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عامتوزيع 

 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

وردت من البعثة الدائمة للجمھورية التشيكية لدى الوكالة  رسالة
المبادئ التوجيھية الخاصة ببعض الدول  الدولية للطاقة الذرية حول

 األعضاء بشأن تصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية

 

 

ة   -١ فوية، مؤرخ ذكرة ش ة م ت األمان وبر  ١٨تلّق رين األول/أكت ة ٢٠١٣تش ة للجمھوري ة الدائم ن البعث ، م
الة مؤرخة  دول األعضاء رس ع ال ى جمي م عل ة أن تعمِّ ا من الوكال يكية تطلب فيھ وبر  ١٨التش تشرين األول/أكت

ة، ال ٢٠١٣ واد النووي وردي الم ة م ة مجموع ن رئيس ام م دير الع ى الم ة إل ھ ينوفا موجَّ ا كوش فيرة فيرونيك س
ا،  ـا، وألماني تراليا، وإستوني بانيا، وأس ين، وإس ي، واألرجنت ـِّحاد الروس ات االت ن حكوم ة ع ميغولوفا، بالنياب س

ا، و دا، وآوأوكراني يالروس، آيرلن دا، وب ـا، وبولن ـا، وبلغاريـ ـال، وبلجيكـ ل، والبرتغ ـا، والبرازي ـدا، وإيطاليـ يسلن
ة ـا، والجمھوري لوفاكيا،  وتركيـ ـا، وس ـرك، ورومانيـ ا، والدانم وب أفريقي ا، وجن ة كوري يكية، وجمھوري التش

ـا،  تان، وكرواتيـ ـرص، وكازاخس دا، وقبـ ا، وفنلن ين، وفرنس ربيا، والص را، وص ويد، وسويس لوفينيا، والس وس
ـَّحدة  ة المت ـا، ومالطـة، والمكسيك، والمملك ا العظمى ووكنـــدا، والتفيــا، ولكسمبورغ، وليتوانيـ دا آلبريطاني يرلن

ان،  ة، والياب دة األمريكي ات المتح ـدا، والوالي ـا، وھولنـ ـدا، وھنغاريـ ا، ونيوزيلنـ رويج، والنمس مالّية، والن الش
 ُتقّدم معلومات إضافية عن المبادئ التوجيھية لتلك الحكومات بشأن عمليات النقل النووي. بواليونان،

ا  -٢ ة المعرب عنھ ى ضوء الرغب اخ نص  وعل ي استنس ا يل م فيم ذكورة أعاله، ت فوية الم ذكرة الش ي الم ف
 المذكرة الشفوية وكذلك نص الرسالة ومالحقھا على سبيل إعالم جميع الدول األعضاء.

  

 

  

  
رامج INFCIRC/254/Part 2تتضمـّن الوثيقة أ    واد والب الحاسوبية ، بصيغتھا المعّدلة، مبادئ توجيھية بشأن عمليات نقل المعّدات والم

  المزدوجة االستخدام ذات الصلة بالمجال النووي والتكنولوجيا المتصلة بھا.

تشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة زانغر بصفة مراقبين.ب   
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  األمم المتحدةالبعثة الدائمة للجمھورية التشيكية لدى 
  ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا وسائر المنظمات الدولية في فيينا

  

  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨فيينا، 

 

  1572/2013 الرقم المرجعي: 

ائر المنظمات  ا وس تھدي البعثة الدائمة للجمھورية التشيكية لدى األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروب
الة مؤرخة  ا رس ل إليھ ّرفھا أن تحي الدولية في فيينا تحياتھا إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)، ويش

فيرونيكا كوشينوفا سميغولوفا، رئيسة مجموعة موّردي المواد  وردت من السيدة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨
ة  ى الوثيق ا عل ا إلدخالھ ق عليھ ديالت المتف ول التع ة، ح زء  INFCIRC/254/Part 1النووي ادئ  ١(الج ن المب م

دولية التوجيھية لمجموعة موردي المواد النووية)، بما في ذلك مرفقاتھا، وذلك إلحالتھا إلى المدير العام للوكالة ال
  للطاقة الذرية، السيد يوكيا أمانو.

ائر  ا وس ي أوروب اون ف ة األمن والتع دة ومنظم م المتح دى األم يكية ل ة التش ة للجمھوري ة الدائم ا يشرِّف البعث كم
لة  ا وجدول INFCIRC/254/Part 1المنظمات الدولية في فيينا أن تطلب تعميم الوثيقة المعدَّ ك مرفقاتھ ا في ذل ، بم

  ييرات، إلى جانب رسالة السيدة كوشينوفا سميغولوفا، على الدول األعضاء في الوكالة.مقارنة التغ

ائر المنظمات  وتغتنم البعثة الدائمة للجمھورية التشيكية لدى األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا وس
  تقديرھا. الدولية في فيينا ھذه الفرصة لكي تعرب مجدداً ألمانة الوكالة عن أسمى آيات

  

  

  [ختم]

 

  

  

  المرفقات
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  ٢٠١٤-٢٠١٣رئيسة مجموعة موردي المواد النووية 

  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨براغ، 

  صاحب السعادة،

ا،  ا، وأوكراني ـا، وألماني تراليا، وإستوني بانيا، وأس ين، وإس ي، واألرجنت ـِّحاد الروس ات االت ن حكوم ة ع بالنياب
دا، و ـا، آوآيرلن يالروس، وتركيـ دا، وب ـا، وبولن ـا، وبلغاريـ ـال، وبلجيكـ ل، والبرتغ ـا، والبرازي ـدا، وإيطاليـ يسلن

وب أف ا، وجن ة كوري يكية، وجمھوري ة التش لوفينيا، والجمھوري لوفاكيا، وس ـا، وس ـرك، ورومانيـ ا، والدانم ريقي
ـدا،  ـا، وكنــ تان، وكرواتيـ ـرص، وكازاخس دا، وقبـ ا، وفنلن ين، وفرنس ربيا، والص را، وص ويد، وسويس والس
ـدا،  ا، ونيوزيلنـ رويج، والنمس دة، والن ة المتح يك، والمملك ـة، والمكس ـا، ومالط مبورغ، وليتوانيـ ـا، ولكس والتفيـ

انوھنغ ان، واليون ابقة ٣اريــا، وھولنــدا، والواليات المتحدة، والياب ع المراسالت الس ى جمي ّرفني أن أشير إل ، يش
ووي  ل الن ات النق ة لعملي ادئ التوجيھي اً للمب ا بالتصرف وفق ذات الصلة الواردة من تلك الحكومات بشأن قراراتھ

ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي رف الوكال ن ط ا م ورة حالًي ة المنش ي الوثيق ة ف رة إعالمي ا نش ة) باعتبارھ (الوكال
INFCIRC/254/Rev.11/Part 1.بما في ذلك مرفقاتھا ،  

رت الحكومات المذكورة تعديل الفقرة  واد  ١(أ) من الجزء ٣وقد قرَّ وّردي الم ة لمجموعة م ادئ التوجيھي من المب
 وفيما يلي النص الجديد: ‘.المادية معايير لمستويات الحماية’، والمرفق جيم ‘الحماية المادية’النووية 

  بداية النص:

  الحمايـــة المادية

جميع المواد والمرافق النووية المبّينة في قائمة المواد الحساسة المتفق عليھا ينبغي إخضاعھا لمستويات  (أ)-٣
ة ذات الصلة، ال  اًل بتوصيات الوكال رخيص، عم دون ت الحماية المادية الفعالة من أجل منع استخدامھا وتداولھا ب

  .INFCIRC/225سيما التوصيات الواردة في الوثيقة 

  المرفق جيم

  معايير لمستويات الحماية المادية

وتدعو  الغرض من الحماية المادية للمواد النووية ھو منع استخدام وتداول ھذه المواد من دون ترخيص. -١
ة ذات ٣الفقرة  اًل بتوصيات الوكال (أ) من وثيقة المبادئ التوجيھية إلى تطبيق مستويات الحماية المادية الفعالة عم

 .INFCIRC/225الصلة، ال سيما التوصيات الواردة في الوثيقة 

  نھاية النص

اء من الجزء  ديل المرفق ألف والمرفق ب ذلك تع ة م ١وقررت الحكومات المذكورة أعاله ك ادئ التوجيھي ن المب
لمجموعة موردي المواد النووية (قائمة المواد الحساسة)، لكي تحّدد بشكل أوضح معيار التنفيذ الذي تعتبره جميع 

  الحكومات المشاِركة في المجموعة أداة أساسية للوفاء بالمبادئ التوجيھية، وذلك على النحو التالي:
 
 تشارك المفوضية األوروبية ورئيس لجنة زانغر بصفة مراقبين.    ٣
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  المرفق ألف:

 تخدام" التكنول اريف، "اس ا.التع ة  وجي ف كلم ي تعري تخدمة ف ف المس ير "واو" العط ن تفس يمك
ة من أجل  "االستخدام" على أن جميع االحتماالت المسرودة ضمن ھذا التعريف ينبغي أن تكون قائم

تخدام". ه "اس ى أن ا عل اط م ار نش ي  اعتب ف، فينبغ ن التعري ود م ط المقص ن ق م يك ك ل ا أن ذل وبم
 طف "أو".االستعاضة عن "واو" العطف بحرف الع

 تقرة النظائر" السابقة الصيغة د" المس ع تشمل ال ق د .الصلة ذات الحاالت جمي ذا عن استعيض وق  ھ
ر ر اآلن التعبي ر" بتعبي رى عناص ذي ،"أخ رَّف ال ى ُيع ه عل ع" أنَّ ر جمي رى العناص ر األخ  غي

  ".والبلوتونيوم واليورانيوم الھيدروجين

 "ابق، في ".الحاسوبية البرامج على ضوابط ة ضوابط كانت الس واد قائم ً  تسري الحساسة الم  ضمنا
 الحاسوبية البرامج ضبط التغيير ھذا ويجعل ".تكنولوجيا" باعتبارھا الخاصة الحاسوبية البرامج على

  .أھميتھا تزايد عن وتعبيًرا األخرى المنظومات مع تماشًيا صريًحا،

  :باء المرفق

 اعالت"  -١-١ ة المف ة النووي ر ".الكامل ي الرئيسي التغيي ذا ف دخل ھ و الم تثناء حذف ھ ة" اس  الطاق
ور، جملة سيضمن الذي األمر ،"الصفرية ا أم اعالت أنَّ  منھ ي المف ود دورة تستخدم الت وم وق  الثوري
  .لضوابط خاضعة اأيضً  ستكون

 قائمة أن لتوضيح المدخل ھذا في اإليضاحية الملحوظة توسيع تم ".النووية المفاعالت أوعية"  -٢-١ 
واد ة الم ي الحساس ة تغط اعالت أوعي ر بصرف المف ن النظ ة ع ا ضغطھا درج مل وأنھ ة تش  أوعي
  .بالمفاعالت الخاصة المائعة واألنابيب الضغط

 اعالت الخاصة الضغط أنابيب"  -٥-١ ة بالمف دخل ھو  ".النووي ذا الم رات في ھ الغرض من التغيي
اعالت وُتسَتخدم  ضمان أن تكون أنابيب التدفق مشمولة. وب المف أنابيب التدفق في بعض تصاميم قل

  النووية من أجل احتواء عناصر أو مجمعات الوقود وإنشاء قنوات تبريد منفصلة.

 ووي الوقود كسوة"  -٦-١ رات صيغت ".الن ذا في التغيي دخل ھ  للضبط الحالي النطاق لتوضيح الم
ز أنابيب تركيبة أو بكمية المتعلق وم فل نَقح النص ويتضمَّن .الزركوني بائك أنابيب الم وم س  الزركوني
  .الصغيرة العينات على النقل عمليات وَيقُصر

 د مضخات"  -٧-١ دائي المبرِّ رات أو االبت دوِّ ر ".الم ذا في األول التغيي دخل ھ رات يضيف الم دوِّ  الم
ى اق إل ذا نط دخل ھ ا .الم ر أم اني التغيي الغرض") ذات ومضخات(" الث ه ف و من اق ضمان ھ  االتس

  .األخرى اللغات إلى الترجمة وتبسيط

 ات"  -٨-١ ن ة المكوِّ اعالت الداخلي ة للمف ر ".النووي ي التغيي ذا ف دخل ھ ه الم ب غرض نص، ترتي  ال
نات أمثلة قائمة إلى المائعة األنابيب وأضاف   .النووية للمفاعالت الداخلية المكوِّ
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 المعنى أصبح ".الحرارة مبادالت"  -٩-١  ً د يكون ربما المدخل لھذا السابق النص ألن اآلن واضحا  ق
  .للضبط الخاضعة ھي وحدھا البخار مولِّدات بأن االنطباع أعطى

 االستخدام عامة مفردات إلحاق إلى السابقة الصيغة أدت ".النيوترونات عن الكشف أجھزة"  -١٠-١ 
  .المشمولة ھي وحدھا الكشف أجھزة تكون أن الجديدة الصيغة وتضمن .التصدير بضوابط

 نات"  -١١-١  إلى الخارجية الحرارية الدروع التغيير ھذا يضيف ".النووية للمفاعالت الداخلية المكوِّ
  .جديد منفصل مدخل أنھا على الحساسة المواد قائمة

 ذا في التغييرات ".النووية المفاعالت في لالستعمال صالح غرافيت"  -٢-٢ دخل ھ  الثغرات تسد الم
  الصالح الغرافيت من كبيرة لكميات التدريجي باالقتناء ستسمح كانت التي السابق النص في الموجودة
  .النووية المفاعالت في لالستعمال

 محتواھا تغيِّر وال التنضيد على المدخالت ھذه في التغييرات تقتصر  -٤-٣ – ١-٣.  

 م"  -٥-٣ اس نظ ات قي ة النيوترون ة لمراقب يف ".المعالج ذا أُض دخل ھ د الم مان الجدي ة لض  تغطي
ريحة نظم ص اس ل ات قي ممة النيوترون ة أو المص دَّ ا المع ا خصيًص تخدامھا إلدراجھ ع واس نظم م  ال
  .المعالجة إعادة محطات في المعالجة لمراقبة المؤتمتة

 اج مصانع"  -٤ ود عناصر إنت ووي الوق دات الن مة والمع ة أو المصمَّ دَّ ً  المع ا ا خصيص  يضمن ".لھ
يس للضبط تخضع أن المدخل ھذا في التغيير ات فقط ل دَّ تم المستخدمة المع واد لخ ة الم  داخل النووي
ً  وإنما الكسوة   .الكسوة إلنتاج المستخدمة المعدات أيضا

  م انع" -٥ القس ائر فصل مص وم نظ ي اليوراني وم أو الطبيع تنفد اليوراني واد أو المس طارية الم  االنش
ة أو المصممة والمعدات الخاصة دَّ ً  المع ا، خصيصا زة بخالف لھ ة األجھ رات شملت ".التحليلي  التغيي

ي داخل ف واردة الم من ال م ض ن ٥ القس ة م واد قائم ة الم دداً  الحساس ن ع رات م ابع ذات التغيي  الط
ة تقنية تغييرات على األخرى التغييرات وانطوت .التحريري ى رامي ز إل  إضافة أو/و الضوابط تعزي

  .للضبط الخاضعة للتكنولوجيا البديل التنفيذ حاالت تشرح صريحة لغة

  ى أُضيف ".المغنطيسي التعليق محامل" -أ-٢-١-٥ ذا إل دخل ھ ر الم ق محامل تعبي  المغنطيسي التعلي
مة ة أو المصمَّ   .الغازية المركزية الطاردات مع الستخدامھا خصيًصا المعدَّ

 ر ".الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات"  -٣-٢-٥ ذا في التغيي دخل ھ ه يوسع الم ذلك ليشمل نطاق  ك
  .منفاخية بسدادات المزودة غير اإلغالق صمامات

 ثه على ضوء التغييرات في التكنولوجيا. "ُمغيِّرات التردد".  -٥-٢-٥   التغييرات في ھذا المدخل تحدِّ

  دروجين وكبريتيد الماء تبادل أبراج"  -١-٦ ق ".الھي رات تتعل ذا في التغيي دخل ھ ة بحجم الم  وتركيب
  .مختلفة مواد استخدام إمكانية لمراعاة التبادل أبراج

 واد ذات  ".األمونيا توليف محوالت"  -٩-٦ ة الم ھذا التغيير يحذف محوالت توليف األمونيا من قائم
مة أو ُمَعّدة خصيًصا إلنتاج  االستخدام المزدوج ويضيفھا إلى قائمة المواد الحساسة عندما تكون مصمَّ
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ة ولدواعي الوضوح يرد، مـُستنسخ الماء الثقيل. ة المعّدل اً في الملحق، النص الكامل للمبادئ التوجيھي
ات  ة لعملي ادئ التوجيھي ى المب ـِلت عل ي أُدخ رات الت ة التغيي ى "جدول مقارن ا، باإلضافة إل ومرفقاتھ

  النقل النووي".

ً  تتصرف أن أعاله الواردة الحكومات قررت وقد ادئ وفقا ة للمب ى المنقحة التوجيھي ذا عل ذ وأن النحو، ھ ذه تنّف  ھ
ً  التوجيھية المبادئ   .منھا بكلٍّ  الخاصة الوطنية للتشريعات وفقا

درك – القرار ھذا اتخاذھا عند – المعنية والحكومات ً  ت ا ً  إدراك ا ة في اإلسھام ضرورة تام  مع االقتصادية التنمي
 األخرى النووية المتفجرة األجھزة من غيرھا أو النووية األسلحة انتشار في األشكال من شكل بأي اإلسھام تفادي
 مجال عن التحريف عدم أو االنتشار عدم تأكيدات مسألة تنحية وضرورة نووي، إرھاب أعمال إلى تحريفھا أو

  .التجارية المنافسة

ا ق وفيم ارة يتعل ل بالتج اق داخ اد نط ي، االتح تقوم األوروب ات س ي الحكوم ي الت اء دول ھ ي أعض اد ف  االتح
  .االتحاد في أعضاء كدول التزاماتھا ضوء على القرار ھذا بتنفيذ األوروبي

ا  وسأكون ممتنة لكم لو تفّضلتم بتعميم نص ھذه المذكرة وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة إلطالعھ
  .INFCIRC/254/Rev.12/Part 1عليھا، باعتبارھا الوثيقة 

  .التقدير آيات أسمى عن مجدداً  لكم ألعرب الفرصة ھذه أغتنم أن أود أعاله، المذكورة الحكومات عن وبالنيابة

  االحترام، وافر بقبول وتفضلوا

  

  ]توقـيع[

 

  سميغولوفا كوشينوفا فيرونيكا السفيرة
 النووية المواد موّردي مجموعة رئيس
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 المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي

ووي  -١ ينبغي تطبيق المبادئ األساسية التالية الخاصة بالضمانات وضوابط التصدير على عمليات النقل الن
ة ضوابط  ا، في حال ة وتطبيقھ ائزة ألسلحة نووي ر ح ة غي ى أي دول لمية إل لالستخدام في األغراض الس

واد  أي دولة. إعادة النقل، على عمليات النقل إلى ة بصادرات الم وفي ھذا الصدد، وضع الموردون قائم
  الحساسة.

 الحظر على المتفجرات النووية

ينبغي للموردين أال يأذنوا بنقل المفردات المبيَّنة في قائمة المواد الحساسة أو التكنولوجيا المتصلة بھا إال  -٢
أنھا أن بناًء على توكيدات حكومية رسمية من الجھات المتلقية ت ي من ش ستبعد صراحة االستخدامات الت

 تؤدي إلى إنتاج أي جھاز تفجيري نووي.

 الحمايـــة المادية

واد قائمة في المبينة النووية والمرافق المواد جميع  (أ) -٣ ا المتفق الحساسة الم أن توضع  ينبغي عليھ
رخيصالحماية المادية الفعالة لمنع استخدامھا وتداولھا بدون مستويات تحت  بتوصيات عمالً  ت

 .INFCIRC/225الواردة في الوثيقة التوصيات  الصلة، ال سيما الوكالة ذات

د. (ب)   ك البل ة ذل إال  المسؤولية عن تنفيذ تدابير الحماية المادية في البلد المتلقي ھي مسؤولية حكوم
ة  أنه، لتنفيذ الشروط المتفق عليھا فيما بين الموردين، ينبغي أن تكون مستويات ة المادي الحماي

 التي يجب أن تقوم عليھا ھذه التدابير موضوع اتفاق بين المورد والمتلقي.

ل  (ج)   ق بنق ا يتعل وح فيم ؤوليات بوض د المس ة لتحدي ات خاص ع ترتيب ة وض ل حال ي ك ي ف ينبغ
 المفردات المبيَّنة في قائمة المواد الحساسة.

 الضمانات

ينبغي أال يقوم الموردون بنقل أي مفردات مبيَّنة في قائمة المواد الحساسة أو تكنولوجيا متصلة  (أ) -٤
ة إبھا  ائزة ألسلحة نووي ة إلى دولة غير ح ذ مع الوكال اق ناف ة اتف ة المتلقي دى الدول ان ل ال اذا ك

تخدمة يقضي بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة المس
ل  في أنشطتھا السلمية في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وينبغي أال يأذن الموردون بعمليات نق

 من ھذا القبيل إال بعد الحصول على توكيدات حكومية رسمية من المتلقـّي تفيد بما يلي:

 ـّز النف دخل في حي ـّقي أن ي ى المتل ـّن عل ذكور أعاله، تعي اق الم اذ أنه إذا وجب إنھاء االتف
ة  ة للوكال ة التابع ة القائم ات الضمانات النموذجي ى اتفاق تند إل ة يس ع الوكال وداً م اً معق اتفاق
ـّاسة  واد الحس ة الم ي قائم ـَّنة ف ردات المبي ع المف ى جمي مانات عل ق الض ي بتطبي يقض
والتكنولوجيا المتصلة بھا المنقولة من جانب المورد أو المعالجة أو المـُنتجة أو المستخدمة 

 إطار عمليات النقل ھذه؛ في
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  ورد ى الم اً، وجب عل د ممكن م يع وأنه إذا قّررت الوكالة أن تطبيق الضمانات التابعة لھا ل
ه أن  .مالئمةوالمتلقـّي أن يضعا تدابير تحقـّق  وإذا لم يقبل المتلقـّي تلك التدابير، وجب علي

واد  يسمح بناء على طلب المورد بإعادة المفردات المنقولة والمستمدة ة الم المبيـَّنة في قائم
 الحسـّاسة إلى وضعھا السابق.

ة  (ب)   رة الفرعي ائزة ألسلحة ٤ينبغي أال يـُؤَذن بعمليات النقل التي تشملھا الفق ر ح ة غي ى دول (أ) إل
دما  ك عن تثنائية، وذل ي حاالت اس ذكور إال ف وع الم اق ضمانات من الن ديھا اتف يس ل ة ول نووي

ى إورية ألمان تشغيل المرافق القائمة، وتـُعتبر عمليات النقل ضر ة عل ذا كانت الضمانات مطبَّق
أذنوا  تلك المرافق. تھم أن ي أذنوا  –وينبغي أن يقوم الموردون بالتبليغ عما اذا كان في ني أو ال ي

 بمثل ھذه العمليات، كما ينبغي أن يلتمسوا المشورة في ھذا الصدد حسب االقتضاء. –

رعيتين إال تنطبق السياسة المشار  (ج)   رتين الف ا في الفق ود ٤(أ) و٤ليھ ات أو العق ى االتفاق (ب) عل
ي  ة ف ان/أبريل  ٣المبرم اريخ. ١٩٩٢نيس ك الت ل ذل ت أو  أو قب ي التزم دان الت ة البل ي حال وف

ة  تلتزم بالوثيق د  INFCIRC/254/Rev.1/Part 1س ان/أبريل  ٣بع ذه ١٩٩٢نيس ق ھ ، ال تنطب
 ال على االتفاقات التي صيغت (أو تـُصاغ) بعد تاريخ التزامھا بتلك الوثيقة.السياسة إ

ة  (د)   رة الفرعي ا في الفق ا السياسة المشار إليھ ق عليھ ي ال تنطب ات الت (أ) ٤ينبغي، بموجب االتفاق
ة ٤(ب) و٤(انظر الفقرتين الفرعيتين  ة في قائم ردات المبيَّن (ج))، أال يقوم الموردون بنقل المف

ذا كانت مشمولة بضمانات الوكالة وحيث تكون إال إواد الحساسة أو التكنولوجيا المتصلة بھا الم
ة  ة.  GOV/1621أحكام المدة والتغطية متسقة مع الوثيق ـّد الصادرة عن الوكال ك، يتعھ ع ذل وم

ات (أ) بموجب تلك االتفاق٤الموردون بالعمل على تنفيذ السياسة المشار إليھا في الفقرة الفرعية 
 في أبكر وقت ممكن.

 يحتفظ الموردون بحق تطبيق شروط توريد إضافية كسياسة وطنية. (ھ)  

 يقوم الموردون، بشكل مشترك، بإعادة النظر في شروطھم المشتركة للضمانات عند االقتضاء. -٥

 ضوابط خاصة على الصادرات الحساسة

ل المرافق  -٦ رّوي في نق واد الحساسة ينبغي أن يمارس الموردون سياسة الت ا والم دات والتكنولوجي والمع
ي  ة األخرى، وبخاصة ف ة النووي زة التفجيري ة أو األجھ لحة النووي تعمال ألغراض األس الصالحة لالس
ن  ة م ارات رفض قائم كل موضوعاً إلخط ى أراضيھا تش ات عل ة كيان ا للدول ون فيھ ي تك االت الت الح

ادئ  ٢اإلخطارات المنصوص عليھا في الجزء  ة من المب وويين مقدم وردين الن ة لمجموعة الم التوجيھي
 من أكثر من حكومة واحدة من الحكومات المشاركة في مجموعة الموردين النوويين.

ة،  (أ)   ادة المعالج راء وإع ق اإلث ل مراف وردون بنق أذن الم ي أن ي ة، ال ينبغ ذه السياس ياق ھ ي س ف
ا ق، إذا ك ك المراف ين بتل ا المتعلقت دات والتكنولوجي ل والمع ل، بك ى األق ي، عل ي ال يف ن المتلق

 المعايير التالية:
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ه  ‘١’     ال كامل اللتزامات ة وفي امتث أن يكون طرفاً في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي
 بموجب المعاھدة؛

أن ال يكون قد أشير إليه في تقرير من أمانة الوكالة يجري النظر فيه من جانب مجلس  ‘٢’    
اره مخالً بالتزاماته باالمتثال التفاق الضمانات المبرم معه، وال محافظي الوكالة، باعتب

اذ خطوات  ى اتخ دعوه إل افظين ت أن يكون ال يزال موضوع قرارات من مجلس المح
لمي  ابع الس ي الط ة ف اء الثق مانات أو لبن ة بالض ه المتعلق ال اللتزامات افية لالمتث إض

ه أمان د أبلغت عن ة ال تستطيع لبرنامجه النووي، وال أن يكون ق ة بوصفه دول ة الوكال
 ً ا ا. الوكالة حالي رم معھ اق الضمانات المب ا اتف ذ فيھ ار في  أن تنف ذا المعي ق ھ وال ينطب

ت  ي وق دولي ف ن ال ة أو مجلس األم افظي الوكال ا مجلس مح رر فيھ ي يق االت الت الح
ي  ووي للمتلق امج الن لمية للبرن راض الس أن األغ ة بش مانات كافي د ض ه توج ق أن الح

وم  بشأن امتثاله اللتزاماته المتعلقة بالضمانات.و رة، ال يشير مفھ ذه الفق وألغراض ھ
ق  اوف تتعل ر مخ أنھا أن تثي ن ش ي م رة الت االت اإلخالل الخطي ى ح "اإلخالل" إال إل

 باالنتشار؛

أن يكون متقيداً بالمبادئ التوجيھية لمجموعة الموردين النوويين وقد أبلغ مجلس األمن  ‘٣’    
رار مجلس  الدولي ذي حدده ق ى النحو ال ى الصادرات عل ة عل ذ ضوابط فعال بأنه ينف

 ؛١٥٤٠األمن الدولي 

ى ضمانات بشأن عدم  ‘٤’     ومتين يشتمل عل ين الحك اً ب ورد اتفاق رم مع الم د أب أن يكون ق
ادة  االستخدام ألغراض التفجير، وبشأن سريان الضمانات الفعالة إلى األبد، وبشأن إع

 النقل؛

ى  ‘٥’     تند إل ا تس ا بينھم أن يكون قد التزم للمورد بتطبيق معايير للحماية المادية متفق عليھ
 المبادئ التوجيھية الدولية الراھنة؛

ة  ‘٦’     ان الدولي ات األم داً باتفاقي ة ومتقي ة للوكال ان التابع ايير األم زم بمع د الت ون ق أن يك
 المقبولة.

ات  (ب)   رخيص لعملي ال الت ي احتم ر ف دى النظ ار ل الء االعتب ع إي وردين، م ي للم ذه، ينبغ ل ھ النق
رات  ـ) و٤للفق ق ١٠(أ) و٦(ھ ين لضمان أن تكون مراف تفيدين المحتمل ، أن يتشاوروا مع المس

ط، مع  لمية فق اً استخدامھا لألغراض الس ادة المعالجة معتزم راء وإع ومعدات وتكنولوجيا اإلث
 د الوطني، ألي عوامل ذات صلة قد تنطبق.إيالء االعتبار أيضاً، وفقاً لتقديرھا على الصعي

سيبذل الموردون جھوداً خاصة دعماً للتنفيذ الفعال لضمانات الوكالة المتعلقة بمرافق أو معدات  (ج)  
رتين  ا يتفق مع الفق ادة المعالجة، وينبغي، بم ادئ  ١٤و  ٤أو تكنولوجيا اإلثراء أو إع من المب

ات و التوجيھية، أن يكفلوا طابعھا السلمي. في ھذا الصدد، ينبغي أن ال يرخص الموردون لعملي
املة،  اق ضمانات ش اذ اتف ز النف د أدخل حي ي ق ون المتلق دما يك رة، إال عن ذه الفق اً لھ ل، وفق النق
ك،  ار ذل ي انتظ ذ، ف وذجي، أو ينف افي النم ول اإلض ى البروتوك تند إل افياً يس والً إض وبروتوك
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ة ا إقليمًيكالة، تشمل ترتيًباتفاقات ضمانات مناسبة بالتعاون مع الو واد النووي ا بشأن حصر الم
 ومراقبتھا، على النحو الذي يوافق عليه مجلس محافظي الوكالة.

دات أو ١٧وفقاً للفقرة  (د)   ل مرافق أو مع ات نق ة عملي ل بداي (ب) من المبادئ التوجيھية ينبغي، قب
وردون اور الم ة، أن يتش ادة المعالج راء أو إع ا اإلث أن  تكنولوجي اركة بش ات المش ع الحكوم م

 األحكام والشروط ذات الصلة بعدم االنتشار المنطبقة على النقل.

وردون  (ھ)   إذا أريد نقل مرافق أو معدات أو تكنولوجيا إثراء أو إعادة معالجة، فينبغي أن يشجع الم
د و/أو مشاركة م ة أخرى المتلقين على أن يقبلوا، كبديل للمحطات الوطنية، مشاركة المورِّ الئم

ا  متعددة الجنسيات في المرافق الناتجة. ة (بم وردون أيضاً األنشطة الدولي ع الم وينبغي أن يشجِّ
 فيھا أنشطة الوكالة) المتعلقة بمراكز دورة الوقود اإلقليمية المتعددة الجنسيات.

 ترتيبات خاصة بشأن تصدير مرافق ومعدات وتكنولوجيا اإلثراء

رة  جميع -٧ واردة في الفق ا  ٦الدول التي تستوفي المعايير ال دات وتكنولوجي ل مرافق ومع ة لنق أعاله مؤھل
ادئ  ويدرك .اإلثراء قاً مع مب اه يجب أن يكون متس واردة أدن ات الخاصة ال ق الترتيب الموردون أن تطبي

ل أي تط والمعاھدة عدم االنتشار، وال سيما المادة الرابعة منھا.  وردين يجوز أن ُيبِط ق من جانب الم بي
 .٦للترتيبات الخاصة التالية حقوق الدول التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 

ى  أن ينبغي به، خاصة تكنولوجيا أو معدات أو إثراء، مرفق فيما يتعلق بنقل (أ)   وردون إل يسعى الم
أو  المنقول، المرفق تشغيل أو تعديل يتم المتلقية بأن ال الدولة الحصول على تعھد ملزم قانوناً من

ـُثرى يورانيوم إلنتاج تلك التكنولوجيا، على مرفق يتضمن تلك المعدات أو قائم أي د  بنسبة م تزي
ى  اإلثراء أو . ٪٢٠عل ق الخاص ب ك المرف اء ذل ى تصميم وبن وردون إل ي أن يسعى الم وينبغ

ة إ اً، إمكاني رى المعدات الخاصة به بحيث تتعذر، إلى أقصى حد ممكن عملي وم مث اج يوراني نت
 ٪.٢٠بنسبة تزيد على 

تج  (ب)   ا تن ة ثبت أنھ راء معين ا إث ى تكنولوجي فيما يتعلق بنقل مرفق إثراء أو معدات إثراء قائمة عل
 ، ينبغي للموردين:٢٠٠٨كانون األول/ديسمبر  ٣١اليورانيوم المثرى على نطاق واسع حتى 

ة المرتبطة أن يجتنبوا، بالقدر الممكن عملياً، نقل   )١(     تكنولوجيا التصميم والصنع التمكيني
 بتلك البنود؛

راء   )٢(     دات إث ول مع ى قب ب عل اق مناس ى اتف ين عل ن المتلق ول م ى الحص عوا إل أن يس
يح  روط ال تت غيل، بش ل للتش راء قاب ق إث ة، أو مرف ات تمكيني ة، أو تكنولوجي حساس

 استنساخ المرافق أو تمكِّن من ذلك االستنساخ.

