات مفرط�ة م�ن الكا�ن�ات البحري�ة، األنھار أو تحويله، ونضوب أح�د الخزان�ات، ووج�ود 

وانسداد أحد الخزانات أو برج التبريد عن طري�ق التجم�د أو ت�راكم الثل�وج، وتص�ادم الس�فن، 
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وتس��رب ال��نفط، والحرا���ق. وإذا تع��ذر خف��ض احتم��االت وعواق��ب مث��ل ھ��ذه األح��داث ال��ى 
د األخط�ار المرتبط�ة بمث�ل ھ�ذه األح�د اث بالنس�بة للمنش�أة المستويات المقبولة، فعند ذلك ُتح�دَّ

  النووية. 
  
إذا كانت األخطار بالنسبة للمنشأة النووية غير مقبولة وال يوج�د ح�ل عمل�ي مت�اح،   -٥٥-٣

  ُيعتبر الموقع غير صال�. 
 

 تحديد خصا�ص الموقع واآل�ار المحتملة للمنش�ة   -٤
  النووية ف� المنطقة

  
  تشتت المواد المشعة ف� الغالف الجوي

  
ُيع��ّد وص��ف لحال��ة الج��و ف��ي المنطق��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك وص��ف لب��ارامترات األرص��اد   -١-٤

الجوية األساسية، والجبال والظواھر االقليمية مثل سرعة الري�اح واتجاھھ�ا، ودرج�ة ح�رارة 
الھ��واء، والتھط��ال، والرطوب��ة، وب��ارامترات االس��تقرار الج��وي، وتقلب��ات الح��رارة لفت��رات 

   .])٩(انظر المرجع [ ممتدة
  
ُيع���ّد برن���ام� للقياس���ات الجوي���ة وُينفَّ���ذ ھ���ذا البرن���ام� ف���ي الموق���ع أو ب���القرب من���ه   -٢-٤

باس��تخدام أجھ��زة ق��ادرة عل��ى قي��ا� وتس��جيل ب��ارامترات األرص��اد الجوي��ة عن��د ارتفاع��ات 
وأماكن مال�مة. وُتجمع البيانات عن عام واحد كامل على األقل الى جانب أي بيانات أخ�رى 

  من مصادر أخرى.  ذات صلة يمكن أن تتاح
  
بناء على البيانات التي ُتجمع من مس� المنطقة، ُيجرى تقدير لتشتت المواد المشعة   -٣-٤

المنطلق��ة ف��ي الغ��الف الج��وي باس��تخدام نم��اذج مال�م��ة. وتش��مل ھ��ذه النم��اذج جمي��ع الس��مات 
ن المھمة الخاصة بالموقع والس�مات الطبوغرافي�ة االقليمي�ة وخص�ا�ص المنش�أة الت�ي يمك�ن أ

  تؤثر في تشتت المواد المشعة في الغالف الجوي. 
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  تشتت المواد المشعة عن طري� المياه السطحية
  
ُيع��ّد وص��ف للخص��ا�ص الھيدرولوجي��ة الس��طحية للمنطق��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك وص��ف   -٤-٤

الخصا�ص األساسية للكتل الما�ية، الطبيعية واالصطناعية عل�ى الس�واء، والھياك�ل الر�يس�ية 
  للتحكم في المياه، وأماكن ھياكل استقبال المياه ومعلومات عن استخدام المياه في المنطقة. 

  
الستقص����اء وقي����ا� الھي����درولوجيا الس����طحية لتقري����ر  ُيض����طلع ببرن����ام� خ����اص  -٥-٤

خص��ا�ص التخفي��ف والتش��تت ال��ى الح��د المطل��وب بالنس��بة للكت��ل الما�ي��ة، وق��درة الرواس��ب 
ز م�ن جدي�د،  �لي�ات انتق�ال النوي�دات المش�عة ف�ي الغ�الف الم�ا�ي ووالكا�نات الحية على التركُّ

  مسارات التعرض.و
  
وث المي�اه الس�طحية عل�ى الس�كان باس�تخدام البيان�ات ُيجرى تقييم لألثر المحتمل لتل  -٦-٤

  والمعلومات التي يتم جمعھا في نموذج مال�م.
  

  تشتت المواد المشعة عن طري� المياه الجوفية 
  
ُيع��ّد وص��ف لھي��درولوجيا المي��اه الجوفي��ة ف��ي المنطق��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك توص��يفات   -٧-٤

ھ�ا م��ع المي�اه الس��طحية، وبيان�ات ع��ن للخص�ا�ص الر�يس�ية للتكوين��ات الحامل�ة للمي��اه، وتفاعل
  استخدامات المياه الجوفية في المنطقة. 

