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

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من ن�امھ�ا األساس�ي، ب��ن تض�ع أو   
عل�ى األرواح تعتمد معايير أمان بقصد حماية الص�حة والتقلي�ل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن األخط�ار 

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

. وتشمل ھذه السلسلة األمان النووي واألم�ان اإلش�عاعي الوكالةالصادرة عن مان األمعايير 
ورات الص�ادرة ض�من ھ�ذه السلس�لة إل�ى ف��ات، وأمان النقل وأمان النفايات. وتصنـَّف المنش

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

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

معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغة االنكليزي�ة. ويوفر ھذا الموقع نصوص   
سبانية والروسية والصينية والعربي�ة كما تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل
الوكال��ة وتقري��ر قي��د ل��ذي وض��عته والفرنس��ية، باإلض��افة إل��ى مس��رد مص��طلحات األم��ان ا
م��ن المعلوم��ات، ُيرج��ى االتص��ال  اإلع��داد ع��ن حال��ة مع��ايير األم��ان. وللحص��ول عل��ى مزي��د

 بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

ھ���ة إل���ى جمي���ع مس���تخدمي مع���ايير    الوكال���ة ع���ن  ةالص���ادرم���ان األوال���دعوة موجَّ
واستعراض��ات األم��ان إلبالغھ��ا ب��الخبرة المس��تفادة م��ن اس��تخدامھا (ك�س��ا� لل��وا�� الوطني��ة 

وال��دورات التدريبي��ة م��ثالً)، بم��ا يكف��ل أن ت���ل ھ��ذه المع��ايير ق��ادرة عل��ى تلبي��ة احتياج��ات 
المس��تخدمين. ويمك��ن ت��وفير 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 اإللكترون���ي عل���ى العن���وان الت���الي: 

Official.Mail@iaea.org. 
  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة   

جيم من المادة الثامنة من ن�امھ�ا األساس�ي ت�وفر معلوم�ات بش��ن األنش�طة النووي�ة الس�لمية 
 تبادلھا وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.وتيسر 

 تق��ارير أم��انف��ي مج��ال األنش��طة النووي��ة بوص��فھا  وت��ـَصُدر تق��ارير ع��ن األم��ان  
 توفر أمثلة عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

������ الت منش���ورات وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل  
، تق�ارير ال�ري�� ال�دول� ل�م�ان الن�وويو، تقارير التقييم ا�ش�عاع�و، والتصدي للطوارئ

. كم�ا تص�در الوكال�ة تق�ارير ع�ن الح�وادث اإلش�عاعية، الو��ا�� التقني�ة، والتقارير التقنيةو
وأدلـَّة خاصة بالتدريب وأدلـَّة عملي�ة، وغي�ر ذل�� م�ن المنش�ورات الخاص�ة المتعلق�ة بمج�ال 

 .األمان
  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
لتشجيع  منشورات إعالمية الصادرة عن الوكالة سلسلة الطاقة النووية تشمل  

. السلمية لألغراض لطاقة النووية وتطبيقھا العمليباالمتعلقة  والتطوير ودعم أنشطة البحث
المكتسبة  خبرةعن ال، وفيھا كنولوجيا وأوجه التقدم المحرزعن حالة التوتشمل تقارير وأدلة 

في مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي،  العملية مثلةاألالممارسات الجّيدة وو
 والتصرف في النفايات المشّعة واإلخراج من الخدمة.
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الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية                
 االتحاد الروسي

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

 اإلمارات العربية المتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال

 بروناي دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديـش
 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسـو

 بوروندي
 البوسنة والھرسك

 بولندا
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود

 الجزائر
 جزر البھاما
 جزر مارشال

 جمھورية أفريقيا الوسطى
 الجمھورية التشيكية

 الجمھورية الدومينيكية
 الجمھورية العربية السورية

 جمھورية الكونغو الديمقراطية
 جمھورية إيران اإلسالمية 
 جمھورية تنزانيا المتحدة

 جمھورية فنزويال البوليفارية 
 جمھورية كوريا

 جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
 ً  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 جمھورية مولدوفـــا
 جنوب أفريقيا

 جورجيــا
 جيبوتي
 الدانمرك

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيـــا

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

 سيراليـون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان
 غابــون
 غانا

 غواتيمــاال
 غيانا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبيــن
 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا
 لبنان

 لختنشتاين
 لكسمبورغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي
 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية  
 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 ھايتـــي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاريا
 ھولندا

 الواليات المتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمـــن
اليونان

واف��ق 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 المتح��دة ف��ي  
. ويقع المقّر ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦ر تشرين األول/أكتوب ٢٣نيويورك، في 

الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمثـّل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھ�ار 
 في العالم أجمع".
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) يحتوي على مسرد الوكالة CD-ROMيتضمـَّن ھذا المنشور قرصاً مضغوطاً (
  الخاص بمصطلحات األمان:
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  والفرنسية.
 ) مـُتاح أيضاً لشرائه منفصال.CD-ROMوھذا القرص المضغوط (
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  النشر حقوق بشأن مالحظة

منش��ورا� الوكال��ة العلمي��ة والتقني��ة محمي��ة بموج��ب أحك��ام ا�تفاقي��ة  جمي��ع  
(ب�رن)  ١٩٥٢العالمية لحقوق النشر بشأن الملكية الفكرية بصيغتھا المعتمدة في ع�ام 

(باريس). وقد تم تمديد حق النش�ر من�ذ ذل�� الح�ين بواس�طة  ١٩٧٢والمنقحة في عام 
ل الملكية الفكرية اإللكترونية والفعلي�ة. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (جنيف) ليشم

ويجب الحصول على إذن باستخدام النص�و� ال�واردة ف�ي منش�ورا� الوكال�ة بش�كل 
مطب��و� أو إلكترون��ي، اس��تخداما كلي��اً أو ج��ي��اً؛ ويخ���ع ���ذا اإلذن ع��ادة �تفاق��ا� 
��ب بأي�ة اقتراح�ا� تخ�� ا�ستنس�ا� والترجم��ة  حق�وق النش�ر واإلنت�ا� األدب�ي. وُيرحَّ
ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أساس كل حالة عل�ى ح�دة. وينبغ�ي توجي�� 

) عل��ى Section IAEA Publishingأي��ة استفس��ارا� 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  

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

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

  
  
  

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

  ٢٠١٦ كانون األول/ديسمبر
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  صديرت
  أمانو يوكيا بقلم

  العام المدير

ل الوكال��ة "أن تض��ع أو تعتم��د...  إن النظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة يخ��وِّ
 –سالمة بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات"  معايير

وھي المعايير التي يجب أن تستخدمھا الوكالة في عملياتھا، والتي يمك�ن لل�دول أن تطبِّقھ�ا م�ن خ�الل 
األجھ��زة  أحكامھ��ا الرقابي��ة المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي واإلش��عاعي. وتق��وم الوكال��ة ب��ذلك بالتش��اور م��ع

المختصة في األمم المتحدة ومع الوكاالت المتخصصة المعنية. ووضع مجموعة ش�املة م�ن المع�ايير 
ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالس�تعراض بص�فة منتظم�ة، فض�الً ع�ن مس�اعدة الوكال�ة ف�ي تطبي�ق 

  تلك المعايير، إنما يشكِّل عنصراً أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.

. وأدى التركي�ز عل�ى ١٩٥٨وقد بدأت الوكالة برنامجھ�ا الخ�ا� بمع�ايير األم�ان ف�ي ع�ام 
الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نطاق واسع في جميع 
 ً  أنحاء العالم. وأصبحت سلسلة مع�ايير األم�ان تض�م اآلن مب�اد� أساس�ية موح�دة لألم�ان، تمث�ل توافق�ا

دولياً على ما يجب أن يشكِّل مستوى عالياً من الحماية واألمان. وتعمل الوكالة، بدعم قوي من جانب 
  لجنة معايير األمان، على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.

وتش��مل  والمع��ايير ال تك��ون فعال��ة إال إذا م��ا ُطبِّق��ت بش��كل ص��حيح ف��ي الممارس��ة العملي��ة.
خدمات األمان التي تقدمھا الوكال�ة التص�ميم، وتحدي�د المواق�ع واألم�ان الھندس�ي، واألم�ان التش�غيلي، 
واألمان اإلشعاعي، والنقل المأمون للمواد المشعة، والتص�ر� الم�أمون ف�ي النفاي�ات المش�عة، فض�الً 

خ�دمات األم�ان الم�ذكورة و .عن التنظيم الحك�ومي، والمس�ائل الرقابي�ة، وثقاف�ة األم�ان ف�ي المنظم�ات
  تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.

إن تنظ��يم األم��ان مس��ؤولية وطني��ة، وق��د ق��ررت العدي��د م��ن ال��دول اعتم��اد مع��ايير الوكال��ة 
ت�وفر الستخدامھا ف�ي لوائحھ�ا الوطني�ة. وبالنس�بة لألط�را� ف�ي االتفاقي�ات الدولي�ة المختلف�ة لألم�ان، 

معايير الوكالة وسيلة متسقة وموثوقاً بھ�ا لض�مان التنفي�ذ الفع�ال اللتزاماتھ�ا بموج�ب تل�ك االتفاقي�ات. 
لين ح�ول الع�الم لتعزي�ز األم�ان ف�ي مج�ال  كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھيئات الرقابي�ة والمش�غِّ

  ة والزراعة والبحوث.توليد القوى النووية وفي التطبيقات النووية المتصلة بالطب والصناع

واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول  
في الحاضر والمستقبل. ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات المؤيِّنة والسيطرة  –وحماية البيئة 

الطاقة النووية في التنمية العادلة والمستدامة. ويجب على عليھا دون الحد على نحو غير مالئم من مساھمة 
لين في كل مكان ضمان استخدام المواد النووية والمصادر اإلشعاعية  الحكومات والھيئات الرقابية والمشغِّ
على نحو مفيد ومأمون وأخالقي. وقد ُصمِّمت معايير األمان الصادرة عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية، 

ع جمي ع الدول األعضاء على االستفادة منھا.وأشجِّ





  

  

  الدولية للطاقة الذرية الوكالةالصادرة عن  ماناأل معايير

  الخلفية

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

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

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

  ن.مااألإخضاعھا لمعايير 

بي��د أن المخ��اطر ا�ش��عاعية ق��د تتج��اوز  .وتن���يم األم��ان رقابي��اً مس���ولية وطني��ة
الح��دود الوطني��ة� وم��ن ش���ن التع��اون ال��دولي أن يع��زز األم��ان ويدعم��� عل��ى النط��اق 
الع��المي، وذل��ك ع��ن طري��ق تب��ادل الخب��رات، وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى 

ي للط�وارئ والتخفي�ف م�ن ح�دة م�ا ق�د ي�نجم المخاطر ومنع الحوادث، إل�ى جان�ب التص�د
  عنھا من عواقب وخيمة.

