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صحيفة الوقائع الخاصة بالوكالة
األمان واألمن النوويان 

ما الذي يجب أن أعرفه؟

ة تطبيقات مفيدة، ترتاوح ما بني  ة عدَّ لإلشعاع واملصادر املشعَّ

توليد القوى وحتى االستخدامات يف مجاالت الطب والصناعة 

والزراعة. وتتطلَّب هذه االستخدامات تنظيماً رقابيًّا بما يكفل 

الوقاية من املخاطر اإلشعاعية املحتملة التي يمكن أن تطال 

ال واملرىض والجمهور والبيئة. العمَّ

وتقع املسؤولية الرئيسية عن األمان عىل عاتق الشخص 

املسؤول أو املنظمة املسؤولة عن األنشطة املنطوية عىل 

تكنولوجيا نووية. ويَُعدَّ التنظيم الرقابي لألمان مسؤولية 

وطنية. وتساعد معايري األمان الصادرة عن الوكالة بلدان 

العالم يف هذه املساعي.

د معايري األمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  تجسِّ

توافقاً دوليًّا يف اآلراء حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان 

لحماية الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاع املؤيِّن. 

وتغطي معايري األمان جميع التطبيقات النووية واإلشعاعية 

املستخَدمة ألغراض سلمية.

االستخدام املأمون للتكنولوجيا النووية
دور معايري األمان الصادرة عن الوكالة
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االستخدام املأمون للتكنولوجيا النووية: دور معايري األمان الصادرة عن الوكالة

 ما الحاجة إىل معايري أمان صادرة 
عن الوكالة وما نطاقها؟

ملعايري األمان الصادرة عن الوكالة وضٌع مستمدٌّ من نظامها 

ل الوكالة "أن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع  األسايس الذي يخوِّ

صة  ة يف األمم املتحدة ومع الوكاالت املتخصِّ األجهزة املختصَّ

املعنية، وبالتعاون معها عند االقتضاء، معايري سالمة ]معايري 

أمان[ بقصد حماية الصحة والتقليل إىل أدنى حدٍّ من األخطار 

عىل األرواح واملمتلكات ]...[ وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق 

هذه املعايري".

وتشمل معايري األمان الصادرة عن الوكالة اإلرشادات 

واملتطلبات الخاصة باالستخدامات الطبية لإلشعاع، وتشغيل 

ة ونقلها واستخدامها،  املرافق النووية، وإنتاج املواد املشعَّ

ة. ف يف النفايات املشعَّ والترصُّ

هيكل معايري األمان الصادرة عن الوكالة

تتألَّف معايري األمان الصادرة عن الوكالة من أساسيات األمان، 

ومتطلبات األمان، وأدلة األمان.

وتَُعدُّ أساسيات األمان املنشور الرئييس ضمن سلسلة معايري 

األمان الصادرة عن الوكالة، وتحّدد الهدف األسايس لألمان 

واملبادئ العرشة للوقاية واألمان. وصيغت لغة هذا املنشور 

صص. وهو يعبِّ عن  بطريقٍة مفهومٍة للقارئ غري املتخِّ

األساس الذي تستند إليه معايري األمان وعن مبِّرها املنطقي 

لفائدة شاغلي املناصب الُعليا يف الهيئات الحكومية والرقابية.

وتحدِّد منشورات متطلبات األمان املتطلبات التي يتحتَّم 

استيفاؤها من أجل كفالة وقاية الناس والبيئة، يف الوقت 

الحارض ويف املستقبل عىل السواء. وهذه املتطّلبات تحكمها 

ل شكل وأسلوب هذه  أهداف ومبادئ أساسيات األمان. ويسهِّ
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االستخدام املأمون للتكنولوجيا النووية: دور معايري األمان الصادرة عن الوكالة

املتطلبات استعمال الدول األعضاء لها لوضع أُطرها الرقابية 

قة. الوطنية بطريقة منسَّ

م أدّلة األمان توصياٍت وتوجيهاٍت بشأن كيفية االمتثال  وتقدِّ

ملتطلبات األمان، وتشري إىل وجود توافق دولي يف اآلراء بشأن 

التدابري املوىص بها. وتعرض أدلَّة األمان املمارسات الدولية 

الجيدة، وأفضل املمارسات عىل نحو متزايد، ملساعدة 

املستخدمني الساعني لتحقيق مستويات عالية من األمان.

ن مرسد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة تعريفاً  ويتضمَّ

وإيضاحاً للمصطلحات التقنية املستخَدمة يف معايري أمان 

الوكالة ويف منشورات الوكالة األخرى املتصلة باألمان، كما 

يقدِّم معلوماٍت بشأن استخدام تلك املصطلحات.

كيف توَضع معايري األمان؟ 

تُوضع معايري األمان من خالل عملية تتَّسم باالنفتاح 

والشفافية تتناول جمع املعارف والخبات يف مجال األمان 

وتوليفها وتحقيق التكامل فيما بينها، وهي معارف وخبات 

تُكتسب من االستخدام الفعلي لتكنولوجيات الطاقة النووية 

ومن تطبيق معايري األمان، بما يف ذلك معرفة االتِّجاهات 

ة ذات األهمية من الناحية الرقابية. واملسائل املستجدَّ

ويتمُّ استعراض مسّودات معايري األمان من جانب خمس من 

اللجان املعنية بمعايري األمان وتُتاح عب موقع الوكالة الشبكي 

بحيث تقّدم الدول األعضاء تعليقاتها عليها. ثمَّ تقوم لجنة 

معايري األمان باعتماد معايري األمان، وهي اللجنة التي ترشف 

عىل برنامج معايري األمان برمته. 