  
ُيضطلع ببرنام� لالستقصاءات الھيدرولوجية يسم� بتقييم حركة النوي�دات المش�عة   -٨-٤

ن ھذا البرنام� استقصاءات عن خصا�ص التربة م�ن  في الوحدات الھيدروجولوجية. ويتضمَّ
ا�ص الطبقات الحاملة للمياه م�ن حي�ث التخفي�ف والتش�تت، حيث االرتحال واالستبقاء، وخص

والخواص الفيزيا�ية والفيزيوكيميا�ية للمواد الجوفية، والمتعلقة أساساً بآليات انتقال النوي�دات 
  المشعة في المياه الجوفية ومسارات التعرض الخاصة بھا. 

  
كان باس�تخدام البيان�ات ُيجرى تقي�يم لألث�ر المحتم�ل لتل�وث المي�اه الجوفي�ة عل�ى الس�  -٩-٤

  والمعلومات التي يتم جمعھا في نموذج مال�م. 
  

  التوزيع السكان�
  
د التوزيع السكاني داخل المنطقة.   -١٠-٤   ُيحدَّ
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ث بوج�ه خ�اص معلوم�ات ع�ن التوزي�ع الس�كاني الح�الي والمتوق�ع ف�ي   -١١-٤ ُتجَمع وُتح�دَّ
مس��تطاع، الس��كان المتنقل��ين، ط��وال المنطق��ة، بم��ا يش��مل الس��كان المقيم��ين وك��ذلك، وبالق��در ال

. وُيخت��ار نص��ف قط��ر ال��دا�رة ال��ذي س��يتم ف��ي نطاق��ة جم��ع النووي��ة العم��ر التش��غيلي للمنش��أة
البيانات على أسا� الممارسات الوطنية، مع مراعاة الحاالت الخاصة. وُيوجه اھتمام خاص 

لمن��اطق الس��كانية للس��كان ال��ذين يعيش��ون ف��ي المنطق��ة المج��اورة مباش��رة للمنش��أة، ولكثاف��ة ا
والمراك���ز الس���كانية ف���ي المنطق���ة، وللمؤسس���ات الت���ي يق���يم فيھ���ا األف���راد مث���ل الم���دار� 

  والمستشفيات والسجون. 
  
بيانات أحدث تعداد للمنطق�ة، أو المعلوم�ات الت�ي ي�تم الحص�ول عليھ�ا ع�ن  ُتستخدم  -١٢-٤

طري��ق اس��تقراء بيان��ات أح��دث تع��داد، ف��ي معرف��ة التوزي��ع الس��كاني. وف��ي حال��ة ع��دم وج��ود 
  بيانات ُيعول عليھا، ُتجرى دراسة خاصة. 

  
المنش��أة ُتحلَّ��ل البيان��ات لمعرف��ة التوزي��ع الس��كاني م��ن حي��ث االتج��اه والبع��د ع��ن   -١٣-٤

. ويجرى تقييم لآلثار االشعاعية المحتملة للتص�ريفات واالنطالق�ات العارض�ة للم�واد النووية
المش��عة، بم��ا ف��ي ذل��ك دراس��ة واقعي��ة لالنطالق��ات الناتج��ة ع��ن الح��وادث الخط��رة، باس��تخدام 

  بارامترات خاصة بالموقع حسب االقتضاء.
  

  استخدامات األراض� والمياه ف� المنطقة
  
د خصا�ص استخدامات األراضي والمياه من أجل تقييم ا�ثار المحتملة للمنشأة ُتح  -١٤-٤ دَّ

النووية في المنطقة وخاصة ألغراض اعداد خطط للطوار�. ويش�مل االستقص�اء األراض�ي 
ف�ي  للكا�ن�ات َكموِ��لتص�ل� يمك�ن أن والكتل الما�ية التي يمكن أن يستخدمھا السكان أو التي 

  السلسلة الغذا�ية. 
  