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

تزام��ات ومع��ايير األم��ان الدولي��ة ت��وفر ال��دعم لل��دول ف��ي الوف��ا� بم��ا عليھ��ا م��ن ال
بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي، كتلك المتعلقة بحماية البيئة. كما أن لھذه المع�ايير 
أثرھا في تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان، فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�اري 

  على النطاق الدولي.

. وثم��ة ن���ام ع��المي لألم��ان الن��ووي قي��د العم��ل ويج��ري تحس��ين� بص��ورة مس��تمرة
، والتي تدعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة صادرة عن الوكالةوتشكـِّل معايير األمان ال

والبنى األساسية الوطنية لألمان، حج�ر الزاوي�ة ف�ي ھ�ذا الن��ام الع�المي. وتش�كل مع�ايير 
الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذه الص��ادرة ع��ن م��ان األ

  الدولية.االتفاقيات 



  

  

  الوكالةصادرة عن معايير األمان ال

الوكال�ة م�ن نظ�ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي الص�ادرة ع�ن م�ان األتنبثق حالة مع�ايير 
يأذن للوكالة بأن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع األجھزة المختصة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع 

ر س�المة [مع��ايير الوك�االت المتخصص��ة المعني�ة، وبالتع��اون معھ�ا عن��د االقتض�اء، مع��ايي
أمان] بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، 

  وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

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

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

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

  ّرف في النفايات المشعـّة.المشعـّة، والتص

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

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

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

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

  أساسيات األمان

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

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



  

  

  متطلبات األمان

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

األمان المطلوب. وشكل المتطلبات وأس�لوبھا  يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو استعادة مستوى
ييسـِّران استخدامھا بشأن وضع إطار رق�اب� وط��� عل�� �ح�و مت�وا�م. والمتطلّب�ات، بم�ا 

��ر ع�ھ��ا بجم��ل تب�دأ بفع��ل ‘ الش��املة’ف�� ذل��� المتطلب��ات  والعدي��د م��ن ‘. يل���م’المرّقم�ة، ُيعبَّ
س���ولية األط��راف المتطلب��ات ليس��ت موّجھ��ة إل��� ط��رف مح��دد، بم��ا ي�تض��� ض��م�اً م

 المختّصة حيال الوفاء بھا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

 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

 النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥
ة

 مأمون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

 يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء
  األمان

 وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء
 اإلشعاعية المصادر

 المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء
 واألنشطة

 المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص تمھيداً 

 وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء
  األنشطة

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



  

  

  أدلة األمان

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

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

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

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

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

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

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

  واألنشطة.

ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان ُملِزمة للوكالة فيما يخص عملياتھا   
  ھي ذاتھا وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.

لوكالة األساس لخدمات استعراض األم�ان االصادرة عن مان األكما تشكـِّل معايير 
التي تضطلع بھا الوكالة، وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بن�اء الكف�اءة، بم�ا ف�ي ذل�� 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 األالوكالة، فتجعلھا ُملِزمة لألطراف المتعاقدة. ومع�ايير الصادرة عن  ماناألمعايير 

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

مان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا عل�ى المس�تو� ال�وطني. الجوانب الخاصة المتعلقة باأل



  

  

، ال س�يما الصادرة عن الوكال�ة فعلى سبيل المثال، إن المقصود بالعديد من معايير األمان
المعايير التي تتناول جوانب األم�ان ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�ميم، ھ�و أن تنطب�ق ف�ي 

دة ف��ي  المق��ام األول عل��ى المراف��ق واألنش��طة الجدي��دة. و���د ال ت��ـُستوفى المتطلب��ات المح��دَّ
الوكال�ة عل�ى نح�و كام�ل ف�ي بع�� المراف�ق القائم�ة الت�ي ت�م الصادرة عن مان األمعايير 

بناؤھا وفقاً لمعايير سابقة. وعلى ف�رادى ال�دول أن تت�ـَّخذ ��رارات بش�أن الطريق�ة ال��زم 
  تلك المرافق. الوكالة علىالصادرة عن مان األإتـِّباعھا في تطبيق معايير 

الوكال�ة ت�وفر الص�ادرة ع�ن م�ان األواالعتبارات العلمية التي تشكـِّل أساس معايير 
ركيزة موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان؛ بيد أنه يجب أيضاً على مت�ـَّخذي الق�رارات 
إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط 

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

  عايير األمان الصادرة عن الوكالةعملية وضع م
يشترك في إعداد واس�تعرا� مع�ايير األم�ان ك�لٌّ م�ن أمان�ة الوكال�ة وخم�س لج�ان 
مختصة بمعايير األمان، في مج�االت التأھ�ب والتص�دي للط�وار� (لجن�ة مع�ايير التأھ�ب 

)، واألم�ان الن�ووي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ٢٠١٦للط�وار�) (اعتب�اًرا م�ن ع�ام  والتصدي
النووي)، واألمان ا�ش�عاعي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ا�ش�عاعي)، وأم�ان النفاي�ات المش�عة 
(لجنة معايير أمان النفايات)، والنقل الم�أمون للم�واد المش�عة (لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل)، 

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

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

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

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

 والوظائف والمسؤوليات الموازية لذلك. 
    



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم. : عملية٢الشكل 
 

  التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى

الوكال�ة، ت�خ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات الص�ادرة ع�ن م�ان األعند وضع معايير 
لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة ب����ار ا�ش��عا� ال��ذري وتوص��يات ھيئ��ات الخب��راء 

متھا الل جن��ة الدولي��ة للوقاي��ة م��ن ا�ش��عاعات. وتوض��ع بع��ض مع��ايير الدولي��ة، وف��ي مق��دِّ
األمان بالتعاون مع ھيئات أخرى في منظومة األم�م المتح�دة أو م�ع وك�االت متخص�ـِّصة 
أخرى، بما فيھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح�دة، وبرن�ام� األم�م المتح�دة للبيئ�ة، 

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

  تفسير النص

يج������� أن تـُ�س������ـَّر المص������طلحات المتص������لة باألم������ان عل������� نح������و تعري�ھ������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������ ذل�����، ُتس����تخَدم

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

 األمان
 عضاءالدول األ

 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



  

  

دة لھا في الطبعة األخيرة من "قاموس أكسفورد الم�وجز".  الكلمات بالھجاء والمعاني المحدَّ
رة باللغة اإل تكون الحجيةوفيما يخص أدلـَّة األمان،    نكليزية.لصيغة النص المحرَّ

، أي المقدمة، من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القسم 
  الوكالة، وھدفه ونطاقه وھيكله.الصادرة عن مان األسلسلة معايير 

أما المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي مو��� مال��م ف�ي ن�ص الم�تن (ك�المواد اإل��افية 
لنص المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص الم�تن، 
أو تص��� أس��الي� الحس��ا� أو اإلج��راءات أو الح��دود والش��روط) فيج��وز عر���ھا ف��ي 

  تذييالت أو مرفقات.

في حالة إدراجه، جزءاً ال يتجزأ من معيار األمان. ويكون للمواد  ويـُعتبر أي تذييل،
الواردة في تذييل ما نفس الوضع كنص المتن وتضطلع الوكالة بمسؤولية تأليف تلك المواد. 
وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساسي، في حالة إدراجھا، من أجل إعطاء 

شروح إضافية. وال تـُعّد المرافق والحواشي جزءاً ال  أمثلة عملية أو توفير معلومات أو
يتجزأ من النص األساسي. ومواد المرفقات التي تنشرھا الوكالة ال تصدر بالضرورة من 
تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد من تأليف جھات أخرى ضمن المرفقات 

ات تـُقتـَبس ثم تواءم حسب االقتضاء بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق
 لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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١ 

 مقدمة  -١

  الخلفية

ھ��ذا المنش��ور الخ��اص بمتطلب��ات األم��ان يح��دد متطلب��ات تأس��يس القي��ادة واإلدارة   -١-١
الفعال��ة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان وتقييمھ��ا ومس��اندتھا وتحس��ينھا باس��تمرار ف��ي المنظم��ات المعني��ة 

، والمراف��ق واألنش��طة الت��ي ت��ؤدي إليھ��ا. ويش��مل ذل��� الھيئ��ة الرقابي��ة ١اإلش��عاعبمخ��اطر 
  وغيرھا من السلطات المختصة، والمنظمة المسؤولة عن المرفق أو النشاط.