ي     غيل  وينبغ ب والتش ة، أو لضمان التركي راض الرقابي ة لألغ ات الالزم ادل المعلوم تم تب أن ي
 المأمونين للمرفق، بالقدر الالزم من دون الكشف عن التكنولوجيا التمكينية.



NSG Part 1 
 ٢٠١٣حزيران/يونيه 

-٥- 
 

ى  (ج)   د عل ة تعتم راء تعاوني ات إث ين، مؤسس ردين أو مجتمع وا، منف اركين أن يقيم وز للمش يج
ى تكنولوجيا إثراء معّينة لم ي ى نطاق واسع حت رى عل وم المث انون  ٣١ثبت أنھا تنتج اليوراني ك

رة ٢٠٠٨األول/ديسمبر  دات الناتجة خاضعا للفق ل للمرافق والمع (ب) في ٧؛ وسيصبح أي نق
ي. وذج األول ل نشر النم ا قب رة  موعد أقصاه م و، ألغراض الفق ي ھ وذج األول (ج) من ٧والنم
تم تش ة أو المبادئ التوجيھية، نظام أو مرفق ي ة التقني د اإلمكاني ة لتأكي د معلومات تقني غيله لتولي

 الجدوى لعملية الفصل الخاصة بالفصل الواسع النطاق لنظائر اليورانيوم.

ة تسھيل      دة بغي راء جدي ا إث ل تكنولوجي ة نق ويجوز للموردين اقتراح ترتيبات بديلة تتعلق بمراقب
واردة في وينبغي أن ت التعاون في مجال تكنولوجيا اإلثراء. ك ال ة لتل ات معادل ذه الترتيب كون ھ

وستستعرض  (ب)، وينبغي استشارة مجموعة الموردين النوويين بشأن ھذه الترتيبات.٧الفقرة 
الحكومات المشاركة الترتيبات الخاصة بتصدير مرافق ومعدات وتكنولوجيا اإلثراء، وذلك كل 

ام  ن ع داء م نوات ابت را٢٠١٣خمس س ة التغيي ا ، بغرض معالج ي تكنولوجي ي تحدث ف ت الت
 اإلثراء والممارسات التجارية.

رة  (د)   ي الفق اة ف ات المتوخ ذ الترتيب د تنفي ه عن وردون أن درك الم راء  ٧ي اريع اإلث ق بمش ا يتعل فيم
ذه  ي ھ ركاء ف وزة الش ة بح ا التمكيني ون التكنولوجي ن أن تك دة، يمك ة والجدي ة القائم التعاوني

تنادً المشاريع ويتم تبادلھا ونقلھ ك اس وا ذل ى أن يفعل نھم، إذا اتفق الشركاء عل ات ا بي ى عملي ا إل
نھم. ة بي رارات القائم اذ الق ى  اتخ ن أن ينطوي عل وم يمك راء اليوراني وردون أن إث درك الم وي

ذه يمكن  ل ھ سالسل توريد تخص إنتاج ونقل المعدات الالزمة لمرافق اإلثراء وأن عمليات النق
  ت الصلة من ھذه المبادئ التوجيھية.ا باألحكام ذاأن تتم، رھنً 

ينبغي أن يبذل الموردون جھوداً خاصة لكفالة التنفيذ الفعال لضمانات الوكالة في مرافق اإلثراء  (ھ)  
رتين  ة. ١٥و ١٤التي يتم التوريد لھا، بما يتفق مع الفق ادئ التوجيھي ل  من المب ق بنق ا يتعل وفيم

ة الم ة مًعمنشأة إثراء، ينبغي أن تعمل الدول ة المتلقي دة والدول ذ تصميم ورِّ تم تنفي ا لضمان أن ي
دة  وبناء المرفق المنقول بطريقة تسھِّل تطبيق ضمانات الوكالة. وينبغي أن تتشاور الدولة المورِّ

والدولة المتلقية مع الوكالة حول سمات التصميم والبناء ھذه في أقرب وقت ممكن خالل مرحلة 
ال ة ح ى أي ق، وعل راء. تصميم المرف ق اإلث اء مرف دء بن ل ب ي أيًض قب دة وينبغ ورِّ ة الم ا للدول

واد  ة الم ة لحماي دابير فعال ى وضع ت ة عل ة المتلقي اً لمساعدة الدول ة أن تعمال مع والدولة المتلقي
 من المبادئ التوجيھية. ١٥و ١٣والمرافق النووية، بما يتفق مع الفقرتين 

دى  (و)   وردون من أن ل ات ينبغي أن يتأكد الم وق الترتيب ادل أو تف ة تع ة قائم ات أمني ين ترتيب المتلق
ل  تخدام أو النق ن االس ا م ق والتكنولوجي ة المراف ھم لحماي وردين أنفس ك الم ة بأولئ الخاص

 المتعارضين مع القوانين الوطنية للدولة المتلقية.

 قسم التعاريف:  

رة    ذ الفق ارة "مؤسسة ٧لغرض تنفي ي عب ة، تعن ادئ التوجيھي دً  من المب ة" جھ راء تعاوني ا للتطوير أو إث
اإلنتاج مشتركاً بين عدة بلدان أو عدة شركات (حيثما تكون اثنتان من الشركات على األقل مسجلتين في 

  ويمكن أن تكون تلك المؤسسة اتحاد دول أو اتحاد شركات أو شركة متعددة الجنسيات. بلدين مختلفين).
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دة أو  ة ضوابط على المواد المورَّ زة التفجيري ة أو األجھ المشتقة الصالحة لالستعمال ألغراض األسلحة النووي
 النووية األخرى

من أجل تحقيق أھداف ھذه المبادئ التوجيھية وإتاحة الفرص لمواصلة الحد من مخاطر االنتشار، ينبغي  -٨
درجوا  اً، أن ُي اً وعملي ك مالئم ان ذل ى ك وردين، مت واد  –للم د الم ات توري ي اتفاق د ف ة أو توري النووي

ة  ة النووي زة التفجيري ة أو األجھ لحة النووي تعمال ألغراض األس واد صالحة لالس تج م ي تن ق الت المراف
ادة معالجة  –األخرى  ات بشأن إع ى ترتيب د والمتلقي عل أحكاماً تدعو إلى إبرام اتفاق متبادل بين المورِّ

وية أو األجھزة التفجيرية النووية األخرى، أي مواد ذات صلة صالحة لالستعمال ألغراض األسلحة النو
 أو تخزين ھذه المواد أو تغييرھا أو استخدامھا أو نقلھا أو إعادة نقلھا.

 ضوابط على إعادة النقل

اًء  )أ( -٩ ا، إال بن ينبغي أال ينقل الموردون مفردات من قائمة المواد الحساسة، أو تكنولوجيا متصلة بھ
 في حالة:على توكيد من المتلقي بأنه 

 إعادة نقل ھذه المفردات أو التكنولوجيا المتصلة بھا،  )١(    

 أو      

نقل مفردات مبيـّنة في قائمة المواد الحساسة مستمدة من مرافق َنَقلَھا المورد أصالً، أو   )٢(    
  بمساعدة معدات أو تكنولوجيا َنَقلَھا المورد أصالً؛

ا أو  د نقلھ ي أعي ورد بالنسبة يكون متلقي المفردات الت ا الم ي طلبھ دات الت دم نفس التوكي د ق ة ق ردات المنقول المف
 لعملية النقل األصلية.

 ينبغي، باإلضافة إلى ذلك، أن تـُطلب موافقة المورد على ما يلي: (ب)  

ة   )١(     ا وأي عملي أي إعادة نقل لمفردات من قائمة المواد الحساسة أو لتكنولوجيا متصلة بھ
ة نقل مشار اليھا في  رة الفرعي ق الضمانات ٢(أ) (٩الفق ة ال تطلب تطبي ) من أي دول

 (أ) من ھذه المبادئ التوجيھية كشرط للتوريد؛٤الشاملة وفقاً للفقرة الفرعية 

اإلثراء أو   )٢(     ة ب لة المتعلق ا ذات الص دات أو التكنولوجي ق أو المع ل للمراف ادة نق وأي إع
تمدة إعادة المعالجة أو إنتاج الماء الثقيل، وأ ه مس وع ذات ي نقل لمرافق ومعدات من الن

د؛  من مفردات منقولة أصالً من جانب المورِّ

وأي إعادة نقل للماء الثقيل أو المواد الصالحة لالستعمال ألغراض األسلحة النووية أو   )٣(    
 األجھزة التفجيرية النووية األخرى.

رة ال (ج)   ي الفق ـّن ف ة المبي ق الموافق ـّن، لضمان ح ة يتعي ات بعضھا ٩فرعي دم الحكوم (ب)، أن تق
 لبعض توكيدات فيما يتعلق بأي نقل أصلي ذي صلة.
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ـّاسة  (د)   واد الحس ة الم ـُحّددة في قائم ردات الم ل المف ينبغي للموردين أن ينظروا في الترّوي في نق
اة دات المعط اً للتوكي ا خالف ـُعاد نقلھ أن ي بموجب  والتكنولوجيا المتصلة بھا إذا كان ثمة خطر ب

ة ٩الفقرتين الفرعيتين  ة مالئم ـّد ضوابط وطني (أ) و(ج) نتيجة إلخفاق المتلـّقي في وضع وتعھ
 .١٥٤٠وفعـّالة لعمليات التصدير والشحن العابر، حسبما حّددھا قرار مجلس األمن الدولي 

 مبدأ عدم االنتشار

ة، ينبغي  -١٠ ادئ التوجيھي ذه المب ام األخرى لھ ردات بغض النظر عن األحك ل المف وردون بنق أذن الم أال ي
ن تساھم  ل ل المحددة في قائمة المواد الحساسة أو التكنولوجيا المتصلة بھا إال إذا اقتنعوا بأن عمليات النق
ال  ام بأعم ـُحرَّف بھدف القي ن ت ة ول ة النووي زة التفجيري في انتشار األسلحة النووية أو غيرھا من األجھ

 إرھابية نووية.

 التنفيذ

وائح  -١١ ك ل ي ذل ا ف ة، بم ادئ التوجيھي ـّال للمب ذ الفع ة لضمان التنفي دابير قانوني وردين وضع ت ي للم ينبغ
  ترخيص عمليات التصدير، وتدابير اإلنفاذ، والعقوبات على االنتھاكات.

  

 أنشطة الدعم

 دعم الوصول إلى المواد النووية لالستخدام في األغراض السلمية

واد ينبغي للموردين أن ييسر -١٢ ى الم ة، الوصول إل ادئ التوجيھي ذه المب ا ھ ي ترمي إليھ ة الت اً للغاي وا، وفق
ة  النووية بغية استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، وأن يشجعوا، في نطاق أحكام المادة الرابع

ة من معاھدة عدم االنتشار، الجھات المتلقية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السوق التجاري ة الدولي
ود  ووي دون المساس بسوق الوق ود الن ى خدمات الوق ة المتاحة للحصول عل ات الدولي ائر اآللي ومن س

  العالمية.

  المادي األمن

 المتعلقة المعلومات تبادل خالل من النووي األمنينبغي أن يشجع الموردون التعاون الدولي في مجاالت  -١٣
ة والمعدات المواد واستعادة النقل، أثناء النووية المواد وحماية المادي، باألمن  وينبغي .المسروقة النووي

ى نطاق أوسع على االنضمام الموردون يعزز أن ة الصكوك ال ة ضمنھا ومن الصلة، ذات الدولي  اتفاقي
ة ة الحماي واد المادي ة، للم ى باإلضافة النووي ذ إل ة تنفي ه INFCIRC/225 الوثيق تم ب ذي ي و ال ى النح ، عل

ى آخر.تعديلھا من  ي  وقت ال ائر األنشطة ذات الصلة الت ك األنشطة وس ة تل وردون بأھمي ويعترف الم
 تضطلع بھا الوكالة في سبيل منع انتشار األسلحة النووية ومكافحة تھديد اإلرھاب النووي.
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 دعم فعـّالية ضمانات الوكالة

وينبغي أن يدعم الموردون  الوكالة. ينبغي أن يبذل الموردون جھوداً خاصة لدعم التنفيذ الفعال لضمانات -١٤
ة ة لحصر ومراقب ا الوطني ى تحسين نظمھ  أيضاً الجھود التي تبذلھا الوكالة لمساعدة الدول األعضاء عل

 المواد النووية وزيادة الفعالية التقنية للضمانات.

ادة مالءم   ة الضمانات وبالمثل، ينبغي أن يبذل الموردون كل جھد لدعم الوكالة في مجال المضي في زي
ي  ة الت ادرات المالئم ة، ودعم المب و السريع في عدد المرافق النووي على ضوء التطورات التقنية والنم

 تستھدف تحسين فعالية ضمانات الوكالة.

 سمات تصميم المحطات المبيـّنة في قائمة المواد الحسـّاسة

ة في قائ -١٥ ييدھا ينبغي أن يشجع الموردون مصممي وصانعي المرافق المبين ى تش واد الحساسة عل ة الم م
ذلك. ة ك ات اإلرھابي اة خطر الھجم ع مراع ة، م ة المادي ق الضمانات وتعزز الحماي ة تيسر تطبي  بطريق
واد  ة الم ي قائم ة ف آت  المبّين ميم المنش ة بتص ات المتعلق ة المعلوم ززوا حماي وردين أن يع ي للم وينبغ

ذلك. الحساسة، وأن يشددوا على الجھات المتلقية بضرورة ام ب ة أن  القي وردون أيضاً بأھمي ويعترف الم
 المبّينة في قائمة المواد الحساسة سمتي األمان وعدم االنتشار. المرافقيشمل تصميم وتشييد 

 ضوابط التصدير

وابط   -١٦ عوا لض رورة أن يخض ـّين بض ى المتلق ّددوا عل ر، أن يش ى األم ا اقتض وردين، حيثم ي للم ينبغ
دولي التصدير، حسبما جاء  رار مجلس األمن ال ة ١٥٤٠تحديدھا في ق ـَّنة في قائم ردات المبي ل المف ، نق

تمدة  ـّاسة والمس واد الحس ة الم ة في قائم المواد الحسـّاسة والتكنولوجيا المتصلة بھا ونقل المفردات المبين
وردون  من مرافق نَقلَھا المورد أصالً، أو بمساعدة معّدات أو تكنولوجيا نَقلھا المورد أصالً. ويـُشجـَّع الم

دولي  رار مجلس األمن ال م بموجب ق اء بااللتزامات الخاصة بھ ـّين للوف ى المتلق على تقديم المساعدة إل
 حيثما اقتضى األمر وكان ذلك مالئماً. ١٥٤٠

 المشاورات

يذ ينبغي أن يبقى الموردون على اتصال وتشاور عبر القنوات العادية بشأن األمور المتصلة بتنف  (أ) -١٧
 ھذه المبادئ التوجيھية.

ة  (ب)  اً، مع الحكومات األخرى المعني ك مالئم نھم ذل ا رأي أي م وردون، كلم ينبغي أن يتشاور الم
ة  زاع أو حال بشأن حاالت حساسة معينة، لضمان أال تساھم أية عملية نقل في مخاطر نشوب ن

 عدم استقرار.

 (و) أدناه:دون اإلخالل بأحكام الفقرات الفرعية (د) إلى  (ج) 

  ة ادئ التوجيھي ذه المب اتج عن ھ اھم الن اك للتف ه حدث انتھ د واحد أو أكثر أن إذا اعتقد مورِّ
اء  ين بإنھ ام أحد المتلق ووي، أو قي از ن ة انفجار جھ يما في حال د والمتلقي، ال س بين المورِّ
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وراً  وردون ف ر  ضمانات الوكالة بصورة غير قانونية أو انتھاكھا، ينبغي أن يتشاور الم عب
وردون  القنوات الدبلوماسية لتحديد وتقدير حقيقة ومدى االنتھاك المزعوم. ـَّع الم كما يـُشج

ا  ـُعلن عنھ م ي ووي ل ود ن طة دورات وق ة أو أنش واد نووي فت م ا اكتش اور حيثم ى التش عل
 للوكالة أو حيثما اكتشف نشاط تفجيري نووي.

  ة يمكن أن تنطوي ورھناً بالنتيجة المبكرة لھذه المشاورات، لن يتصّرف الموردون بطريق
 على إخالل بأي تدبير قد يتخذه موردون آخرون بشأن اتصاالتھم الجارية مع ذلك المتلقي.
واد  ة الم ي قائم ـَّنة ف ردات مبي ل مف ات نق ق عملي ي تعلي ورد أن ينظر ف ل م ا ينبغي لك كم

رة  ى (١٧الحسـّاسة في الوقت الذي تكون فيه المشاورات بموجب الفق ك إل ة، وذل ج) جاري
 حين اتفاق الموردين على القيام بتصٍد مالئم.

  ي وردين، واضعين ف ي للم ائج، ينبغ ن نت اورات م ذه المش ه ھ ا تتوصل إلي ى م اًء عل وبن
اعتبارھم المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوكالة، أن يتفقوا على رد مالئم وإجراء 

 النقل النووي إلى ذلك المتلقي. محتمل، يمكن أن يتضمن إنھاء عمليات

ه، ينبغي  (د)   إذا أفادت الوكالة بأن أحد المتلقـّين يخّل بالتزامه باالمتثال التفاق الضمانات الخاص ب
ا  للموردين النظر في تعليق نقل المفردات المبيـَّنة في قائمة المواد الحسـّاسة إلى تلك الدولة بينم

ن جا ث م د البح ة قي ك العملي ون تل ة.تك ب الوكال وم  ن ير مفھ رة، ال يش ذه الفق راض ھ وألغ
 "اإلخالل" إال إلى حاالت اإلخالل الخطيرة التي من شأنھا أن تثير مخاوف تتعلق باالنتشار؛

ي  (ھ)   دول الت ى ال ـّاسة إل يؤيد الموردون تعليق عمليات نقل المفردات المبيـَّنة في قائمة المواد الحس
دم االنتشار والضمانات في المجال النووي، مدركين بأن المسؤولية تنتھك التزاماتھا المتعلقة بع

دولي. ة أو مجلس األمن ال ان بالحكومات الوطني رارات منوطت ذه الق ق  والسلطة بشأن ھ وينطب
ن  اً م ة أي افظي الوكال س مح ا مجل ـّخذ فيھ ي يت االت الت ي الح ه الخصوص، ف ى وج ك، عل ذل

 اإلجراءين التاليين:

 ه حدث عدم أن يقرر، بموجب ال فقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، أن
ة  ه في حال ّددة تجعل امتثال في الدولة المتلقية، أو يشترط على المتلقـّي اتـّخاذ إجراءات مح

 امتثال اللتزاماته الرقابية؛

 يلزم  أن يقّرر أن الوكالة غير قادرة على التحقـّق من أنه لم يحدث أي تحريف لمواد نووية
إخضاعھا للضمانات، بما في ذلك الحاالت التي تكون فيھا اإلجراءات المـُتخـّذة من جانب 

 المتلقـّي قد جعلت الوكالة غير قادرة على االضطالع بمھمتھا الرقابية في تلك الدولة.

اذ مجلس واحد شھر غضون في استثنائي عام اجتماع وسُيعقد       افظين اإلجراء، من اتخ  المح
ات ويجرون الحالة الموردون سيستعرض فيه الذي ين السياسات مقارن ة ب  ويتخذون الوطني
 .رد مالئم بشأن اقرارً 
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(ب) من ٤ال تسرى أحكام الفقرة الفرعية (ھـ) أعاله على عمليات النقل بموجب الفقرة الفرعية  (و)  
 المبادئ التوجيھية.

تج تلزم موافقة إجماعية إلدخال أي تغييرات  على ھذه  -١٨ المبادئ التوجيھية، بما في ذلك أي تغييرات قد تن
 .٥من عملية إعادة النظر المذكورة في الفقرة 
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 المرفق ألف
 قائمة المواد الحساسة المشار إليھا في المبادئ التوجيھية

 ملحوظات عامة

ات.  -١ ل أجزاء المكون ا  ينبغي أال ينتفي الھدف من ھذه الضوابط من جراء نق ة م وسوف تتخذ كل حكوم
ل  دف، وستواصل العم ذا الھ وغ ھ عھا من إجراءات لبل ي ألجزاء بوس ى تعريف عمل ى التوصل إل عل

  المكونات، يمكن أن يستخدمه جميع الموردين.

النوع ) من المبادئ التوجيھية، ينبغي أن يكون المفھوم من عبارة ٢(ب)(٩وباإلشارة إلى الفقرة الفرعية   -٢
ة  ذاته ات الفيزيائي ى العملي ة عل أنھا الحاالت التي تكون فيھا عمليات التصميم أو التشييد أو التشغيل قائم

  أو الكيميائية ذاتھا المحددة في "قائمة المواد الحساسة" أو على مثل تلك العمليات.

رّ   -٣ وّردون يق ة الم ة، بالعالق ا الوثيق ات بعض يخص فيم ائر، فصل عملي ين النظ انع ب دات المص  والمع
 المستخدمة" األخرى العناصر" نظائر بفصل الخاصة وتلك اليورانيوم إلثراء المستخدمة والتكنولوجيا
ة لألغراض ة البحثي ا والطبي ن وغيرھ ر الصناعية األغراض م ة غي ي .النووي ذا وف ي الصدد، ھ  ينبغ
وّردين وا أن للم دابيرھم يستعرض ة ت ة، القانوني ا بعناي ا بم وائح فيھ رخيص ل دير الت ات بالتص  وممارس
ي النظائر فصل أنشطة يخص فيما وأمنھا، التكنولوجيا/المعلومات تصنيف " أخرى عناصر" تشمل الت
ً  المالئمة الحماية تدابير تنفيذ من التحقق بغية ا وفقا وب ھو لم درك .مطل وّردون وي دابير أن الم ة ت  الوقاي

 حيث من مطابقة معينة، حاالت في ستكون،" أخرى عناصر" تشمل التي النظائر فصل ألنشطة المالئمة
ى االّطالع يرجى( .اليورانيوم إثراء مجال في المستخدمة لتلك الجوھر ة الملحوظة عل واردة التمھيدي  ال

ً  .)الحساسة المواد قائمة من ٥ القسم في رة من) أ( الفرعية للفقرة ووفقا ادئ من ١٧ الفق ة، المب  التوجيھي
 في الموحدة واإلجراءات للسياسات للترويج االقتضاء، حسب اآلخرين، الموّردين مع الموّردون يتشاور
ال ل مج ة نق انع وحماي دات المص ا والمع ة والتكنولوجي ى المنطوي ائر فصل عل رى عناصر" نظ  ".أخ
وخى أن وينبغي وردون يت ً  الم ي الواجب الحرص أيضا ي الحاالت ف ى تنطوي الت تخدام عل دات اس  مع

راء عمليات عن ناشئة وتكنولوجيا وم إث ر أخرى أغراض في الستخدامھا اليوراني ة، غي ل من نووي  قبي
  .الكيميائية الصناعات

 ضوابط التكنولوجيا

ن الفحص  در م نفس الق ة ل ي القائم ردة واردة ف أي مف راً ب اً مباش ة ارتباط ا" المرتبط ل "التكنولوجي سيخضع نق
 ذي تسمح به التشريعات الوطنية.والرقابة الذي ستخضع له المفردة ذاتھا، إلى الحد ال

ة"، وال ة العام دخل "ضمن الملكي ي ت ات الت ى المعلوم ا" عل ل "التكنولوجي ق ضوابط نق وث  ال تنطب ى "البح عل
 ."العلمية األساسية

ى وباإلضافة ل ضوابط إل ا" نق باب" التكنولوجي ق ألس دم تتعل ار بع ووي، االنتش ي الن وردين ينبغ ززوا أن للم  يع
واردة المرافق وتشغيل وتشييد تصميم في الستخدامھا التكنولوجيا ھذه حماية ة في ال ى الحساسة المرافق قائم  عل
  .بذلك القيام بضرورة المتلقية الجھات على يشددوا أن وينبغي اإلرھابية، الھجمات خطر فيه يراعى نحو
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 الضوابط على البرامج الحاسوبية

ً  المرتبطة" الحاسوبية البرامج" نقل سيخضع در لنفس القائمة في الواردة البنود من بند بأي مباشراً  ارتباطا  من الق
ً  ذاته، البند له يخضع الذي والرقابة الفحص    .الوطنية التشريعات به تسمح لما وفقا

ى  ق عل ة" وال تنطب ة العام وال تنطبق ضوابط نقل "البرامج الحاسوبية" على المعلومات التي تدخل ضمن "الملكي
 ".لمية األساسية"البحوث الع

 التعاريف

ة البحوث" ية العلمي ي –" األساس ال تعن ة األعم ة أو التجريبي ي النظري ا ُيضطلع الت ارف الكتساب اأساًس بھ  مع
ي ھدف لتحقيق اأساسً  موجھة تكون أن دون المشاھدة، وللحقائق للظواھر األساسية بالمبادئ جديدة  أو محدد عمل
  .محددة غاية

  بجميع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل: يتعلق –“" االستحداث”

 التصميم 
 بحوث التصميم 
 تحليل التصميم 
 مفاھيم التصميم 
 تجميع النماذج األولية واختبارھا 
 خطط اإلنتاج التجريبية 
 بيانات التصميم 
 عملية تحويل بيانات التصميم إلى منَتج 
 تصميم األنساق 
 التصميم التكاملي 
 التراتيب النسقية 

ة الملكية ضمن" ي –" العام ذه تعن ارة ھ ذا في العب ا” السياق ھ رامج” أو" التكنولوجي ي" الحاسوبية الب  أتيحت الت
ود أي وضع دون ى قي رھا عل ى نش اق عل ع نط ود( .أوس ة القي وق المتعلق ِرج ال النشر بحق ا" ُتخ  أو" التكنولوجي

  ").العامة الملكية نطاق" من" الحاسوبية البرامج"

رامج" ة الب ة – "الدقيق ة مجموع ن متتابع ات م ية، التعليم ة األساس ي محفوظ تودع ف دأ خاص، مس ذ ويب ذه تنفي  ھ
  .التعليمات سجل في المرجعية البرنامج تعليمات بإدراج التعليمات

  .والبلوتونيوم واليورانيوم الھيدروجين غير األخرى العناصر جميع – "األخرى العناصر"

  

  



NSG Part 1 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

-١٣- 

 مثل:يعني جميع مراحل اإلنتاج  –"اإلنتاج" 

 التشييد 
 ھندسة اإلنتاج 
 التصنيع 
 اإلدماج 
 (التركيب) التجميع 
 التفتيش 
 االختبار 
 توكيد الجودة 

ل شكل على عملية لتنفيذ التعليمات من متتابعة مجموعة – "البرنامج" ذ قاب ي، حاسوب بواسطة للتنفي  أو إلكترون
  .النحو ھذا على للتنفيذ قابل شكل إلى تحويلھا يمكن

رامج" من أكثر أو واحد من مكونة مجموعة يعني" الحاسوبي البرنامج" رامج" أو" الب ة الب ة" الدقيق  أي في المثبت
  .التعبير وسائط من ملموس وسط

ي: –"المساعدة التقنية"  ا يل ل م ة، والخدمات  قد تأخذ أشكاال مث ة العملي دريب، والمعرف ارات، والت يم، والمھ التعل
 .االستشارية

 المساعدة التقنية" على نقل "بيانات تقنية".قد تنطوي " ملحوظة: 

ات" ة البيان د –" التقني ذ ق كاالً  تأخ ل أش ات مث ة، المخطط ط، النموذجي وم والخط ة، والرس اذج، البياني  والنم
ادالت، ميمات والمع فات والتص ية، والمواص ات الھندس ات والكتيب ة والتعليم جلة أو المكتوب ي المس ائط ف  أو وس

  .فقط القراءة ذاكرات أو الشرائط أو األسطوانات مثل أخرى أجھزة

ردة من  –"التكنولوجيا"  اج" أو "استخدام" أي مف ة من أجل "استحداث" أو "إنت تعني المعلومات المحددة الالزم
 ويمكن أن تكون ھذه المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية". المفردات الواردة في القائمة.

تخدام"  ص)، أو  –"االس يانة (الفح ع)، أو الص ي الموق ب ف ك التركي ي ذل ا ف ب (بم غيل، أو التركي ي التش يعن
  اإلصالح، أو الترميم، أو التجديد.
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 المواد والمعدات

 المادة المصدرية والمادة االنشطارية الخاصة  -١

 للطاقة الذرية:وفقاً للتعريف الوارد في المادة العشرين من النظام األساسي للوكالة الدولية   

 "المادة المصدرية" -١-١

ة؛    ي الطبيع ود ف ائر الموج زيج النظ ى م وي عل وم المحت درية" اليوراني ادة المص ارة "الم د بعب ُيقص
؛ والثوريوم؛ وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون في شكل فلز ٢٣٥واليورانيوم المستنفد من النظير 

ر من  أو خليط فلزات أو مركـَّب كيماوي أو ى واحدة أو أكث وي عل ادة أخرى تحت ـَّزة؛ وأي م ادة مرك م
رى  ادة أخ ر؛ وأي م ى آخ ين إل ن ح افظين م س المح ا مجل ي يقررھ ز الت ة التركي ابقة بدرج واد الس الم

 يقررھا مجلس المحافظين من حين إلى آخر.

 "المادة االنشطارية الخاصة" -٢-١

ادة االنشطارية الخاصة ‘١’   ارة "الم ومُيقصد بعب وم٢٣٩-" البلوتوني وم ٢٣٣-؛ واليوراني ؛ واليوراني
النظيرين  رى ب واد ٢٣٣أو  ٢٣٥المث ن الم ر م دة أو أكث ادة واح ى م وي عل ادة تحت ؛ وأي م

ر أن  ر؛ غي ى آخ ين ال ن ح افظين م س المح ا مجل رى يقررھ طارية أخ ادة انش ابقة، وأي م الس
 ية.مصطلح "المادة االنشطارية الخاصة" ال يشمل المادة المصدر

النظيرين  ‘٢’   رى ب وم المث ارة "اليوراني د بعب د ٢٣٣أو  ٢٣٥ُيقص ى أح وي عل وم المحت " اليوراني
ى  ٢٣٣أو  ٢٣٥النظيرين  رين إل ذين النظي رة مجموع ھ ا نسبة وف ة تكون معھ ا بكمي أو كليھم

 في اليورانيوم الطبيعي. ٢٣٨إلى النظير  ٢٣٥أكبر من نسبة النظير  ٢٣٨النظير 

اض المبادئ التوجيھية، ُتستثنى المفردات المحددة في الفقرة الفرعية (أ) أدناه، وصادرات غير أنه ألغر  
رة  يَّن، خالل فت قٍّ مع ٍد متل ى أي بل دما  ١٢المواد المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة إل شھراً، عن

 تقل عن الحدود المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:

 ٪.٨٠بنسبة تركيز تتجاوز  ٢٣٨-حتوي على النظير بلوتونيومالبلوتونيوم الذي ي (أ)  

والمواد االنشطارية الخاصة عند استخدامھا بكميات بالغرام أو كميات أقل كمكونات استشعارية     
 في األجھزة؛

اج      ل إنت والمواد المصدرية التي تقتنع الحكومة بأنھا ال ُتستخدم إال في األنشطة غير النووية، مث
 أو الخزفيات؛السبائك 

 غراماً فعاالً؛ ٥٠    مادة انشطارية خاصة (ب)  
 كيلوغرام؛ ٥٠٠    يورانيوم طبيعي    
 كيلوغرام؛ ١٠٠٠   اليورانيوم المستنفد    
  كيلوغرام. ١٠٠٠       الثوريوم    
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 المعدات والمواد غير النووية -٢

ي  بيان مفردات المعدات والمواد غير النووية الذي اعتمدته الحكومة ھو   ات الت الي (الكمي ى النحو الت عل
 تقل عن المستويات الموضحة في المرفق باء ُتعتبر غير ذات شأن من الناحية العملية):

ـاء،  -١-٢ ـق بــــ ر المرفــ ا (انظ ة خصيصاً لھ دَّ ات المصممة أو المع دات والمكون ة والمع اعالت النووي المف
 )؛١القسم 

 )؛٢للمفاعالت (انظر المرفق باء، القسم المواد غير النووية الالزمة  -٢-٢

ر  -٣-٢ ا (انظ اً لھ ة خصيص دَّ ممة أو المع دات المص ع، والمع عَّ ود المش ر الوق ة عناص ادة معالج انع إع مص
 )؛٣المرفق باء، القسم 

ر  -٤-٢ ا (انظ اً لھ ة خصيص دَّ دات المصممة أو المع ة، والمع اعالت النووي ود المف اج عناصر وق مصانع إنت
 )؛٤، القسم المرفق باء

ة  -٥-٢ طارية الخاص واد االنش تنفد أو الم وم المس ي أو اليوراني وم الطبيع ائر اليوراني ل نظ انع فص مص
ة خصيصاً لھا، بخالف األجھزة التحليلية (انظر المرفق باء، القسم   )؛٥والمعدات المصممة أو المعدَّ

ة مصانع إنتاج أو تركيز الماء الثقيل والديوتيريوم ومركبات  -٦-٢ دَّ دات المصممة أو المع الديوتيريوم والمع
 )؛٦خصيصاً لھا (انظر المرفق باء، القسم 

وم  -٧-٢ ائر اليوراني مصانع تحويل اليورانيوم والبلوتونيوم الستخدامھما في صنع عناصر الوقود وفصل نظ
مين  ي القس ذكور ف و الم ى النح اً  ٥و ٤عل دة خصيص دات المصممة أو المع والي، والمع ى الت ا عل لھ

 ).٧(انظر المرفق باء، القسم 
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 المرفق باء
 إيضاح المفردات الواردة في قائمة المواد الحساسة

نة في   "المواد والمعدات" من المرفق ألف) ٢القسم (كما ھي مبيَّ
 

ة خصيصاً لھا  -١   المفاعالت النووية والمعدات والمكونات المصممة أو المعدَّ

  ملحوظة تمھيدّية 

اء   ت، أو الم ل الغرافي تخدم (مث دئ المس ة حسب المھ اعالت النووي واع المف ف أن ن توصيف مختل يمك
تخدام  دم اس ف، أو ع اء الخفي ل، أو الم ة أو الثقي ل الحراري ا (مث ات فيھ ف النيوترون ا)، أو طي أي منھ

السريعة) أو نوع المبرد المستخدم (مثل الماء، أو الفلز السائل، أو الملح المصھور، أو الغاز)، أو حسب 
ار). اعالت االختب اعالت البحوث ومف ك أن  وظيفتھا أو نوعھا (مثل مفاعالت القوى ومف ويقصد من ذل

ق تدخل كل ھذه األنواع  ا انطب ة حيثم وده الفرعي د وكل بن ذا البن ة ضمن نطاق ھ اعالت النووي من المف
 وال يتحكم ھذا البند في مفاعالت االندماج. ذلك.