  نشاط االشعاع� المحيطىال
  
ف�ي الغ�الف  المح�يطقبل إدخال المنشأة النووية في الخدمة، ُيقيَّم النش�اط االش�عاعي   -١٥-٤

 الجوي والغالف الما�ي والقشرة األرض�ية والكا�ن�ات الحي�ة حت�ى يتس�نى تحدي�د �ث�ار المنش�أة
كبيان��ات ھ��و أن تس��تخدم  عند���ذ . والغ��رض م��ن البيان��ات الت��ي ي��تم الحص��ول عليھ��االنووي��ة
    لالستقصاءات التي تجري في المستقبل.  أساسية
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  رصد األخطار  -٥
  
البش��رية المنش��أ وك��ذلك الظ��روف األخط��ار ُترص��د خص��ا�ص األخط��ار الطبيعي��ة و  -١-٥

الديموغرافي���ة والجوي���ة والھيدرولوجي���ة ذات الص���لة بالمنش���أة النووي���ة عل���ى امت���داد العم���ر 
ة. ويب�دأ ھ�ذا الرص�د ف�ي موع�د ال يتج�اوز ب�دء البن�اء ويس�تمر حت�ى التشغيلي للمنش�أة النووي�

اخ���راج المنش���أة م���ن الخدم���ة. وُترص���د جمي���ع األخط���ار والظ���روف الت���ي يتناولھ���ا منش���ور 
  "متطلبات األمان "ھذا والتي تتصل بترخيص المنشأة وأمان تشغيلھا.

  
خدام المع�ارف ُتس�تعرض بش�كل دوري األخط�ار الت�ي تخ�ص الموق�ع تحدي�دا باس�ت -لفأ١-٥

ة ك�ل  ثة، وعادًة ما يكون ذل�ك م�رَّ عن�د  وُيع�اد تقييمھ�ا، عش�ر س�نواتذات الصلة بصيغة محدَّ
وجود أدل�ة  حالة وُينظر في إجراء استعراض بعد فترة فاصلة أقصر من ذلك في الضرورة.

م�ا  ف�ي ض�وء، (عل�ى س�بيل المث�الاألخط�ار المعني�ة  كبيرة في تغييراتاحتمال حدوث  على
ا�ث�ار قص�وى). وُتق�يَّم  وقوع أح�داث أو ادث كبير،أو ح التشغيل،يرد من تعقيبات من خبرة 

ھذا القبيل لألخطار التي تخص الموقع تحديدا م�ن أج�ل ض�مان  من استعراض المترتبة على
  منشأة النووية على نحو مأمون.لتشغيل ا

  ضمان الجودة  -٦
  
ُيوضع برن�ام� مال��م لض�مان الج�ودة م�ن أج�ل مراقب�ة فعالي�ة تنفي�ذ االستقص�اءات   -١-٦

والتقييم��ات الخاص��ة ب��الموقع وم��ا ُيج��رى م��ن أنش��طة ھندس��ية ف��ي المراح��ل المختلف��ة لتقي��يم 
   .])١٢-١٠(انظر المراجع [ النوويةالموقع الخاص بالمنشأة 

  
راقب��ة العم��ل، وم��ؤھالت يش��مل برن��ام� ض��مان الج��ودة التنظ��يم، والتخط��يط، وم  -٢-٦

  الموظفين وتدريبھم، والتحقق، وتوثيق األنشطة لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للعمل. 
  
يشكِّل برنام� ض�مان الج�ودة ج�زءاً م�ن البرن�ام� الش�امل لض�مان الج�ودة الخ�اص   -٣-٦

 بالمنشأة النووي�ة. ولك�ن نظ�را ألن األنش�طة الخاص�ة باستقص�اء الموق�ع تب�دأ ع�ادة قب�ل وق�ت
طويل من اقامة مش�روع ن�ووي، ُيوض�ع برن�ام� ض�مان الج�ودة ف�ي أس�رع وق�ت ممك�ن بم�ا 

  يتسق مع تطبيقه في سياق تنفيذ أنشطة تقييم الموقع الخاص بالمنشأة النووية. 
  
ع نتا�� أنشطة استقص�اء الموق�ع ف�ي تقري�ر ُيوثِّ�ق نت�ا�� جمي�ع األعم�ال الت�ي   -٤-٦ وُتجمَّ

 مختبرية والتحاليل الجيوتقنية والتقييمات. ُتجرى في الموقع والتجارب ال
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��ق نت��ا�� الدراس��ات واالستقص��اءات بتفاص��يل كافي��ة تس��م� ب���جراء اس��تعراض   -٥-٦ ُتوثَّ
  مستقل. 