من سلسلة مع�ايير  GS-R-3يحل ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان محل العدد   -٢-١
وھ��ذا المنش��ور  .٢ري للمراف��ق واألنش��طةاألم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة بش��أن النظ��ام اإلدا

ر مف��اھيم منش��ور ع��ام  ويأخ��ذ ف��ي االعتب��ار ال��دروس  ٢٠٠٦الخ��اص بمتطلب��ات األم��ان يط��وِّ
المس��تفادة م��ن الخب��رة ف��ي األح��دا� الت��ي وقع��ت. وھ��و يؤك��د أن القي��ادة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان، 
واإلدارة فيما يتعلق باألمان، ووضع نظ�ام إداري متكام�ل وأس�لوب منھج�ي (أي نھ�� متعل�ق 

ام ككل تؤخذ فيه التفاعالت بين العوامل التقني�ة والبش�رية والتنظيمي�ة ف�ي االعتب�ار كم�ا بالنظ
  ].١يجب) مسائل ضرورية لتوصيف وتطبيق تدابير أمان وافية وتعزيز ثقافة أمان قوية [

النظم اإلدارية الت�ي ت�م تص�ميمھا لتلبي�ة متطلب�ات ھ�ذا المنش�ور الخ�اص بمتطلب�ات   -٣-١
والعام�ل مل ب�ين عناص�ر األم�ان، والص�حة، والبيئ�ة، واألم�ن، والج�ودة، األمان ستحقق التكا

. والنظ��ام اإلداري ي��دعم  تحقي��ق ٣والعناص��ر المجتمعي��ة واالقتص��اديةالبش��ري والتنظيم��ي، 
]، ١ھدف األمان األساسي وھو حماية الناس والبيئة من اآلثار الضارة ل�ش�عاعات المؤين�ة [

بين األمان واألمن. وقد أُِخذت الخب�رة المكتس�بة م�ن ال�دول ويأخذ في االعتبار أوجه الترابط 
األعضاء في تطوير وتطبيق وتعزيز وتحس�ين ال�نظم اإلداري�ة ف�ي االعتب�ار عن�د وض�ع ھ�ذا 

  المعيار لألمان.

التطبي��ق الفع��ال لمتطلب��ات ھ��ذا المنش��ور الخ��اص بمتطلب��ات األم��ان س��يفي بمب��اد�   -٤-١
، الذي ينص على أنه "يجب تأس�يس ومس�اندة القي�ادة ٣أ ]، وبخاصة المبد١األمان األساسية [

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما ھو مستخدم ھنا يعني اإلشعاعات المؤيِّنة.‘ اإلشعاع’  ١
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، النظ��ام اإلداري للمراف��ق واألنش��طة، سلس��ة مع��ايير األم��ان   ٢

  ).٢٠٠٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (GS-R-3الصادرة عن الوكالة، العدد 
األھداف االقتصادية مدرجة في قائم�ة العناص�ر الت�ي يتع�ين تحقي�ق التكام�ل بينھ�ا، ألن م�ن   ٣
  ه أن القرارات والتصرفات االقتصادية قد تسبب مخاطر ممكنة أو قد تحد منھا.المسلم ب
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٢ 

واإلدارة الفعال��ة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان ف��ي المنظم��ات المعني��ة بمخ��اطر اإلش��عا� وف��ي المراف��ق 
  واألنشطة التي تؤدي إليھا."

ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان يضع متطلب�ات لض�مان األم�ان عل�ى أس�اس   -٥-١
  لي:المفاھيم المترابطة لما ي

فيما يتعلق باألمان: عن طريق وضع رؤية وأھداف واستراتيجيات وخطط  ٤القيادة  (أ)
و�اي��ات المنظم��ة وتحقي��ق التكام��ل بينھ��ا� وتأيي��د االلت��زام الف��ردي بحماي��ة الن��اس 

]، ١والبيئ��ة م��ن ا�ث��ار الض��ارة ل�ش��عا� الم��ؤين� وتأيي��د مب��ادئ األم��ان األساس��ية [
  ].٢وتأسيس توقعات سلوكية وتعزيز ثقافة أمان قوية [

اإلدارة فيما يتعلق باألمان: ويشمل ذلك إنش�اء وتطبي�ق نظ�ام إداري فع�ال. ويتع�ين   (ب)
أن يدمج ھذا النظام اإلداري كل عناصر اإلدارة بحيث يتم وض�ع متطلب�ات ل�م�ان 
وتطبيقھا عل�ى نح�و متس�ق م�ع المتطلب�ات األخ�ر�، بم�ا فيھ�ا تل�ك المتعلق�ة ب�األداء 

تلبي��ة ض��رورة ث ال ي��تم تق��وي� األم��ان بس��بب البش��ري، والج��ودة واألم��ن� وبحي��
متطلبات أو مطال�ب أخ�ر�. ويج�ب تص�ميم وتطبي�ق ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن 

]. وعل��ى النظ��ام اإلداري أيض��اً أن يض��من تعزي��ز ثقاف��ة أم��ان ١بطريق��ة متكامل��ة [
قوي���ة، والتقي���يم المن���تظم ألداء األم���ان وتطبي���ق ال���دروس المس���تفادة م���ن الخب���رة 

  ة. كما يدعم النظام اإلداري تطوير إدارة استباقية ومستجيبة.المكتسب

]  ينص عل�ى أن "المس�ؤولية الرئيس�ية ع�ن ١من مبادئ األمان األساسية [ ١المبدأ   -٦-١
األمان يجب أن تق�ع عل�ى الش�خص المس�ؤول أو المنظم�ة المس�ؤولة ع�ن المراف�ق واألنش�طة 

ادة واإلدارة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان بأھمي��ة ول��ذا تتس��م القي�� "الت��ي ت��ؤدي إل��ى مخ��اطر اإلش��عا�.
أساسية للمنظمات المسؤولة عن المرافق واألنشطة الت�ي ت�ؤدي إل�ى مخ�اطر اإلش�عا� والت�ي 

  تتحمل بالتالي المسؤولية الرئيسية عن أمان مثل ھذه المرافق واألنشطة.

ھ��و المقص�ود م�ن المتطلب�ات المح�ددة ف�ي ھ�ذا المنش�ور الخ�اص بمتطلب�ات األم�ان   -٧-١
  استخدامھا بالطرق التالية:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھ��ي اس��تخدام ق��درات وكف��اءات ف��رد إلعط��اء توجيھ��ات إل��ى أف��راد ومجموع��ات ‘ القي��ادة’  ٤

وللتأثير على التزامھم بتحقيق �اي�ة األم�ان األساس�ية وبتطبي�ق مب�ادئ األم�ان األساس�ية، ع�ن طري�ق 
مش��تركة. و'اإلدارة' ھ��ي وظيف��ة رس��مية م��أذون بھ��ا لض��مان عم��ل المنظم��ة أھ��داف وق��يم وس��لوكيات 

بكفاءة وإتمام العمل وفقاً للمتطلبات والخطط والموارد. ويحتاج الم�ديرون عل�ى جمي�ع المس�تويات أن 
  يكونوا قادة فيما يتعلق باألمان.
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بواس��طة المس��جل أو الم��رخ� ل���، ب���رض تأس��يس ومس��اندة القي��ادة واإلدارة م��ن   أ)(
الت��ي ت��ؤدي إل��ى  ٥جان��ب المنظم��ات والم��ديرين المس��ؤولين ع��ن المراف��ق واألنش��طة

  ]؛٣-١[ ٦مخاطر اإلشعاع
د   (ب) د لب��ائع أو م��ورِّ للمنتج��ات بواس��طة المس��جل أو الم��رخ� ل���، م��ن أج��ل أن يح��دَّ

والمعدات، أو مقاول للخدمات، وألي منظمة أخرى ذات صلة، أي متطلبات يج�ب 
د؛   أن يفي بھا النظام اإلداري للبائع أو المورِّ

  بواسطة الھيئة الرقابية، كجزء من أساس مراقبة المرافق واألنشطة؛  (ج)
وف��اء بواس��طة الھيئ��ة الرقابي��ة وأي منظم��ات حكومي��ة ذات ص��لة أخ��رى، كأس��اس لل  (د)

المتعلقة بالقيادة واإلدارة، جنباً إلى جنب مع المتطلبات  ٧بمسؤولياتھا عن الترتيبات
  ].٤المحددة في المرجع [

المتطلبات المح�ددة ف�ي ھ�ذا المنش�ور الخ�ا� بمتطلب�ات األم�ان تطبَّ�ق عل�ى جمي�ع   -٨-١
ة الت�ي ي�تم . وم�ع ذل�ك، ف��ن الطريق�١١-١أنواع المرافق واألنشطة، كما ھو محدد في الفقرة 

بھا الوفاء بالمتطلبات سوف تختلف تبعاً ألھمية األمان وتعقيد المرفق أو النشاط. وتتوفر في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راف��ق م��ا يل��ي: المراف��ق النووي��ة؛ ومنش���ت التش��عيع؛ وبع��ض م‘ المراف��ق’يش��مل مص��طلح   ٥

التعدين ومعالجة الم�واد الخ�ام مث�ل من�اجم اليوراني�وم؛ ومراف�ق التص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة؛ وأي 
أماكن أخرى يتم فيھا إنتاج مواد مشعة أو معالجتھا أو استخدامھا أو مناولتھا أو تخزينھا أو ال�تخل� 

اي��ة واألم��ان. عل��ى نط��اق يتطل��ب النظ��ر ف��ي الوق —أو ي��تم فيھ��ا تركي��ب مول��دات إش��عاع  —منھ��ا 
يشمل: إنتاج المصادر اإلشعاعية واستخدامھا واستيرادھا وتص�ديرھا أل��راض ‘ األنشطة’ومصطلح 

صناعية وبحثية وطبية؛ ونقل الم�واد المش�عة؛ وإخ�راج المراف�ق م�ن الخدم�ة؛ وأنش�طة التص�رف ف�ي 
المخلف�ات النفايات المشعة مثل تصريف الدوافق، وبعض جوان�ب استص�ال� المواق�ع المتض�ررة م�ن 

  المتبقية من األنشطة الماضية.
  كما يلي:‘ المخاطر اإلشعاعية’ُيَعرَّف مصطلح   ٦

ت���أثيرات التع���رض اإلش���عاعي الض���ارة بالص���حة (بم���ا فيھ���ا احتم���ال ح���دو� تل���ك   -  
  التأثيرات)؛