 المفاعالت النووية الكاملة -١-١

  ھي مفاعالت نووية قادرة على العمل بحيث تحافظ على تفاعل متسلسل انشطاري محكوم ومتداوم.  

 ملحوظة إيضاحية 

من   االً يتض ه اتص لة ب ل أو المتص اء المفاع ل وع ودة داخ ردات الموج اً المف ووي" أساس ل الن "المفاع
رد  ى المب مباشراً، والمعدات التي تتحكم في مستوى القدرة داخل القلب، والمكونات التي تحتوي عادة عل

 االبتدائي لقلب المفاعل أو تتصل به اتصاالً مباشراً أو تتحكم فيه.

 الصادرات 

م تصدير المجموعة الكاملة من  المفردات الرئيسية المندرجة ضمن ھذه الحدود إال وفقاً لإلجراءات ال يت 
قائمة بالمفردات  ١١-١إلى  ٢-١وترد في الفقرات الفرعية من  المنصوص عليھا في المبادئ التوجيھية.

ا ر إال وفق فة تعريفاً وظيفياً والتي ال تصدَّ ا  الداخلة ضمن ھذه الحدود المعرَّ لإلجراءات المنصوص عليھ
ادئ  في المبادئ التوجيھية. ا في المب ق اإلجراءات المنصوص عليھ وتحتفظ الحكومة لنفسھا بحق تطبي

فة تعريفاً وظيفياً.  التوجيھية على مفردات أخرى تدخل ضمن ھذه الحدود المعرَّ

 أوعية المفاعالت النووية -٢-١

ي  ة، أو األجزاء الرئيس ذلك الغرض، المصممة أو ھي األوعية المعدني ة المنَتجة داخل  ورشة تصنيع ل
ة  رة الفرعي ي الفق وارد ف ه ال ووي، حسب تعريف واء قلب المفاعل الن ة خصيصاً الحت دَّ أعاله،  ١-١المع

 أدناه. ٨-١وكذلك المكونات الداخلية للمفاعل ذات الصلة حسب تعريفھا الوارد في الفقرة الفرعية 
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 ملحوظة إيضاحية 

ة الضغط  ٢-١بند يغطي ال  ة بصرف النظر عن درجة الضغط، ويشمل أوعي اعالت النووي ة المف أوعي
رأس وعاء المفاعل، باعتباره أحد أجزاِء  ٢-١ويشمل البند  وأنابيب المائع الساخن الخاصة بالمفاعالت.

 وعاِء المفاعل الرئيسية المنَتجة في ورشة تصنيع.

 النوويةآالت تحميل وتفريغ وقود المفاعالت  -٣-١

ه    ووي، حسب تعريف ود في المفاعل الن ة خصيصاً إلدخال الوق دَّ ة المصممة أو المع دات المناول ھي مع
 أعاله، أو إلخراجه منه. ١-١الوارد في الفقرة الفرعية 

 ملحوظة إيضاحية  

اً المفردات المشار إليھا أعاله يمكنھا العمل أثناء تشغيل المفاعل أو عند استخدام خصائص متطورة    تقني
ك  ل تشغيل المفاعل كتل ة قب ب ود المركَّ لتحديد المواضع أو ضبطھا بما يسمح بإجراء عمليات تحميل الوق

 التي ال تتاح فيھا عادة مشاھدة الوقود أو معاينته مباشرة.

 قضبان ومعدات التحكم في المفاعالت النووية -٤-١

ل اال   ة خصيصاً، أو الھياك دَّ ات ھي القضبان المصممة أو المع ا، أو آلي ة لھ ة الالزم ة أو التعليقي رتكازي
ب  ة حس اعالت النووي ي المف طار ف ة االنش تحكم بعملي بان لل ه القض ب توجي بان، أو أنابي ك القض تحري

 أعاله. ١-١تعريفھا الوارد في الفقرة الفرعية 

 أنابيب الضغط الخاصة بالمفاعالت النووية -٥-١

ة أو مصممة أنابيب ھي   ً  معدَّ واء خصيصا لٍّ من الحت ود عناصر ك د الوق رِّ دائي والمب  المفاعل، في االبت
  .أعاله ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفه حسب

 ملحوظة إيضاحية  

ع ضغط عند تشغيلھا يمكن بحيث مصممة الوقود قنوات من أجزاء ھي الضغط أنابيب   في يتجاوز مرتف
  .ميغاباسكال ٥ األحيان بعض

 النوويكسوة الوقود  -٦-١

بائك أو الزركونيوم فلز من مصنوعة) أنابيب مجموعات( أو أنابيب ھي   وم س  مصممة وتكون الزركوني
ة أو ً  معدَّ رة في الوارد تعريفه حسب المفاعل، داخل للوقود ككسوة لالستخدام خصيصا ة الفق  ١-١ الفرعي

  .كغم ١٠ على تزيد وبكميات أعاله،

وم من المصنوعة الضغط أنابيب انظر :حاشية  ائع أنابيب وانظر. ٥-١ في الزركوني ـالساخ الم ـف نـ  يـ
٨-١.  
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 ملحوظة إيضاحية  

وم المستخدمة في    بائك الزركوني وم أو األنابيب المصنوعة من س األنابيب المصنوعة من فلز الزركوني
وم عن  المفاعالت النووية تتكون من زركونيوم تقل فيه عموماً نسبة ى الزركوني وم إل ى  ١وزن الھفني إل

 جزء. ٥٠٠

رات -٧-١ د االبتدائي أو المدوِّ  مضخات المبرِّ

ووي    دائي داخل المفاعل الن د االبت رِّ ر المب ة خصيصاً لتمري دَّ دورات مصممة أو مع ھي مضخات أو م
 أعاله. ١-١حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 

 ملحوظة إيضاحية  

ة خصيصاً تشمل    دورات مضخات أو مدورات مصممة أو معدَّ اء، وم ردة بالم اعالت المب مضخات للمف
ائل. الفلز الس ردة ب اعالت المب ة للمف ية وميكانيكي خات كھرمغناطيس از، ومض ردة بالغ اعالت المب  للمف
ع  ر لمن انع تسّرب واحد أو أكث ة بم دة مغلف ى مضخات ذات نظم معق دات عل ويمكن أن تشتمل تلك المع

ة  دائي، ومضخات محّرك د االبت رِّ ي. تسرب المب ة بقصور ذات ب، ومضخات ذات نظم كتلي ور معلَّ بموت
اً للقسم الثالث من الجزء األول من القسم الفرعي  ا وفق ويشمل ھذا التعريف المضخات المـُصّدق عليھ

NB  ة ات من الفئ انيكيين (١(المكّون ة للمھندسين الميك ة األمريكي ة الجمعي اً ASME) من مدون )، أو وفق
 لمعايير مكافئة.

 مكونات الداخلية للمفاعالت النوويةال -٨-١

ووي    ة خصيصاً الستخدامھا في المفاعل الن ھي "المكونات الداخلية للمفاعل النووي" المصممة أو المعدَّ
ة لقلب  الفرعية أعاله. ١-١حسب تعريفه الوارد في الفقرة  دة الداعم ال، األعم ى سبيل المث وتشمل، عل

بكية، المفاعل، وقنوات وقوده، وأنابيب موائ ه الش عه السائلة، ودروعه الحرارية، وعارضاته، وألواح قلب
 وألواحه االنتشارية.

 ملحوظة إيضاحية  

"المكونات الداخلية للمفاعل النووي" ھي ھياكل رئيسية تقع داخل وعاء المفاعل وتقوم بوظيفة واحدة أو   
ه انسياب ود، وتوجي ى تراصف الوق وفير  أكثر كدعم قلب المفاعل، والمحافظة عل دائي، وت د االبت رِّ المب

 دروع لحماية وعاء المفاعل من اإلشعاعات، وتوجيه األجھزة المرّكبة داخل القلب.

 مبادالت الحرارة -٩-١

ة خصيصاً الستخدامھا في دائرة المبرد االبتدائية أو الوسيطة   أ)(   ھي مولدات بخار مصممة أو معدَّ
 أعاله. ١-١الفقرة الفرعية للمفاعل النووي حسب  تعريفه الوارد في 

ة   (ب)   د االبتدائي رِّ رة المب ة خصيصاً الستخدامھا في دائ دَّ ھي مبادالت حرارة أخرى مصممة أو مع
 أعاله. ١-١للمفاعل النووي حسب  تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 
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 ملحوظة إيضاحية  

ة أو مصممة مولدات ھي البخار مولدات   ً  معدَّ  التغذية ماء إلى المفاعل في المتولدة الحرارة لنقل خصيصا
ً  والمجھزة  التوليد السريعة المفاعالت حالة وفي. البخار توليد ألغراض د، وسيطة بأنشوطة أيضا  للتبري

   .الوسيطة الدائرة في البخار مولد يقع

ي ويمكن   اعالت ف ردة المف از المب ادل استخدام بالغ ل حرارة مب ى الحرارة لنق ة أنشوطة إل ة غازي  ثانوي
ً  تحرك ً  توربينا   .غازيا

ل    ة للمفاعل، مث نظم الداعم وال يشمل نطاق التحكم بالنسبة لھذا البند مبادالت الحرارة المستخدمة في ال
 نظام التبريد الخاص بحاالت الطوارئ أو نظام تبريد حرارة االضمحالل.

 أجھزة الكشف عن النيوترونات  -١٠-١

ة    دَّ ممة أو مع زة مص ي أجھ يض ھ تويات ف د مس ھا لتحدي ات وقياس ن النيوترون ف ع اً للكش خصيص
 أعاله. ١-١النيوترونات داخل قلب المفاعل حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية 

 ملحوظة إيضاحية  

اس    وم بقي ي تق ا والت اعالت وخارجھ وب المف ودة داخل قل زة الكشف الموج د أجھ ذا البن اق ھ مل نط يش
ة  ٤١٠كبير، وذلك كالمعھود من مستويات الفيض في نطاق  ع الواحد في الثاني نيوترون للسنتيمتر المرب

ر. ١٠١٠الواحدة إلى  زة  نيوترون للسنتيمتر المربع الواحد في الثانية الواحدة أو أكث ارة األجھ وتشير عب
رة  وارد في الفق ه ال ة الموجودة خارج القلب إلى تلك التي توجد خارج قلب المفاعل حسب تعريف الفرعي

  أعاله ولكنھا تقع داخل التدريع البيولوجي. ١-١

 الدروع الحرارية الخارجية -١١-١

ً  معدة أو مصممة" خارجية حرارية دروع"   اعالت في لالستخدام خصيصا ة المف  التعريف حسب النووي
  .االحتواء أوعية لحماية وكذلك الحرارة فقدان من للتقليل ١-١ الفقرة في الوارد

 إيضاحيةملحوظة   

"الدروع الحرارية الخارجية" ھي ھياكل كبيرة توضع فوق وعاء المفاعل للتقليل من فقدان الحرارة من   
 المفاعل وتخفيض درجة الحرارة داخل وعاء االحتواء.

 المواد غير النووية الالزمة للمفاعالت -٢

 الديوتيريوم والماء الثقيل -١-٢

بات أخرى للديوتيريوم تزيد في أي    المقصود ھو الديوتيريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتيريوم) وأي مركَّ
، وذلك من أجل االستخدام داخل ٥٠٠٠إلى  ١منھا نسبة ذرات الديوتيريوم إلى ذرات الھيدروجين على 
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ات ١-١المفاعل النووي حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية  ى  أعاله، بكمي د عل وغرام  ٢٠٠تزي كيل
 شھراً. ١٢من ذرات الديوتيريوم، يتلقاھا أي بلد خالل أي فترة مدتھا 

 غرافيت صالح لالستعمال في المفاعالت النووية -٢-٢

ه أفضل من    ذي يكون مستوى نقائ ورون، وتكون  ٥ھو الغرافيت ال افئ الب ون من مك أجزاء في الملي
وارد ،  ٣غرام/سم ١٫٥٠كثافته أكبر من  ه ال وذلك من أجل االستخدام داخل المفاعل النووي حسب تعريف

 كيلوغرام. ١أعاله، بكميات تتجاوز  ١-١في الفقرة الفرعية 

 ملحوظة إيضاحية  

توفية للمواصفات    ت المس ت صادرات الغرافي ا اذا كان ة م دد الحكوم ة الصادرات، تح ألغراض مراقب
 نووية أم ال. المبيَّنة أعاله ھي لالستخدام في مفاعالت

ابه كمجموع م   تثناء م عب يمكن تحديد مكافئ البورون (م ب) تجريبياً أو حس ألن  كربونب للشوائب (باس
 الكربون ال ُيعتبر من الشوائب) بما في ذلك البورون، حيث:

 تركيز العنصر ع (باألجزاء في المليون)؛ x(باألجزاء في المليون) = ُمعامل التحويل  عب م    
 ؛)عك x بمقسوماً على ( )ب ك x ع( التحويل ھو: ومعامل    
    و بع  ً  ھما مقطعا أسر النيوترونات الحرارية (بوحدات البارن) للبورون الموجود طبيعيا
والي؛ و     ى الت ر ع عل اً  عك و بك والعنص ود طبيعي ورون الموج ذريتان للب ان ال ا الكتلت ھم

 وللعنصر ع على التوالي.

ة خصيصاً لھا مصانع إعادة معالجة -٣  عناصر الوقود المشعع والمعدات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

واتج االنشطارية    وم عن الن وم واليوراني ى فصل البلوتوني ووي المشعع إل ود الن تؤدي إعادة معالجة الوق
 مختلفة.ويمكن إجراء ھذا الفصل بطرق تقنية  الشديدة اإلشعاع وغيرھا من عناصر ما وراء اليورانيوم.

اً   Purexإال أن الطريقة ا حظ قد أصبحت على مر السنين أكثر ھذه الطرق شيوعاً في االستخدام وأوفرھ
م فصل من حيث القبول.  ك، ث وتنطوي ھذه الطريقة على إذابة الوقود النووي المشعع في حمض النتري

ذي ق االستخالص بالم ك باستعمال مزيج اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية عن طري بات وذل
 من فوسفات ثالثي البوتيل المخلوط بمخفِّف عضوي.

ي:  Purexوتتشابه المرافق التي تستخدم الطريقة    ا يل ك م ا في ذل ع عناصر فيما تؤديه من مھام، بم تقطي
 ويمكن أن الوقود المشعع، وإذابة الوقود، واالستخالص بالمذيبات، وخزن المحلول الناتج عن المعالجة.

تكون ھناك أيضاً معدات لنزع النيترات من نيترات اليورانيوم، حرارياً، وتحويل نيترات البلوتونيوم إلى 
ل  ى شكل يصلح للخزن الطوي أكاسيد أو فلزات، ومعالجة محاليل نفايات النواتج االنشطارية لتحويلھا إل

تلك المھام، وأشكالھا الھندسية، قد  إال أن األنواع المحددة للمعدات التي تؤدي األجل أو التخلص النھائي.
، وذلك لعدة أسباب منھا نوع وكمية الوقود النووي Purexتتفاوت فيما بين المرافق التي تستخدم الطريقة 
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ان والصيانة  ادئ األم المشعع الالزم إعادة معالجته، وأوُجه االستعمال المزمعة للمواد المستخلصة، ومب
 .المتوخاة عند تصميم تلك المرافق

ادة    ي تتصل ع ات الت دات والمكون ود المشعع" المع ادة معالجة عناصر الوق ارة "مصنع إلع وتشمل عب
اتصاالً مباشراً بالوقود المشعع وُتستخدم في التحكم المباشر فيه، وكذلك أھم ما يحدث أثناء المعالجة من 

 تدفقات للمواد النووية والنواتج االنشطارية.

ا    ا فيھ ات، بم دھا عن وھذه العملي وم، يمكن تحدي ز البلوتوني اج فل وم وإنت ل البلوتوني ة لتحوي نظم الكامل ال
طريق التدابير التي ُتتخذ لتجنب الحرجية (بفضل الشكل الھندسي مثالً)، والتعرض لإلشعاعات (بفضل 

 التدريع مثالً)، ومخاطر التسمم (بفضل االحتواء مثالً).

 الصادرات  

اً لإلجراءات ال يتم تصدير المجموعة الكامل   ة من المفردات الرئيسية المندرجة ضمن ھذه الحدود إال وفق
 المنصوص عليھا في المبادئ التوجيھية.

ردات    ى مف ة عل ادئ التوجيھي وتحتفظ الحكومة لنفسھا بحق تطبيق اإلجراءات المنصوص عليھا في المب
فة تعريفاً وظيفياً على النحو المبيَّ   ن أدناه.أخرى تدخل ضمن الحدود المعرَّ

دات    ارة "المع ى المقصود بعب ة ضمن المعن ر مندرج ي ُتعتب دات الت ردات المع ي سرد لمف ا يل رد فيم وي
ة خصيصاً" إلعادة معالجة عناصر الوقود المشعع:  المصممة أو المعدَّ

 آالت تقطيع عناصر الوقود المشعع -١-٣

ة أو مصممة وتكون بعد، عن تشغيلھا يتم معدات ھي   ً  معدَّ ادة مصانع في لُتستخدم خصيصا  المعالجة إع
ا الغرض ويكون أعاله، المحدد بمعناھا ع منھ رم أو تقطي ود مجمعات جز أو ف ووي الوق  أو المشّعع الن
  .قضبانه أو الوقود ھذا ِحزم

 ملحوظة إيضاحية

ذه تقوم   د ھ ود كسوة بشق تاالمع ادة تعريض أجل من الوق ة الم ّععة النووي ة المش داً  واألشيع .لإلذاب  ج
ً  مصممة مقارض استعمالُ  ً  الجائز من كان وإن الفلزات، لتقطيع خصيصا دات استعمال أيضا ة مع  متقدم

  .الليزر أجھزة مثل

 أوعية اإلذابة -٢-٣

ة   ھي صھاريج مأمونة ضد مخاطر الحرجية (كأن تكون صھاريج ذات أقطار صغيرة أو صھاريج حلقي
ة خصيصاً كيما  ُتستخدم في مصانع إعادة المعالجة بمعناھا المحدد أعاله، أو مسطحة)، ومصممة أو معدَّ

داً، ويمكن  ة ج ة السوائل الساخنة األّكال ى مقاوم ادرة عل وغرضھا إذابة الوقود النووي المشّعع، وھي ق
  تحميلھا وصيانتھا عن بعد.
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 ملحوظة إيضاحية  

ذه    ة. وفي ھ ود المستھلك المقطع ادة، أجزاء الوق ة ضد مخاطر تتلقى أوعية اإلذابة، ع ة المأمون األوعي
ي ُتسحب من  ة الت ا إال األغلف ّععة في حمض النتريك فال تبقى منھ الحرجية، ُتذاب المواد النووية المش

 خطوط العمليات.

 أجھزة ومعدات االستخالص بالمذيبات -٣-٣

ي   زة ھ تخالص أجھ ذيبات اس ة أو مصممة بالم دَّ ً  مع ا ل – خصيص دة مث ة األعم  أو ،النبضية أو المبطن
 .المشّعع الوقود معالجة إعادة مصانع في لتستخدم – التالمسية المركزية الطاردات أو التصفية خالطات
ون أن ويجب زة تك تخالص أجھ ذيبات االس درة ذات بالم ة ق ى عالي ة عل أثير مقاوم ال الت  لحمض األّك
ادة ُتصنع وھي .النتريك اءً  ع ى بن ة مواصفات عل ا( الصرامة بالغ ك في بم ات ذل ام تقني  الخاصة، اللح
ات د الفحص وتقني ودة وتوكي ة الج ودة ومراقب ن) الج والذ م ر الف ل غي وي للصدأ القاب ى المحت بة عل  نس
  .الجودة العالية المواد من ذلك غير أو الزركونيوم أو التيتانيوم من أو الكربون من منخفضة

 ملحوظة إيضاحية  

ول تتلقى أجھزة االستخالص بالمذيبات كالً من    ة والمحل ة اإلذاب وارد من أوعي ود المشّعع ال محلول الوق
وعادة ما ُتصمم معدات االستخالص  العضوي الذي يفصل اليورانيوم والبلوتونيوم والنواتج االنشطارية.

بالمذيبات بحيث تفي ببارامترات تشغيلية صارمة مثل امتداد عمرھا التشغيلي دون حاجتھا إلى متطلبات 
ة، أ يانة معيَّن روف ص رات ظ ا إزاء تغي ا، ومرونتھ تحكم فيھ غيلھا وال اطة تش ا، وبس ھولة إحاللھ و س

 المعالجة.

  أوعية تجميع أو خزن المحاليل الكيميائية -٤-٣

ة أو مصممة خزن أو تجميع أوعية ھي   ً  معدَّ ود معالجة إعادة مصانع في لُتستخدم خصيصا . المشّعع الوق
ة على عالية قدرة ذات األوعية ھذه تكون أن ويجب أثير مقاوم ال الت  تصنَّع وھي. النتريك لحمض األّك
ل غير الفوالذ مثل معينة مواد من عادة وي للصدأ القاب ى المحت ون، من منخفضة نسبة عل  من أو الكرب

ة تصميمھا ويمكن. الجودة العالية المواد من ذلك غير أو الزركونيوم أو التيتانيوم  بتشغيلھا تسمح بطريق
   :النووية الحرجية في للتحكم التالية بالخصائص تتسم أن يمكن كما بعد، عن وصيانتھا

  ٪،٢جدران أو ھياكل داخلية ذات مكافئ بورون ال يقل عن  (أ)  

  بوصات) بالنسبة لألوعية األسطوانية، ٧مم ( ١٧٥أو قطر ال يتجاوز  )٢(  

 الحلقية. بوصات) بالنسبة لألوعية المسطحة أو ٣مم ( ٧٥أو عرض ال يتجاوز   )٣(  

 ملحوظة إيضاحية  

وللمضي في  تفضي مرحلة االستخالص بالمذيبات إلى تدفق ثالثة سوائل رئيسية ناتجة عن المعالجة.  
 معالجة تلك السوائل الثالثة ُتستخدم أوعية التجميع أو الخزن على النحو التالي:
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رات فيتحول  ُيركَّز بالتبخير محلوُل نيترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملية (أ)   ه من نيت ا ب نزع م
 ويعاد استخدام ھذا األكسيد في دورة الوقود النووي. إلى أكسيد يورانيوم.

ائل. (ب)   ز س ن كمركَّ زَّ عاع، ويخ ديدة اإلش طارية الش واتج االنش وُل الن ادة، محل التبخير، ع ز ب  ُيركَّ
 لتخلص النھائي.ويمكن بعد ذلك تبخير ھذا المركَّز وتحويله إلى شكل مناسب للخزن أو ا

ة. (ج)   ة الالحق ل المعالج ى مراح ه إل ين انتقال ن لح زَّ ي ويخ وم النق رات البلوتوني ول نيت ز محل  ُيركَّ
اكل  ب مش تم تجن ث ي وم بحي ل البلوتوني زن محالي ع أو خ ة تجمي م أوعي مَّ ة، تص فة خاص وبص

  الحرجية الناجمة عن حدوث تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق.

  المعالجة لمراقبة النيوترونات قياس نظم  -٥-٣

م   اس نظ ات، لقي ة أو مصممة النيوترون دَّ ا مع ا خصيًص تخدامھا إلدراجھ ع واس م م ة نظ ة مراقب  المعالج
  .المشععة الوقود عناصر معالجة إعادة محطات في المؤتمتة

  إيضاحية ملحوظة  

مل   ذه تش نظم ھ درات ال اس ق ات لقي ة النيوترون طة الخامل ز والنش ا والتميي د بينھ ة لتحدي ادة كمي  الم
ا االنشطارية د من الكامل النظام ويتكون .وتركيبھ ات، مول از نيوترون ات، عن للكشف وجھ  النيوترون
  .الملتقطة اإلشارات لمعالجة إلكترونية ولوحة ومضخمات،

واد ا   ھا المصممة لحصر الم ات وقياس زة الكشف عن النيوترون د أجھ ذا البن اق ھ مل نط ة وال يش لنووي
ة في  ات المؤتمت ة العملي اإلدراج واالستخدام مع نظم مراقب رتبط ب ر م وضمانھا، أو أي تطبيق آخر غي

 محطات إعادة معالجة عناصر الوقود المشععة.

ة خصيصاً لھا -٤  مصانع إنتاج عناصر وقود المفاعالت النووية والمعدات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

واد االنشطارية الخاصة ُتصنَّع عناصر    واد المصدرية أو الم ر من الم ووي من واحدة أو أكث الوقود الن
ق. ذا المرف ن ھ دات" م واد والمع ي "الم ا ف وارد ذكرھ ن  ال ود المصنوعة م واع الوق ى أن بة إل ا بالنس أم

دات الخاصة بضغط أقراص  ى وجود المع اج األمر إل ود شيوعاً، فيحت واع الوق األكاسيد، وھي أكثر أن
دريج. د والطحن والت يد داخل  الوقود والتلبي يط من األكاس ود المصنوعة من خل واع الوق ة أن تم مناول وت

ود  صناديق قفازية (أو نظم احتواء مكافئة) إلى أن ُتختم في الكسوة. تم الوق ع األحوال، خ تم، في جمي وي
ود في أوعية أسطوانية محكمة داخل كسوة مناسبة مصممة بحيث تكون الغالف االبت دائي الحامي للوق

وكذلك فإن الضبط الدقيق للعمليات  وذلك لضمان درجة مناسبة من األداء واألمان خالل تشغيل المفاعل.
ى  ود عل واإلجراءات والمعدات وفقاً لمعايير عالية جداً  ضروري، في جميع الحاالت، لضمان أداء الوق

 نحو يمكن التنبؤ به ومأمون.
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 ملحوظة إيضاحية  

ة إن مفرد   دَّ دات المصممة أو المع ارة "المع ى المقصود بعب ر مندرجة ضمن المعن ات المعدات التي ُتعتب
 خصيصاً" لصنع عناصر الوقود تشمل المعدات التي:

دفق معالجة مباشرة أو  (أ)   ذا الت الج ھ ة أو تع واد النووي اج الم دفَق إنت ادًة بشكل مباشر ت تالمس ع
 تضبطه؛

 داخل الكسوة؛ أو تختم المواد النووية (ب)  

 أو تتحقق من سالمة الكسوة أو الختم؛ (ج)  

  أو ُتستخدم لفحص المعالجة النھائية للوقود المختوم؛ (د)  

 أو تستخدم لتجميع عناصر وقود المفاعل.  (ھـ)  

 وقد يشمل ھذا النوع من المعدات أو من نظم المعدات، على سبيل المثال، ما يلي:  

ة محطات تفتيش آلية تماماً  )١   اد النھائي ة خصيصاً لفحص األبع لفحص األقراص، مصممة أو معدَّ
 والعيوب السطحية ألقراص الوقود؛

ود (أو  )٢   اد الوق ى أوت ة عل ة خصيصاً للحام السدادات النھائية المثبَّت آالت لحام آلية مصممة أو معدَّ
 قضبانه)؛

ة خصيصاً لفحص سالمة  )٣   أوتاد الوقود (أو قضبانه) محطات فحص وتفتيش آلية مصممة أو معدَّ
  المستكملة؛

 ا لصنع كسوة الوقود النووي.النظم المصممة أو المعدة خصيصً   )٤  

ة:٣ويشمل البند      دات المستخدمة في األغراض التالي ود، المع ام  ، كما ھو معھ (أ) فحص اللح
الت تسرب حول السدادات النھائية لألوتاد (أو القضبان) باألشعة السينية، (ب) والكشف عن حا

الھليوم من األوتاد (أو القضبان) المضغوطة، (ج) ومسح األوتاد (أو القضبان) باألشعة الجيمية 
 للتحقق من سالمة تحميل أقراص الوقود بداخلھا.

ة  -٥ طارية الخاص واد االنش تنفد أو الم وم المس ي أو اليوراني وم الطبيع ائر اليوراني ل نظ انع فص مص
 ة خصيصاً لھا، بخالف األجھزة التحليليةوالمعدات المصممة أو المعدَّ 

 ملحوظة تمھيدية  

دات المصانع ترتبط   ا والمع وم، نظائر لفصل المستخدمة والتكنولوجي ر في اليوراني  الحاالت، من الكثي
 ً ا ً  ارتباط ا انع وثيق دات بالمص ا والمع تخدمة والتكنولوجي ائر لفصل المس رى العناصر" نظ ي". األخ  وف
ق خاصة، حاالت واردة الضوابط تنطب ً  ٥ القسم ضمن ال ى أيضا دات المصانع عل ّدة والمع  لفصل المع
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ائر ر" نظ رى العناص ذه". األخ وابط وھ ة الض انع الخاص دات بالمص تخدمة والمع ل المس ائر لفص  نظ
ة تأتي" األخرى العناصر" ى المفروضة للضوابط مكّمل دات المصانع عل رة أو المصممة والمع  المحّض

 ً ا ة خصيص تخدام أو لمعالج اج أو اس واد إنت طارية م ة انش مولة خاص ي مش ة ف واد قائم ة الم . الحساس
ق ال" أخرى عناصر" على المنطوية باالستخدامات المرتبطة ھذه التكميلية ٥ القسم وضوابط ى تنطب  عل
    .التوجيھية المبادئ من ٢ الجزء يتناولھا التي كھرمغنطيسية، بوسائل النظائر فصل عملية

واردة في القسم أّما العمليات    ع استخدامھا ٥التي تنطبق عليھا أيضاً الضوابط ال ان من المزم ، سواٌء ك
ة: وم أو لفصل نظائر "العناصر األخرى"، فھي التالي ازي،  لفصل نظائر اليوراني الطرد المركزي الغ

 واالنتشار الغازي، وعملية الفصل البالزمي، والعمليات األيرودينامية.

ى العنصر الجاري فصله. وبالنسبة إلى عدد من   وم عل ة بفصل نظائر اليوراني  العمليات، تتوقف العالق
ي  وتشمل ھذه العمليات ما يلي: الليزر الجزيئ العمليات القائمة على استخدام الليزر (مثل فصل النظائر ب

ذا يجب وفصل النظائر باستخدام الليزر العامل باألبخرة الذرية)، والتبادل الكيميائي، والتبادل األيون ي. ل
م  ق ضوابط القس دة من أجل تطبي ى ح ة عل ل حال ى أساس ك ات عل ذه العملي يم ھ وّردين تقي ى الم  ٥عل

 المرتبطة باالستخدامات المنطوية على "عناصر أخرى" تبعاً لذلك.