  
ت�ؤثر ف�ي األم�ان يمكن أن ُينفَّذ برنام� لضمان الجودة بالنسبة لجميع األنشطة التي   -٦-٦

قع. ويمك��ن جع��ل برن��ام� ض��مان أو اس��تخالص ب��ارامترات ألس��ا� التص��ميم الخ��اص ب��المو
جا وفقاً ألھمية أي نشاط خاص بالموقع قيد الدراسة من حيث األمان.    الجودة متدرِّ

  
تش���مل عملي���ة وض���ع ب���ارامترات وإج���راء تقييم���ات تتعل���ق ب���الموقع تحالي���ل تقني���ة   -٧-٦

وھندس��ية وأحكام��اً ق��د تتطل��ب خب��رة ومع��ارف واس��عة. وف��ي ح��االت كثي��رة، ربم��ا ال تص��ل� 
امترات والتحاليل للتحقق المباشر عن طريق عمليات التفت�ي�، أو االختب�ارات، أو غي�ر البار

ذلك من التقنيات التي يمكن تحديدھا ومراقبتھا بدقة. وُتستعرض ھذه التقييم�ات وي�تم التحق�ق 
منھ��ا بواس��طة أف��راد مس��تقلين أو مجموع��ات مس��تقلة عم��ن ق��اموا بالعم��ل (مث��ل استعراض��ات 

  النظراء). 
  
حسب أھمية الحكم الھندسي والخبرة في الھندس�ة الجيوتقني�ة تع�د التعقيب�ات الناش��ة   -٨-٦

�ع، واس�تقرار المنح�درات واألم�ان  من الخبرة جانباً مھماً. ولتقييم أمور من قبيل احتمال التميُّ
��ق وُتحلَّ��ل التعقيب��ات المس��تقاة م��ن  بش��كل ع��ام فيم��ا يتعل��ق ب��األرض وبالھياك��ل المدفون��ة، ُتوثَّ

ة في األعطال في حاالت مماثلة حت�ى يتس�نى تق�ديم ال�دليل عل�ى أن�ه ل�ن تح�دث أعط�ال الخبر
  مماثلة. 

  
ُيحتفظ بسجالت لما ُيجرى من أعمال ضمن األنشطة المتعلق�ة بتقي�يم موق�ع للمنش�أة   -٩-٦

  النووية. 
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	معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 معايير األمان الصادرة عن الوكالة

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتم�د مع�ايير   
عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدن�ى ح�د م�ن األخط�ار 

  ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
سلس�لة مع�ايير األم�ان وتـَصُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا 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 الص�ادرة ع��ن الوكال�ة
، أساس��يات األم��انورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات، وھ��ي: النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��

  .أدلة األمانومتطلبات األمان و
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكال�ة، ال�وارد أدن�اه، معلوم�ات ع�ن برن�ام� مع�ايير   

  األمان الصادرة عن الوكالة 

معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغ�ة االنكليزي�ة. كم�ا تت�وافر ويوفر ھذا الموقع نصوص   
نص���وص مع���ايير األم���ان الص���ادرة باللغ���ات اإلس���بانية والروس���ية والص���ينية والعربي���ة والفرنس���ية، 

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

ھة إلى جمي�ع مس�تخدمي مع�ايير األم�ان الص�ادر   ع�ن الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة  ةوالدعوة موجَّ
الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)،  المستفادة من استخدامھا (كأس�ا� لل�وا��

بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن 
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د 

.الي: اإللكتروني على العنوان الت
  المنشورات ذات الصلة

تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبي�ق مع�ايير األم�ان، وبموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن   
وتيس��ر تبادلھ��ا  الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية

وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
توفر أمثلة عملي�ة  تقارير أمانوتـَصُدر تقارير عن األمان في مجال األنشطة النووية بوصفھا   

  وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.
، منشورات الت���� والتص�دي للط�وار�وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل   

الو���ا�� ، والتق��ارير التقني��ة، وتق��ارير ال�ري��� ال��دول� ل�م��ان الن��ووي، وتق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع�و
. كما تصدر الوكالة تقارير ع�ن الح�وادث اإلش�عاعية، وأدل�ـَّة خاص�ة بالت�دريب وأدل�ـَّة عملي�ة، التقنية

مجال األمان.وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة ب
.سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
منشورات إعالمية لتشجيع ودعم أنشطة  سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالةتشمل   

البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العملي لألغراض السلمية. وتشمل تقارير وأدلة 
عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا، وعن الخبرة المكتسبة والممارسات الجّيدة واألمثلة 
العملية في مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف في النفايات المشّعة واإلخراج 

من الخدمة.
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