أي مخاطر أخرى ذات صلة باألمان (بما فيھا تلك المتعلق�ة بالبيئ�ة) ق�د تنش�أ كنتيج�ة   -  
  لي:مباشرة لما ي

 التعرض لإلشعاع؛  
 وجود مواد مشعة (بما في ذلك النفايات المشعة) أو انطالقھا إلى البيئة؛  
  فقدان التحكم ف�ي قل�ب مفاع�ل ن�ووي، أو تفاع�ل متسلس�ل ن�ووي، أو مص�در

  مشع أو أي مصدر آخر لإلشعاع.
الالزم��ة ف��ي ھ��ذا الس��ياق تعن��ي مجموع��ة متكامل��ة م��ن عناص��ر البني��ة األساس��ية ‘ الترتيب��ات’  ٧

ن����ة. ويمك����ن لھ����ذ� العناص����ر أن تش����مل الس����لطات  لت����وفير الق����درة عل����ى أداء وظيف����ة أو مھم����ة معيَّ
والمس���ؤوليات، والتنظ���يم، والتنس���يق، والع���املين، والخط���ط، واإلج���راءات، والمراف���ق، والمع���دات، 

  والتدريب والعقود.
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٤ 

أدلة األمان توصيات وإرشادات بش�أن الوف�ا� بالمتطلب�ات. ويمك�ن اس�تخدام مع�ايير دولي�ة أو 
  أخرى باإلضافة إلى متطلبات ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان. ٨معايير وطنية

  الغاية

م�ن  ٣غاية ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان ھي تحديد متطلبات تدعم المب�دأ   -٩-١
]، بش��أن تأس��ي� القي��ادة واإلدارة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان ومس��اندتھا ١مب��اد� األم��ان األساس��ية [

وتحسينھا باستمرار، ووضع نظام إداري فعال. وھذا أمر ضروري من أجل تعزيز ومساندة 
، ٨. وثم�ة غاي�ة أخ�رى وھ�ي تحدي�د متطلب�ات تطبِّ�ق  المب�دأ م�ا قوي�ة ف�ي لمنظم�ة ثقافة أمان

ال��ذي ي��نص عل��ى أن��� "يج��ب ب��ذل ك��ل الجھ��ود العملي��ة لتجن��ب وق��وع الح��وادث النووي��ة أو 
  ."اإلشعاعية والتخفيف منھا

  النطاق

يش��مل حماي��ة الن��ا� والبي���ة م��ن المخ��اطر اإلش��عاعية، وأم��ان المراف��ق ‘ األم��ان’  -١٠-١
  واألنشطة التي تؤدي إلى مخاطر اإلشعاع.

��ق عل�ى أن��واع   -١١-١ المتطلب�ات ال�واردة ف��ي ھ�ذا المنش�ور الخ��اص بمتطلب�ات األم�ان تطبَّ
  المرافق واألنشطة التي تؤدي إلى مخاطر اإلشعاع، على النحو التالي:

 المنشآت النووية (بما في ذلك محطات القوى النووية؛ ومفاعالت البحوث (بما ف�ي  (أ)
ذلك المجمعات دون الحرجة والمجمعات الحرجة) وأي مرافق مجاورة لھ�ا إلنت�اج 
النظ����ا�ر المش����عة؛ ومراف����ق خ����زن الوق����ود الن����ووي المس����تھلك؛ ومراف����ق إث����را� 
اليورانيوم؛ ومرافق صنع الوقود النووي؛ ومرافق التحويل؛ ومرافق إعادة معالجة 

ات المش�عة تمھي�ًدا لل�تخلص الوقود النووي المستھلك؛ ومراف�ق التص�رف ف�ي النفاي�
منھا والناتجة عن مرافق دورة الوقود النووي؛ ومرافق البحث والتط�وير المتص�لة 

  ]؛٦، ٥بدورة الوقود النووي) [
  مرافق تعدين أو معالجة خامات اليورانيوم أو خامات الثوريوم؛  (ب)
  منشآت التشعيع؛  (ج)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توحي��د المق��ايي� أو المع��ايير الدولي��ة ھ��ي، عل��ى س��بيل المث��ال، مع��ايير المنظم��ة الدولي��ة ل  ٨

المع�ايير البريطاني�ة المؤسسة األوروبية إلدارة الج�ودة؛ والمع�ايير الوطني�ة ھ�ي، عل�ى س�بيل المث�ال، 
  أو معايير توكيد الجودة النووية في الواليات المتحدة األمريكية. بشأن إدارة الصحة والسالمة المھنية
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٥ 

ف�ي ذل�� ال�تخلص منھ�ا)، مث�ل مرافق وأنشطة التصرف في الن�اي�ات المش�عة (بم�ا   (د)
تصريف الدوافق المشعة؛ ومعالجة المواقع التي تتأثر ب�المواد المش�عة المتبقي�ة م�ن 

  ]؛٧أنشطة سابقة [
أي أم��اكن أخ��رى ي��تم  فيھ��ا إنت��اج الم��واد المش��عة، أو معالجتھ��ا، أو اس��تخدامھا، أو   (ھـ)

ي الوقاي���ة مناولتھ���ا، أو تخزينھ���ا أو ال���تخلص منھ���ا عل���ى نط���اق يتطل���ب النظ���ر ف���
  واألمان، أو يتم فيھا تركيب مولِّد إشعاعات؛

استيراد وتصدير مص�ادر اإلش�عاع  وأاستخدام  وأاألنشطة التي تنطوي على إنتاج   (و)
  المؤيِّن لألغراض الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية؛

  ]؛٨نقل المواد المشعة [  (ز)
  ]؛٩إغالقھا) [إخراج المرافق من الخدمة (أو   (ح)
األنش���طة الت���ي تنط���وي عل���ى تص���ميم وتص���نيع المع���دات وغيرھ���ا م���ن األعم���ال   (ط)

  ]؛١٠والخدمات للمرافق أو األنشطة التي تؤدي إلى مخاطر اإلشعاع [
األنشطة الصناعية التي تنطوي على مواد مشعة موج�ودة ف�ي البيئ�ة الطبيعي�ة الت�ي   (ي)

  واألمان.تخضع، أو قد تخضع، لمتطلبات الوقاية 

الشروط الواردة في ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان تطبَّق أيضاً فيم�ا يتعل�ق   -١٢-١
بوظ���ائف وأنش���طة الھيئ���ة الرقابي���ة، بق���در م���ا ھ���و مناس���ب. وق���د تحت���اج الھيئ���ات الرقابي���ة 
والمنظمات الحكومية األخرى إل�ى تكيي�ف المتطلب�ات وفق�اً إلج�را�ات المس�ا�لة ف�ي الجھ�ات 

  ].٤ھا [التابعة ل

ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان يطبَّق على المسجلين والمرخص لھم ط�وال   -١٣-١
عم��ر المراف��ق وم��دة األنش��طة، بالنس��بة لجمي��ع الح��االت التش���يلية وظ��روف الح��واد�، وف��ي 
حاالت الطوارئ النووي�ة أو اإلش�عاعية. ويش�مل عم�ر المرف�ق تحدي�د موقع�� وتقي�يم الموق�ع، 

ش��ييد، واإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة، والتش���يل واإلخ��راج م��ن الخدم��ة (أو اإلغ��الق والتص��ميم، والت
وفت��رة م��ا بع��د اإلغ��الق، بم��ا ف��ي ذل��� أي فت��رة الحق��ة لل��تحكم المؤسس��ي)، حت��ى إع�ائ��� م��ن 

  التحكم الرقابي.

ر بال�ع�ل ف�ي مك�ان �خ�ر   -١٤-١ د ك�ل م�ا قُ�رِّ ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان ال يحدِّ
مان األخرى الصادرة عن الوكالة وفي المدونات والمع�ايير الدولي�ة األخ�رى) (في معايير األ

  من المتطلبات المعيَّنة للصحة والبيئة واألمن والجودة واالقتصاد التي سيتم تناولھا.
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٦ 

  الھيكل

متطلب�ات  ٢ھذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان يشمل ستة أقس�ام. ويح�دد القس�م   -١٥-١
 ٣حماية الناس والبيئة من مخاطر االشعاع كأولوية قص�و�. والقس�م المسؤولية عن األمان و

متطلب��ات اإلدارة فيم��ا يتعل��ق  ٤يح��دد متطلب��ات القي��ادة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان. ويح��دد القس��م 
يح�دد المتطلب�ات المتعلق�ة بالمنظم�ة م�ن أج�ل تعزي�ز ودع�م �قاف�ة لألم�ان.  ٥باألمان. والقسم 

  لتقييم والتحسين.متطلبات القياس وا ٦ويحدد القسم 

  المسؤولية فيما يتعلق باألمان  -٢

  : تحقيق الغاية األساسية لألمان١المتطلب رقم 

تحقي�ق الغاي�ة األساس�ية لألم�ان  -بدءاً من اإلدارة العلي�ا  -المسجل أو المرخص له يضمن 
  وھي حماية الناس والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤيِّن.

الم��رخص ل��� اتخ��اذ الترتيب��ات الالزم��ة م��ن أج��ل تحقي��ق الغاي��ة المس��جل أو يض��من   -١-٢
  األساسية لألمان.