دات    ارة "المع ى المقصود بعب ة ضمن المعن ر مندرج ي ُتعتب دات الت ردات المع ي سرد لمف ا يل رد فيم وي
ة خصيصاً، بخالف األجھزة التحليلية" لفصل نظائر اليورانيوم:المصممة أو   المعدَّ

ي  -١-٥ تخدام ف اً لالس ة خصيص دَّ ممة أو المع ات المص ات والمكون ة، والمجمع ة الغازي اردات المركزي الط
 الطاردات المركزية الغازية

 ملحوظة تمھيدية  

ين  تتألف الطاردة المركزية الغازية عادة من أسطوانة واحدة (أو   ا ب راوح قطرھ أكثر) رقيقة الجدران يت
متر  ٣٠٠مم موجودة داخل حيز مفرغ من الھواء وتدور بسرعة محيطية عالية تبلغ نحو  ٦٥٠مم و ٧٥

ة يجب أن تكون  في الثانية أو أكثر مع بقاء محورھا المركزي في الوضع الرأسي. وغ سرعة عالي ولبل
واد  ة الجزء نسبة المقاومة إلى الكثافة عالية في الم دوارة، ويجب أن تكون مجمع ات ال ائية للمكون اإلنش

ان. –ومن ثم مكوناتھا المفردة  –الدوار  در اإلمك ل االختالل بق داً من أجل تقلي  مصنوعة بدقة شديدة ج
راء  ي إث تخدمة ف ة المس ة الغازي اردة المركزي ز الط ة األخرى، تتمي اردات المركزي وبخالف بعض الط

دوار؛ ووجود  –واحدة أو أكثر  –دوارة  اليورانيوم بوجود عارضة قرصية الشكل داخل غرفة الجزء ال
ألف من ثالث  وم وتت د اليوراني ة ُتستخدم في إدخال واستخراج غاز سادس فلوري مجموعة أنابيب ثابت
ى محيط  دوار حت د من محور الجزء ال ان متصلتان بتجاويف تمت ا قنات ل، منھ قنوات منفصلة على األق

د زء ال ة الج ن  وار.غرف يس م ر دوارة ل ة غي زاء حرج واء أج ن الھ رغ م ز المف ل الحي د داخ ا توج كم
واد  ى م اج تصنيعھا إل ذا الغرض، وال يحت الصعب تصنيعھا، على الرغم من أنھا مصممة خصيصاً لھ

ا. ات، بحيث  فريدة من نوعھ ذه المكون ى عدد ضخم من ھ اج إل إال أن أي مرفق للطرد المركزي يحت
  اتھا مؤشراً ھاماً يدل على غرض االستخدام النھائي.يمكن أن توفر كمي
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 المكونات الدوارة  -١-١-٥

 مجمعات الجزء الدوار الكاملة: (أ)  

ھي أسطوانات رقيقة الجدران، أو عدة أسطوانات رقيقة الجدران مترابطة فيما بينھا، مصنوعة     
رد  ي ي ا والت ى كثافتھ اع نسبة صالبتھا إل ز بارتف ي تتمي واد الت ادة واحدة أو عدد من الم من م

ذا الجزء. الملحوظة اإليضاحيةوصفھا في  ا  الخاصة بھ واذا كانت األسطوانات مترابطة فإنھ
الي  ل فيما بينھا بواسطة المنافخ أو الحلقات المرنة التي يرد وصفھا في الجزء الفرعي الت ُتوصَّ

ـة، حسـب  (ج). ١-١-٥ ر وبسدادات طرفي ة واحدة أو أكث ويجھَّز الجزء الدوار بعارضة داخلي
ـن ـن التاليي ـن الفرعيي ذا الجزء ١-١-٥ الوصف الوارد في الجزءي ان ھ ك إذا ك ـ)، وذل (د) و(ھ

بة  معداً في صورته النھائية. عة الكاملة إال على شكل أجزاء مركَّ ومع ذلك ال يمكن توريد المجمَّ
 كل على حدة.

 األنبوبات الدوارة: (ب)  

ة أو مصممة الجدران، رقيقة أسطوانات ھي     دَّ م ١٢ يتجاوز ال بسمك خصيصاً، مع  وبقطر  م
ى صالبتھا نسبة بارتفاع تتميز التي المواد احدى من وتصنَّع مم، ٦٥٠و مم ٧٥ بين يتراوح  إل
  .الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية الملحوظة في وصفھا يرد والتي كثافتھا

 الحلقات أو المنافخ: (ج)  

دوارة أو لوصل عدد      ة ال ة خصيصاً لتوفير ساندة موضعية لألنبوب ھي مكونات مصممة أو معدَّ
قصيرة ال يتجاوز سمك جدارھا والمنفاخ عبارة عن أسطوانة  من األنبوبات الدوارة فيما بينھا.

ين مم ٣ م و ٧٥، ويتراوح قطرھا ب زودة بلولب. ٦٥٠م م، وھي م افخ من  م ذه المن وتصنَّع ھ
رد وصفھا في  ي ي ا والت ى كثافتھ اع نسبة صالبتھا إل الملحوظة إحدى المواد التي تتميز بارتف

 الخاصة بھذا الجزء. اإليضاحية

 ات:العارض (د)  

ة خصيصاً  ٦٥٠مم و ٧٥ھي مكونات قرصية الشكل، يتراوح قطرھا بين      دَّ مم، مصممة أو مع
ة  ة اإلقالع عن غرف ة من أجل عزل غرف لتركيبھا داخل األنبوبة الدوارة في الطاردة المركزي
د  ا مساعدة دورة غاز سادس فلوري ية، وفي بعض الحاالت يكون الغرض منھ الفصل الرئيس

وم دا دوارة.اليوراني ة ال ي األنبوب ية ف ة الفصل الرئيس ي  خل غرف واد الت وتصنَّع من إحدى الم
الخاصة  الملحوظة اإليضاحيةتتميز بارتفاع نسبة صالبتھا إلى كثافتھا، والتي يرد وصفھا في 

 بھذا الجزء.

 السدادات العلوية/السدادات السفلية: (ھ)  

ة خصيصاً  ٦٥٠ مم و ٧٥ھي مكونات قرصية الشكل، يتراوح قطرھا بين      مم، مصممة أو معدَّ
دعم أو  ا في بعض الحاالت أن ت لكي تنطبق على طرفي األنبوبة الدوارة، ويكون الغرض منھ
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ة) أو أن تحمل  ى (السدادة العلوي ل، عنصراً من المحمل األعل وي، كجزء متكام تحفظ أو تحت
فلية).العناصر الدوارة  ي إوُتصنَّع من  للمحرك والمحمل األسفل (السدادة الس واد الت حدى الم

ذا  الملحوظة اإليضاحيةتتميز بارتفاع نسبة صالبتھا إلى كثافتھا، ويرد وصفھا في  الخاصة بھ
 الجزء.

 ملحوظة إيضاحية  

 تشمل المواد المستخدمة في المكونات الدوارة للطاردة المركزية ما يلي:  

 جيغاباسكال؛ ١٫٩٥ عنيتسم بمقاومِة شدٍّ قصوى ال تقل  Maragingتقوية  فوالذ  (أ)  

 جيغاباسكال؛ ٠٫٤٦أو سبائك ألومنيوم تتسم بمقاومة شدٍّ قصوى ال تقل عن  )ب(  

ل عن  (ج)   وعي ال يق بة، بمعامل ن  ٦١٠×  ٣٫١٨أو مواد خيطية مناسبة الستخدامھا في ھياكل مركَّ
وعي(’متر  ٤١٠×  ٧٫٦٢متر، ومقاومة شد قصوى نوعية ال تقل عن  ھو حاصل ‘ المعامل الن

وتن/متر مكعب)؛ في حين أن  وعي (ني وزن الن ى ال ع) عل وتن/متر مرب غ (ني قسمة معامل يون
ھي حاصل قسمة مقاومة الشد القصوى (نيوتن/متر مربع) على ‘ مقاومة الشد القصوى النوعية’

  يوتن/متر مكعب)).الوزن النوعي (ن

 المكونات الساكنة  -٢-١-٥

 محامل التعليق المغنطيسي: (أ)  

ق   -١     ة من مغنطيس حلقي معل ة خصيصاً، ومكون دَّ ھي مجمعات محملية مصممة أو مع
ة  داخل وعاء يحتوي على وسيط للتخميد. ى مقاوم ادرة عل ادة ق وُيصنَّع الوعاء من م

وم (أنظر  ة  ).٢-٥للجزء  اإليضاحية الملحوظةسادس فلوريد اليوراني رن القطع وتقت
ـورة  ة المذكــــــ ى السدادة العلوي المغنطيسية بقطعة قطبية أو بمغنطيس ثاٍن ُمركَّب عل

زء  ي الج ـ).١-١-٥ف بة  (ھ د نس ة ال تزي كل حلق ى ش ون المغنطيس عل وز أن يك ويج
ى  داخلي عل ا ال ى قطرھ ارجي إل ا الخ ي .١:١٫٦قطرھ ون المغنط ا يجوز أن يك س كم
ن  ل ع ة ال تق ة أولي ز بنفاذي كل يتمي ى ش ة  ٠٫١٥عل ية متبقي ر، أو بمغنطيس ھنري/مت

ـى ٩٨٫٥بنسبة ال تقل عـــن  كيلوجول/متر مكعب.  ٨٠٪، أو ناتـــج طاقــة يزيــد علـ
اور  راف المح ون انح تَرط أن يك ة، ُيش ة العادي واص المادي ى الخ افة إل وباإلض

داً المغنطيسية عن المحاور الھندسية محد ل من وداً بحدود تسامحية صغيرة ج  ٠٫١ (أق
  مم)، أو ُيشتَرط بصورة خاصة أن تكون مادة المغنطيس متجانسة.

ً  معدة أو مصممة نشطة مغنطيسية محامل  -٢     ة الطاردات مع لالستخدام خصيصا  المركزي
  .الغازية
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  إيضاحية ملحوظة      

  :التالية بالخصائص العادة في المحامل ھذه تتميز      

 دوار الجزء ببقاء تسمح بحيث مصممة دور ال زه حول ي ل ال بسرعة مرك  عن تق
  ھرتز، ٦٠٠

  ة ال تنقطع درة كھربائي دة ق ه و/أو وح ول علي ة يع وى كھربائي متصلة بمصدر ق
 حتى تعمل ألكثر من ساعة واحدة.

دات: (ب)    المحامل/المخمِّ

ِة      ة من مجمع ة خصيصاً، مكون دَّ د.ھي محامل مصممة أو مع ى ُمخمِّ ة عل ب اٍن ُمركَّ  محوٍر/فنج
ى شكل نصف كروي في أحد  وى عل والذي مق ود دوار ف ويكون المحور عادة عبارة عن عم

زء  ي الج ذكورة ف فلية الم دادة الس ه بالس يلة إللحاق زود بوس ه وم ه ١-١-٥طرفي ي طرف ـ) ف (ھ
ر. درودينامي ملحق اآلخ ل ھي زوداً بمحم دوار م ود ال ون العم وز أن يك ن يج ه. ولك ون  ب ويك

ات  الفنجان على شكل ُكرّية بُثْلمة نصف كروية في سطحه. ذه المكون داد بھ تم اإلم ا ي راً م وكثي
 بصورة منفصلة عن المخّمد.

 المضخات الجزيئية: (ج)  

ة أو مصممة أسطوانات ھي     ً  معدَّ ة لولبية بأخاديد خصيصا روزة داخلي ة، أو بالمخرطة مف  مبثوق
ى مصنوعة داخلية وبثقوب ا وتكون .المخرطة عل ة أبعادھ ا النموذجي ي كم داخلي القطر :يل  ال
 أو القطر يساوي والطول مم، ١٠ عن الجدار سمك يقل وال مم ٦٥٠ و مــم ٧٥ بيــن يتــراوح

  .مم ٢ عن عمقھا يقل وال مستطيالً، لألخاديد المقطعي الشكل يكون كما .منه أكبر

 :أجزاء المحرك الثابتة (د)  

زاء      ات التخلف المغنطيسي (أو ھي أج ة خصيصاً لمحرك دَّ كل مصممة أو مع ة الش ة حلقي ثابت
دد األطوار من أجل  اوب المتع ار المتن ي تعمل بالتي الممانعة المغنطيسية) الشديدة السرعة الت

ل عن  ردد فراغي ال يق ي ت ة ف ة تزامني ل عن  ٦٠٠عملي درة ال تق ز وق ر. ٤٠ھرت ولط أمبي  ف
نخفض  ويمكن أن تتكون األجزاء ائقي م الثابتة من لفيفات متعددة األطوار حول قلب حديدي رق

 مم. ٢٫٠الفقد مكون من طبقات رقيقة ال يزيد سمكھا على 

 /أوعية الطاردات المركزية:أغلفة (ھ)  

اردة      ي الط دوارة ف ات ال ة األنبوب واء مجمع اً الحت ة خصيص دَّ ممة أو مع ات مص ي مكون ھ
تم  ٣٠الغالف من أسطوانة صلبة يصل سمك جدارھا إلى ويتكون  المركزية الغازية. مم، كما ي

قص طرفيھا بدقة بواسطة المخرطة لوضع المحامل، ويتم تزويد كل منھما بشفة واحدة أو أكثر 
دين  لتركيب ھذه المحامل. ا ومتعام ا بينھم وازيين فيم ويكون الطرفان المفروزان بالمخرطة مت
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كما يجوز أن يكون ھيكل الغالف  درجة. ٠٫٠٥ يزيد عن مع المحور الطولي لألسطوانة بما ال
 على شكل خاليا النحل بحيث يتسع لعدة مجمعات دوارة.

 المجارف: (و)  

ة أو مصممة أنابيب ھي     دَّ ً  مع از الستخالص خصيصا د سادس غ وم فلوري  داخل من اليوراني
ة دوارة األنبوب طة ال ة بواس ة الحرك ة المحوري ا أي( لألنبوب زودة أنھ ة م ة بفتح دفق مواجھ  للت
 القطر نصف إلى الميال األنبوب طرف حني طريق عن الدوارة، األنبوبة داخل للغاز المحيطي

   .الغازات الستخالص المركزي النظام في لتثبيتھا قابلية ولديھا) المثال سبيل على

ي  -٢-٥ تخدام ف اً لالس دة خصيص ممة أو المع افية المص ات اإلض دات والمكون نظم والمع راء ال انع اإلث مص
 بالطرد المركزي الغازي

 ملحوظة تمھيدية  

 ھي الغازي المركزي بالطرد اإلثراء مصانع في لالستخدام المعّدة اإلضافية والمكونات والمعدات النظم  
وم فلوريد سادس لتلقيم المطلوبة المصانع نظم ة، الطاردات داخل اليوراني  الطاردات وتوصيل المركزي

ة سالسل لتكوين بينھا فيما المركزية تمكن) مراحل أو( تعاقبي وغ من لل راء معدالت بل ى إث  بصورة أعل
د سادس‘ نواتج’ واستخراج مطردة وم فلوري ه’و اليوراني ة، الطاردات من‘ نفايات ى باإلضافة المركزي  إل
  .بالمصنع التحكم أو المركزية الطاردات لتشغيل المطلوبة المعدات

يات باستخدام الصلبة حالته من اليورانيوم فلوريد سادس تبخير عادة ويتم   ه ويجري مسخنة، ُمَحمِّ  توزيع
 فلوريد سادس‘ نواتج’ أن كما .تعاقبية توصيل أنابيب طريق عن المركزية الطاردات على الغازي بشكله

ة الطاردات من غازية تيارات ھيئة على المتدفقة‘ نفاياته’و اليورانيوم تم المركزي ا ي ق عن تمريرھ  طري
ب ة توصيل أنابي ى تعاقبي ائد إل اردة مص ل( ب ة تعم رارة بدرج ن ٢٠٣ ح ة ٧٠( كلف ة درج  تحت مئوي
ا مناسبة حاويات إلى نقلھا في االستمرار قبل تكثيفھا يجري حيث ،))الصفر ا أو لنقلھ  ألن ونظراً  .خزنھ
إن تعاقبية، بطريقة المرتبة المركزية الطاردات آالف من يتكون اإلثراء مصنع  التوصيل أنابيب طول ف

ة غ التعاقبي دة يبل ومترات ع مل كيل ات آالف تش دداً  اللحام راً  وع ن كبي اق م ررة التصميمية األنس  .المتك
  .والنظافة التفريغ  حيث من جداً  عالية بمستويات األنابيب ونظم والمكونات المعدات وُتصنَّع

  إيضاحية ملحوظة  

از مباشراً  اتصاالً  تتصل أنھا إما أدناه المذكورة البنود بعض   د سادس بغ وم فلوري  في المستخدم اليوراني
ً  تتحكم أنھا أو المعالجة ة طاردة من الغاز مرور وفي المركزية الطاردات في مباشراً  تحكما ى مركزي  إل
لة ومن أخرى ة سلس ى تعاقبي واد .أخرى إل ادرة والم ى الق ة عل د بسادس التآكل مقاوم وم فلوري  اليوراني
 أو األلومينيوم، أكسيد أو األلومينيوم، أو للصدأ، القابل غير الفوالذ أو النحاس، سبائك أو النحاس، تشمل
ل، أو األلومنيوم، سبائك بائك أو النيك ي الس وي الت ل ال نسبة تحت ل، من ٪٦٠ عن تق وليمرات النيك  والب

  .المفلورة الھيدروكربونية
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 نظم التلقيم/نظم سحب النواتج والمخلفات  -١-٢-٥

ى  ھي نظم   ادرة عل واد ق راء مصنوعة من م ة خصيصاَ لمصانع اإلث دَّ أو معدات معالجة مصممة أو مع
 مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو مطلية بمثل ھذه المواد، وتشمل ما يلي:

يات   )(أ    أو أفران أو نظم تلقيم، ُتستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية اإلثراء؛ُمَحمِّ

اردة  (ب)   ة الصلبة أو مصائد ب ى الحال ة إل ة الغازي الت من الحال تخدم لسحب  ُمحوِّ أو مضخات ُتس
 ؛سادس فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه

د سادس سحب في ُتستخدم تسييل أو تصليد محطات  )ج(   وم فلوري ة من اليوراني راء عملي  عن االث
  الصلب؛ أو السائل الشكل لىإ وتحويله ضغطه طريق

 .إلى حاويات تستخدم لنقل سادس فلوريد اليورانيوم‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  

 نظم أنابيب التوصيل اآللية  -٢-٢-٥

ة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد اليورانيوم داخل سالسل    ھي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدَّ
ي’وتكون شبكة األنابيب عادة من نظام التوصيل  التعاقبية.الطاردات المركزية  ، حيث تكون كل ‘الثالث

لة بكل من الموصِّالت. ررة في  طاردة مركزية موصَّ وبالتالي تكون ھناك كمية كبيرة من األشكال المتك
ذه ال ل ھ وم أو ُتحمى بمث د اليوراني ة سادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد الشبكة. وُتصنع كلھا من مواد ق م

غ  الملحوظة االيضاحية(انظر  داً من حيث التفري ة ج ا ُتصنَّع بمستويات عالي ذا الجزء)، كم الخاصة بھ
  والنظافة.

 صمامات اإلغالق والتحكم الخاصة  -٣-٢-٥

ة أو مصممة إغالق صمامات ھي  )أ(   دَّ ً  مع تحكم خصيصا ارات في لل ة التي د لسادس الغازي  فلوري
  .حدة على غازية مركزية طاردة كل في مخلفاته أو نواتجه أو التلقيم في المستخدم اليورانيوم

ة، بسدادات مزودة تحكم أو إغالق صمامات ھي  )ب(   ة منفاخي ة، أو يدوي واد من مصنوعة مؤتمت  م
ادرة ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ل َمحمي ذه بمث واد، ھ راوح الم  ويت
م، ١٦٠ إلى ١٠ من الداخلي قطرھا ة أو مصممة وھي م دَّ ً  مع نظم في الستخدامھا خصيصا  ال
  .الغازي المركزي بالطرد اإلثراء لمصانع الثانوية أو الرئيسية

  إيضاحية ملحوظة  

واع    ة، وأن زودة بسدادت منفاخي الصمامات النموذجية المصممة أو المعدة خصيصاً تشمل الصمامات الم
  السريعة، وغيرھا.صمامات اإلغالق السريعة، والصمامات 
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 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته -٤-٢-٥

ات مباشرة   ى أخذ عين ادرة عل ة خصيصاً، ق دَّ ة مصممة أو مع ات كتلي ة  ھي مطياف من المجاري الغازي
 :لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكل ما يلي

اتقياس قدرتھا على  -١ غ أيون ة وحدات من وحدة ٣٢٠ تبل ة الكتل ا أو الذري ر، ولھ درة أكب ى ق  عل

 ؛٣٢٠في  واحد ءجز على تزيدالتحليل 

النيكل أو سبائك النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة مصادر أيونية ذات ھياكل مصنوعة من  -٢
 ؛حمية بھذه الموادأو مَ  ،حسب الوزن، أو سبائك النيكل والكروم ٪٦٠النيكل عن 

 بالرجم اإللكتروني؛مصادر تأيين  -٣

 للتحليل النظيري. نظام تجميع مناسب -٤

 ُمغيِّرات التردد -٥-٢-٥

ة خصيصاً من أجل    دَّ ھي ُمغيِّرات تردد (ُتعَرف أيضاً بالمحوالت أو المقومات العكسية) مصممة أو مع
ي  ة ف ف ة الُمعرَّ رك الثابت زاء المح ة لم٢-١-٥أج ات فرعي ات أو مجمع زاء أو مكون ذه (د)، أو أج ل ھ ث

 الُمغيِّرات، وتتميز بالخصائص التالية كلھا:

 ھرتز؛ ٦٠٠نتاج ترددي متعدد األطوار بذبذبة ال تقل عن  -١  

 ؛)٪٠٫٢واستقرار عاٍل (مع قدرة على التحكم في الذبذبة بنسبة أفضل من   -٢  

ة خصيصاً لالستخدام في اإلثراء  -٣-٥  باالنتشار الغازيالمجمعات والمكونات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

ارة عن    وم ھي عب ري لليوراني ازي للفصل النظي المجمعة التكنولوجية الرئيسية في أسلوب االنتشار الغ
ة  ق عملي تم تسخينه عن طري از (ي د الغ ادل حراري لتبري ازي، ومب امي خاص لالنتشار الغ حاجز مس

وبقدر ما تستخدم تكنولوجيا االنتشار الغازي سادس  الضغط)، وصمامات ختم وصمامات تحكم وأنابيب.
از) يجب أن  ة للغ زة (المالمس ـب واألجھ ـدات واألنابيـ ـح المعـ ـع أسطـ إن جميـ ـوم، ف د اليوراني فلوري

وم.تُتصنع من مواد ال  د اليوراني ازي عدداً من  تأثر بمالمسة سادس فلوري ويتطلب مرفق االنتشار الغ
 للكميات أن توفر مؤشراً ھاماً لالستعمال النھائي.ھذه المجمعات بحيث يمكن 

 حواجز االنتشار الغازي والمواد الحاجزة -١-٣-٥

ين  (أ)   راوح القطر المسامي  ب ة خصيصاً، بحيــث يت  ١٠ُمرشِّحات مسامية رقيقة، مصممة أو معدَّ
ى مم ، وال يزيد قطر األشكال األنب ٥نانومتر، وال يزيد سمك الُمرشِّح على  ١٠٠و ة عل  ٢٥وبي
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د  مم. ة التآكل بسادس فلوري ى مقاوم ادرة عل ة ق رة أو خزفي ة أو متبلم واد معدني وُتصنع من م
 )،٤-٥للبند  الملحوظة اإليضاحيةاليورانيوم (انظر 

حات. (ب)   ذه الُمرشِّ ل ھ نع مث اً لص ة خصيص دَّ احيق مع ات أو مس ب ات  وُمركَّ ب ذه الُمركَّ مل ھ وتش
با ل أو الس احيق النيك ن والمس ل ع بة ال تق ل بنس ى النيك وي عل ي تحت يد ٦٠ئك الت ٪، أو أكس

ة سادس  ى مقاوم ادرة عل ة والق األلومينيوم، أو البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة فلورة كامل
ا عن  ل نسبة نقائھ ا عن ٩٩٫٩فلوريد اليورانيوم، التي ال تق ل حجم جزيئاتھ ا، ويق ٪ من وزنھ

ة خصيصاً ميكرونات، وتتميز بدرجة تجان ١٠ دَّ ات، وتكون مع س عالية من حيث حجم الجزيئ
 لصنع حواجز االنتشار الغازي.

 أوعية االنتشار -٢-٣-٥

   ً ة خصيصا وُتصنع من مواد  الحتواء حاجز االنتشار الغازي. ھي أوعية مختومة بإحكام، مصممة أو معدَّ
ذه  ل ھ ة بمث ون َمحمي وم أو تك د اليوراني ادس فلوري ة س ى مقاوم ادرة عل وادق ر  الم ة (انظ الملحوظ

 ).٤-٥للبند  اإليضاحية

 الضاغطات ونفاخات الغاز  -٣-٣-٥

ل    وم ال تق د اليوراني درة شفط لسادس فلوري ھي ضاغطات أو نفاخات غاز مصممة أو معدة خصيصاً بق
ل  ٥٠٠متر مكعب في الدقيقة، وبضغط تصريف يصل إلى  ١عن  كيلوباسكال، مصممة للتشغيل الطوي

ي  ذه الضاغطات األجل ف ل ھ ن مث ات منفصلة م ى مجمع وم، باإلضافة إل د اليوراني ادس فلوري ة س بيئ
از ذه الضاغطات ونفاخات الغ د عن  ونفاخات الغاز. كما أن نسبة ضغط ھ ، وُتصنع من ١ :١٠ال تزي

واد ذه الم ل ھ ة بمث وم أو تكون َمحمي د اليوراني ة سادس فلوري ى مقاوم الملحوظة (انظر  مواد قادرة عل
  ).٤-٥للبند  يضاحيةاإل

 سدادات العمود الدوار  -٤-٣-٥

يم وتوصيالت تصريف للسدادات، من    ة خصيصاً، بتوصيالت تلق دَّ ھي سدادات مفرغة مصممة أو مع
أجل إغالق العمود الذي يوصل األعمدة الدوارة للضاغطات أو نفاخات الغاز بمحركات التشغيل لضمان 

ة بسادس موثوقية السدادات لمنع تسرب الھواء  إلى داخل الغرفة الداخلية للضاغط أو نفاخة الغاز، المليئ
داخل  ى ال از إل دل تسرب الغ ادة بحيث ال يتجاوز مع ذه السدادات ع ل ھ م مث وم. وُتصمَّ فلوريد اليوراني

 في الدقيقة. سنتيمتر مكعب ١٠٠٠

 مبادالت الحرارة لتبريد سادس فلوريد اليورانيوم  -٥-٣-٥

واد من مصنوعة خصيصاً، معدة أو صممةم حرارة مبادالت ھي   ادرة م ى ق ة عل د سادس مقاوم  فلوري
د اإليضاحية الملحوظة انظر( المواد ھذه بمثل َمحمية أو اليورانيوم ر أجل من ،)٤-٥ للبن  الضغط تغيي
ربي دل التس ل بمع ن يق ـال ١٠ ع ي باسكــ اعة ف ـث الس ـون حيــ ـرق يكــــ ـط فـــ  ١٠٠ الضغـــ

  .كيلوباســـكال
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ار  -٤-٥ راء باالنتش ي اإلث تخدام ف دة خصيصاً لالس ات اإلضافية المصممة أو المع دات والمكون نظم والمع ال
 الغازي

 ملحوظة تمھيدية  

ازي ھي نظم    راء باالنتشار الغ ّدة لالستخدام في مصانع اإلث النظم والمعدات والمكونات اإلضافية المع
ا المصانع المطلوبة لتلقيم سادس فلوريد  اليورانيوم في مجمعة االنتشار الغازي، وتوصيل المجمعات فيم

ردة  ورة مط ى بص راء أعل دالت إث وغ مع ن بل تمكن م ل) لل ة (أو مراح ل تعاقبي وين سالس ا لتك بينھ
ونظراً لخواص  واستخراج "نواتج" و"نفايات" سادس فلوريد اليورانيوم من مجمعات االنتشار التعاقبية.

ن أي انقطاع في تشغيلھا، وال سيما وقف تشغيلھا، إلمجمعات االنتشار التعاقبية، فالقصور الذاتي العالية 
ولذا فمن المھم أن تتم في أي مصنع لالنتشار الغازي المحافظة بشكل صارم  يؤدي إلى عواقب خطيرة.

ة من الحواد ة المؤتمت ث، وبصورة دائمة على التفريغ التام في جميع النظم التكنولوجية، وضمان الحماي
ر من  وتنظيم تدفق الغاز بطريقة مؤتمتة دقيقة. دد كبي ويؤدي ھذا كله إلى الحاجة إلى تجھيز المصنع بع

 نظم خاصة للقياس والتنظيم والمراقبة.

ر عادة ويتم   د سادس تبخي وم فلوري ات، داخل موضوعة أسطوانات من اليوراني ي ه ويجري ُمَحمِّ  توزيع
 اليورانيوم فلوريد سادس" نواتج" أما .تعاقبية توصيل أنابيب طريق عن الدخول نقطة إلى الغازي بشكله

تم الخروج نقاط من غازية تيارات ھيئة على المتدفقة" نفاياته"و ا في ق عن تمريرھ  توصيل أنابيب طري
ل يجري حيث ضغط، محطات إلى أو باردة مصائد إلى إما تعاقبية د سادس غاز تحوي وم فلوري  اليوراني
 باالنتشار اإلثراء مصنع ألن ونظراً  .خزنه أو لنقله مناسبة حاويات إلى نقله متابعة قبل وذلك سائل، إلى

ر عدد من يتكون الغازي ازي االنتشار مجمعات من كبي ة الغ ة سالسل ضمن المرتب إن تعاقبي  طول ف
 التصميمية األنساق من كبيراً  وعدداً  اللحامات آالف تشمل كيلومترات عدة يبلغ التعاقبية التوصيل أنابيب

  .والنظافة التفريغ  حيث من جداً  عالية بمستويات األنابيب ونظم والمكونات المعدات وُتصنَّع .المتكررة

  إيضاحية ملحوظة  

بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المستخدم في المعالجة  البنود المذكورة أدناه إما أنھا تتصل اتصاالً مباشراً   
ي راً ف اً مباش تحكم تحكم ا ت ة. أو أنھ لة التعاقبي ل السلس دفق داخ ل  الت ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد الق والم

دأ، أو  ل للص ر القاب والذ غي اس، أو الف بائك النح اس، أو س مل النح وم تش د اليوراني ادس فلوري بس
األلومينيوم، أو أكسيد األلومينيوم، أو سبائك األلومنيوم، أو النيكل، أو السبائك التي تحتوي على نسبة ال 

 من النيكل، والبوليمرات الھيدروكربونية المفلورة. ٪٦٠عن  تقل

 نظم التلقيم/نظم سحب النواتج والمخلفات -١-٤-٥

ى    ادرة عل واد ق ة خصيصاً لمحطات اإلثراء، مصنوعة من م ھي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدَّ
 على ما يلي: مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو َمحمية بھذه المواد، وتشتمل

يات  )أ(     اإلثراء؛ عملية لىإ اليورانيوم فلوريد سادس تمرير في ُتستخدم تلقيم، نظم أو أفران أو ُمَحمِّ
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الت  )ب(   اردة مصائد أو الصلبة الحالة إلى الغازية الحالة من ُمحوِّ  سحب في ُتستخدم مضخات أو ب
  تسخينه؛ عند ذلك بعد لنقله اإلثراء عملية من اليورانيوم فلوريد سادس

راء عن  محطات تصليد أو تسييل تستخدم في سحب  (ج)   ة اإلث وم من عملي د اليوراني سادس فلوري
  طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب؛

 لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات.‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات   (د)  

 نظم أنابيب التوصيل -٢-٤-٥

ة أو مصممة توصيل ونظم أنابيب نظم ھي   ً  معدَّ  سالسل داخل اليورانيوم فلوريد سادس لمناولة خصيصا
   .التعاقبية الغازي االنتشار

  إيضاحية ملحوظة  

لة خلية كل تكون حيث ،"الثنائي" التوصيلي النظام نوع من ھذه األنابيب شبكة تكون ما عادة   لٍّ  موصَّ  بك
  .التوصيل أنابيب من

 النظم الفراغية -٣-٤-٥

ة  (أ)   دَّ رة مصممة أو مع ة كبي ة ومضخات فراغي ة ونظم توصيل فراغي ھي مشاعب توزيع فراغي
 في الدقيقة. أمتار مكعبة ٥خصيصاً بقدرة شفط ال تقل عن 

وم،  (ب)   د اليوراني ى سادس فلوري وي عل ومضخات فراغية مصممة خصيصاً للعمل في أجواء تحت
واد ُتصنع من مواد قادرة على مقاومة التآكل بساد س فلوريد اليورانيوم أو تكون َمحمية بھذه الم

ويجوز لھذه المضخات أن تكون دوارة أو إيجابية، وأن  لھذا البند). الملحوظة اإليضاحية(انظر 
 تكون ذات سدادات إزاحية وفلوروكربونية وموائع عمل خاصة.

 صمامات اإلغالق والتحكم الخاصة  -٤-٤-٥

زودة    م م ة خصيصاً، ھي صمامات إغالق أو تحك دَّ ة مصممة أو مع ة أو مؤتمت ة يدوي دادات منفاخي بس
واد،  ذه الم ل ھ ة بمث وم أو َمحمي د اليوراني ل بسادس فلوري ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق مصنوعة من م

 لتركيبھا في النظم الرئيسية واإلضافية لمصانع اإلثراء باالنتشار الغازي.