واللجان الخمس املعنية بمعايري األمان تغطي األماَن النووي 

)لجنة معايري األمان النووي(، واألمان اإلشعاعي )لجنة معايري 

ة )لجنة معايري أمان  األمان اإلشعاعي(، وأمان النفايات املشعَّ

ة )لجنة معايري أمان  النفايات(، والنقل املأمون للمواد املشعَّ

ب  ب والتصدِّي للطوارئ )لجنة معايري التأهُّ النقل(، والتأهُّ

والتصدِّي للطوارئ(.

وتتألَّف لجنة معايري األمان وكل لجنة من اللجان من خباء 

ومسؤولني معيَّنني من الدول األعضاء، ومن ممثِّلني عن 

منظمات دولية.

وأساسيات األمان ومتطلبات األمان خاضعة ملوافقة مجلس 

محافظي الوكالة.

تطبيق معايري األمان

ال تَُعدُّ معايري األمان الصادرة عن الوكالة ملزمة قانوناً للدول 

األعضاء وإنَّما يجوز لتلك الدول أن تعتمدها، بمحض 

اختيارها، تمهيداً الستخدامها يف لوائحها الوطنية فيما يخصُّ 

أنشطتها الوطنية. لكن تلك املعايري ُملزمة للوكالة فيما يتصل 

بعملياتها الذاتية، وملزمة للدول فيما يتصل بالعمليات التي 

م الوكالة املساعدة فيها. تقدِّ

كذلك تشكِّل معايري األمان الصادرة عن الوكالة أساَس جميع 

مها الوكالة، مثل خدمة االستعراضات  خدمات األمان التي تقدِّ

عملية صياغة معايري األمان الصادرة عن الوكالة

نبذة وخطة عمل تعدُّها األمانة، 

استعراض تجريه لجان املعايري 

ولجنة معايري األمان

 األمانة واملستشارون: 

 صياغة معيار أمان جديد 

أو تنقيح املعيار القائم

إقرار لجنة معايري األمان

 استعراض تجريه 

 لجنة )لجان( معايري 

األمان
الدول األعضاء

الصيغة النهائية

مسودة

مسودة

التعليقات
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االستخدام املأمون للتكنولوجيا النووية: دور معايري األمان الصادرة عن الوكالة

ويمكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات من خالل الصفحة 
 الشبكية الخاصة بمعايري أمان الوكالة باتِّباع الوصلة 

 .https://www.iaea.org/resources/safety-standards 

ن وصالٍت إىل جميع معايري أمان الوكالة باللغة اإلنكليزية،  وتتضمَّ
إىل جانب ما هو متاح منها باللغات اإلسبانية والروسية والصينية 

والعربية والفرنسية.

ة عن معايري أمان الوكالة وعمليات وضعها  كما تقدِّم معلوماٍت عامَّ
واعتمادها. وهناك أيضاً قائمة تبنيِّ الحالة الراهنة ويتمُّ تحديثها 

عىل نحو منتظم. وهي تقدِّم معلوماٍت عن معايري األمان املنشورة 
والحالة الراهنة للمعايري قيد اإلعداد.

وتتيح الواجھة البينية اإللكرتونية للمستخدم بشأن األمان واألمن 
ح محتوى املنشورات والبحث  النوويني للمستخدمني إمكانية تصفُّ

فيها ضمن سلسلة معايري األمان وسلسلة األمن النووي الصادرتني 

.(https://nucleus-apps.iaea.org/nss-oui/) عن الوكالة

الرقابية املتكاملة وخدمة فرقة استعراض أمان التشغيل، 

وترتكز إىل خدمات تعليمية وتدريبية لبناء الكفاءات 

والقدرات الوطنية.

ن اتفاقية األمان النووي واالتفاقية املشرتكة بشأن أمان  وتتضمَّ

ة  ف يف النفايات املشعَّ ف يف الوقود املستهلك وأمان الترصُّ الترصُّ

نها املعايري، وتجعلهما  متطلباٍت مماثلة لتلك التي تتضمَّ

لها  االتفاقيتان ملزمة لألطراف املتعاقدة. ومعايري أمان، التي تكمِّ

هذه االتفاقيات الدولية ومعايري الصناعة واملتطلبات الوطنية 

لة، تريس أساساً متَّسقاً لحماية الناس والبيئة. املفصَّ

ويشرتك مستخدمون آخرون ملعايري األمان الصادرة عن الوكالة 

يف رعاية منظمات وصناعات تقوم بتصميم وتشييد وتشغيل 

مرافق نووية، أو صناعات منخرطة يف استخدامات املصادر 

ة. اإلشعاعية واملشعَّ

تصدر صحائف الوقائع الخاصة بالوكالة عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت

املحرِّرة: آبها ديكسيت  •  التصميم والتخطيط: ريتو كني

  www.iaea.org للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشبكي 

  
أو تابعونا على

www.iaea.org/bulletin أو طالعوا منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التالي

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

الربيد اإللكرتوني: info@iaea.org  •  رقم الهاتف: 0-2600 )1( 43+  •  رقم الفاكس : 2600-7 )1( 43+
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