  :بما يلي اإلدارة العليا للمنظمات، وفقاً لعملياتھا الخاصة بالمساءلةتقوم   -٢-٢

تحدي���د موق���� المراف���ق، وتص���ميمھا، وتش���ييدھا، وإدخالھ���ا ف���ي الخدم���ة،  ض���مان  (أ)
  ]؛١٤-١١، ٩ ،٢) بشكل مأمون  [وتشغيلھا وإخراجھا من الخدمة (أو إغالقھا

  ؛وفاء المعدات واألنشطة بمعايير األمان، ومعايير الجودة ومعايير اإلدارة ضمان  (ب)
التص���ر� وال���تحكم بش���كل م���أمون ف���ي جمي���� الم���واد المش���عة والمص���ادر  ض���مان  (ج)

اإلش���عاعية الت���ي ي���تم إنتاجھ���ا أو معالجتھ���ا أو اس���تخدامھا أو مناولتھ���ا أو نقلھ���ا أو 
  ]؛١٥، ٥تخزينھا أو التخلص منھا [

��د فھ��م  ض��مان  (د) قي��ام الم��ديرين عل��ى جمي��� المس��تويات ف��ي المنظم��ة بتط��وير وتعھُّ
والعواق��ب المحتمل��ة، ولكيفي��ة إدارة المخ��اطر اإلش��عاعية ذات للمخ��اطر اإلش��عاعية 
  ٩]؛١٦الصلة بمسؤولياتھم [

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العاملين يتم اعتمادھم أو الترخيص لھم عن طريق عملية رقابية قد تكون منفصلة أو  بعض  ٩

منفص��لة جزئي��اً ع��ن إدارة المنظم��ة. وم��� ذل���، ف���ن الحف��اظ عل��ى المھ��ارات والمع��ار�، واس��تمرار 
األھلية للحصول على االعتم�اد أو الت�رخيص، س�يكونان ض�من مس�ؤولية اإلدارة العلي�ا ط�وال الفت�رة 

  التي يعمل خاللھا شخص لحساب المنظمة.الزمنية 
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٧ 

لتص�رف ف�ي لتوفير الموارد الكافية والتمويل، بم�ا ف�ي ذل�� اتخاذ ترتيبات ل ضمان  (ھـ)
النفايات المشعة والتخلص منھا على المدى الطويل، فضالً عن إخراج المرافق من 

 ،١٥ ،٩يالء االعتب�ار الواج�ب لحماي�ة األجي�ال المقبل�ة [و إغالقھا)، مع إأالخدمة (
  ]؛١٧

اتخاذ ترتيبات مال�م�ة عن�د االقتض�اء ب��ر� التأھ�ب للط�وار� النووي�ة أو  ضمان  (و)
  ].١٩ ،١٨اإلشعاعية والتصدي لھا [

  القيادة فيما يتعلق باألمان  -٣

  : اضطالع المديرين بالقيادة فيما يتعلق باألمان٢المتطلب رقم 

  باألمان. نيلتزموون بالقيادة فيما يتعلق باألمان والمديريضطلع 

  اإلدارة العليا للمنظمة بالقيادة فيما يتعلق باألمان عن طريق ما يلي:تضطلع   -١-٣

تأس��يس نھ��� تنظيم��ي لألم��ان ي��نص عل��ى إي��الء االھتم��ام كأولوي��ة قص��وى للمس��ا�ل   (أ)
  وتأييده وااللتزام به؛المتعلقة بالوقاية واألمان بما تبرره أھميتھا، 

  ]؛٢اإلقرار بأن األمان يشمل التفاعالت بين الناس والتكنولوجيا والمنظمة [  (ب)
  تأسيس توقعات سلوكية وتعزيز ثقافة أمان قوية؛  (ج)
تأسيس قبول المساءلة الشخصية فيم�ا يتعل�ق باألم�ان م�ن جان�ب جمي�ع األف�راد ف�ي   (د)

ذة عل��ى جمي��ع المس��تويات لألولوي��ات المنظم��ة وتأس��يس مراع��اة الق��رارات المتخ��
  وإجراءات المساءلة المتعلقة باألمان.

ن على جميع المستويات في المنظمة، مع مراعاة واجباتھم، ش�مول والمديريضمن   -٢-٣
  قيادتھم لما يلي:

وضع أھداف لألمان تنسجم مع سياس�ة المنظم�ة المتعلق�ة باألم�ان، والس�عي بنش�اط   (أ)
ة ب��أداء األم��ان ض��من مج��ال مس��ؤوليتھم وإظھ��ار االلت��زام إل��ى المعلوم��ات المتعلق��
  بتحسين أداء األمان؛

تطوير قيم وتوقعات فردية ومؤسسية لألمان في جمي�ع أنح�اء المنظم�ة ع�ن طري�ق   (ب)
  قراراتھم وبياناتھم وإجراءاتھم؛

ض��مان أن تعم��ل إج��راءاتھم عل��ى تش��جيع اإلب��ال� ع��ن المش��اكل المتعلق��ة باألم��ان،   (ج)
  مواقف التساؤل والتعلُّم، وتصحيح األعمال أو الظروف الضارة باألمان.وتطوير 
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٨ 

  ن على جميع المستويات في المنظمة بما يلي:والمديريقوم   -٣-٣

  تشجيع ودعم جميع األفراد في تحقيق أھداف األمان وتأدية مھامھم بشكل مأمون؛  (أ)
  إشراك جميع األفراد في تعزيز أداء األمان؛  (ب)
  بوضوح عن أساس القرارات ذات الصلة باألمان. اإلبالغ  (ج)

  اإلدارة فيما يتعلق باألمان  -٤

  المسؤولية عن دمج األمان في النظام اإلداري

  : مسؤولية اإلدارة العليا فيما يتعلق بالنظام اإلداري٣المتطلب رقم 

ومس��اندته اإلدارة العلي��ا مس��ؤولة ���ن إنش��ا� نظ��ام إداري ل���مان األم��ان� وتطبي���ه ت���ون 
  وتحسينه باستمرار.

اإلدارة العلي���ا بالمس���اءلة بش���أن النظ���ام اإلداري حت���ى عن���د تعي���ين أف���راد تح���ت�ظ   -١-٤
  ].٢، ١مسؤولين عن تنسيق تطوير وتطبيق وتعھُّد النظام اإلداري [

  اإلدارة العليا مسؤولة عن وضع سياسة األمان.تكون   -٢-٤

  والخطط والغايات: األھداف واالستراتيجيات ٤المتطلب رقم 

اإلدارة العلي��ا �ھ��دافاً واس��تراتيجيات وخطط��اً و�اي��ات للمنظم��ة تنس��جم م��� سياس��ة ت���� 
  المنظمة بشأن األمان.

يتم تط�وير أھ�داف واس�تراتيجيات وخط�ط وغاي�ات المنظم�ة بحي�� ال ي�تم تق�وي�   -٣-٤
  األمان بسبب أولويات أخرى.

�ابل���ة للقي���اس وتتماش���ى م���ع ھ���ذ� اإلدارة العلي���ا إرس���اء أھ���داف ل�م���ان تض���من   -٤-٤
  االستراتيجيات والخطط والغايات على مختلف المستويات في المنظمة.

اإلدارة العلي��ا اس��تعرا� األھ��داف واالس��تراتيجيات والخط��ط دوري��اً مقاب��ل تض��من   -٥-٤
  غايات األمان، واتخاذ إجراءات عند الضرورة لمعالجة أي انحرافات.
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٩ 

  طراف المعنية: التفاعل مع األ٥المتطلب رقم 

  اإلدارة العليا حدوث التفاعل المناسب مع األطراف المعنية.تضمن 

اإلدارة العلي���ا األط���راف المعني���ة فيم���ا يتعل���ق بالمنظم���ة التابع���ة لھ���ا وتح���دد تع���يِّن   -٦-٤
  استراتيجية مناسبة للتفاعل معھا.

التفاع�ل م�ع اإلدارة العليا شمول العمليات والخطط الناتجة ع�ن اس�تراتيجية تضمن   -٧-٤
  األطراف المعنية لما يلي:

وإبالغھا فيما يتعل�ق المھتمة مع األطراف للتواصل بانتظام وبفعالية وسائل مناسبة   (أ)
  بمخاطر اإلشعاع المرتبطة بتشغيل المرافق وإجراء األنشطة؛

وس��ائل مناس��بة لالتص��ال ف��ي الوق��ت المناس��ب وبفعالي��ة م��ع األط��راف المعني��ة ف��ي   (ب)
  أو كانت غير متوقعة؛ظروف تغيرت 

وس��ائل مناس��بة لتعم��يم المعلوم��ات الض��رورية ذات الص��لة باألم��ان عل��� األط��راف   (ج)
  المعنية؛

وس��ائل مناس��بة لمراع��اة مخ��اوف وتوقع��ات األط��راف المعني��ة بش��أن األم��ان ف��ي   (د)
  عمليات اتخاذ القرارات.

  النظام اإلداري

  : تكامل النظام اإلداري٦المتطلب رقم 

تحقيق التكامل بين عناصر النظام اإلداري، بما في ذلك األمان والصحة والبيئة واألم�ن  يتم
ض  وال���ودة والعام��ل الب���ري والتنظيم��ي والعناص��ر الم�تمعي��ة واالقتص��ادية، بم��ا ال يق��وِّ

  األمان.