 اليورانيوم ومصادر أيوناتهالمطيافات الكتلية لسادس فلوريد  -٥-٤-٥

ة    ات مباشرة من المجاري الغازي ى أخذ عين ادرة عل ة خصيصاً، ق دَّ ة مصممة أو مع ات كتلي ھي مطياف
 لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز بكل ما يلي:

ى -١   ادرة عل اس  ق اتقي غ أيون ة وحدات من وحدة ٣٢٠ تبل ة الكتل ا أو الذري ر، ولھ درة أكب ى ق  عل
 ؛٣٢٠في  واحد ءجز على تزيدالتحليل 
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النيكل أو سبائك النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة مصادر أيونية ذات ھياكل مصنوعة من  -٢  
 ؛حمية بھذه الموادأو مَ  ،من وزنھا، أو سبائك النيكل والكروم ٪٦٠النيكل عن 

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛ -٣  

 النظيري.مناسب للتحليل  مزودة بنظام تجميع -٤  

ة خصيصاً الستخدامھا في مصانع اإلثراء األيرودينامي -٥-٥  النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

از    ازي والغ وم بشكله الغ د اليوراني يتم في عمليات اإلثراء األيرودينامي ضغط مزيج من سادس فلوري
ر  رَّ م يم ق الخفيف (الھيدروجين أو الھليوم)، ث ري عن طري تم الفصل النظي ر عناصر فصل حيث ي عب

ان من  توليد قوى طاردة مركزية عالية بواسطة شكل ھندسي منحني الجدار. وقد استحدثت بنجاح عمليت
ا: وع وھم ذا الن دوامي. ھ ة الفصل ال ة وبأنبوب ة النفاث ة الفصل بالفوھ مل  عملي ين تش ا العمليت ي كلت وف

ة الفصل  ية لمرحل ات الرئيس ات المكون ى عناصر الفصل الخاصة (الفوھ وي عل طوانية تحت ًة أس أوعي
حب  ي س تخدمة ف رارة المس ادالت الح ة ومب واغط الغازي دوامي)، والض ل ال ات الفص ة أو أنبوب النفاث

ن الضغط. ة ع رارة الناجم وفر  الح ث ت ل، بحي ذه المراح ن ھ دد م امي لع نع أيرودين اج أي مص ويحت
تخدام ال اً لالس راً ھام ات مؤش ائي.الكمي د  نھ ادس فلوري تخدم س ة تس ات األيرودينامي ت العملي ا كان ولم

از) مصنوعة من  زة (المالمسة للغ دات واألنابيب واألجھ اليورانيوم، يجب أن تكون جميع أسطح  المع
 مواد ال تتأثر بمالمستھا لسادس فلوريد اليورانيوم، أو َمحمية بھذه المواد.

 ملحوظة إيضاحية  

رد بيا   ي ي ود الت وم البن د اليوراني ادس فلوري از س راً بغ ا تتصل اتصاالً مباش ا أنھ زء إم ذا الج ي ھ ا ف نھ
ة. ع األسطح  المستخدم في المعالجة، أو تتحكم تحكماً مباشراً في تدفقه داخل السلسة التعاقبي وُتصنع جمي

ادس فل ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ل م ة بالكام ي المعالج تخدم ف از المس ة للغ د المالمس وري
راء  ردات اإلث ق بمف زء المتعل راض الج واد. وألغ ذه الم ل ھ ن مث ة م ى بطبق وم أو ُتطل اليوراني
بائك  وم النحاس أو س د اليوراني ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد الق مل الم امي، تش األيرودين

وم، أو يد األلوميني وم، أو أكس ل للصدأ أو األلوميني ر القاب والذ غي وم، أو  النحاس، أو الف بائك األلوميني س
ن  ل ع بة ال تق ل بنس ى النيك وي عل ي تحت بائك الت ل أو الس وليمرات ٦٠النيك ا، والب ن وزنھ ٪ م

 الھيدروكربونية المفلورة.

 فوھات الفصل النفاثة  -١-٥-٥

ة خصيصاً.   دَّ ة من  ھي فوھات الفصل النفاثة ومجّمعاتھا المصممة أو المع ألف فوھات الفصل النفاث وتت
ة التآكل  ١منحنية على شكل شق طولي ال يزيد نصف قطر انحنائھا على قنوات  ى مقاوم ادرة عل م، ق م

ى  ة إل ر الفوھ دفق عب از المت ة تفصل الغ ة النفاث ة داخل الفوھ ة قاطع بسادس فلوريد اليورانيوم ولھا حاف
 جزءين.
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 أنبوبات الفصل الدوامي  -٢-٥-٥

ّممة أو   ا المص دوامي ومجمعاتھ ات الفصل ال دوامي  أنبوب ات الفصل ال ون أنبوب اً. وتك ّدة خصيص المع
د  ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م نوعة م رف، مص تدقة الط كل أو مس طوانية الش أس
ات  ات بملحق اليورانيوم أو َمحمية بھذه المواد، ولھا مدخل مماس واحد أو أكثر. ويجوز أن تجھَّز األنبوب

 يھا أو كليھما.على شكل فوھات نفاثة في أحد طرف

 ملحوظة إيضاحية  

ة، أو في عدة    يدخل غاز التلقيم إلى أنبوبة الفصل الدوامي ماساً عبر أحد الطرفين أو عبر فتحات دوامي
 مواضع مماسة على طول محيط األنبوبة.

 الضاغطات ونفاخات الغاز -٣-٥-٥

ة خصيصاً، مصنوعة من مواد    قادرة على مقاومة التآكل ھي ضاغطات أو نفاخات غاز مصممة أو معدَّ
 بمزيج سادس فلوريد اليورانيوم والغازات الحاملة له (الھيدروجين أو الھليوم)، أو َمحمية بھذه المواد.

 سدادات العمود الدوار  -٤-٥-٥

ة خصيصاً، بتوصيالت تلقيم وتوصيالت تصريف للسدادات،    ھي سدادات للعمود الدوار مصممة أو معدَّ
از بمحركات التشغيل، من أجل إغالق العمو دوارة للضاغطات أو نفاخات الغ دة ال د الذي يوصل األعم

ى الخارج، أو تسرب  از المستخدم في المعالجة إل ع تسرب الغ ة السدادات لمن من أجل ضمان موثوقي
زيج من سادس  ة بم از، المليئ ة للضاغط أو نفاخة الغ ة الداخلي ى داخل الغرف الھواء أو غاز اإلغالق إل

 ليورانيوم/الغازات الحاملة له.فلوريد ا

 مبادالت الحرارة لتبريد الغاز  -٥-٥-٥

ة التآكل بسادس    ى مقاوم ادرة عل واد ق ة خصيصاً، مصنوعة من م ھي مبادالت حرارة مصممة أو معدَّ
 فلوريد اليورانيوم أو َمحمية بمثل ھذه المواد.

 أوعية فصل العناصر -٦-٥-٥

ة خصيصاً    دَّ ة التآكل ھي أوعية مصممة أو مع ى مقاوم ادرة عل واد ق لفصل العناصر، مصنوعة من م
بسادس فلوريد اليورانيوم أو َمحمية بمثل ھذه المواد، بغرض احتواء أنبوبات الفصل الدوامي أو فوھات 

 الفصل النفاثة.

 نظم التلقيم/نظم سحب النواتج والمخلفات  -٧-٥-٥

ة خصيص  دَّ ً ھي نظم أو معدات معالجة مصممة أو مع ى  ا ادرة عل واد ق راء مصنوعة من م لمصانع اإلث
 مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو َمحمية بمثل ھذه المواد، وتشمل ما يلي:
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يات تلقيم، أو مواقد، أو نظم ُتستخدم لتمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية اإلثراء؛  (أ)   ُمَحمِّ

ى ا (ب)  ة إل ة الغازي الت من الحال ي سحب سادس ُمحوِّ تخدم ف اردة) ُتس ة الصلبة (أو مصائد ب لحال
 فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛

راء عن  (ج)  ة اإلث وم من عملي د اليوراني محطات تصليد أو تسييل ُتستخدم في سحب سادس فلوري
 طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب؛

 لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات.‘ مخلفات’أو ‘ جنوات’محطات  (د) 

 نظم أنابيب التوصيل -٨-٥-٥

وم أو    د اليوراني ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ب توصيل مصنوعة م م أنابي ھي نظ
وم داخل  د اليوراني ة سادس فلوري ة خصيصاً لمناول دَّ واد، مصممة أو مع ذه الم ل ھ السالسل َمحمية بمث

ز بالتوصيل  التعاقبية األيرودينامية. ائي’وعادة ما تكون شبكة األنابيب ھذه ذات تصميم يتمي ، حيث ‘الثن
لة بكلٍّ من أنابيب التوصيل.  تكون كل مرحلة أو مجموعة مراحل موصَّ

 النظم والمضخات الفراغية  -٩-٥-٥

اعب فر (أ)   ن مش ون م اً، تتك ة خصيص دَّ ممة أو مع ة مص م فراغي ة نظ الت فراغي ة وموص اغي
 ومضخات فراغية، ومصممة للعمل في أجواء تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم،

د  (ب)   ادس فلوري ى س وي عل واء تحت ي أج ل ف ة خصيصاً للعم دَّ ة مصممة أو مع ومضخات فراغي
ل اليورانيوم، ُتصنع من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو  ُتحمى بم ث

 ويجوز لھذه المضخات أن تستخدم سدادات فلوروكربونية وموائع عمل خاصة. ھذه المواد.

 صمامات اإلغالق والتحكم الخاصة  -١٠-٥-٥

م أو إغالق صمامات ھي   ة تحك ة، أو يدوي زودة مؤتمت ة، بسدادات م واد من ومصنوعة منفاخي ادرة م  ق
 ٤٠ عن الصمام قطر يقل وال المواد، ھذه بمثل َمحمية  أو اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على
م، ي م ممة وھ ة أو مص دَّ ً  مع ا ا خصيص ي لتركيبھ نظم ف ية ال افية الرئيس انع واإلض راء لمص  اإلث

  .األيرودينامي

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته -١١-٥-٥

ات   ات  ھي مطياف ى أخذ عين ادرة عل ة خصيصاً، ق دَّ ة مصممة أو مع ة  مباشرةكتلي من المجاري الغازي
 بكل ما يلي: وتتميز  ،لسادس فلوريد اليورانيوم

غ  -١   ات تبل ى  ٣٢٠قادرة على قياس أيون درة عل ا ق ر، ولھ ة أو أكب ة الذري وحدة من وحدات الكتل
 ؛٣٢٠التحليل تزيد على جزء واحد في 
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أيونية ذات ھياكل مصنوعة من النيكل أو سبائك النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة مصادر  -٢  
 من وزنھا، أو سبائك النيكل والكروم، أو َمحمية بھذه المواد؛ ٪٦٠النيكل عن 

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛ -٣  

 مزودة بنظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري. -٤  

 ريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة لهنظم فصل سادس فلو -١٢-٥-٥

ه    ة ل ازات الحامل وم عن الغ د اليوراني ة خصيصاً لفصل سادس فلوري دَّ ھي نظم معالجة مصممة أو مع
 (الھيدروجين أو الھليوم).

 ملحوظة إيضاحية  

ى جزء واحد في    ُصممت ھذه النظم لتخفيف محتوى سادس فلوريد اليورانيوم في الغازات الحاملة له إل
 المليون أو أقل، ويجوز أن تشمل بعض المعدات مثل:

د  (أ)   ى العمل عن ادرة عل داً ق مبادالت حرارة وأجھزة فصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة ج
 درجة مئوية تحت الصفر) أو أقل، ١٢٠كلفن ( ١٥٣درجات حرارة تصل إلى 

ى توليد درجات حرارة تصل أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة عل (ب)  
 درجة مئوية تحت الصفر) أو أقل، ١٢٠كلفن ( ١٥٣إلى 

وم  (ج)   د اليوراني ات فصل دّوامي مستخدمة في فصل سادس فلوري أو فوھات فصل نفاثة أو أنبوب
 عن الغازات الحاملة له،

 أو مصائد باردة قادرة على تجميد سادس فلوريد اليورانيوم. (د)  

نظم  -٦-٥ ادل ال راء بالتب انع اإلث ي مص تخدامھا ف اً الس ة خصيص دَّ ممة أو المع ات المص دات والمكون والمع
 الكيميائي أو التبادل األيوني

 ملحوظة تمھيدية  

ي    ة ف رات طفيف دوث تغي ى ح وم إل ائر اليوراني ف نظ ين مختل ة ب ي الكتل يطة ف ات البس ؤدي االختالف ت
الي يمك ة وبالت اعالت الكيميائي ات التف د استحدثت بنجاح  ن استخدامھا كأساس لفصل النظائر.توازن وق

 التبادل الكيميائي بين سائلين، والتبادل األيوني بين مادة صلبة وأخرى سائلة. عمليتان ھما:

ر    ائلين غي ين أطوار س اكس ب اه المع ائلين، يجري اتصال في االتج ين س ائي ب ادل الكيمي ففي عملية التب
ائي وعضوي زاج (م ابلين لالمت ن مراحل الفصل.ق اقبي آلالف م ر التع داث األث ألف الطور  ) إلح ويت

ادة  المائي من كلوريد اليورانيوم في محلول حامض الھيدروكلوريك؛ أما الطور العضوي فيتكون من م
ويجوز أن تكون الموصالت المستخدمة  استخالص تحتوي على كلوريد اليورانيوم في مذيب عضوي.
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ة) أو في سلسلة الفصل التعاقبية  زودة بلوحات منخلي دة النبضية الم ل األعم ائلين (مث أعمدة تبادل بين س
د طرفي  موصالت نبذ السوائل بالطرد المركزي. زال) عن ة (أكسدة واخت ويلزم حدوث تحوالت كيميائي

وأحد االھتمامات الرئيسية  سلسلة الفصل التعاقبية من أجل الوفاء بمتطلبات إعادة الدفق في كل طرف.
ة.بالنسب ات الفلزي بعض األيون وث مجاري المعالجة ب دة  ة للتصميم يتمثل في تجنب تل ذا ُتستخدم أعم ول

ة)  نة بالبالستيك (بما يشمل استخدام البوليمرات الفلوروكربوني وأنابيب مصنوعة من البالستيك و/أو مبطَّ
نة بالزجاج.  و/أو مبطَّ

لبة و   ادتين الص ين الم وني ب ادل األي ة التب ي عملي ا ف زاز/مج أم ق امت ن طري راء ع تم اإلث ائلة، في الس
ة. ز بسرعة عمل فائق وني تتمي ادل األي ر  اليورانيوم داخل مادة راتينجية أو ممتزة خاصة للتب تم تمري وي

راء األسطوانية  دة اإلث محلول من اليورانيوم في حامض الھيدروكلوريك ومواد كيميائية أخرى عبر أعم
ادة  اد الممتزة.التي تحتوي على قيعان مبطنة للمو اٍم إلع زم استخدام نظ ولضمان عدم انقطاع العملية، يل

ع  ائل بحيث يمكن جم دفق الس واتج’الدفق لتحرير اليورانيوم من المادة الممتزة إلى الت ات’و‘ الن  ‘.المخلف
ة  ر خارجي اد تنشيطھا بالكامل في دوائ ويتم ذلك باستخدام عوامل كيميائية مناسبة لالختزال/األكسدة يع

ل  منفصلة، كما يمكن إعادة تنشيطھا جزئياً داخل أعمدة الفصل النظيري ذاتـــھا. ونظراً الستخدام محالي
واد خاصة  دات من م زم أن ُتصَنع المع ة، يل ذه العملي دروكلوريك في ھ مركزة ساخنة من حامض الھي

 قادرة على مقاومة التآكل أو أن  ُتحمى بمثل ھذه المواد.

 بين سائلين (التبادل الكيميائي) أعمدة التبادل  -١-٦-٥

وى    تلزمات للق زودة بمس ي م ين، وھ اھين متعاكس ي اتج دفقان ف ائلين يت ين س ادل ب دة للتب ي أعم ھ
ة  ائي. ولمقاوم ادل الكيمي ة التب وم باستخدام عملي الميكانيكية، ومصممة أو معدة خصيصاً إلثراء اليوراني

دروكلوريك، تُ  ادة من التآكل بمحاليل مركزة لحامض الھي ة في الع ا الداخلي دة ومكوناتھ ذه األعم صنع ھ
واد.  ذه الم ل ھ ورة) أو الزجاج أو ُتحمى بمث ة المفل وليمرات الھيدروكربوني مواد لدائنية مناسبة (مثل الب

 ثانية. ٣٠ويصمم في العادة زمن البقاء المرحلي لألعمدة بحيث ال يزيد على 

 (التبادل الكيميائي)موصالت نبذ السوائل بالطرد المركزي   -٢-٦-٥

تخدام    وم باس راء اليوراني ة خصيصاً إلث دَّ الطرد المركزي مصممة أو مع وائل ب ذ الس ھي موصالت لنب
م  عملية التبادل الكيميائي. ة ث دوران لتشتيت المجاري العضوية والمائي وتستخدم مثل ھذه الموصالت ال

وار. زي لفصل األط رد المرك وة الط تخدم ق ة  تس ل مقاوم ن أج امض وم زة لح ل المرك ل بالمحالي التآك
ة) أو ُتحمى  وليمرات الفلوروكربوني الھيدروكلوريك، ُتصنع الموصالت من مواد لدائنية مناسبة (مثل الب

الطرد المركزي أن ال  بھا أو بالزجاج. ذ ب ي لموصالت النب اء المرحل د روعي في تصميم زمن البق وق
 ثانية. ٣٠يتجاوز 

 ليورانيوم (التبادل الكيميائي)نظم ومعدات اختزال ا  -٣-٦-٥

افٍؤ  (أ)   ِة تك وم من حال ة خصيصاً الختزال اليوراني ھي خاليا اختزال كھروكيميائية مصممة أو معدَّ
ائي. ادل الكيمي ة التب وم باستخدام عملي واد  إلى أخرى من أجل إثراء اليوراني ويجب أن تكون م
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ى مقاو ادرًة عل ة ق ل المعالج ة لمحالي ا المالمس امض الخالي زة لح ل المرك ل بالمحالي ة التآك م
  الھيدروكلوريك.

 ملحوظة إيضاحية    

افؤ      ة التك ى حال وم إل ادة أكسدة اليوراني ع إع ة أن تمن ا الكاثودي يراعى في تصميم حجيرة الخالي
يم  األعلى. ة بغشاء حاجز كت د الخلي زوَّ ة، يجوز أن ت وإلبقاء اليورانيوم داخل الحجيرة الكاثودي

ل صلب مالئم كالغرافيت. خاصة لتبادل الكاتيونات. مكون من مواد  ويتألف الكاثود من موصِّ

ة من أجل  (ب)   لة التعاقبي ھي نظم مصممة أو معّدة خصيصاً الستخدامھا في الطرف الختامي للسلس
زال  ٤+إخراج اليورانيوم ا االخت يم خالي ز الحمضي وتلق من المجرى العضوي، وضبط التركي

 الكھروكيميائي.

 ملحوظة إيضاحية    

وم     ذيبات من أجل سحب اليوراني دات استخالص للم نظم من مع ذه ال ألف ھ من المجرى  ٤+تت
بة  ة نس دات أخرى لضبط ومراقب ر و/أو مع دات تبخي ائي، ومع ول م ى محل ه إل العضوي ونقل
ا  تركيز أيونات الھيدروجين في المحلول، ومضخات أو أجھزة أخرى لنقل مادة التلقيم إلى خالي

ا في التصميم تجنب  ختزال الكھروكيميائي.اال ي يجب مراعاتھ ارات الرئيسية الت ومن االعتب
ة. ة معّين ات فلزي ائي بأيون رى الم وث المج زاء  تل بة لألج ام، بالنس اء النظ تم بن ك ي ى ذل وعل

وليمترات  ل الزجاج وب واد مناسبة (مث دات مصنوعة من م المالمسة لمجرى المعالجة، من مع
الراتينج) أو الفلوروكربون،  ر، والغرافيت المشّرب ب ولي إثي وكبريتات البوليفينيل، وسلفون الب

 َمحمية بھا.

 نظم تحضير مادة التلقيم (التبادل الكيميائي)  -٤-٦-٥

اء    الي النق وم الع د اليوراني ة من كلوري يم المكّون ل التلق اج محالي ة خصيصاً إلنت دَّ ھي نظم مصممة أو مع
 نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي. الستخدامھا في مصانع فصل

 ملحوظة إيضاحية  

ة،    وني ألغراض التنقي ادل األي تتكون ھذه النظم من معدات لإلذابة و/أو االستخالص بالمذيبات و/أو التب
ل ٣+إلى يورانيوم ٤+أو اليورانيوم ٦+وخاليا تحليل كھربائي الختزال اليورانيوم نظم محالي ذه ال تج ھ . وتن

روم، كلوريد ال ل الك ة مث ون من الشوائب الفلزي يورانيوم التي ال تحتوي إال على بضعة أجزاء في الملي
 والحديد، والفاناديوم، والموليبدينوم، والكاتيونات األخرى الثنائية التكافؤ أو المتعددة التكافؤ األعلى منھا.

وم الج اليوراني ذي يع اء أجزاء من النظام ال اء تشمل الزجاج أو  ٣+والمواد المستخدمة في بن الي النق الع
ولي  لفون الب دائن س ن بل البوليمرات الھيدروكربونية المفلورة، أو كبريتات البوليفينيل، أو الغرافيت المبطَّ

  إثير والمشّرب بالراتينج.
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 نظم أكسدة اليورانيوم (التبادل الكيميائي)  -٥-٦-٥

وم   ة خصيصاً ألكسدة اليوراني وم  ٣+ھي نظم مصممة أو معدَّ ى يوراني لة   ٤+إل ى السلس ه إل بغرض إعادت
 التعاقبية لفصل نظائر اليورانيوم في عملية اإلثراء بالتبادل الكيميائي.

 ملحوظة إيضاحية  

 يجوز أن تشمل ھذه النظم معدات مثل:  

دات  (أ)   ارج من مع ائي الخ دفق الم ة وال ن جھ ور واألكسجين م ين الكل اس ب دات إلحداث التم مع
الناتج في المجرى العضوي النصيل  ٤+من جھة ثانية، واستخالص اليورانيوم الفصل النظيري

 العائد من الطرف الخاص بالنواتج في السلسلة التعاقبية،

امض  (ب)   اء وح ال الم ادة إدخ ن إع ى يمك دروكلوريك حت امض الھي ن ح اء ع ل الم دات لفص مع
 الھيدروكلوريك المرّكز إلى العملية في المواقع المالئمة.

 راتينجات/ممتزات التبادل األيوني السريعة التفاعل (التبادل األيوني)  -٦-٦-٥

وم    راء اليوراني ة خصيصاً إلث دَّ وني مصممة أو مع ادل األي ھي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتب
رة، و/أو  امية ذات الشبكات الكبي ك الراتينجات المس ا في ذل الھياكل باستخدام عملية التبادل األيوني، بم

ى سطح ھيكل داعم مسامي  ة عل الغشائية التي تنحصر فيھا مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبق
وال يزيد قطر  خامل، والھياكل المركبة األخرى بأي شكل مناسب، بما في ذلك الجسيمــات أو األليــاف.

ى  ذه عل وني ھ ادل األي ات/ممتزات التب ون  ٠٫٢راتينج ب أن تك م، ويج ة م ى مقاوم اً عل ادرة كيميائي ق
ادل.  دة التب ا في أعم ل عدم تحللھ ة تكف وة مادي محاليل حامض الھيدروكلوريك المرّكز وأن تكون ذات ق
دل  وم (مع ادل نظائر اليوراني داً في تب ة سريعة ج وغ حرك والراتينجات/الممتزات مصممة خصيصاً لبل

 ٣٧٣على العمل في درجة حرارة تتراوح بين  ثواٍن في نصف الوقت)، وقادرة ١٠التبادل ال يزيد على 
 درجة مئوية). ٢٠٠كلفن ( ٤٧٣و درجة مئوية) ١٠٠كلفن (

 أعمدة التبادل األيوني (التبادل األيوني)  -٧-٦-٥

ى    ا عل د قطرھ كل يزي طوانية الش دة أس ي أعم ة  ١٠٠٠ھ ان المبطن م القيع واء ودع م الحت م
وني، مصممة أو ادل األي ـة  لراتينجات/ممتزات التب ـدام عمليـ ـوم باستخـ راء اليورانيـ ة خصيصاً إلث دَّ مع

ى  التبادل األيوني. ادرة عل ة) ق دائن الفلوروكربوني وھذه األعمدة مصنوعة من مواد (مثل التيتانيوم أو الل
ى  ادرة عل واد، وتكون ق ذه الم مقاومة التآكل بمحاليل حامض الھيدروكلوريك المرّكز أو  َمحمية بمثل ھ

ي در ل ف ين العم رارة ب ة ح ن ( ٣٧٣ج ة) و ١٠٠كلف ة مئوي ن ( ٤٧٣درج ة)،  ٢٠٠كلف ة مئوي درج
 ميغاباسكال. ٠٫٧وبمستويات ضغط تتجاوز 
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 نظم إعادة دفق التبادل األيوني (التبادل األيوني)  -٨-٦-٥

د عامل (عوامل)  (أ)   ة خصيصاً إلعادة تولي نظم اختزال كيميائي أو إلكتروكيميائي مصممة أو معدَّ
 زال الكيميائي المستخدم في السالسل التعاقبية إلثراء اليورانيوم بالتبادل األيوني.االخت

د عامل (عوامل)  (ب)   ادة تولي ة خصيصاً إلع دَّ نظم أكسدة كيميائية أو إلكتروكيميائية مصممة أو مع
 األكسدة الكيميائية المستخدم في السالسل التعاقبية إلثراء اليورانيوم بالتبادل األيوني.

 ملحوظة إيضاحية  

انيوم   افؤ (التيت ي التك ى سبيل ٣+يجوز في عملية اإلثراء بالتبادل األيوني أن ُيستخدم التيتانيوم الثالث )، عل
انيوم د التيت زال تولي ام االخت د نظ ة يعي ذه الحال ي ھ زال، وف اتيون اخت اره ك ال، باعتب ق  ٣+المث عن طري

 .٤+اختزال التيتانيوم

) كمؤكسد، وفي ھذه الحالة يعيد نظام ٣+العملية استخدام الحديد الثالثي التكافؤ (الحديدكما يجوز في ھذه   
 .٢+عن طريق أكسدة الحديد ٣+األكسدة توليد الحديد

ة خصيصاً الستخدامھا في مصانع اإلثراء بالليزر. -٧-٥  النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

درج   نظم تن ة ال ات الحالي راء لعملي تخدام اإلث زر باس ي اللي ين ف ا فئت نظم :وھم ي ال ون الت ا يك يط فيھ  وس
ة و العملي ار ھ وم بخ ذري، اليوراني ك ال ي وتل ون الت ا يك يط فيھ ة وس و العملي ار ھ د بخ ات أح  مرّكب

ً  الممزوج اليورانيوم، ائعة الرموز وتشمل .أخرى بغازات أو آخر بغاز أحيانا ل الش ذه لمث اتالعمل ھ ا ي  م
   :يلي

  الفصل النظيري بالليزر البخاري الذري؛  –الفئة األولى  
  ق التنشيط الفصل النظيري بالليزر الجزيئي –الفئة الثانية ، بما في ذلك التفاعل الكيميائي عن طري

  الليزري االنتقائي النظيري.

زة    ي: (أ) أجھ ا يل زر م راء باستخدام اللي وتشمل النظم والمعدات والمكّونات المستخدمة في مصانع اإلث
وم  ات اليوراني يم بخار أحد مرّكب زة لتلق ائي) أو أجھ أيين الضوئي االنتق وم (للت ز اليوراني يم بخار فل لتلق

يورانيــوم المثرى والمستنفــد في (للتفكيك الضوئي أو الحث/التنشيط االنتقائي)؛ (ب) أجھزة لجمع فلز ال
تنفد ‘ مخلفات’و ‘ نواتــج’شكـــل  رى والمس وم المث ات اليوراني زة لجمع مركب بالنسبة للفئة األولى، وأجھ

كل  ي ش واتج’ف ات’و‘ ن ائي ‘ مخلف ن أجل الحث االنتق الليزر م ة ب م معالج ة؛ (ج) نظ ة الثاني بة للفئ بالنس
واتج؛ ومعدات ؛ (د)٢٣٥-ألنواع اليورانيوم ل الن يم وتحوي واد التلق ة  لتحضير م د عملي د يقتضي تعقي وق

ريات  زر والبص ات اللي ن تكنولوجي ا م ه إدراج أي تكنولوجي وم ومركبات ف ذرات اليوراني اس طي قي
 الليزرية المتعددة المتاحة.
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 ملحوظة إيضاحية  

ر،    و مباش ى نح زء، عل ذا الج ي ھ ردھا ف رد س ي ي ود الت ن البن د م س العدي ز يالم ائل فل ار أو س بخ
اً من غاز سادس  وم، أو مزيج د اليوراني ي تتكون من سادس فلوري اليورانيوم، أو غازات المعالجة الت
فلوريد اليورانيوم وغازات أخرى. وُتصَنع جميع األسطح التي تكون في تالمس مباشر مع اليورانيوم أو 

ة  ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ل م وم بالكام د اليوراني ادس فلوري واد.س ذه الم ل ھ ى بمث ل أو  ُتحم  التآك
ة التآكل  ى مقاوم ادرة عل واد الق وألغراض الجزء المتعلق بمفردات اإلثراء باستخدام الليزر، تشتمل الم
ا  الوم؛ أم االيتريوم والتنت ي ب ت المطل ى الغرافي وم عل بائك اليوراني وم أو س ز اليوراني ائل فل ار أو س ببخ

والذ  المواد القادرة على مقاومة التآكل بائك النحاس، والف وم فتشمل النحاس، وس بسادس فلوريد اليوراني
ي ال  بائك الت وم، والنيكل أو الس بائك األلوميني وم، وس يد األلوميني وم، وأكس غير القابل للصدأ، واأللوميني

 ٪ من وزنھا، والبوليمرات الھيدروكربونية المفلورة.٦٠تقل فيھا نسبة النيكل عن 

 يورانيوم (األساليب القائمة على البخار الذري)نظم تبخير ال  -١-٧-٥

ة أو مصممة نظم   ً  معدَّ    .بالليزر اإلثراء في الستخدامھا اليورانيوم فلز لتبخير خصيصا

 ملحوظة إيضاحية  

ل عن    درة (ال تق وواط)  ١يمكن أن تحتوي ھذه النظم على مخانق إلكترونات وتصمم بحيث تحقق ق كيل
 لتوليد بخار فلز اليورانيوم بالمعدل المطلوب لعملية اإلثراء بالليزر.مسلطة على الھدف بما يكفي 

 نظم ومكونات مناولة فلز اليورانيوم في شكل سائل أو بخار (األساليب القائمة على البخار الذري)  -٢-٧-٥

ة أو مصممة نظم ھي   دَّ ً  مع ة خصيصا وم لمناول بائك أو المصھور اليوراني وم س  أو المصھور، اليوراني
ً  معدة أو مصممة مكونات أو بالليزر اإلثراء في لالستخدام اليورانيوم فلز بخار   .النظم لتلك خصيصا

 ملحوظة إيضاحية  

ا.   ة لھ د الالزم دات التبري ات ومع ن بوتق ائل م وم الس ز اليوراني ة فل ون نظم مناول ن أن تتك وُتصنع  يمك
وم المصھور،  البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم بائك اليوراني المصھور أو س

ذه  ل ھ ة التآكل والحرارة، أو ُتحمى بمث ى مقاوم أو بخار فلز اليورانيوم، من مواد ذات قدرة مناسبة عل
واد. ي  الم ت المطل االيتريوم، والغرافي ي ب ت المطل الوم، والغرافي بة التنت واد المناس مل الم ن أن تش ويمك

لة)) أو خالئط منھا. INFCIRC/254/Part 2ر الوثيقة بأكاسيد أخرى أرضية نادرة (أنظ  (بصيغتھا المعدَّ

 فلز اليورانيوم  (األساليب القائمة على البخار الذري)‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع   -٣-٧-٥

ائل أو ‘ مخلفات’و‘ نواتج’ھي مجمعات تجميع    وم في الشكل الس ز اليوراني مصممة أو معّدة خصيصاً لفل
 الصلب.

  



NSG Part 1 
  ٢٠١٣حزيران/يونيه 

-٤٤- 
 

 ملحوظة إيضاحية  

ز    ائل فل ار أو س ل ببخ رارة والتآك ة الح ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ات م ذه المجمع ات ھ نع مكون ُتص
واد، ويجوز أن تشمل  ذه الم ل ھ الوم) أو ُتحمى بمث اليورانيوم (مثل الغرافيت المطلي بااليتريوم أو التنت

وازم، و ب، وصمامات، ول ب’أنابي ادالت‘ميازي ة، ومب ع خاصة  ، ووصالت تغذي واح تجمي رارة، وأل ح
 بأساليب الفصل المغنطيسي أو اإللكتروستاتي أو غير ذلك من أساليب الفصل.

 حاويات وحدات الفصل (األساليب القائمة على البخار الذري)  -٤-٧-٥

ھي أوعية أسطوانية أو مستطيلة الشكل مصممة أو معّدة خصيصاً الحتواء مصدر بخار فلز اليورانيوم،   
 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’حزم األشعة اإللكترونية، ومجمعات ومخنق 

 ملحوظة إيضاحية  

اه، وصمامات ألشعة    اء والمي ة بالكھرب ھذه الحاويات بھا عدد وافر من المنافذ الخاصة بوصالت التغذي
ا. زة ومراقبتھ وّخي  الليزر، وتوصيالت لمضخات التفريغ، ونظم لتشخيص أعطال األجھ ا ت م فيھ ا ت كم

 رة على الفتح واإلغالق من أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية.القد

 فوھات التمدد النفاثة فوق الصوتية (األساليب الجزيئية)  -٥-٧-٥

ة تمدد فوھات ھي   وق نفاث ة أو مصممة صوتية ف دَّ ً  مع د خصيصا د سادس مزيج لتبري وم فلوري  اليوراني
ادرة وھي أقل، أو) الصفر تحت مئوية درجة ١٢٣( كلفن ١٥٠ إلى له الحاملة والغازات ى ق ة عل  مقاوم
  .اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل

عات   -٦-٧-٥  (األساليب الجزيئية) ‘ المخلفات’أو ‘ النواتج’مجمِّ

ً  معدة أو مصممة أجھزة أو مكونات   واد لجمع خصيصا واتج م وم ن واد أو اليوراني ات م وم مخلف  اليوراني
  .الليزر بضوء إضاءتھا بعد

  إيضاحية ملحوظة  

اعد   ات تس واتج مجمع ي الن د ف ة أح ري الفصل أمثل الليزر النظي ي ب ى الجزيئ ع عل ادة تجمي لبة الم  الص
 صدمية أو مرشحية مجمِّعات من النواتج مجمعات تتكون أن ويمكن .المثرى اليورانيوم فلوريد لخامس

ا، توليفة أو حلزونية، أو ادرة تكون أن ويجب منھ ى ق ة عل ذي الوسط في التآكل مقاوم وي ال ى يحت  عل
   .اليورانيوم فلوريد سادس/اليورانيوم فلوريد خامس

 ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (األساليب الجزيئية)  -٧-٧-٥

ة خصيصاً لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له، ومصممة    ھي ضاغطات مصممة أو معدَّ
وم.للتشغيل الط د اليوراني ى سادس فلوري وي عل ا المالمسة  ويل األجل في أوساط تحت وُتصنع مكوناتھ

 لغاز المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو  ُتحمى بمثل ھذه المواد.
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 سدادات العمود الدوار (األساليب الجزيئية)  -٨-٧-٥

ممة    دوار المص ود ال دادات العم ي س ريف ھ يالت تص ة وتوص يالت تغذي اً، بتوص ة خصيص دَّ أو المع
دوارة للضاغطات بمحركات التشغيل لضمان  للسدادات، من أجل إغالق العمود الذي يوصل األعمدة ال
ة الضاغط  ى غرف واء إل ع تسرب الھ ى الخارج أو من ع تسرب غاز المعالجة إل موثوقية السدادات ومن

 د اليورانيوم/الغازات الحاملة له.الداخلية المليئة بمزيج سادس فلوري

 نظم الفلورة (األساليب الجزيئية)  -٩-٧-٥

ة خصيصاً لفلورة خامس فلوريد اليورانيوم (الصلب) وسادس فلوريد اليورانيوم    ھي نظم مصممة أو معدَّ
 (الغاز).

 ملحوظة إيضاحية  

ى سادس    ه إل ة تحويل ه بغي تم جمع ذي ي وم ال د اليوراني ورة مسحوق خامس فلوري ھذه النظم مصممة لفل
ويجوز، في فلوريد اليورانيوم ومن ثم جمعه في حاويات للنواتج، أو لنقله كمادة تلقيم للمزيد من اإلثراء. 

ل واالستعادة مباشرة خارج أحد النھج، إجراء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظيري بحيث يتم التفاع
وم من مجمِّعات  ‘.النواتج’مجمِّعات  كما يمكن، في نھج آخر، سحب/نقل مسحوق خامس فلوريد اليوراني

واتج’ وھج) ‘ الن رج مت ي، أو ب ائع، أو مفاعل حلزون اع م ل مفاعل ذي ق اء مناسب للتفاعل (مث ى وع إل
ورة. دات لخزن ونق بغرض الفل ين مع ي كال النھج تخدم ف ورة وُتس ل الفل ن عوام ره م ور (أو غي ل الفل

 المناسبة) ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله.

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته (األساليب الجزيئية)  -١٠-٧-٥

ات    ى أخذ عين ادرة عل ة خصيصاً، ق دَّ ة مصممة أو مع ات كتلي ة  مباشرةھي مطياف من المجاري الغازي
 :بكل ما يليوتتميز  ،سادس فلوريد اليورانيومل

غ  قياسقادرة على  -١   ات تبل ة وحدة من وحدات  ٣٢٠أيون ى الكتل درة عل ا ق ر، ولھ ة أو أكب الذري
 ؛٣٢٠واحد في  جزءتزيد على التحليل 

النيكل أو سبائك النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة مصادر أيونية ذات ھياكل مصنوعة من  -٢  
 ؛حمية بھذه الموادمن وزنھا، أو سبائك النيكل والكروم أو مَ  ٪٦٠النيكل عن 

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛ -٣  

 مزودة بنظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري. -٤  

 نظم التغذية/نظم سحب النواتج والمخلفات (األساليب الجزيئية) -١١-٧-٥

ة   دَّ ى  ھي نظم أو معدات معالجة مصممة أو مع ادرة عل واد ق راء مصنوعة من م خصيصاَ لمصانع اإلث
 مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو  َمحمية بمثل ھذه المواد، وتشمل ما يلي:
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يات تلقيم، أو أفران، أو نظم ُتستخدم لتمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية اإلثراء؛ (أ)    ُمَحمِّ

ة  (ب)   الت من الحال ي سحب سادس ُمحوِّ تخدم ف اردة) ُتس ة الصلبة (أو مصائد ب ى الحال ة إل الغازي
 فلوريد اليورانيوم من عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛

راء عن  (ج)   ة اإلث وم من عملي د اليوراني محطات تصليد أو تسييل ُتستخدم في سحب سادس فلوري
 طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب؛

 لنقل سادس فلوريد اليورانيوم إلى حاويات.‘ مخلفات’أو ‘ نواتج’محطات  )(د  

 نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (األساليب الجزيئية) -١٢-٧-٥

ة خصيصاً لفصل سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له.     ھي نظم معالجة مصممة أو معدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

 ز أن تشمل ھذه النظم معدات مثل:يجو  

د  (أ)   ى العمل عن ادرة عل داً ق مبادالت حرارة وأجھزة فصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة ج
 أو أقل، )درجة مئوية تحت الصفر ١٢٠كلفن ( ١٥٣درجات حرارة تصل إلى 

وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة على توليد درجات حرارة تصل  أو (ب)  
 أو أقل، )درجة مئوية تحت الصفر ١٢٠كلفن ( ١٥٣إلى 

  .فلوريد اليورانيوم تجميد سادسقادرة على أو مصائد باردة  (ج)  

 األرغون أو غازاً آخر. أووالغاز الحامل يمكن أن يكون غاز النيتروجين   

 نظم الليزر -١٣-٧-٥

ة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم.    ھي ليزرات أو نظم ليزرية مصممة أو معدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

ة    فيما يتعلق بعمليات اإلثراء باستخدام الليزر، يشمل الليزر ومكوناُته الھامة المكوناِت المحددَة في الوثيق
INFCIRC/254/Part 2  (بصيغتھا المعّدلة). وعادة ما يتكون نظام الليزر من مكونات ضوئية وإلكترونية

أما نظام الليزر  ونقله (نقلھا) إلى غرفة الفصل النظيري. على السواء للتحكم في شعاع (أو أشعة) الليزر
ضخه نوع المستخدم في األساليب القائمة على البخار الذري فيتكون عادًة من ليزر صبغي قابل للضبط ي

زرات الصلبة). ة من اللي واع معين زرات بخار النحاس أو أن ل لي ويمكن أن يتكون  آخر من الليزر (مث
ة األساليب الجزيئية من ليزرات نظام الليزر المستخدم في  ثاني أكسيد الكربون أو ليزرات اكزيمر وخلي

زر المستخدمة في كالضوئية متعددة الطرق.  زرات أو نظم اللي ذبات وتقتضي اللي لوبين تثبيت ذب  األس
   الطيف ألغراض التشغيل لفترات زمنية طويلة.
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ل  -٨-٥ راء بالفص انع اإلث ي مص تخدامھا ف اً الس ة خصيص دَّ ممة أو المع ات المص دات والمكون نظم والمع ال
 البالزمي

 ملحوظة تمھيدية  

ة في عمليـــة الفصل البالزمي، تمر بالزما أيونات اليورانيوم عبر مجال كھرب   ى ذبذب ائي يتم ضبطه عل
ة. ٢٣٥-الرنين األيوني لليورانيــوم داراتھا اللولبي  بحيث تستوعب الطاقة على نحو تفضيلي ويزداد قطر م

اليورانيوم رى ب اتج مث اج ن رة القطر إلنت ات ذات المسارات الكبي ا، ٢٣٥-ويتم احتباس األيون ا البالزم . أم
غ ذات مجال مغنطيسي  التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم، فيجري احتواؤھا في حجيرة تفري

ائق التوصيل. ة نظام  عالي القدرة ينتج باستخدام مغنطيس ف ة الرئيسية للعملي نظم التكنولوجي وتشمل ال
ة  ر الوثيق يل (أنظ ائق التوص يس ف زود بمغنط ل الم از الفص وذج جھ وم، ونم ا اليوراني د بالزم تولي

INFCIRC/254/Part 2 المخلفات’و‘ النواتج’معدلة))، ونظم سحب الفلزات بغرض جمع (بصيغتھا ال.‘ 

 مصادر القوى العاملة بالموجات الدقيقة وھوائياتھا  -١-٨-٥

اج أو    ّدة خصيصاً إلنت ا مصممة أو مع ات الخاصة بھ ھي مصادر قوى تعمل بالموجات الدقيقة والھوائي
د  ٣٠على ذبذبة تزيد  تعجيل األيونات، وتتمّيز بالخصائص التالية: وى ناتجة يزي جيجاھرتز ومتوسط ق

 كيلوواط إلنتاج األيونات. ٥٠على 

 ملفات الحث األيوني  -٢-٨-٥

ة خصيصاً لترددات تزيد على    وھرتز  ١٠٠ھي ملفات حث أيوني ذات ذبذبة السلكية مصممة أو معدَّ كيل
 كيلوواط. ٤٠وھي قادرة على معالجة متوسط قوى يزيد على 

 الزما اليورانيومنظم توليد ب  -٣-٨-٥

ة خصيصاً لتوليد بالزما اليورانيوم الستخدامھا في محطات فصل البالزما.    ھي نظم مصممة أو معدَّ

  ]٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤منذ  -[لم تعد تستخدم   -٤-٨-٥

 فلز اليورانيوم‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع   -٥-٨-٥

ة خصيصاً لفلز اليورانيوم في شكله الصلب.مصممة ‘ المخلفات’و‘ النواتج’ھي مجمعات لتجميع     أو معدَّ
وُتصنع ھذه المجمِّعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآكل ببخار فلز اليورانيوم، مثل الغرافيت 

 المطلي بااليتريوم أو التنتالوم أو  ُتحمى بمثل ھذه المواد.

 حاويات وحدات الفصل  -٦-٨-٥

ممة    طوانية مص ة أس ي أوعي ي ھ راء بالفصل البالزم انع اإلث ي مص تخدامھا ف اً الس ّدة خصيص أو مع
ات  لكية، ومجمِّع رددات الالس يل الت ف توص وم، ومل ا اليوراني در بالزم واء مص رض احت واتج’بغ ‘ الن

 ‘.المخلفات’و
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 ملحوظة إيضاحية  

اء، وتوصيالت    ة بالكھرب لمضخات االنتشار، ھذه األوعية مزودة بعدد وافر من المنافذ لوصالت التغذي
ا. زة ومراقبتھ تح واإلغالق من أجل  ونظم لتشخيص  أعطال األجھ ى الف درة عل وّخي الق ا ت م فيھ ا ت كم

ل  ر القاب والذ غي ل الف ر مغنطيسية مناسبة مث واد غي ة من م ة، وھي مبني ات الداخلي د المكون إتاحة تجدي
 للصدأ.

ة خ -٩-٥ دَّ ممة أو المع ات المص دات والمكون نظم والمع راء ال انع اإلث ي مص تخدامھا ف اً الس صيص
 الكھرمغنطيسي

 ملحوظة تمھيدية  

يم    ادة تلق أيين م ق ت وم المنتجة عن طري ز اليوراني ات فل ل أيون ية، تعجي يتم، في المعالجة الكھرمغنطيس
ى  ة إل ملحية (رابع كلوريد اليورانيوم عادة) وتمريرھا عبر مجال مغنطيسي يدفع أيونات النظائر المختلف

ي: ذ مسارات مختلفة.اتخا ا يل مجال  وتشمل المكّونات الرئيسية لجھاز الفصل الكھرمغنطيسي للنظائر م
ـل  ام التعجيـــــ زّود بنظ ات م در أيون ة، ومص عة األيوني زم األش ائر بح ل النظ ي لتحويل/فص مغنطيس

ات المفصولة. ع األيون نظم اإلضافية للمعالجة نظام اإل الخاص به، ونظام لتجمي درة وتشمل ال داد بالق م
ة  م مكّثف غ، ونظ ام التفري ة، ونظ ة عالي اء ذات فلطي ات بكھرب در األيون داد مص ام إم ية، ونظ المغنطيس

 للمناولة الكيميائية الستعادة النواتج وتنظيف/إعادة تدوير المكونات.

 أجھزة كھرمغنطيسية لفصل النظائر  -١-٩-٥

داتھا ھي أجھزة كھرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدَّ    وم، ومع ة خصيصاً لفصل نظائر اليوراني
 ومكوناتھا، وتشمل ما يلي:

 مصادر األيونات (أ)  

ة خصيصاً، تتكون من مصدٍر      ھي مصادر مفردة أو متعددة أليونات اليورانيوم مصممة أو معدَّ
ر  ل أشعة، وھي مبنية من مواد مناسبة مثل الغرافيت، أو الفوالذ غي ل للبخار ومؤيِّن ومعجِّ القاب

 ملي أمبير. ٥٠للصدأ، أو النحاس، وقادرة على توليد تيار أشعة أيونية إجمالي ال يقل عن 

 مجمِّعات األيونات (ب)  

ع حزم      دة خصيصاً لتجمي وب مصممة أو مع ر وجي ھي لوحات تجميع مكونة من شقين أو أكث
ل الغر واد مناسبة مث ة من م تنفد، ومبني رى والمس وم المث ر أيونات اليوراني والذ غي افيت أو الف

 القابل للصدأ.
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 حاويات فراغية (ج)  

ة      ة خصيصاً ألجھزة فصل اليورانيوم الكھرمغنطيسية، مبني ھي حاويات فراغية مصممة أو معدَّ
ل للصدأ، ومصممة للتشغيل بضغط ال  ر القاب من مواد غير مغنطيسية مناسبة، مثل الفوالذ غي

 باسكال. ٠٫١يزيد على 

 حيةملحوظة إيضا    

دة      رَّ ات المب ن ع والمبطِّ ھذه األوعية مصممة خصيصاً الحتواء مصادر األيونات ولوحات التجمي
ات  ذه المكون بالماء، وتتوفر بھا توصيالت مضخات االنتشار وإمكانية للفتح واإلغالق إلزالة ھ

 وإعادة تركيبھا.

 أجزاء األقطاب المغنطيسية (د)  

ي     زاء ھ ة أو مصممة أج دَّ ً  مع ا زاء خصيص ية األقطاب ألج ي المغنطيس د الت ا يزي ى قطرھ  عل
رين تخدم مت ي وُتس ة ف ى المحافظ ال عل ي مج ت مغنطيس ل ثاب زة داخ ل أجھ ائر فص  النظ

  .المتجاورة الفصل أجھزة بين المغنطيسي المجال نقل وفي الكھرمغنطيسية

 نظم إمداد بالطاقة عالية الفلطية  -٢-٩-٥

ز بالخصائص ھي نظم إمداد بالطاقة عالية    ات، وتتمي الفلطية مصممة أو معّدة خصيصاً لمصادر األيون
فلط، وتيار خرج ال يقـــل عـــن  ٢٠ ٠٠٠قابلية للتشغيل المستمر، وفلطية خرج ال تقل عن  التالية كلھا:

 ساعات. ٨٪ على مدى فترة زمنية طولھا ٠٫٠١أمبير، وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من  ١

 غنطيس بالطاقةنظم إمداد الم  -٣-٩-٥

ّدة أو مصممة نظم ھي   ً  مع داد خصيصا ار المغنطيس إلم ائي بالتي ز المباشر، الكھرب  بالخصائص وتتمي
ر ٥٠٠ عن يقل ال تيار خرج توليد على القدرة :كلھا التالية ى أمبي ة متواصل نحو عل ل ال بفلطي  عن تق
ـرة مــدى على ٪٠٫٠١ من أفضل بنسبة الفلطية أو التيار تنظيم إمكانية مع فولط، ١٠٠ ـا فتـــ  ٨ طولھــ

  .ساعات

ة  -٦ دَّ مصانع إلنتاج أو تركيز الماء الثقيل والديوتيريوم ومرّكبات الديوتيريوم والمعدات المصممة أو المع
 خصيصاً لھا

 ملحوظة تمھيدية  

ات.   ين  يمكن إنتاج الماء الثقيل باستخدام طائفة متنوعة من العملي اك عمليت د أن ھن ا جدواھما من بي أثبتت
ادل النشادر  الناحية التجارية: ة تب از)، وعملي ان الغ ة ذوب دروجين (عملي عملية تبادل الماء وكبريتيد الھي

 والھيدروجين.
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لة    دروجين داخل سلس د الھي وتقوم العملية األولى على تبادل الھيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتي
ارداً والجزء األسفل ساخناً.أبراج يجري تشغيلھا بينما يكون  ى ب اء نحو أسفل  الجزء األعل دفق الم ويت

ا. ى أعالھ لة من  األبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الھيدروجين من أسفل األبراج إل وُتستخدم سلس
وينتقل الديوتيريوم إلى الماء حيث تكون درجات الحرارة  الصواني المثقبة لتيسير اختالط الغاز والماء.

ة.منخ رارة عالي ات الح ون درج ث تك دروجين حي د الھي ى كبريتي ة، وال رى  فض از المث زال الغ وُي
اء الجزء الساخن  د نقطة التق ى عن ة األول راج المرحل ديوتيريوم من أب رى بال اء المث بالديوتيريوم أو الم

وتيريوم بنسبة تصل وُيرَسل الماء المثرى بالدي والجزء البارد، وتتكرر العملية في أبراج المراحل التالية.
اعالت ٣٠إلى  ل صالح للمف اء ثقي اج م ر إلنت أي  –٪، الذي يمثل نتاج المرحلة األخيرة، إلى وحدة تقطي

 ٪.٩٩٫٧٥أكسيد الديوتيريوم بنسبة 

ق    ب عن طري از التركي ن غ ديوتيريوم م تخرج ال يمكن أن تس دروجين ف ادر والھي ادل النش ة تب ا عملي أم
ائل ف ازة.التماس مع النشادر الس ادة حف ى  ي وجود م ادل وإل راج التب يم غاز التركيب داخل أب تم تلق وي

ادر. وٍل للنش ن  مح ائل م ادر الس دفق النش ا يت ى بينم ى األعل فل إل ن األس راج م از داخل األب دفق الغ ويت
 ويجري انتزاع الديوتيريوم من الھيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في النشادر. األعلى إلى األسفل.

ل النشادر في الجزء ثم يت از في ُمحوِّ دفق الغ ا يت رج بينم ر النشادر في أسفل الب دفق النشادر في ُمكسِّ
ق  األعلى. اعالت عن طري ل صالح للمف اء ثقي اج م وتشھد المراحل التالية عملية إثراء إضافي، ويتم إنت

اؤ التقطير النھائي. ى جانب مصنع ويمكن توفير غاز التركيب الالزم بفضل مصنع نشادر يمكن بن ه إل
دروجين  إنتاج الماء الثقيل عن طريق تبادل النشادر والھيدروجين. ادل النشادر والھي ة تب كما يمكن لعملي

  أن تنطوي على استخدام الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم.

د والعديد من مفردات المعدات الرئيسية لمصانع إنتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تبادل ا   اء وكبريتي لم
الھيدروجين، أو عن طريق عملية تبادل النشادر والھيدروجين، ھي مفردات مشتركة في عدة قطاعات 

وينطبق ھذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة التي تستخدم عملية  من الصناعات الكيميائية والنفطية.
دروجين. د الھي اء وكبريتي ادل الم ا تب ردات مت ذه المف ن ھ ل م ن القلي رة".ولك ب  ح "بصورة متيس وتتطل

رة من  ات كبي دروجين معالجة كمي ادل النشادر والھي ة تب عملية تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين وعملي
ة. دى وضع التصميم  السوائل القابلة لالشتعال واألّكالة والسامة عند ظروف ضغط مرتفع ين ل ذا يتع ول

ا ي تستخدم ھ دات الت واد ومعايير التشغيل للمحطات والمع ار الم ق الختي ام دقي الء اھتم ين إي تين العمليت
ة. ان والموثوقي ة من األم ل مستويات رفيع  ومواصفاتھا بغية ضمان عمر تشغيلي طويل مع عوامل تكف

وبالتالي يجري إعداد  ويتوقف اختيار حجم المصنع بدرجة رئيسية على عوامل اقتصادية وعلى الحاجة.
 لبات المستخِدم.غالبية مفردات المعدات وفقاً لمتط

ادل  –وأخيراً، ينبغي أن يالَحظ في العمليتين    ة تب دروجين وعملي د الھي أي في عملية تبادل الماء وكبريتي
اج  – النشادر والھيدروجين ة خصيصاً إلنت أن مفردات المعدات التي ال تكون، بمفردھا، مصممة أو معدَّ

ة  ذه  خصيصاً إلنتاج الماء الثقيل.الماء الثقيل يمكن تركيبھا في نظم مصممة أو معدَّ ى ھ ة عل ومن األمثل
اء  ر الم دروجين، ونظام تقطي ادل النشادر والھي ة تب النظم نظام إنتاج المادة الحفازة المستخدمة في عملي

  المستخدم في التركيز النھائي للماء الثقيل ليكون صالحاً للمفاعالت في كل من العمليتين.
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ردات    ي مف ا يل رد فيم ن وت تخدام أي م ل باس اء الثقي اج الم اً إلنت ة خصيص دَّ دات المصممة أو المع المع
 عملية تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين أو عملية تبادل النشادر والھيدروجين: –العمليتين 

 أبراج تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين -١-٦

ا   ل قطرھ ادل ال يق راج تب ن  أب ن  ١٫٥ع ل ع غط ال يق روف ض ي ظ ل ف ى أن تعم ادرة عل ر وق  ٢مت
ة  ٣٠٠ميغاباسكال ( ل باستخدام عملي اء الثقي ة خصيصاً إلنتاج الم رطل/بوصة مربعة)، مصممة أو معدَّ

 تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين.

 النفاخات والضاغطات -٢-٦

ة ومنخف   ة المرحل الطرد المركزي أحادي ميجاباسكال أو  ٠٫٢ضة المنسوب (أي نفاخات أو ضاغطات ب
د  ٣٠ ى كبريتي وي عل ذي يحت از ال دروجين (أي الغ د الھي از كبريتي دورة غ ة) ل ة مربع رطالً/بوص

ة خصيصاً إلنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية ٧٠الھيدروجين بنسبة تزيد على  ٪)؛ وھي مصممة أو معدَّ
راً  ٥٦النفاخات أو الضاغطات أكبر من أو تساوي  قدرة َخرج ھذه تبادل الماء وكبريتيد الھيدروجين. مت

ر من أو تساوي  ١٢٠ ٠٠٠مكعباً/ثانية ( قدم مكّعب معياري/الدقيقة)، بينما تعمل في ظروف ضغط أكب
كال ( ١٫٨ د  ٢٦٠ميجاباس ة كبريتي ممة لخدم ام مص ة بأخت ون مغلق فط، وتك ة) ش ة مربع رطالً/بوص

 الھيدروجين الرطب.

 نشادر والھيدروجينأبراج تبادل ال -٣-٦

ر من أو يساوي    ا أكب دروجين ارتفاعھ ادر والھي ادل النش ـراج لتب راً ( ٣٥أبـ راوح  ١١٤٫٣مت دم)، ويت ق
أقدام)، وتكون قادرة على العمل في ظروف ضغط  ٨٫٢متر ( ٢٫٥أقدام) و ٤٫٩متر ( ١٫٥قطرھا بين 
اج  رطالً/بوصة مربعة)، كما تكون ٢٢٢٥ميجاباسكـــال ( ١٥يتجـــاوز  ة خصيصاً إلنت مصممة أو معدَّ

دروجين. ادر والھي ادل النش ة تب تخدام عملي ل باس اء الثقي ة  الم اً بفتح ّزودة أيض راج م ذه األب ون ھ وتك
اثالً لقطر الجزء األسطواني بحيث يمكن إدخال أو  ا مم محورية مشّفھة واحدة على األقل يكون قطرھ

 سحب أجزاء األبراج الداخلية.

 اج الداخلية والمضخات المرحليةأجزاء األبر -٤-٦

ة ومضخات داخلية أبراج أجزاء   ة أو مصممة مرحلي دَّ ً  مع راج خصيصا اج ألب اء إنت ل الم  باستخدام الثقي
ة ُمالِمسات الداخلية األبراج أجزاء وتشمل .والھيدروجين النشادر تبادل عملية ً  مصممة مرحلي  خصيصا
ق تماس لتحقيق ين وثي از ب ائل الغ ة المضخات وتشمل .والس ة مضخات المرحلي  المغمور للتشغيل قابل
ً  مصممة   .المرحلية لألبراج بالنسبة داخلية تماس مرحلة ضمن السائل النشادر لتدوير خصيصا

رات) النشادر -٥-٦ رات (ُمقطِّ  ُمكسِّ

اوي    ن أو يس ر م غط  أكب روف ض ي ظ ل ف ادر تعم رات) نش رات (مقطِّ كال ( ٣ُمكسِّ  ٤٥٠ميجاباس
ة  ادل رطالً/بوص ة تب تخدام عملي ل باس اء الثقي اج الم اً إلنت ة خصيص دَّ ممة أو مع ون مص ة)، وتك مربع

 النشادر والھيدروجين.
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 ُمحلِّالت االمتصاص باألشعة دون الحمراء -٦-٦

ديوتيريوم    دروجين وال ُمحلِّالت امتصاص باألشعة دون الحمراء قادرة على التحليل "المباشر" لنسبة الھي
 ٪.٩٠الديوتيريوم تساوي أو أكبر من حيث نسبة تركيزات 

 الحراقات الوسيطة -٧-٦

اج    ة خصيصاً إلنت دَّ حراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى إلى ماء ثقيل، تكون مصممة أو مع
 الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والھيدروجين.

 مدة الالزمة لھاالنظم الكاملة لزيادة تركيز الماء الثقيل أو األع -٨-٦

ادة    ة خصيصاً لزي دَّ ا، مصممة أو مع ة لھ دة الالزم ل أو األعم اء الثقي ز الم ادة تركي ة لزي م كامل ھي نظ
 تركيز الماء الثقيل ألغراض الوصول به إلى نسبة تركيز الديوتيريوم المستخدم في المفاعالت.

 ملحوظة إيضاحية  

ذه   نظم، ھ ي ال تخدم الت ادة تس ر ع اء تقطي اء لفصل الم ل الم اء عن الثقي ف، الم ة أو مصممة الخفي دَّ  مع
 ً اج خصيصا اء إلنت ل الم تخدام الصالح الثقي ي لالس اعالت ف ا أي( المف بته م ودة نس  من ٪٩٩٫٧٥ المعھ
  .أدنى تركيز نسبة ذي ُملقَّم ثقيل ماء من) الديوتيريوم أكسيد

  النشادر توليف وحدات أو محوالت  -٩-٦

ً  معدة أو مصممة نشادر توليف وحدات أو محوالت   اج خصيصا اء إلنت ل الم ة باستخدام الثقي ادل عملي  تب
  .والھيدروجين النشادر

  إيضاحية ملحوظة  

ادل    ود تب ن عم دروجين) م روجين والھي ف (النيت از التولي دات غ والت أو الوح ذه المح حب ھ تس
ادر/الھيدروجين ذي  ادر/الھيدروجينالنش ادل النش دة تب الي (أو أعم غط الع الي)،  الض غط الع ذات الض

 وتعاد النشادر المولفة إلى عمود (أو أعمدة) التبادل.

وم  -٧ ائر اليوراني مصانع تحويل اليورانيوم والبلوتونيوم المستخدَمين في صنع عناصر الوقود وفصل نظ
ة خصيصاً لھا ٥و ٤على النحو المذكور في القسمين   على التوالي، والمعدات المصممة أو المعدَّ

 الصادرات  

اً    دود إال وفق ذه الح من ھ ة ض ية المندرج ردات الرئيس ذه المف ن ھ ة م ة الكامل دير المجموع تم تص ال ي
ة  إلجراءات ھذه المبادئ التوجيھية. ويمكن استخدام جميع المصانع والنظم، والمعدات المصممة أو المعدَّ

  أو إنتاجھا أو استعمالھا. خصيصاً ضمن ھذه الحدود، من أجل معالجة المواد االنشطارية الخاصة
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ة خصيصاً لھا -١-٧  مصانع تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

ة    واع الكيميائي ر من أحد األن يجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملية تحويل واحدة أو أكث
ي: ا يل ك م ي ذل ا ف ر، بم وع آخ ى ن وم إل ل مر لليوراني يد تحوي ث أكس ى ثال وم إل ام اليوراني زات خ ك

ى  وم إل يد اليوراني ل أكاس وم؛ وتحوي يد اليوراني اني أكس ى ث اليورانيوم؛ وتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إل
د  ع فلوري ل راب وم؛ وتحوي د اليوراني ع كلوري وم أو راب د اليوراني رابع فلوريد اليورانيوم أو سادس فلوري

وم؛ اليورانيوم إلى سادس فلوريد ال د اليوراني يورانيوم؛ وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوري
يد  اني أكس ى ث وم إل د اليوراني ل أمالح فلوري وم؛ وتحوي ز اليوراني وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فل

ردات مشتركة في  اليورانيوم. وم ھي مف ل اليوراني والعديد من مفردات المعدات الرئيسية لمصانع تحوي
ة.ع ة الكيميائي ناعات المعالج ن ص ات م دات  دة قطاع واع المع ن أن ة ع ي بعض األمثل ا يل رد فيم وت

ات: ذه العملي ي ھ تخدمة ف ة،  المس ان الممّيع اعالت ذات القيع دوارة، والمف ات ال ران، واألتون األف
دة  ر، وأعم دة التقطي استخراج والمفاعالت ذات األبراج المتوھجة، والطاردات المركزية للسوائل، وأعم

ذه  السوائل. الي فسيجري إعداد معظم ھ اح "بصورة متيسرة"؛ وبالت ردات مت ذه المف ولكن القليل من ھ
ارات  المفردات وفقاً لمتطلبات المستخدم ومواصفاته. ر، في بعض الحاالت، وضع اعتب ويقتضي األم

ي  ات الت بعض الكيماوي ة ل اة الخواص األّكال ييد لمراع ي التصميم والتش د خاصة ف ا (فلوري تم معالجتھ ت
ى الشواغل  ك باإلضافة إل وم)؛ وذل الھيدروجين، والفلور، وثالث فلوريد الكلور، وأمالح فلوريد اليوراني

ة. ة النووي ة بالحرجي ود  المتعلق وم أن بن ل اليوراني ات تحوي ع عملي ي جمي ظ ف ي أن يالَح راً، ينبغ وأخي
ا المعدات التي ال تكون، كل منھا على حدة، مصممة أو  وم يمكن تركيبھ ل اليوراني ة خصيصاً لتحوي معدَّ

ة خصيصاً الستخدامھا في تحويل اليورانيوم.   في نظم مصممة أو معدَّ

ة خصيصاً لتحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم  -١-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

ام في حامض النتريك يمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى    ة الخ وم أوالً بإذاب يد اليوراني ثالث أكس
رات  واستخراج نيترات اليورانيل المنقاة باستخدام مذيب مثل الفوسفات الثالثي البوتيل. ثم يتم تحويل نيت

تخدام  ه باس رات أو بمعادلت زع النيت ز ون ق التركي ن طري ا ع وم، إم يد اليوراني ث أكس ى ثال ل إل اليوراني
 لغازي إلنتاج ثاني يورانات األمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس.النشادر ا

ة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم  -٢-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

وم مباشرًة ع   د اليوراني ورة.يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوري ق الفل وتتطلب  ن طري
  العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور.
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ة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم  -٣-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

وم يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق    اختزال ثالث أكسيد اليوراني
ر (المقطر) أو الھيدروجين.  باستخدام غاز النشادر المكسَّ

ة خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم  -٤-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

يد يمكن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم    عن طريق إحداث تفاعل بين ثاني أكس
 درجة مئوية. ٥٠٠و ٣٠٠اليورانيوم وغاز فلوريد الھيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 

ة خصيصاً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم  -٥-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

د اليو   ع فلوري ل راب تم تحوي ور ي ع الفل ل م ق التفاع ن طري وم ع د اليوراني ادس فلوري ى س وم إل راني
إطالق الحرارة في مفاعل برجي. وم من غازات  المصحوب ب د اليوراني ويجري تكثيف سادس فلوري

ة  ١٠الدوافق الساخنة عن طريق تمرير مجرى الدوافق عبر مصيدة باردة يتم تبريدھا إلى  درجات مئوي
  ة وجود مصدر لغاز الفلور.وتتطلب العملي تحت الصفر.