ن باستمرار. وتتم مواءمته م�ع أ��داف األم�ان   -٨-٤ ُيوضع النظام اإلداري ويطبَّق وُيحسَّ
  نظمة.في الم

��ق النظ��ام اإلداري م��ن أج��ل تحقي��ق األ���داف بش��كل م��أمون� وتع�ي��� األم��ان   -٩-٤ ُيَطبَّ
  وتشجيع ثقافة أمان قوية عن طريق ما يلي:

تجمي��ع ك��ل العناص��ر الال�م��ة بطريق��ة متماس��كة بغ��ر� إدارة المنظم��ة وأنش��طتھا   (أ)
  بأمان؛
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١٠ 

  وصف الترتيبات المتخذة إلدارة المنظمة وأنشطتھا؛  (ب)
ص��ف اإلج��راءات المخطط��ة والمنھجي��ة الال�م��ة لت��وفير الثق��ة ف��ي اس��تيفاء جمي��ع و  (ج)

  المتطلبات؛
ضه أي قرارات متخذة.  (د)   ضمان أن يراعى األمان في صنع القرار وأال تقوِّ

ُتتََّخذ ترتيب�ات ف�ي النظ�ام اإلداري لتس�وية الن�اع�ات الت�ي تنش�أ ف�ي عملي�ات ص�نع   -١٠-٤
د التأثيرات المحتمل�ة للت�دابير األمني�ة عل�ى األم�ان والت�أثيرات المحتمل�ة لت�دابير  القرار. وُتَحدَّ

  ].٢٣-٢٠األمان على األمن وُتسّوى دون تقويض األمان أو األمن [

الھياكل التنظيمية والعمليات والمسؤوليات وإجراءات المساءلة ومس�تويات الس�لطة   -١١-٤
  د بوضوح في النظام اإلداري.والتفاعالت داخل المنظمة ومع المنظمات الخارجية ُتحدَّ 

  ُيَعبَّر عن المتطلبات الرقابية في النظام اإلداري.  -١٢-٤

َخ��ذ ترتيب��ات ف��ي النظ��ام اإلداري م��ن أج��ل تحدي��د أي تغيي��رات (بم��ا ف��ي ذل���   -١٣-٤ ُتتَّ
التغيرات التنظيمية والتأثيرات التراكمية للتغيي�رات الطفيف�ة) يمك�ن أن تك�ون لھ�ا �ث�ار كبي�رة 

  مان وضمان تحليلھا بشكل مناسب.على األ

توض��ع ترتيب��ات ف��ي النظ��ام اإلداري بغ��رض إج��راء مراجع��ة مس��تقلة قب��ل اتخ��اذ   -١٤-٤
د ف��ي النظ��ام اإلداري المتطلب��ات المتعلق��ة بالطبيع��ة المس��تقلة  ق��رارات مھم��ة ل�م��ان. وُتَح��دَّ

  للمراجعة وبالكفاءات الضرورية للُمراجعين.

  المتدرج على النظام اإلداري: تطبيق النھج ٧المتطلب رقم 

  يوضع النظام اإلداري ويطبَّق باستخدام نھج متدرج.

ُتَوثَّق في النظام اإلداري المع�ايير المس�تخدمة لتحدي�د رتب�ة تط�وير وتطبي�ق النظ�ام   -١٥-٤
  اإلداري. ويراعى ما يلي:

  أھمية األمان وتعقُّد تنظيم أو تشغيل المرفق أو إدارة النشاط؛  (أ)
طر وحجم التأثيرات (األخطار) المحتملة المرتبطة بعناصر األم�ان والص�حة المخا  (ب)

  ]؛٢٦–٢٤ ،١٦والبيئة واألمن والجودة واالقتصاد في كل مرفق أو نشاط [
العواق��ب المحتمل��ة عل��ى األم��ان عن��د وق��و� عط��ل أو ح��د� غي��ر متوق��ع أو إذا ت��م   (ج)

  التخطيط بشكل غير كاٍف لنشاط أو تنفيذه بشكل غير صحيح.
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١١ 

  : وثائق النظام اإلداري٨المتطلب رقم 

���ق النظ���ام اإلداري. وتراَق���ب وث���ائق النظ���ام اإلداري بحي���� تك���ون ����الحة لالس���تعما�  يوثَّ
  ومقروءة ومحددة بوضوح ومتاحة بسھولة عند نقطة االستخدام.

تشمل وثائق النظام اإلداري ما يلي كح�د أدن��: بيان�ات ع�ن سياس�ة المنظم�ة بش�أن   -١٦-٤
والتوقع��ات الس��لوكية؛ وال�اي��ة األساس��ية ل�م��ان؛ ووص��ف للمنظم��ة وھيكلھ��ا؛ ووص��ف الق��يم 

المس��ؤوليات وإج��راءات المس��اءلة؛ ومس��تويات الس��لطة� بم��ا ���ي ذل��� جمي��ع تف��اعالت أولئ��� 
المعنيين بإدارة وتأدية وتقييم العمل وبما يشمل جميع العمليات؛ ووصف لكيفية امتثال النظام 

ق���ة عل���� المنظم���ة؛ ووص���ف للتف���اعالت م���ع المنظم���ات اإلداري للمتطلب���ات ال رقابي���ة المطبَّ
  الخارجية ومع األطراف المعنية.

��ل جمي��ع األ���راد المس��ؤولين ع��ن إع��داد واس��تعرا� وتنق��يح   -١٧-٤ ُتراَق��� الوث��ائق. ويؤھَّ
وإقرار الوث�ائق ألداء المھ�ام وُيس�َمح لھ�م بالوص�ول إل�� المعلوم�ات المناس�بة الت�ي يؤسس�ون 

  دخالتھم أو قراراتھم.عليھا م

ل. وي��تم إخض��ا� الوث��ائق المنقح��ة ل��نف�   -١٨-٤ ُتراَق��� تنقيح��ات الوث��ائق وُتراَج��ع وُتس��جَّ
  مستوى اإلقرار كالوثائق األولية.

��� س��جالت ���ي النظ��ام اإلداري وتراَق����. وتك��ون جمي��ع الس��جالت قابل���ة   -١٩-٤ ُتخصَّ
  للقراءة وكاملة ويمكن تمييزھا واسترجاعھا بسھولة.

د م��دد حف��ظ الس��جالت وم��واد وعين��ات ا�ختب��ار المرتبط��ة بھ��ا بم��ا يتس��ق م��ع   -٢٠-٤ ُتَح��دَّ
د الوس�ائط المس�تخدمة ��ي  المتطلبات القانونية ومع التزامات المنظمة بإدارة المعارف. وُتَح�دَّ

  السجالت بما يضمن إمكان قراءة السجالت طوال مدد الحفظ المخّصصة لكل سجل.

  إدارة الموارد

  : توفير الموارد٩رقم المتطلب 

د    اإلدارة العليا الكفاءات والموارد الالزمة لتنفيذ أنشطة المنظمة بأمان وأن توفرھا.ُتحدِّ

اإلدارة العليا ترتيبات لضمان ملكية المنظمة داخلياً لكامل مجموع�ة الكف�اءات تتخذ   -٢١-٤
والموارد الالزمة من أجل القيام بأنشطتھا وا�ض�طال� بمس�ؤولياتھا ع�ن ض�مان األم�ان ��ي 
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١٢ 

ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل عم��ر المرف��ق أو النش��اط، وأ�ن��اء التص��دي لح��ا�ت الط��وار�، أو 
  ١٠].١٨، ١٤، ١٣ا [ــــليھول إــــاحتفاظھا بإمكانية الوص

د   -٢٢-٤ اإلدارة العلي��ا الكف��اءات والم��وارد المطل��وب م��ن المنظم��ة ا�حتف��اظ بھ��ا أو تح��دِّ
  تطويرھا داخلياً، والكفاءات والموارد التي يمكن الحصول عليھا خارجياً، لضمان األمان.

تويات، اإلدارة العلي���ا تحدي���د متطلب���ات الكف���اءة ل�ف���راد عل���� جمي���ع الم����تض���من   -٢٣-٤
تض��من إج��راء ت��دريب، أو اتخ��اذ إج��راءات أخ��رى، لتحقي��ق وم���اندة م���تويات الكف��اءة و

  المطلوبة. وُيجرى تقييم لفعالية التدريب واإلجراءات المتخذة.

تش�مل الكف�اءات الواج��ب أن ت��اندھا المنظم��ة م�ا يل��ي: كف�اءات القي��ادة عل�� جمي��ع   -٢٤-٤
تع�ي��� وم���اندة �قاف��ة أم��ان قوي��ة؛ والدراي��ة بفھ��م الم���تويات اإلداري��ة؛ والكف��اءات المعني��ة ب

  الجوانب التقنية والبشرية والتنظيمية المتعلقة بالمرفق أو النشاط من أجل ضمان األمان.

اإلدارة العلي��ا تمت��ع األف��راد عل��� جمي��ع الم���تويات، بم��ا يش��مل الم��ديرين تض��من   -٢٥-٤
  والعمال، بما يلي:

  الكفاءة لتأدية المھام المخصصة لھم والعمل بشكل مأمون وفعال؛  (أ)
  مھم.افھم المعايير المتوقع منھم تطبيقھا في إتمام مھ  (ب)

ب جمي��ع األف��راد ف��ي المنظم��ة عل��� المتطلب��ات ذات الص��لة بالنظ��ام اإلداري.   -٢٦-٤ ُي��َدرَّ
كيفي�ة م��اھمة تل�ك وُيجرى ھذا التدريب لضمان معرفة األف�راد بج�دوى وأھمي�ة أنش�طتھم وب

  األنشطة في ضمان األمان لتحقيق أھداف المنظمة.

  ُتدار المعرفة والمعلومات الخاصة بالمنظمة كَموِرد.  -٢٧-٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تش���مل األف���راد (ع���دد األف���راد وكف���اءاتھم)، والبني���ة األ�ا����ية، وبي����ة العم���ل، ‘ الم���وارد’  ١٠

  والمعرفة والمعلومات، والموردين، وكذلك الموارد المادية والمالية.
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١٣ 

  إدارة العمليات واألنشطة

  : إدارة العمليات واألنشطة١٠المتطلب رقم 

 ي��تم تط��وير العملي��ات واألنش��طة وت��دار �ش���� �ع��ا� لت��ي��� ����دا� المن�م��ة دون ت���وي�
  األمان.

ي�تم تط��وير ك��ل عملي�ة وت��دار بم��ا يض��من الوف�اء بالمتطلب��ات دون تق��ويض األم��ان.   -٢٨-٤
وُتَوثَّق العمليات وُيحَتَفظ بالوثائق الداعمة الضرورية. ويتم التأكد من اتساق وث�ائق العملي�ات 

د في وثائق العملي�ات الس�جالت الت�ي ُتظِھ�ر  تحقي�ق مع أي وثائق موجودة في المنظمة. وُتَحدَّ
  .المعنية نتائج العملية

ض األمان. ويتم التأكد من   -٢٩-٤ د تسلسل العملية والتفاعالت بين العمليات بما ال يقوِّ ُيَحدَّ
التفاعل الفعال بين عملي�ات التواص�ل. وي�ول� اھتم�ام خ�ا� للتف�اعالت ب�ين العملي�ات داخ�ل 

والعملي��ات الت��ي يجريھ��ا مق��دمو المنظم��ة الت��ي تجريھ��ا عملي��ات الالمنظم��ة، وللتف��اعالت ب��ين 
  الخدمات الخارجيون.