ة خصيصاً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم  -٦-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

رة) أو    ه بالمغنسيوم (دفعات كبي يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم عن طريق اختزال
وم  ويتم الكالسيوم (دفعات صغيرة). د درجات حرارة تتجاوز نقطة انصھار اليوراني إجراء التفاعل عن

 درجة مئوية). ١١٣٠(

ة خصيصاً لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم  -٧-١-٧   النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

ات. يمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن   ق واحدة من ثالث عملي  طري
وم  يد اليوراني اني أكس اء ليصبح ث ه بالم وم وتحليل د اليوراني في العملية األولى، يتم اختزال سادس فلوري

ق  باستخدام الھيدروجين والبخار. وم عن طري وفي العملية الثانية، يجري ترطيب سادس فلوريد اليوراني
ا يب ث ادر لترس اف النش اء، ويض ي الم ه ف ات إذابت اني يوران ح ث زل مل وم، وُيخت ات األموني ني يوران

د  دروجين عن تخدام الھي وم باس يد اليوراني اني أكس ى ث وم إل ة. ٨٢٠األموني ة مئوي ة  درج ي العملي ا ف أم
ادر  ون والنش يد الكرب اني أكس ازي وث وم الغ د اليوراني تم دمج سادس فلوري ة، في اء،  (NH3)الثالث ي الم ف
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دروجين األمونيوم.  حيث تترسب كربونات يورانيل وُتدمج كربونات يورانيل األمونيوم مع البخار والھي
 درجة مئوية إلنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم. ٦٠٠و ٥٠٠عند درجة حرارة تتراوح بين 

ة    ا المرحل وم باعتبارھ يد اليوراني اني أكس ى ث وم إل د اليوراني ل سادس فلوري ة تحوي ذ عملي ا ُتنفَّ اً م وغالب
 صنع إلنتاج الوقود.األولى في أي م

ة خصيصاً لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم  -٨-١-٧  النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

  .بالھيدروجين اختزاله طريق عن اليورانيوم فلوريد رابع إلى اليورانيوم فلوريد سادس تحويل يتم  

ة   -٩-١-٧  خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع كلوريد اليورانيومالنظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

تم إحداث  يمكن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع كلوريد اليورانيوم بإحدى طريقتين.   ى ي في األول
غ  ة حرارة تبل د درج ون عن د الكرب ع كلوري وم وراب يد اليوراني اني أكس ين ث ة ٤٠٠تفاعل ب ة  درج مئوي

غ  تقريباً. د درجة حرارة تبل ون عن يد الكرب اني أكس ة يتفاعل ث اً في  ٧٠٠وفي الثاني ة تقريب درجة مئوي
ون ( َود الكرب ذا التفاعل CAS 1333-86-4وجود أس د عن ھ ور، حيث يتول ون والكل يد الكرب ) وأول أكس
 رابع كلوريد اليورانيوم.

ة خصيصاً لھامصانع تحويل البلوتونيوم والمعدات المصمم -٢-٧  ة أو المعدَّ

 ملحوظة تمھيدية  

ة    واع الكيميائي د األن ن أح ر م دة أو أكث ل واح ة تحوي وم عملي ل البلوتوني م تحوي انع ونظ ؤدي مص ت
ي: ا يل وم،  للبلوتونيوم إلى نوع آخر، بما في ذلك م يد البلوتوني اني أكس ى ث وم إل رات البلوتوني ل نيت تحوي

ز وتحويل ثاني أكسيد البلوتونيوم إ ى فل وم إل د البلوتوني ع فلوري ل راب وم، وتحوي لى رابع فلوريد البلوتوني
ادة المعالجة، ولكن يجوز أيضاً أن  البلوتونيوم. َق إلع وم بمراف وعادة ما ترتبط مصانع تحويل البلوتوني

وم والعديد من مفردات المعدات الرئيسية لمصانع تحويل البلوتوني ترتبط بمرافق لصنع وقود البلوتونيوم.
ة. ة  ھي مفردات مشتركة في عدة قطاعات من صناعات المعالجة الكيميائي ي بعض األمثل ا يل رد فيم وت

ان  عن أنواع المعدات المستخدمة في ھذه العمليات: اعالت ذات القيع دوارة، والمف ات ال األفران، واألتون
ة للسوائل، دة  الممّيعة، والمفاعالت ذات األبراج المتوھجة، والطاردات المركزي ر، وأعم دة التقطي وأعم

د. استخراج السوائل.  وقد يلزم أيضاً استعمال الخاليا الساخنة، وعلب القفازات، وأجھزة المناولة عن بع
ردات  ذه المف الي فسيجري إعداد معظم ھ اح "بصورة متيسرة"؛ وبالت ولكن القليل من ھذه المفردات مت

تخدم ومواصفاته. ات المس اً لمتطلب ن  وفق د م رتبط وال ب ا ي باً لم د التصميم تحس ة خاصة عن الء عناي إي
ة. ر،  بالبلوتونيوم على وجه التحديد من مخاطر إشعاعية ومخاطر تتعلق بالسمية والحرجي ويقتضي األم

بعض  ـَّالة ل اة الخواص األك ييد لمراع ي التصميم والتش ارات خاصة ف االت، وضع اعتب ي بعض الح ف
ات  ريد الھيدروجين مثالً).الكيماويات التي تتم معالجتھا (كفلو ع عملي وأخيراً، ينبغي أن يالَحظ في جمي
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ة خصيصاً  دَّ ى حدة، مصممة أو مع ا عل ون، كل منھ ي ال تك دات الت تحويل البلوتونيوم أن مفردات المع
ة خصيصاً الستخدامھا في تحويل البلوتونيوم.  لتحويل البلوتونيوم يمكن تركيبھا في نظم مصممة أو معدَّ

ة خصيصاً من أجل تحويل نيترات البلوتونيوم إلى أكسيد البلوتونيوما  -١-٢-٧   لنظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

ة ھي:   ذه العملي ا ھ ي تنطوي عليھ ائف الت م الوظ تخدمة، والترسيب  أھ يم المس واد التلق خزن وضبط م
واتج، والتھو ة الن يس، ومناول ام الصلبة، والتكل ات، وفصل السوائل عن األجس ة، والتصرف في النفاي ي

ة واإلشعاعات  ومراقبة العمليات. ار الحرجي ويتم تطويع نظم العمليات تطويعاً خاصاً من أجل تجنب آث
مية. اطر الس ل مخ رات  وتقلي ل نيت ى تحوي ة عل ذه العملي ة، تنطوي ھ ادة المعالج ق إع م مراف ي معظ وف

وم. يد البلوتوني اني أكس ى ث وم إل ى ترسيب أوكساالت ويمكن أن تنط البلوتوني ات األخرى عل وي العملي
 البلوتونيوم أو ِبروكسيد البلوتونيوم.

ة خصيصاً من أجل إنتاج فلز البلوتونيوم  -٢-٢-٧   النظم المصممة أو المعدَّ

 ملحوظة إيضاحية  

د بواسطة عادة – البلوتونيوم أكسيد ثاني فلورة على العملية ھذه تنطوي   دروجين فلوري ـَّال ھي داً  أك  – ج
اء شديد كالسيوم فلز باستخدام ذلك بعد ُيختزل الذي البلوتونيوم فلوريد إنتاج أجل من اج أجل من النق  إنت

د وخبث فلزي بلوتونيوم م .الكالسيوم فلوري ام وأھ ة المھ ذه في الداخل ة ھ ورة :ھي العملي  باستخدام( الفل
نة أو نفيس فلز من مصنوعة معدات  بواتق باستخدام( الفلز واختزال ،)المثال سبيل على نفيس، بفلز مبطَّ
ة ثالً  خزفي تخالص ،)م ث، واس ة الخب واتج، ومناول ة، الن رف والتھوي ي والتص ات، ف ة النفاي  ومراقب
ات نظم تطويع ويتم .العمليات ً  العملي ا ً  تطويع ار تجنب أجل من خاصا ة آث ل واإلشعاعات الحرجي  وتقلي
اطر مية مخ مل .الس ات وتش رى العملي ورةَ  األخ االت فل وم أوكس يد أو البلوتوني وم ِبروكس م البلوتوني  ث
  .فلز إلى االختزال
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 المرفق جيم

 معايير لمستويات الحماية المادية

وتدعو  الغرض من الحماية المادية للمواد النووية ھو منع استخدام وتداول ھذه المواد من دون ترخيص. -١
ة ٣الفقرة  ا يتفق مع توصيات الوكال ة بم (أ) من وثيقة المبادئ التوجيھية إلى مستويات حماية مادية فعال

 .INFCIRC/225ذات الصلة، ال سيما التوصيات الواردة في الوثيقة 

ة في ا٣وتنص الفقرة  -٢ ة المادي دابير الحماي ذ ت د (ب) من وثيقة "المبادئ التوجيھية" على أن يكون تنفي لبل
ذه  المتلقي من مسؤولية حكومة ذلك البلد. ا ھ وم عليھ ي يجب أن تق ة الت غير أن مستويات الحماية المادي

ي. د والمتلّق ورِّ ين الم اٍق ب ذه  التدابير ينبغي أن تكون موضوع اتف ياق، ينبغي أن تسري ھ ذا الس وفي ھ
 المتطلبات على جميع الدول.

واد التي أص INFCIRC/225ٌتعتبر الوثيقة  -٣ درتھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "الحماية المادية للم
ديثھا حسب  تم تح ر وي ت آلخ ن وق دوليين م راء ال ة الخب دھا أفرق ي تع ة الت ائق المماثل ة"، والوث النووي
ة  ق بالحماي ا يتعل ا فيم ة المتصلة بھ ا والمعرف ى التكنولوجي ي تطرأ عل رات الت االقتضاء لتعبر عن التغي

راءات الما دابير واإلج ام للت د وضع نظ ة عن دول المتلقي ه ال د ب داً تسترش اً مفي ة، أساس واد النووي ة للم دي
 المتعلقة بالحماية المادية.

ادل  -٤ اق المتب وتصنيف المواد النووية الوارد في الجدول المرفق، أو الذي يتم تحديثه من وقت آلخر باالتف
 ً ا اً متفق ون أساس وّردين، يصلح ليك ين الم وع  ب بة لن ة بالنس ة المادي ة للحماي تويات معين ه لوضع مس علي

المواد، وللمعدات والمرافق التي تحتوي على تلك المواد، عمالً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 
 من وثيقة "المبادئ التوجيھية". ٣

ا السلطات ال -٥ ي تكفلھ ا، والت ة المتفق عليھ ق وتتضمن مستويات الحماية المادي ا يتعل ة المختصة فيم وطني
 باستعمال وخزن ونقل المواد المدرجة في الجدول المرفق، الخصائص الحمائية التالية كحد أدنى:

 الفئة الثالثة  

 داخل منطقة يجري التحكم في سبل الوصول إليھا. االستعمال والخزن  

في ظل احتياطات خاصة تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتلّقي والناقل، كما تشمل، في حالة  النقل  
د  دَّ ة يح وّردة والمتلّقي دولتين الم النقل الدولي، اتفاقاً مسبقاً بين الكيانات الخاضعة لوالية ولوائح كلٍّ من ال

 فيه موعد انتقال مسؤولية النقل ومكانه واإلجراءات الخاصة به.

 الفئة الثانية  

ة خاضعة  االستعمال والخزن   ا، أي في منطق تحكم في سبل الوصول إليھ داخل منطقة َمحمية يجري ال
اط  ه عدد محدود من نق ادي ب ا حاجز م ة، يحيط بھ لمراقبة مستمرة بواسطة حراس أو أجھزة إلكتروني

 الدخول الخاضعة لمراقبة مالئمة، أو أي منطقة تتمتع بمستوى مماثل من الحماية المادية.
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اطات خاصة تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتلّقي والناقل، كما تشمل، في حالة في ظل احتي النقل  
د  دَّ ة يح وّردة والمتلّقي دولتين الم النقل الدولي، اتفاقاً مسبقاً بين الكيانات الخاضعة لوالية ولوائح كلٍّ من ال

 فيه موعد انتقال مسؤولية النقل ومكانه واإلجراءات الخاصة به.

 ىالفئة األول  

ول دون    ر تح در كبي ا بق ل عليھ ن التعوي م يمك ة نظ ت حماي ة تح ذه الفئ ي ھ نَّفة ف واد المص توضع الم
ح بھا، وذلك على النحو التالي:  االستخدامات غير المصرَّ

ة  االستعمال والخزن   بة للفئ دد بالنس ى النحو المح ة عل ة َمحمي ي منطق دة، أي ف ة بش ة َمحمي داخل منطق
ى أن اله، عل ة أع ون  الثاني ة، وأن تك تھم للثق ت أھلي ذين ثبت خاص ال ى األش ا عل ول إليھ يقتصر الوص

وينبغي أن يكون الھدف  خاضعة للمراقبة بواسطة حراس يظلون على اتصال وثيق بقوات تصٍد مالئمة.
ه، أو  ر مصرح ب من التدابير المعيَّنة المتخذة في ھذا السياق ھو اكتشاف ودرء أي ھجوم، أو دخول غي

 غير مصرح بنقلھا.نقل مواد 

ى  النقل   ة، إل ة والثالث ين الثاني واد الفئت ل م في ظل احتياطات خاصة على النحو المحدد أعاله بالنسبة لنق
 جانب المراقبة المستمرة بواسطة حراس وفي ظروف تكفل االتصال الوثيق بقوات َتَصدٍّ مالئمة.

ق مستويات  ينبغي للموردين مطالبة الجھات المتلقية بتحديد الھيئات -٦ ة تحقي والسلطات المسؤولة عن كفال
ة استخدام  تعادة في حال ات االستجابة/االس داخلي لعملي الحماية بصورة وافية، والمسؤولة عن التنسيق ال

اط  المواد الخاضعة للحماية أو مناولتھا بدون تصريح. د نق ة أيضاً تحدي وينبغي للجھات الموّردة والمتلقي
د، واألمور األخرى ذات اتصال ضمن سلطاتھا الوطن ل خارج البل ة بالنق اون في األمور المتعلق ة للتع ي

 االھتمام المشترك.

 



 

 

 تصنيف المواد النووية جدول:

 الفئة  

 الثالثة الثانية األولى الشكل المادة

 ]ج[غ أو أقل* ٥٠٠ غ ٥٠٠أكثر من كلغ ولكن  ٢أقل من  كلغ أو أكثر ٢ ]ب[غير مشعع* ]أ[البلوتونيوم* -١
     
 ]ب[غير مشعع* ٢٣٥-اليورانيوم -٢

بة  - ى نس رى حت وم مث وم ٢٠يوراني ن اليوراني ر م ٪ أو أكث
٢٣٥ 

 
 كلغ أو أكثر ٥

 
 كلغ ١كلغ ولكن أكثر من  ٥أقل من 

 
 ]ج[كلغ أو أقل* ١

   ٪٢٠ عن تقل لكن ٪١٠ إلى تصل بنسبة مثرى يورانيوم - 
 ٢٣٥من اليورانيوم 

 ]ج[*كلغ ١٠أقل من  كلغ أو أكثر ١٠ -

   تقل بنسبة لكن الطبيعية حالته يفوق بشكل مثرى يورانيوم - 
 ]د[*٢٣٥٪ من اليورانيوم ١٠عن 

 كلغ أو أكثر ١٠ - -

     
 ]ج[غ أو أقل* ٥٠٠ غ ٥٠٠كلغ ولكن أكثر من  ٢أقل من  كلغ أو أكثر ٢ ]ب[غير مشعع* ٢٣٣-اليورانيوم -٣
     
وم أو    وقود مشعع -٤ ي، أو ثوري تنفد أو طبيع وم مس يوراني

ن  ل م راء (أق عيف اإلث ود ض ن ١٠وق ٪ م
 ]و[ ]ھـ[المحتويات االنشطارية)*

 

 كما ھو معّرف في قائمة المواد الحساسة. أ][

 على بعد متر واحد من دون تدريع.راد/ساعة أو أقل  ١٠٠مواد غير مشععة في مفاعل أو مواد مشععة في مفاعل ولكن مستوى إشعاعھا يساوي  ]ب[

 ينبغي إعفاء أي كمية يقل إشعاعھا عن كمية معنوية واحدة. ]ج[

 ة.٪ التي ال تندرج ضمن الفئة الثالث١٠عن  ينبغي تطبيق أساليب اإلدارة الحذرة لحماية اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد والثوريوم وكميات اليورانيوم المثرى بنسبة تقل ]د[

 مع أنه يوصى بھذا المستوى من الحماية، يجوز للدول، بعد تقييم الظروف الخاصة، تحديد فئة مختلفة للحماية المادية. ]ھـ[

ا يتجاوز مستواھا إل ھناك أنواع أخرى من الوقود المصنفة ضمن الفئة األولى أو الثانية قبل التشعيع، بحكم محتواھا األصلي من المادة االنشطارية، يمكن خفض ]و[ ى، بينم ة األدن ى الفئ
  راد/ساعة على بعد متر واحد من دون تدريع. ١٠٠مستوى إشعاعھا 



 

 

  جدول مقارنة التغييرات التي أدخلت على المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي والمرفقات ألف وباء وجيم
 )INFCIRC/254/Part 1المتعلقة بالمبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي (الوثيقة 

 الصيغة الجديدة )١١الصيغة القديمة (التنقيح 

 المبادئ التوجيھية لعمليات النقل النووي

 الحماية المادية

٣- 

ة في المبينة النووية والمرافق المواد جميع  أ)(   واد قائم ق الحساسة الم  المتف
ا ي عليھ ت توضع أن ينبغ ة تح ة الحماي ة المادي ع الفعال تخدامھا لمن  اس

داولھا دون وت رخيص ب د .ت ى الموردون وافق وق ة مستويات عل  الحماي
دات المواد بنوع يتصل فيما تأمينھا يتعيـّن التي المادية ق، والمع  والمراف
 .الدولية التوصيات مراعاة مع

 [...] 

 النقل النوويالمبادئ التوجيھية لعمليات 

 الحماية المادية

٣- 

واد الحساسة المتفق  (أ)  ة الم جميع المواد والمرافق النووية المبينة في قائم
ت  ع تح ي أن توض ا ينبغ توياتعليھ ة مس ة الحماي ة المادي ع الفعال  لمن

تخدامھا داولھا اس دون وت رخيص ب ى  . ت وردون عل ق الم د واف وق
واد  وع الم ا يتصل بن ا فيم ـّن تأمينھ ي يتعي ة الت ة المادي مستويات الحماي

ق،  دات والمراف عوالمع ة  م يات الدولي اة التوص ع  مراع ق م ا يتف بم
ي  واردة ف يما التوصيات ال ة ذات الصلة، ال س ة توصيات الوكال الوثيق

INFCIRC/225. 

 [...] 

 خاصة على الصادرات الحساسة ضوابط

٦-  

 [...] 

يبذل  )ج(   وردونس ودً  الم ا خاصة اجھ ذ دعًم ال للتنفي ة لضمانات الفع  الوكال
ة ق المتعلق دات أو بمراف ا أو مع راء تكنولوجي ادة أو اإلث ة، إع  المعالج
ي، ا وينبغ ق بم ع يتف رتين م ن ١٣ و ٤ الفق ادئ م ة، المب  أن التوجيھي

 ضوابط خاصة على الصادرات الحساسة

٦-  

 [...] 

ودً  الموردونسيبذل  )ج(   ا خاصة اجھ ذ دعًم ال للتنفي ة لضمانات الفع  الوكال
ة ق المتعلق دات أو بمراف ا أو مع راء تكنولوجي ادة أو اإلث ة، إع  المعالج
رتين مع يتفق بما وينبغي، ادئ من ١٤ ١٣ و ٤ الفق ة، المب  أن التوجيھي



 

 

 الموردون يرخص ال أن ينبغي الصدد، ھذا وفي .السلمي طابعھا يكفلوا
دما إال الفقرة، لھذه اوفقً  النقل، لعمليات د المتلقي يكون عن ز أدخل ق  حي
ى يستند اإضافيً  وبروتوكوال  شاملة، ضمانات اتفاق النفاذ  البروتوكول إل

ات ذلك، انتظار في ينفذ، أو النموذجي، اإلضافي  مناسبة ضمانات اتفاق
اون ع بالتع ة، م أن اإقليمًي اترتيًب تشمل الوكال واد حصر بش ة الم  النووي
 .الوكالة محافظي مجلس عليه يوافق الذي النحو على ومراقبتھا،

ل عمليات بداية قبل ينبغي، التوجيھية المبادئ من) ب(١٦ للفقرة اوفقً  )د(    نق
ق دات أو مراف ا أو مع راء تكنولوجي ادة أو اإلث ة، إع اور أن المعالج  يتش

 الصلة ذات والشروط األحكام بشأن المشاركة الحكومات مع الموردون
 .النقل على المنطبقة االنتشار بعدم

 [...] 

 الموردون يرخص ال أن ينبغي الصدد، ھذا وفي .السلمي طابعھا يكفلوا
د المتلقي يكون عندما إال الفقرة، لھذه اوفقً  النقل، لعمليات ز أدخل ق  حي
 البروتوكول إلى يستند إضافيا وبروتوكوال شاملة، ضمانات اتفاق النفاذ

ات ذلك، انتظار في ينفذ، أو النموذجي، اإلضافي  مناسبة ضمانات اتفاق
اون ع بالتع ة، م ا تشمل الوكال ا ترتيب واد حصر بشأن إقليمي ة الم  النووي

 .الوكالة محافظي مجلس عليه يوافق الذي النحو على ومراقبتھا،

 عمليات بداية قبل ينبغي، التوجيھية المبادئ من) ب(١٧ ١٦ للفقرة اوفقً  )د(  
ل ق نق دات أو مراف ا أو مع راء تكنولوجي ادة أو اإلث ة، إع  أن المعالج

اور وردون يتش ع الم ات م اركة الحكوم أن المش ام بش روط األحك  والش
 .النقل على المنطبقة االنتشار بعدم الصلة ذات

 [...] 

 اإلثراء وتكنولوجيا ومعدات مرافق تصدير بشأن خاصة ترتيبات

٧-   

 [...] 

ودً  الموردون يبذل أنينبغي  )ھ(   ة خاصة اجھ ذ لكفال ال التنفي  لضمانات الفع
راء مرافق في الوكالة ي اإلث تم الت د ي ا، التوري ا لھ رتين مع يتفق بم  الفق
قوفيما  .التوجيھية المبادئ من ١٤و ١٣ ل يتعل راء، مرفق بنق  ينبغي إث
دة الدولة تعمل أن  تصميم تنفيذ يتم أن لضمان معا المتلقية والدولة المورِّ

 أنوينبغي  .الوكالة ضمانات تطبيق تسھِّل بطريقة المنقول المرفق وبناء
دة الدولة تتشاور  التصميم سمات حول الوكالة مع المتلقية والدولة المورِّ
ة خالل ممكن وقت أقرب في ھذه والبناء ق، تصميم مرحل ى المرف  وعل
ة ال أي ل ح دء قب اء ب ق بن راء مرف ي .اإلث ا وينبغ ة أيض دة للدول ورِّ  الم

 اإلثراء وتكنولوجيا ومعدات مرافق تصدير بشأن خاصة ترتيبات

٧- 

 [...] 

ة خاصة اجھودً  الموردون يبذل أنينبغي  )ھ(   ذ لكفال ال التنفي  لضمانات الفع
راء مرافق في الوكالة ي اإلث تم الت د ي ا، التوري ا لھ رتين مع يتفق بم  الفق
ن ١٥ ١٤و ١٤ ١٣ ادئ م ة المب ا  .التوجيھي قوفيم ل يتعل ق بنق  مرف

ة تعمل أن ينبغي إثراء، دة الدول ورِّ ة الم ة والدول ا المتلقي  أن لضمان مع
اء تصميم تنفيذ يتم ول المرفق وبن ة المنق  ضمانات تطبيق تسھِّل بطريق

ة تتشاور أنوينبغي  .الوكالة دة الدول ورِّ ة الم ة والدول ع المتلقي ة م  الوكال
اء التصميم سمات حول ذه والبن ة خالل ممكن وقت أقرب في ھ  مرحل

ق، تصميم ى المرف ة وعل ل حال أي دء قب اء ب راء مرفق بن  وينبغي .اإلث



 

 

دابير وضع على المتلقية الدولة لمساعدة امعً  تعمال أن المتلقية والدولة  ت
ة، والمرافق المواد لحماية فعالة ا النووي ع يتفق بم رتين م  ١٤و ١٢ الفق
 .التوجيھية المبادئ من

 [...] 

ة اأيًض دة للدول ورِّ ة الم ة والدول ال أن المتلقي اعدة امًع تعم ة لمس  الدول
ى المتلقية دابير وضع عل ة ت ة فعال واد لحماي ة، والمرافق الم ا النووي  بم
 .التوجيھية المبادئ من ١٥ ١٤و ١٣ ١٢ الفقرتين مع يتفق

 [...] 

 أنشطة الدعم

 دعم الوصول إلى المواد النووية لالستخدام في األغراض السلمية

ادئ ينبغي للموردين أن ييسروا، وفقً  -١٢   ذه المب ا ھ ا للغايات التي ترمي إليھ
ة في  التوجيھية، الوصول إلى المواد النووية بغية استخدام الطاقة النووي

ادة الرابع ام الم ي نطاق أحك لمية، وأن يشجعوا، ف ن األغراض الس ة م
معاھدة عدم االنتشار، الجھات المتلقية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة 
من السوق التجارية الدولية ومن سائر اآلليات الدولية المتاحة للحصول 

 على خدمات الوقود النووي دون المساس بسوق الوقود العالمية. 

 أنشطة الدعم

 ض السلميةدعم الوصول إلى المواد النووية لالستخدام في األغرا

اتا ينبغي للموردين أن ييسروا، وفًق -١٢   ة للغاي ذه  للغاي ا ھ ي ترمي إليھ الت
ة  تخدام الطاق ة اس ة بغي واد النووي ى الم ة، الوصول إل ادئ التوجيھي المب
ادة  ام الم ي نطاق أحك لمية، وأن يشجعوا، ف ي األغراض الس ة ف النووي

ة  ق أقصى الرابعة من معاھدة عدم االنتشار، الجھات المتلقي ى تحقي عل
ة  ات الدولي ة ومن سائر اآللي ة الدولي ة من السوق التجاري استفادة ممكن
وق  اس بس ووي دون المس ود الن دمات الوق ى خ ول عل ة للحص المتاح

 الوقود العالمية. 

 المشاورات

١٧- 

 [...] 

 :أدناه) و( إلى) د( الفرعية الفقرات بأحكام اإلخالل دون (ج)  

  ذه اتج عن ھ اھم الن ه حدث انتھاك للتف ر أن د واحد أو أكث إذا اعتقد مورِّ
از  ة انفجار جھ د والمتلقي، ال سيما في حال المبادئ التوجيھية بين المورِّ
نووي، أو قيام أحد المتلقين بإنھاء ضمانات الوكالة بصورة غير قانونية 

 المشاورات

١٧-   

  [...] 

 :أدناه) و( إلى) د( الفرعية الفقرات بأحكام اإلخالل دون (ج)  

  ذه اتج عن ھ اھم الن اك للتف ه حدث انتھ ر أن د واحد أو أكث إذا اعتقد مورِّ
از  ة انفجار جھ د والمتلقي، ال سيما في حال المبادئ التوجيھية بين المورِّ
نووي، أو قيام أحد المتلقين بإنھاء ضمانات الوكالة بصورة غير قانونية 



 

 

و ات الدبلوماسية أو انتھاكھا، ينبغي أن يتشاور الموردون فوراً عبر القن
ة ومدى االنتھاك المزعوم. دير حقيق ـَّع الموردون  لتحديد وتق ا يـُشج كم

ووي  ود ن ة أو أنشطة دورات وق على التشاور حيثما اكتشفت مواد نووي
 لم يـُعلن عنھا للوكالة أو حيثما اكتشف نشاط تفجيري نووي.

 بطريقة  ورھناً بالنتيجة المبكرة لھذه المشاورات، لن يتصّرف الموردون
يمكن أن تنطوي على إخالل بأي تدبير قد يتخذه موردون آخرون بشأن 

ورد أن ينظر في   اتصاالتھم الجارية مع ذلك المتلقي. كما ينبغي لكل م
ـّاسة في الوقت  واد الحس تعليق عمليات نقل مفردات مبيـَّنة في قائمة الم

رة  اورات بموجب الفق ه المش ون في ذي تك ك١٦ال ة، وذل ى  (ج) جاري إل
 حين اتفاق الموردين على القيام بتصٍد مالئم.

  ،وردين ائج، ينبغي للم وبناًء على ما تتوصل إليه ھذه المشاورات من نت
ة،  واضعين في اعتبارھم المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوكال
اء  من إنھ ن أن يتض ل، يمك راء محتم م وإج ى رد مالئ وا عل أن يتفق

 إلى ذلك المتلقي.عمليات النقل النووي 

 [...] 

ات الدبلوماسية أو انتھاكھا، ينبغي أن يتشاور الموردون فوراً عبر القنو
ة ومدى االنتھاك المزعوم. وردون  لتحديد وتقدير حقيق ـَّع الم ا يـُشج كم

ووي  ود ن على التشاور حيثما اكتشفت مواد نووية أو أنشطة دورات وق
 لم يـُعلن عنھا للوكالة أو حيثما اكتشف نشاط تفجيري نووي.

 وردون ّرف الم ن يتص اورات، ل ذه المش رة لھ ة المبك اً بالنتيج  ورھن
وردون  ذه م د يتخ دبير ق أي ت الل ب ى إخ وي عل ن أن تنط ة يمك بطريق

كما ينبغي لكل مورد   آخرون بشأن اتصاالتھم الجارية مع ذلك المتلقي.
واد  ة الم ي قائم ـَّنة ف ردات مبي ل مف ات نق ق عملي ي تعلي ر ف أن ينظ

رة اورات بموجب الفق ه المش ون في ذي تك ت ال ي الوق ـّاسة ف  ١٦ الحس
 ذلك إلى حين اتفاق الموردين على القيام بتصٍد مالئم.(ج) جارية، و١٧

  ًوردين،  وبناء على ما تتوصل إليه ھذه المشاورات من نتائج، ينبغي للم
ة،  واضعين في اعتبارھم المادة الثانية عشرة من النظام األساسي للوكال
اء  من إنھ ن أن يتض ل، يمك راء محتم م وإج ى رد مالئ وا عل أن يتفق

 عمليات النقل النووي إلى ذلك المتلقي.

 [...] 

 المرفق ألف
 قائمة المواد الحساسة المشار إليھا في المبادئ التوجيھية

 ملحوظات عامة

ين  -٣ ات فصل النظائر، ب يقّر الموّردون بالعالقة الوثيقة، فيما يخص بعض عملي
ك الخاصة  وم وتل راء اليوراني تخدمة إلث ا المس دات والتكنولوجي المصانع والمع

تخدمة لألغراض  تقرة المس ائر المس ن بفصل النظ ا م ة وغيرھ ة والطبي البحثي
ة. ر النووي ناعية غي راض الص وّردين أن  األغ ي للم دد، ينبغ ذا الص ي ھ وف

 المرفق ألف
 قائمة المواد الحساسة المشار إليھا في المبادئ التوجيھية

 ملحوظات عامة

ين  -٣ ات فصل النظائر، ب يقّر الموّردون بالعالقة الوثيقة، فيما يخص بعض عملي
ك الخاصة  وم وتل راء اليوراني ا المستخدمة إلث دات والتكنولوجي المصانع والمع

رى" البفصل  ائر "العناصر األخ تقرةنظ تخدمة المس راض المس ة لألغ  البحثي
ة ا والطبي ن وغيرھ راض م ناعية األغ ر الص ة غي دد،  .النووي ذا الص ي ھ وف



 

 

دير  رخيص بالتص وائح الت ا ل ا فيھ ة، بم ة بعناي دابيرھم القانوني وا ت يستعرض
ا يخص أنشطة فصل  ا، فيم ا وأمنھ وممارسات تصنيف المعلومات/التكنولوجي

ق من تن ة التحق تقرة بغي و النظائر المس ا ھ اً لم ة وفق ة المالئم دابير الحماي ذ ت في
ة ألنشطة فصل النظائر  مطلوب. ة المالئم دابير الوقاي وّردون أن ت درك الم وي

ك المستخدمة  المستقّرة ستكون، في حاالت معينة، مطابقة من حيث الجوھر لتل
واردة  في مجال إثراء اليورانيوم. ة ال ى الملحوظة التمھيدي (يرجى االّطالع عل

رة  من قائمة المواد الحساسة.) ٥قسم في ال  ١٦ووفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفق
ب  رين، حس وّردين اآلخ ع الم وّردون م اور الم ة، يتش ادئ التوجيھي ن المب م
ة  ل وحماي ال نق ي مج دة ف راءات الموح ات واإلج رويج للسياس اء، للت االقتض

 مصانع ومعدات وتكنولوجيا فصل النظائر المستقرة.