م العملي��ات أو التع��ديالت الجدي��دة عل��� العملي��ات القائم��ة، وي��تم التحق��ق منھ��ا   -٣٠-٤ ُتَص��مَّ
وإقرارھا وتطبيقھا بما ال يقوض األم�ان. وت�تم مواءم�ة العملي�ات، بم�ا ف�ي ذل�ك أي تع�ديالت 

  يات المنظمة.الحقة عليھا، مع أھداف واستراتيجيات وخطط وغا

د أي أنشطة للتفتيش واالختبار والتحقق والتثبُّت، ومعايير قبولھا والمس��وليات   -٣١-٤ ُتَحدَّ
د التوقيت والمراحل المطلوب أن ُيج�رى فيھ�ا التفت�يش المس�تقل  عن تنفيذ تلك األنشطة. وُيَحدَّ

  واالختبار والتحقق والتثبُّت.

ون ل�� ت�أثيرات عل�� األم�ان تح�ت ظ�روف ُتجرى كل عملية أو نشاط يمك�ن أن تك�  -٣٢-٤
ب��ا� إج��راءات وتعليم��ات ورس��ومات يس��ھل فھمھ��ا وت��م اعتمادھ��ا  محكوم��ة، ع��ن طري��ق اتِّ

قب��ل اس��تخدامھا ألول اإلج��راءات والتعليم��ات والرس��ومات وتح��ديثھا. وي��تم التثبُّ��ت م��ن ھ��ذ� 
ون بتل�ك األنش�طة ف�ي مرة، وُتراَجع دورياً لضمان كفايتھ�ا وفعاليتھ�ا. وُيش�َرك األف�راد الق�ائم

  الَتَثبُّت من تلك اإلجراءات والتعليمات والرسومات واستعراضھا دورياً.
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١٤ 

  : إدارة سلسلة التوريد١١المتطلب رقم 

دين ب��ر� تو��ي� ور��د وإدارة تضع  المنظمة ترتيبات مع البائعين والمقاولين والمورِّ
  األمان.إمدادھا بالمفردات والمنتجات والخدمات التي قد تؤثر على 

المنظمة بالمسؤولية عن األمان عند التعاقد خارجي�اً عل�ى أي عملي�ات وعن�د تحتفظ   -٣٣-٤
  .١١تلّقي أي بند أو منَتج أو خدمة في سلسلة التوريد

وتحتفظ . ١٢المنظمة فھماً واضحاً ومعرفة بالمنَتج أو الخدمة الجاري توريدھاتملك   -٣٤-٤
ومستوى المنَتج أو الخدمة المطلوبة، ثم تقي�يم م�ا إذا المنظمة لنفسھا باختصاص تحديد نطاق 

دة يلبي متطلبات األمان المنطبقة.   كان المنَتج أو الخدمة المَورَّ

ي����مل النظ���ام اإلداري ترتيب���ات لتأھي���ل واختي���ار وتقي���يم وإدارة ومراقب���ة سلس���لة   -٣٥-٤
  التوريد.

دي البن�ود وتتخذ   -٣٦-٤ المنتج�ات والخ�دمات المھم�ة المنظمة ترتيبات لضمان التزام مورِّ
  لألمان بمتطلبات األمان وتلبيتھم لتوقعات المنظمة بإدارة تسليمھا بأمان.

  فيما يتعلق باألمان الثقافة  -٥

  : تعزيز ثقافة فيما يتعلق باألمان١٢المتطلب رقم 

ز  �� يعزِّ النظ�ام األفراد في المنظمة، من كبار المديرين إلى أسفل، ثقافة أمان قوي�ة. ويؤسَّ
  اإلداري والقيادة فيما يتعلق باألمان بما يعزز ويساند ثقافة أمان قوية.

  ].٢ ،١جميع األفراد في المنظمة في تعزيز ومساندة ثقافة أمان قوية [يسھم   -١-٥

  ما يلي: على تأييد ودعمكبار المديرين وجميع المديرين اآلخرين يعمل   -٢-٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دين  ١١ مين، ، ع�ادًة م�ا ت��مل م�ا يل�ي: ‘سلسلة التوريد، التي توصف باعتبارھ�ا 'الم�ورِّ المص�مِّ

والبائعين، والمص�نِّعين واإلن��ائيين، والمس�تخدمين، والمق�اولين، والمق�اولين م�ن الب�اطن، وال��احنين 
دون مف�ردات ذات ص�لة باألم�ان. وسلس�لة التوري�د يمك�ن أيض�اً أن ت��مل أج�زاً�  والناقلين ال�ذين ي�ورِّ

  أخرى من المنظمة والمنظمات األم.
ھم�اً واض�حاً ومعرف�ة ب�المنَتج أو الخدم�ة المطل�و� توري�دھا قدرة المنظمة عل�ى أن تمل�ك ف  ١٢

لع’تسّمى أحياناً قدرة    ‘.العميل المطَّ
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١٥ 

مش���تر� ل�م���ان ولثقاف���ة األم���ان، بم���ا ف���ي ذل����: ال���وعي ب�خط���ار اإلش���عا�  فھ���م  (أ)
والمخ�اطر المتعلق��ة بالعم�ل وبيئ��ة العم��ل؛ وفھ�م أھمي��ة أخط�ار اإلش��عا� والمخ��اطر 

  على األمان؛ والتزام جماعي باألمان من قَِبل الفَِرق واألفراد؛
  تعلق باألمان؛قبول األفراد للمساءلة الشخصية على مواقفھم وسلوكھم فيما ي  (ب)
  ثقافة تنظيمية تدعم وتشجع الثقة والتعاون والتشاور واالتصال؛  (ج)
اإلبالغ عن المشاكل المتعلقة بالعوامل التقنية البشرية والتنظيمية واإلب�الغ ع�ن أي   (د)

أوجه قص�ور ف�ي الھياك�ل وال�نظم والمكون�ات لتجن�ب ت�دھور األم�ان، بم�ا ف�ي ذل�� 
  إلجراءات المتخذة، وإعادة تقديم تقارير عنھا؛اإلقرار في الوقت المناسب با

اتخ��اذ ت��دابير تش��جع موق��ف التس��ا�ل وال��تعلُّم عل��ى جمي��ع المس��تويات ف��ي المنظم��ة   (ھـ)
  وتمنع اإلھمال فيما يتعلق باألمان؛

الوسائل التي تسعى بھ�ا المنظم�ة إل�ى تحس�ين األم�ان وتعزي�ز ومس�اندة ثقاف�ة أم�ان   (و)
(أي نھج يتعلق بالنظام ككل ت�خ�ذ في�ه التف�اعالت ب�ين قوية، واستخدام نھج نظامي 

  العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية في االعتبار كما يجب)؛
ھة إلى األمان في جميع األنشطة؛  (ز)   صنع القرارات الموجَّ
  تبادل األفكار بين ثقافة األمان وثقافة األمن، والجمع بينھما .  (ح)

  القياس والتقييم والتحسين  -٦

  : قياس وتقييم وتحسين النظام اإلداري١٣المتطلب رقم 

ن لتعزيز أداء األمان، بما في ذلك الحّد من وق�و�  ُتقاس فعالية النظام اإلداري وُتَقيَّم وُتَحسَّ
  مشاكل تتعلق باألمان.

لت�كي��د ق��درة المنظم��ة عل��ى تحقي��ق النت��ائج  ُتراَق��ب فعالي��ة النظ��ام اإلداري وُتق��ا�  -١-٦
  المطلوبة وتحديد فرص تحسين النظام اإلداري.

  ُتَقيَّم بانتظام فعالية جميع العمليات وقدرتھا على ضمان األمان.  -٢-٦

ُيجرى تقييم ألسباب حاالت عدم توافق العمليات وأسباب األحداث المتعلقة باألم�ان   -٣-٦
د اإلج��راءات الت��ي ق��د ت���دي إل��ى مخ��اطر اإل ش��عا�، وُت��دار أي عواق��ب وي��تم تخفيفھ��ا. وُتَح��دَّ

أح��داث متعلق��ة أي التص��حيحية الالزم��ة إلزال��ة أس��باب ح��االت ع��دم التواف��ق، ولمن��ع وق��و� 
باألمان، أو تخفيف عواقبھا، وُتتََّخذ إجراءات تصحيحية ف�ي الوق�ت المناس�ب. وُتراَق�ب حال�ة 

راءات الوقائي��ة المتخ��ذة وُتبلَ��� ل���دارة عل��ى وفعالي��ة جمي��ع اإلج��راءات التص��حيحية واإلج��
  مستوى مناسب في المنظمة.
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١٦ 

ُتجرى تقييمات مستقلة وتقييمات ذاتية للنظام اإلداري بانتظام من أجل تقييم فعاليته   -٤-٦
وتحدي��د ف��ر� تحس��ينه. وُتَحلَّ��ل ال��دروس المس��تفادة وأي ت���ثيرات للتغيي��رات الھام��ة الناتج��ة 

  على األمان.

ن المس��ؤولية ع��ن إج��راء تقييم��ات مس��تقلة للنظ��ام اإلداري. وُتم��َنح المنظم��ات ُتع��يَّ   -٥-٦
وال�يان��ات (الداخلي��ة أو الخارجي��ة) واألف��راد ال��ذين ُتع��يَّن لھ��م ���ذ� المس��ؤوليات س��لطة �افي��ة 
لالضطالع بمسؤولياتھم ويتاح لھم الوصول المباشر إلى اإلدارة العليا. وباإلضافة إلى ذل��، 

ف��راد ال��ذين ُيج��رون تقييم��ات مس��تقلة للنظ��ام اإلداري مس��ؤولية تقي��يم المج��االت ال ُتَع��يَّن لأل
  الواقعة تحت مسؤولية اإلدارة التابعين لھا مباشرًة.

اإلدارة العلي���ا استعراض���اً للنظ���ام اإلداري عل���ى فت���رات مخطط���ة لت��ي���د تج���ري   -٦-٦
اع���اة المتطلب���ات مالءمت���ه وفعاليت���ه، وقدرت���ه عل���ى إتاح���ة إنج���ا� �اي���ات المنظم���ة، م���ع مر

  والتغييرات الجديدة في المنظمة.

  يشمل النظام اإلداري تقييم ما يلي واستخدامه في الوقت المناسب:  -٧-٦

ال��دروس المس��تفادة م��ن الخب��رة الم�تس��بة وم��ن األح��داث الت��ي وقع��ت، س��واء داخ��ل   (أ)
  المنظمة أو خارجھا، والدروس المستفادة من تحديد أسباب األحداث؛

  أوجه التقدم التقني ونتائج البحث والتطوير؛  (ب)
  الدروس المستفادة من تحديد الممارسات الجيدة.  (ج)

المنظمات ترتيبات للتعلُّم م�ن النجاح�ات وم�ن نق�اط الق�وة م�ن أج�ل تطوير��ا تضع   -٨-٦
  التنظيمي وتحسينھا المستمر.

وتقييم وت���ين القي�ادة فيم�ا يتعل�ق باألم�ان والثقاف�ة فيم�ا يتعل�ق  : قياس١٤المتطلب رقم 
  باألمان

اإلدارة العليا بانتظام تقييمات للقيادة فيما يتعلق باألمان والثقافة فيما يتعلق باألم�ان تجري 
  في المنظمة التابعة لھا.

اإلدارة العليا شمول التقييم الذاتي للقيادة فيم�ا يتعل�� باألم�ان ولثقاف�ة األم�ان تضمن   -٩-٦
اإلدارة العلي�ا وتض�من تقييماً على جميع المستويات التنظيمية ولجميع الوظائف في المنظمة. 

  اضطالع خبراء معترف بھم في تقييم القيادة وثقافة األمان بھذا التقييم الذاتي.
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١٧ 

العليا إجراء تقييم مس�تقل للقي�ادة فيم�ا يتعل�ق باألم�ان ولثقاف�ة األم�ان تضمن اإلدارة   -١٠-٦
الثقافة التنظيمية لألمان (أي الثقافة التنظيمية من حيث ��لت�ا باألم�ان وم�ن من أجل تحسين 

  حيث تعزيزھا لثقافة أمان قوية في المنظمة).

ُتبلَغ نتائج التقييمات الذاتية والتقييمات المس�تقلة للقي�ادة فيم�ا يتعل�ق باألم�ان وللثقاف�ة   -١١-٦
] على جميع المستويات في المنظمة. وُيعَمل بنت�ائج ھ�ذ� التقييم�ات م�ن ١فيما يتعلق باألمان [

ادة فيم�ا يتعل�ق باألم�ان وتعزي�ز موق��� أج�ل تعزي�ز ومس�اندة ثقاف�ة أم�ان قوي�ة� وتحس�ين القي�
للتعلُّم داخل المنظمة.
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١٩ 

 المراجـــع

ا�تح���اد األوروب���ي للطاق���ة الذري���ة، ومنظم���ة األ�ذي���ة وال�راع���ة ل�م���م المتح���دة،   ]١[
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظم�ة البحري�ة الدولي�ة، 
ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان ا�قتص��ادي، 

ة، وبرنامج األمم المتحدة للبي��ة، ومنظم�ة الص�حة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكي
العالمية، مبادئ األمان األساسية، سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، العدد 

SF-1) ٢٠٠٧، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.( 
م���ن السلس���لة  ١٦الع���دد  اتفاقي���ة األم���ان الن���ووي،الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة،   ]٢[

 ).١٩٩٤، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (قانونيةال
الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، ومكت�� العم�ل ال�دولي، الوقاي�ة ا�ش�عاعية المھني�ة،   ]٣[

، الوكال�ة الدولي�ة RS-G-1.1سلسلة معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال����ة، الع����دد 
 ).لھذا المنشور نقيحيجري إعداد ت). (١٩٩٩للطاقة الذرية، فيينا (

]٤[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Governmental, Legal 
and Regulatory Framework for Safety, IAEA Safety Standards Series No. 
GSR Part 1 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016). 

ومنظم��ة العم��ل المفو���ية األوروبي��ة، والف��او، والوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة،   ]٥[
الدولي���ة، ووكال���ة الطاق���ة النووي���ة التابع���ة لمنظم���ة التع���اون والتنمي���ة ف���ي المي���دان 
ا�قتص��ادي، ومنظم��ة الص��حة للبل��دان األمريكي��ة، وبرن��امج األم��م المتح��دة للبي���ة، 
ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة، الوقاي��ة م��ن ا�ش��عاعات و�م��ان المص��ادر ا�ش��عاعية: 

لية، سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولي�ة معايير األمان األساسية الدو
 ).٢٠١٥، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (GSR Part 3للطاقة الذرية، العدد 

]٦[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Research 
Reactors, IAEA Safety Standards Series No. SSR-3, IAEA, Vienna (2016) 
(in preparation). 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التصرف في النفايات المشعة تمھي�دا لل�ت�ل� منھ�ا،   ]٧[
، الوكال�ة الدولي�ة GSR Part 5سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، الع�دد 

 ).٢٠٠٩للطاقة الذرية، فيينا، (
، ٢٠١٢أمون للم�واد المش�عة: طبع�ة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ��ح�ة النق�ل الم�  ]٨[

 ).٢٠١٣من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، فيينا ( SSR-6العدد 
الوكالة الدولية للطاقة الذري�ة، إ��را� المراف�� م�ن ال�دم�ة، سلس�لة مع�ايير األم�ان   ]٩[

، الوكال�ة الدولي�ة GSR Part 6الص�ادرة ع�ن الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، الع�دد 
 ).٢٠١٦للطاقة الذرية، فيينا (
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٢٠ 

مدون�����ة قواع�����د ال������لو� ��������ن �م�����ان المص�����ادر الم������عة و�من������ا، المن������ور   ]١٠[
IAEA/CODEOC/2004) ،٢٠٠٤، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.( 

]١١[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Site Evaluation for 
Nuclear Installations, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-3 (Rev. 1), 
IAEA, Vienna (in preparation 2016). 

]١٢[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear 
Power Plants: Design, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1), 
IAEA, Vienna (in preparation 2016). 

]١٣[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear 
Power Plants: Commissioning and Operation, IAEA Safety Standards 
Series No. SSR-2/2 (Rev. 1), IAEA, Vienna (in preparation 2016). 

 NS–R–5الوكالة الدولية للطاقة الذرية، �م�ان مراف�� دورة الوق�ود الن�وو�، الع�دد   ]١٤[
(Rev.1)  م��ن �ل���لة مع��ايير ا�م��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة

 ).٢٠١٥الذرية، فيينا (
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التخلُّص من النفايات الم��ّعة، �ل��لة مع�ايير ا�م�ان   ]١٥[

 ).٢٠١١نا (، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فييSSR-5الصادرة عن الوكالة، العدد 
]١٦[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment 

for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4 
(Rev. 1), IAEA, Vienna (in preparation2016). 

 ]١٧[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Joint Convention on 
the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management, IAEA International Law Series No. 1, IAEA, Vienna 
(2006). 

 
 ]١٨[  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 

NATIONS, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, INTERNATIONAL 
MARITIME ORGANIZATION, INTERPOL, OECD NUCLEAR 
ENERGY AGENCY, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 
PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE 
NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION, UNITED 
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, UNITED NATIONS 
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION, WORLD METEOROLOGICAL 
ORGANIZATION, Preparedness and Response for a Nuclear or 
Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7, 
IAEA, Vienna (2015). 

 ]١٩[  INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Convention on Early 
Notification of a Nuclear Accident and Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, Legal Series No. 
14, IAEA, Vienna (1987). 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الھدف والعناص�ر األساس�ية لمنظوم�ة األم�ن الن�ووي   ]٢٠[
من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكال�ة، الوكال�ة  ٢٠الخاصة بالدولة، العدد 

 ).٢٠١٤الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
األمن النووي بشأن الحماي�ة المادي�ة للم�واد  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، توصيات  ]٢١[

م��ن سلس��لة  ١٣)، الع��دد INFCIRC/225/Revision 5النووي��ة والمراف��ق النووي��ة (
 ).٢٠١١األمن النووي الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (

المش���عة  الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة، توص���يات األم���ن الن���ووي بش���أن الم���واد  ]٢٢[
م�ن سلس�لة األم�ن الن�ووي الص�ادرة ع�ن الوكال�ة،  ١٤والمرافق ذات الصلة، العدد 

 ).٢٠١١الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
مكتب الشرطة األوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني   ]٢٣[

ومعھ��د األم��م المتح��دة  �نترب��و�، –ال��دولي، والمنظم��ة الدولي��ة للش��رطة الجنا�ي��ة 
األق��اليمي لبح��و� الجريم��ة والعدال��ة، ومكت��ب األم��م المتح��دة المعن��ي بالمخ��درات 
والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، توصيات األمن النووي بشأن المواد النووية 

م�ن سلس�لة األم�ن  ١٥والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي، العدد 
 ).٢٠١٢ن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (النووي الصادرة ع

]٢٤[  INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Guidelines on 
Occupational Safety and Health Management Systems, ILO-OSH 2001, 
ILO, Geneva (2001). 

]٢٥[  INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Safety and Health in 
Construction, An ILO Code of Practice, , ILO, Geneva (1992). 

]٢٦[  INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Safety in the Use of 
Chemicals at Work, An ILO Code of Practice, , ILO, Geneva (1993). 
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