وائح  ا ل ا فيھ ة، بم ة بعناي دابيرھم القانوني وا ت وّردين أن يستعرض ي للم ينبغ
ا  ا، فيم ا وأمنھ الترخيص بالتصدير وممارسات تصنيف المعلومات/التكنولوجي

 التحقق بغية التي تشمل "عناصر أخرى" المستقرةيخص أنشطة فصل النظائر 
دابير تنفيذ من ة ت ة الحماي ً  المالئم ا ا وفق وب ھو لم وّردون أن  .مطل درك الم وي

ة ألنشطة فصل النظائر  ة المالئم التي تشمل "عناصر  المستقّرةتدابير الوقاي
ك الجوھر حيث من مطابقة معينة، حاالت في ستكون، أخرى"  المستخدمة لتل

ى االّطالع يرجى( .اليورانيوم إثراء مجال في ة الملحوظة عل واردة التمھيدي  ال
 ١٦ ووفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة .)الحساسة المواد قائمة من ٥ القسم في
وّردون يتشاور التوجيھية، المبادئ من ١٧ وّردين مع الم  حسب اآلخرين، الم

اء، رويج االقتض ات للت راءات للسياس دة واإلج ي الموح ال ف ل مج ة نق  وحماي
انع وال دات والمص ا المع ى تكنولوجي ة عل ل المنطوي ائر الفص تقرةنظ  المس
ي  ".أخرى عناصر" وردون أيضاً الحرص الواجب ف وخى الم ي أن يت وينبغ

ات  ن عملي ئة ع ا ناش دات وتكنولوجي تخدام مع ى اس وي عل ي تنط االت الت الح
ن  ة، م ر نووي رى غي راض أخ ي أغ تخدامھا ف وم الس راء اليوراني ل إث قبي

 .الصناعات الكيميائية

 الضوابط على البرامج الحاسوبية [ال توجد صيغة قديمة]

سيخضع نقل "البرامج الحاسوبية" المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأي بند من البنود الواردة 
ا تسمح  اً لم في القائمة لنفس القدر من الفحص والرقابة الذي يخضع له البند ذاته، وفق

 الوطنية.به التشريعات 

من  دخل ض ي ت ات الت ى المعلوم وبية" عل رامج الحاس ل "الب وابط نق ق ض وال تنطب
  ."وال تنطبق على "البحوث العلمية األساسية "الملكية العامة"

 



 

 

 التعاريف

اج" أو  –"التكنولوجيا"  تعني المعلومات المحددة الالزمة من أجل "استحداث" أو "إنت
ة. ي القائم واردة ف ردات ال ن المف ردة م تخدام" أي مف ذه  "اس ون ھ ن أن تك ويمك

 المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية".

ي ُيضطل –"البحوث العلمية األساسية"  ة الت ة أو النظري ال التجريبي ي األعم ا تعن ع بھ
ائق المشاھدة، دون  ادئ األساسية للظواھر وللحق دة بالمب أساسا الكتساب معارف جدي

 أن تكون موجھة أساسا لتحقيق ھدف عملي محدد أو غاية محددة.

 يتعلق بجميع مراحل ما قبل "اإلنتاج" مثل: –"االستحداث" 

 التصميم 
 بحوث التصميم 
 تحليل التصميم 
 مفاھيم التصميم 
 تجميع النماذج األولية واختبارھا 
 خطط اإلنتاج التجريبية 
 بيانات التصميم 
 عملية تحويل بيانات التصميم إلى منَتج 
 تصميم األنساق 
 التصميم التكاملي 
 التراتيب النسقية 

ي أتيحت  –"ضمن الملكية العامة"  ا الت ذا السياق التكنولوجي ارة في ھ ذه العب ي ھ تعن
ى نطاق أوسع. وق النشر ال  دون وضع أي قيود على نشرھا عل ة بحق ود المتعلق (القي

 ُتخرج التكنولوجيا من نطاق الملكية العامة).

 التعاريف

اج" أو  -التكنولوجيا"  ة من أجل "استحداث" أو "إنت ددة الالزم تعني المعلومات المح
ي  واردة ف ردات ال ن المف ردة م تخدام" أي مف ة."اس ذه  القائم ون ھ ن أن تك ويمك

 المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية".

ا  –"البحوث العلمية األساسية"  ة التي ُيضطلع بھ ة أو النظري ال التجريبي ي األعم تعن
ائق المشاھدة، دون  ادئ األساسية للظواھر وللحق دة بالمب أساسا الكتساب معارف جدي

 يق ھدف عملي محدد أو غاية محددة.أن تكون موجھة أساسا لتحق

 مثل: "“اإلنتاج”"يتعلق بجميع مراحل ما قبل  – "“االستحداث”"

 التصميم 
 بحوث التصميم 
 تحليل التصميم 
 مفاھيم التصميم 
 تجميع النماذج األولية واختبارھا 
 خطط اإلنتاج التجريبية 
 بيانات التصميم 
 عملية تحويل بيانات التصميم إلى منَتج 
  األنساقتصميم 
 التصميم التكاملي 
 التراتيب النسقية 

رامج " أو "التكنولوجيا” السياق ھذا في العبارة ھذه تعني - "ضمن الملكية العامة”" الب
ود أي وضع دون أتيحت التي الحاسوبية" ى قي ى نشرھا عل ود  .أوسع نطاق عل (القي

ا" أو  ِرج "التكنولوجي ر ال ُتخ وق النش ة بحق رامج المتعلق وبية""الب اق  الحاس ن "نط م



 

 

 يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل: –"اإلنتاج" 

 التشييد 
 ھندسة اإلنتاج 
 التصنيع 
 اإلدماج 
 (التركيب) التجميع 
 التفتيش 
 االختبار 
 ضمان الجودة 

ة"  اعدة التقني ي: –"المس ا يل ل م كاال مث ة" أش اعدة التقني ذ "المس د تأخ يم،  ق التعل
 .والمھارات، والتدريب، والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية

 قد تنطوي "المساعدة التقنية" على نقل "بيانات تقنية". ملحوظة: 

ات ة"  "البيان ة،  –التقني ات النموذجي ل المخطط كاالً مث ة" أش ات التقني ذ "البيان د تأخ ق
فات  ميمات والمواص ادالت، والتص اذج، والمع ة، والنم وم البياني ط، والرس والخط
ل  الھندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجھزة أخرى مث

 ءة فقط.األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القرا

يعني التشغيل، والتركيب (بما في ذلك التركيب في الموقع)، والصيانة  –االستخدام" "
 (الفحص)، واإلصالح، والترميم، والتجديد.

 )."الملكية العامة

ية، محفوظة في مستودع  – "البرامج الدقيقة" مجموعة متتابعة من التعليمات األساس
جل  ي س ة ف امج المرجعي ات البرن إدراج تعليم ات ب ذه التعليم ذ ھ دأ تنفي اص، ويب خ

 .التعليمات

رى" ع – "العناصر األخ ر األخرى العناصر جمي دروجين غي ومواليورا الھي  ني

 والبلوتونيوم.

 يعني جميع مراحل اإلنتاج مثل: –"اإلنتاج" 

 التشييد 
 ھندسة اإلنتاج 
 التصنيع 
 اإلدماج 
 (التركيب) التجميع 
 التفتيش 
 االختبار 
 ضمان الجودة 

امج" ذ  – "البرن ل للتنفي كل قاب ى ش ة عل ذ عملي ات لتنفي ن التعليم ة م ة متتابع مجموع
 .بواسطة حاسوب إلكتروني، أو يمكن تحويلھا إلى شكل قابل للتنفيذ على ھذا النحو

رامج" أو  ن "الب ر م د أو أكث ن واح ة م ة مكون ي مجموع وبي" يعن امج الحاس "البرن
  .وسائط التعبير"البرامج الدقيقة" المثبتة في أي وسط ملموس من 

 



 

 

ة اعدة التقني ذ  -""المس د تأخ ة"ق اعدة التقني ي: "المس ا يل ل م كاال مث يم،  أش التعل
 .والمھارات، والتدريب، والمعرفة العملية، والخدمات االستشارية

 قد تنطوي "المساعدة التقنية" على نقل "بيانات تقنية".  ملحوظة: 

ة"  ات التقني ذ  –"البيان د تأخ ات التقق ة""البيان ة،  ني ات النموذجي ل المخطط كاالً مث أش
فات  ميمات والمواص ادالت، والتص اذج، والمع ة، والنم وم البياني ط، والرس والخط
ل  الھندسية، والكتيبات والتعليمات المكتوبة أو المسجلة في وسائط أو أجھزة أخرى مث

 األسطوانات أو الشرائط أو ذاكرات القراءة فقط.

اج" أو تعني المعل -"التكنولوجيا"  ومات المحددة الالزمة من أجل "استحداث" أو "إنت
ة. ي القائم واردة ف ردات ال ن المف ردة م تخدام" أي مف ذه  "اس ون ھ ن أن تك ويمك

  المعلومات على شكل "بيانات تقنية" أو "مساعدة تقنية".

تخدام" غيل،  – االس ي التش ع)،  أويعن ي الموق ب ف ك التركي ي ذل ا ف ب (بم  أوالتركي
 التجديد.و أوالترميم، و أواإلصالح، و أوالصيانة (الفحص)، و

 المرفق باء
 إيضاح المفردات الواردة في قائمة المواد الحساسة

 "المواد والمعدات" من المرفق ألف) ٢(كما ھي مبيَّنة في القسم 

ة أو المصممة والمكونات والمعدات النووية المفاعالت -١ ً  المعدَّ  لھا خصيصا

 المرفق باء
 إيضاح المفردات الواردة في قائمة المواد الحساسة

 "المواد والمعدات" من المرفق ألف) ٢(كما ھي مبيَّنة في القسم 

ة أو المصممة والمكونات والمعدات النووية المفاعالت -١ ً  المعدَّ  لھا خصيصا

 تمھيدية ملحوظة  

ل( المستخدم المھدئ حسب النووية المفاعالت أنواع مختلف توصيف يمكن    مث
ت، اء أو الغرافي ل، الم اء أو الثقي ف، الم دم أو الخفي تخدام ع ا أي اس  أو ،)منھ

ل( النيترونات طيف ة مث وع أو) السريعة أو الحراري رد ن ل( المستخدم المب  مث



 

 

اء، ز أو الم ائل، الفل ح أو الس از أو المصھور، المل ا حسب أو ،)الغ  أو وظيفتھ
اعالت البحوث ومفاعالت القوى مفاعالت مثل( نوعھا ار ومف  ويقصد ).االختب
د ھذا نطاق ضمن النووية المفاعالت من األنواع ھذه كل تدخل أن ذلك من  البن

ل وده وك ة بن ا الفرعي ق حيثم ك انطب تحكم وال .ذل ذا ي د ھ ي البن اعالت ف  مف
 .االندماج

 الكاملة النووية المفاعالت -١-١

ي   اعالت ھ ة مف ادرة نووي ى ق ل عل ث العم افظ بحي ى تح ل عل ل تفاع  متسلس
ة مفاعالت باستثناء وذلك ومتداوم، محكوم انشطاري ي الصفرية الطاق  ھي الت
اعالت التعريف حسب دل ذات مف اج مع اوز ال أقصى تصميمي إنت  ١٠٠ يتج
ً  البلوتونيوم من غرام   .سنويا

 إيضاحية ملحوظة  

ً " النووي المفاعل" يتضمن   ا ردات أساس  أو المفاعل وعاء داخل الموجودة المف
ه المتصلة راً، اتصاالً  ب دات مباش ي والمع تحكم الت ي ت درة مستوى ف  داخل الق
ب، ات القل ي والمكون وي الت ادة تحت ى ع رد عل دائي المب ب االبت  أو المفاعل لقل
 .فيه تتحكم أو مباشراً  اتصاالً  به تتصل

د التي المفاعالت استبعاد ُيقصدوال    ديھا تكون ق ى – ل ول نحو عل ة -معق  قابلي
وم من غرام ١٠٠ على كثيراً  تزيد كمية إنتاج أجل من التغير ً  البلوتوني  .سنويا
درج وال ة ضمن تن اعالت" فئ ة مف اعالت" الصفرية الطاق  لكي المصممة المف
ى تعمل تديم نحو عل د مس درة مستويات عن ة، ق ا عن النظر بغض عالي  طاقتھ

 .للبلوتونيوم اإلنتاجية

  

 الكاملة النووية المفاعالت -١-١

ي   اعالت ھ ة مف ادرة نووي ى ق ل عل ث العم افظ بحي ى تح ل عل ل تفاع  متسلس
 ھي التي الصفرية الطاقة مفاعالت باستثناء وذلك ،.ومتداوم محكوم انشطاري
اعالت التعريف حسب دل ذات مف اج مع  ١٠٠ يتجاوز ال أقصى تصميمي إنت
ً  البلوتونيوم من غرام  .سنويا

 إيضاحية ملحوظة  

ً " النووي المفاعل" يتضمن   ردات أساسا  أو المفاعل وعاء داخل الموجودة المف
ه المتصلة راً، اتصاالً  ب دات مباش ي والمع تحكم الت ي ت درة مستوى ف  داخل الق
ب، ات القل ي والمكون وي الت ادة تحت ى ع رد عل دائي المب  أو المفاعل لقلب االبت
 .فيه تتحكم أو مباشراً  اتصاالً  به تتصل

ي المفاعالت استبعاد ُيقصدوال    د الت ديھا تكون ق ى – ل ول نحو عل ة -معق  قابلي
وم من غرام ١٠٠ على كثيراً  تزيد كمية إنتاج أجل من التغير ً  البلوتوني نويا  .س
ة ضمن تندرج وال اعالت" فئ ة مف اعالت" الصفرية الطاق  لكي المصممة المف
تديم نحو على تعمل د مس درة مستويات عن ة، ق ا عن النظر بغض عالي  طاقتھ

 .للبلوتونيوم اإلنتاجية

  



 

 

 الصادرات  

ة المجموعة تصدير يتمال    ردات من الكامل ذه ضمن المندرجة الرئيسية المف  ھ
ً  إال الحدود ادئ في عليھا المنصوص لإلجراءات وفقا ة المب رد  .التوجيھي يوت  ف
رات ة الفق ن الفرعي ى ٢-١ م ة ١٠-١ إل المفردات قائم ة ب من الداخل ذه ض  ھ
فة الحدود ً  المعرَّ ً  تعريفا ر ال والتي وظيفيا  المنصوص لإلجراءات وفقا إال تصدَّ
ة وتحتفظ .التوجيھية المبادئ في عليھا ق بحق لنفسھا الحكوم  اإلجراءات تطبي

دخل أخرى مفردات على التوجيھية المبادئ في عليھا المنصوص ذه ضمن ت  ھ
فة الحدود ً  المعرَّ ً  تعريفا  .وظيفيا

 الصادرات  

ة المجموعة تصدير يتمال    ردات من الكامل ذه ضمن المندرجة الرئيسية المف  ھ
ً  إال الحدود رد  .التوجيھية المبادئ في عليھا المنصوص لإلجراءات وفقا يوت  ف
ى ٢-١ من الفرعية الفقرات ة ١٠١١-١ إل المفردات قائم ة ب ذه ضمن الداخل  ھ
فة الحدود ً  المعرَّ ً  تعريفا ر ال والتي وظيفيا  المنصوص لإلجراءات وفقا إال تصدَّ
ق بحق لنفسھا الحكومة وتحتفظ .التوجيھية المبادئ في عليھا  اإلجراءات تطبي

ذه ضمن تدخل أخرى مفردات على التوجيھية المبادئ في عليھا المنصوص  ھ
فة الحدود ً  المعرَّ ً  تعريفا  .وظيفيا

 النووية المفاعالت أوعية -٢-١

 المصممة المصنع، داخل المنَتجة الرئيسية األجزاء أو المعدنية، األوعية ھي  
ة أو دَّ ً  المع ا واء خصيص ب الحت ووي، المفاعل قل ه حسب الن وارد تعريف ي ال  ف

رة ة الفق اله، ١-١ الفرعي ذلك أع ات وك ة المكون ل الداخلي لة ذات للمفاع  الص
 .أدناه ٨-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفھا حسب

 إيضاحية ملحوظة  

مل   د يش اء رأس ٢-١ البن ل، وع اره المفاع د باعتب زاءِ  أح اءِ  أج ل وع  المفاع
 .تصنيع ورشة في المنَتجة الرئيسية

 النووية المفاعالت أوعية -٢-١

 المصممة المصنع، داخل المنَتجة الرئيسية األجزاء أو المعدنية، األوعية ھي  
ة أو دَّ ً  المع واء خصيصا ووي، المفاعل قلب الحت ه حسب الن وارد تعريف ي ال  ف

رة ة الفق اله، ١-١ الفرعي ذلك أع ات وك ة المكون ل الداخلي لة ذات للمفاع  الص
 .أدناه ٨-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفھا حسب

 إيضاحية ملحوظة  

 الضغط، درجة عن النظر بصرف النووية المفاعالت أوعية ٢-١ البند يغطي  
د ويشمل .بالمفاعالت الخاصة الساخن المائع وأنابيب الضغط أوعية ويشمل  البن

 المنَتجة الرئيسية المفاعل وعاءِ  أجزاءِ  أحد باعتباره المفاعل، وعاء رأس ٢-١
 .تصنيع ورشة في

 النووية بالمفاعالت الخاصة الضغط أنابيب -٥-١

ي   ب ھ ممة أنابي ة أو مص دَّ ً  مع ا واء خصيص ر الحت ود عناص د الوق رِّ  والمب
ه حسب للمفاعل، االبتدائي وارد تعريف رة في ال ة الفق د أعاله، ١-١ الفرعي  عن
 .الجوي الضغط وحدات من وحدة ٥٠ يتجاوز تشغيل ضغط

 النووية بالمفاعالت الخاصة الضغط أنابيب -٥-١

ة أو مصممة أنابيب ھي   ً  معدَّ ود عناصر من كلٍّ  الحتواء خصيصا رد الوق  والمب
ه حسب للمفاعل، االبتدائي وارد تعريف رة في ال ة الفق د. أعاله ١-١ الفرعي  عن
 .الجوي الضغط وحدات من وحدة ٥٠ يتجاوز تشغيل ضغط



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

د تشغيلھا يمكن بحيث مصممة الوقود قنوات من أجزاء ھي الضغط أنابيب    عن
 .ميغاباسكال ٥ األحيان بعض في يتجاوز مرتفع، ضغط

 الزركونيوم أنابيب -٦-١

 بكميات وسبائكه الزركونيوم فلز من مصنوعة أنابيب مجموعات أو أنابيب ھي  
رة أي خالل واحد بلد أي يتلقاھا غرام كيلو ٥٠٠ تتجاوز دتھا فت  شھراً، ١٢ م
ون ة أو مصممة وتك دَّ ً  مع ا تخدام خصيص ل لالس ل، داخ ه حسب المفاع  تعريف
 الزركونيوم إلى الھافنيوم نسبة فيھا وتقل أعاله، ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد
 .الوزن حيث من جزء ٥٠٠ إلى ١ عن

 النووي الوقود كسوة الزكونيوم أنابيب -٦-١

ي   ب ھ ات أو( أنابي ب مجموع ن مصنوعة )أنابي ز م وم فل بائك أو الزركوني  س
وم بائكه الزركوني ات وس اوز بكمي و ٥٠٠ تتج رام كيل ا غ د أي يتلقاھ د بل  واح

ة أو مصممة وتكون شھراً، ١٢ مدتھا فترة أي خالل دَّ ً  مع  لالستخدام خصيصا
ود ككسوة ه حسب المفاعل، داخل للوق وارد تعريف ي ال رة ف ة الفق  ١-١ الفرعي
ل أعاله، ا وتق افنيوم نسبة فيھ ى الھ وم إل ى ١ عن الزركوني  من جزء ٥٠٠ إل
  .كغم ١٠ على تزيد وبكميات ،الوزن حيث

ية   بانظر : حاش ن المصنوعة الضغط أنابي وم م ي الزركوني  وانظر .٥-١ ف
 .٨-١ في الساخن المائع أنابيب

 إيضاحية ملحوظة  

ز من أنابيب   وم فل بائك من أنابيب أو الزركوني وم س تخدمة الزركوني ي المس  ف
وم من تتكون النووية المفاعالت ل زركوني ا تق ً  فيھ ا وم وزن نسبة عموم  الھفني

 .جزء ٥٠٠ إلى ١ عن الزركونيوم إلى

د مضخات -٧-١  االبتدائي المبرِّ

ة أو مصممة مضخات ھي   ً  معدَّ د لتمرير خصيصا  المفاعل داخل االبتدائي المبرِّ
 .أعاله ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفه حسب النووي

د مضخات -٧-١ رات أو االبتدائي المبرِّ  .المدوِّ

ة أو مصممة مدورات أو مضخات ھي   دَّ ً  مع ر خصيصا د لتمري رِّ دائي المب  االبت
 .أعاله ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفه حسب النووي المفاعل داخل



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

ة خصيصاً على نظم معقدة مغلفة    يمكن أن تشتمل المضخات المصممة أو المعدَّ
ة  دائي، ومضخات محّرك د االبت رِّ ع تسرب المب ر لمن بمانع تسّرب واحد أو أكث

ي.ب ذا التعريف  موتور معلَّب، ومضخات ذات نظم كتلية بقصور ذات ويشمل ھ
المضخات المـُصّدق عليھا وفقاً للقسم الثالث من الجزء األول من القسم الفرعي 

NB  ة ن الفئ ات م ين ١(المكّون ة للمھندس ة األمريكي ة الجمعي ن مدون ) م
 )، أو وفقاً لمعايير مكافئة.ASMEالميكانيكيين (

 إيضاحية ملحوظة  

تمل   ن أن تش دورات مضخات ال يمك ة خصيصاً تشمل المصممة أو الأو م دَّ مع
از،  ردة بالغ اعالت المب دورات للمف اء، وم ردة بالم اعالت المب خات للمف مض

 ويمكن . ومضخات كھرمغناطيسية وميكانيكية للمفاعالت المبردة بالفلز السائل
تمل  داتأن تش ك المع اً  تل ة خصيص دَّ م المضخات المصممة أو المع ى نظ عل

ر د أو أكث ّرب واح انع تس ة بم دة مغلف دائي،  معق د االبت رِّ رب المب ع تس لمن
ي.  ة بقصور ذات  ومضخات محّركة بموتور معلَّب، ومضخات ذات نظم كتلي

اً للقسم الثالث من الجزء  ا وفق ـُصّدق عليھ ويشمل ھذا التعريف المضخات الم
ي  م الفرع ن القس ة  NBاألول م ن الفئ ات م ة ١(المكّون ة الجمعي ن مدون ) م
 )، أو وفقاً لمعايير مكافئة.ASMEيكيين (األمريكية للمھندسين الميكان

 النووية للمفاعالت الداخلية المكونات -٨-١

ة أو المصممة" للمفاعل الداخلية المكونات" ھي   ً  المعدَّ  في الستخدامھا خصيصا
ه حسب النووي المفاعل وارد تعريف رة في ال ة الفق ا أعاله، ١-١ الفرعي  في بم
ك دة ذل ة األعم ب الداعم ل، لقل وات المفاع وده، وقن ه وق ة، ودروع  الحراري

 .االنتشارية وألواحه الشبكية، قلبه وألواح وعارضاته،

 إيضاحية ملحوظة  

ات"   ة المكون ل الداخلي ووي للمفاع ي" الن ل ھ ية ھياك ع رئيس ل تق اء داخ  وع
وم المفاعل ة وتق دة بوظيف ر أو واح دعم أكث ب ك ل، قل ة المفاع ى والمحافظ  عل
د انسياب وتوجيه الوقود، تراصف ة دروع وتوفير االبتدائي، المبرِّ  وعاء لحماي
 .القلب داخل المرّكبة األجھزة وتوجيه اإلشعاعات، من المفاعل

 النووية للمفاعالت الداخلية المكونات -٨-١

ة   خصيصاً الستخدامھا في  ھي "المكونات الداخلية للمفاعل" المصممة أو المعدَّ
ة  رة الفرعي وارد في الفق ه ال ا في أعاله.  ١-١المفاعل النووي حسب تعريف بم

ك ال، .ذل بيل المث ى س مل، عل وات  وتش ل، وقن ب المفاع ة لقل دة الداعم األعم
ه وأنابيب موائعه السائلةوقوده،  واح قلب ة، وعارضاته، وأل ، ودروعه الحراري

 الشبكية، وألواحه االنتشارية.

 إيضاحية ملحوظة  

ات"   ة المكون ل الداخلي ووي للمفاع ي" الن ل ھ ية ھياك ع رئيس ل تق اء داخ  وع
وم المفاعل ة وتق دة بوظيف ر أو واح دعم أكث ب ك ل، قل ة المفاع ى والمحافظ  عل
د انسياب وتوجيه الوقود، تراصف  وعاء لحماية دروع وتوفير االبتدائي، المبرِّ
 .القلب داخل المرّكبة األجھزة وتوجيه اإلشعاعات، من المفاعل



 

 

 الحرارة مبادالت -٩-١

ة أو مصممة) بخار مولدات( حرارة مبادالت ھي   ً  معدَّ  في الستخدامھا خصيصا
د دورة رة في الوارد تعريفه حسب النووي للمفاعل االبتدائي المبرِّ ة الفق  الفرعي
 .أعاله ١-١

 إيضاحية ملحوظة  

ة أو مصممة مولدات ھي البخارمولدات    دَّ ً  مع ل خصيصا دة الحرارة لنق  المتول
دائي الجانب( المفاعل في ى) االبت اء إل ة م انوي الجانب( التغذي  ألغراض) الث

د وم،ومن  .البخار تولي اعالت بالنسبة المفھ د السريعة للمف دة التولي رَّ ز المب  بفل
ً  والمجھزة سائل  الحرارة مبادالت أن سائل، بفلز للتبريد وسيطة بأنشوطة أيضا
ع الوسيطة التبريد دائرة إلى االبتدائي الجانب من الحرارة بتحويل تقوم التي  تق
تحكم نطاق يشمل وال .البخار مولد إلى باإلضافة التحكم نطاق ضمن  بالنسبة ال
ذا د لھ ادالت البن رارة مب تخدمة الح ي المس ام ف د نظ اص التبري االت الخ  بح

 .االضمحالل حرارة تبريد نظام أو الطوارئ

 الحرارة مبادالت -٩-١

ي )أ(   ادالت ھ رارة مب دات( ح ار مول ممة )بخ ة أو مص دَّ ً  مع ا  خصيص
تخدامھا ي الس رة ف د دائ د التبري رِّ ة المب يطة أو االبتدائي ل الوس  للمفاع

 .أعاله ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد تعريفه حسب النووي

ة أو مصممة أخرى )بخار مولدات( حرارة مبادالت ھي )ب(   دَّ ً  مع  خصيصا
د دائرة في الستخدامھا ووي للمفاعل االبتدائية المبرِّ  التعريف حسب الن

 .أعاله ١-١ الفرعية الفقرة في الوارد

 إيضاحية ملحوظة  

ة أو مصممة مولدات ھي البخارمولدات    دَّ ً  مع ل خصيصا دة الحرارة لنق  المتول
دائي الجانب( المفاعل في ى )االبت اء إل ة م انوي الجانب( التغذي  ألغراض )الث

اعالت بالنسبة المفھوم،ومن  .البخار توليد ةوفي  للمف اعالت حال  السريعة المف
دة  التوليد ً  والمجھزة سائل بفلزالمبرَّ د وسيطة بأنشوطة أيضا ز  للتبري ائلبفل ، س
ادالتأن . الوسيطة الدائرة في البخار مولد يقع ي الحرارة مب وم الت ل تق  بتحوي

رارة ن الح ب م دائي الجان ى االبت رة إل د دائ يطة التبري ع الوس اق ضمن تق  نط
تحكم نطاق يشمل وال .البخار مولد إلى باإلضافة التحكم ذه بالنسبة ال رة لھ  الفق

ادالت رارة مب تخدمة الح ي المس ام ف د نظ االت الخاص التبري وارئ بح  أو الط
  .االضمحالل حرارة تبريد نظام

ى    ل الحرارة إل ادل حرارة لنق ويمكن في المفاعالت المبردة بالغاز استخدام مب
 أنشوطة غازية ثانوية تحرك توربيناً غازياً.

مل وال   اق يش تحكم نط بة ال ذا بالنس د لھ ادالت البن رارة مب تخدمة الح ي المس  ف
ل للمفاعل، الداعمة النظم د نظام مث  نظام أو الطوارئ بحاالت الخاص التبري
 .االضمحالل حرارة تبريد



 

 

 وقياسھا النيوترونات عن الكشف أجھزة  -١٠-١

ة أو مصممة أجھزة ھي   ً  معدَّ د وقياسھا النيوترونات عن للكشف خصيصا  لتحدي
 الفقرة في الوارد تعريفه حسب المفاعل قلب داخل النيوترونات فيض مستويات
 .أعاله ١-١ الفرعية

 إيضاحية ملحوظة  

مل    اقيش ذا نط د ھ زة البن ودة األجھ ل الموج وب داخ اعالت قل ا المف  وخارجھ
ر، نطاق في الفيض مستويات بقياس تقوم والتي ك كبي المعھود وذل  ٤١٠ من ك

وترون نتيمتر ني ع للس د المرب ي الواح ة ف دة الثاني ى الواح وترون ١٠١٠ إل  ني
نتيمتر ع للس د المرب ي الواح ة ف دة الثاني ر أو الواح ير .أكث ارة وتش زة عب  األجھ
ك إلى القلب خارج الموجودة ي تل ه حسب المفاعل قلب خارج توجد الت  تعريف
 .البيولوجي التدريع داخل تقع ولكنھا أعاله، ١-ا الفرعية الفقرة في الوارد

 وقياسھا النيوترونات عن الكشف أجھزة  -١٠-١

ة أو مصممة أجھزة ھي   ً  معدَّ د وقياسھا النيوترونات عن للكشف خصيصا  لتحدي
 الفقرة في الوارد تعريفه حسب المفاعل قلب داخل النيوترونات فيض مستويات
 .أعاله ١-١ الفرعية

 إيضاحية ملحوظة  

اعالت قلوب داخل الموجودة الكشف أجھزة األجھزة البند ھذا نطاق يشمل    المف
ر، نطاق في الفيض مستويات بقياس تقوم والتي وخارجھا ك كبي المعھود وذل  ك

ن وترون ٤١٠ م نتيمتر ني ع للس د المرب ي الواح ة ف دة الثاني ى الواح  ١٠١٠ إل
وترون نتيمتر ني ع للس ة في الواحد المرب ر أو الواحدة الثاني ارة وتشير .أكث  عب
 حسب المفاعل قلب خارج توجد التي تلك إلى القلب خارج الموجودة األجھزة
ه وارد تعريف ي ال رة ف ة الفق اله، ١-ا الفرعي ا أع ع ولكنھ ل تق دريع داخ  الت

 .البيولوجي

 الخارجية الحرارية الدروع  -١١-١ ]قديمة صيغة توجد ال[

ً  معدة أو مصممة" خارجية حرارية دروع"    المفاعالت في لالستخدام خصيصا
ة ا حسب النووي وارد تعريفھ ي ال رة ف ة الفق ل ١-١ الفرعي ن للتقلي دان م  فق
  .االحتواء أوعية لحماية وكذلك الحرارة

 إيضاحية ملحوظة  

دروع"   ة ال ة الحراري ل ھي" الخارجي رة ھياك وق توضع كبي اء ف  المفاعل وع
دان من للتقليل  وعاء داخل الحرارة درجة وتخفيض المفاعل من الحرارة فق

 .االحتواء



 

 

 النووية المفاعالت في لالستعمال صالح غرافيت -٢-٢

ذي الغرافيت ھو   ون ال ه مستوى يك ي أجزاء ٥ من أفضل نقائ ون ف  من الملي
افئ ورون، مك ون الب ه وتك ر كثافت ن أكب رام ١٫٥٠ م م/غ ك ، ٣س  أجل من وذل

رة في الوارد تعريفه حسب النووي المفاعل داخل االستخدام ة الفق  ١–١ الفرعي
ً  ٣٠ تتجاوز بكميات أعاله، ً  طنا ا متريا د أي يتلقاھ رة أي خالل بل دتھا فت  ١٢ م
 .شھراً 

 إيضاحية ملحوظة  

ة تحدد الصادرات، مراقبة ألغراض   ا الحكوم  الغرافيت صادرات كانت اذا م
 .ال أم نووية مفاعالت في لالستخدام ھي أعاله المبيَّنة للمواصفات المستوفية

ً ) ب م( البورون مكافئ تحديد يمكن    للشوائب عب م كمجموع حسابه أو تجريبيا
ا) الشوائب من ُيعتبر ال الكربون ألن كربونب م باستثناء( ك في بم ورون، ذل  الب

 :حيث

ل  عب م     ل التحوي ون) = ُمعام ي الملي األجزاء ف ز العنصر ع  x(ب تركي
 (باألجزاء في المليون)؛

ً  )بك x عومعامل التحويل ھو: (      ؛)عك x ب(  على مقسوما

     و و ب ارن)  ع ھما مقطعا أسر النيوترونات الحرارية (بوحدات الب
 ً  للبورون الموجود طبيعيا

والي؛ و     ورون  عك و بك والعنصر ع على الت ذريتان للب ان ال ا الكتلت ھم
 الموجود طبيعياً وللعنصر ع على التوالي.

 النووية المفاعالت في لالستعمال صالح غرافيت -٢-٢

ذي الغرافيت ھو   ه مستوى يكون ال ون في أجزاء ٥ من أفضل نقائ  من الملي
افئ ورون، مك ون الب ه وتك ر كثافت ك ، ٣سم/غرام ١٫٥٠ من أكب  أجل من وذل

ة الفقرة في الوارد تعريفه حسب النووي المفاعل داخل االستخدام  ١–١ الفرعي
ً  ٣٠ تتجاوز بكميات أعاله، ً  طنا د أي يتلقاھا متريا رة أي خالل بل دتھا فت  ١٢ م
  .غرام كيلو ١ شھراً 

 إيضاحية ملحوظة  

ة تحدد الصادرات، مراقبة ألغراض   ا الحكوم  الغرافيت صادرات كانت اذا م
  .ال أم نووية مفاعالت في لالستخدام ھي أعاله المبيَّنة للمواصفات المستوفية

ً ) ب م( البورون مكافئ تحديد يمكن    للشوائب عب م كمجموع حسابه أو تجريبيا
ك في بما) الشوائب من ُيعتبر ال الكربون ألن كربونب م باستثناء( ورون، ذل  الب

 :حيث

ل  عب م     ل التحوي ون) = ُمعام ي الملي األجزاء ف ز العنصر ع  x(ب تركي
 (باألجزاء في المليون)؛

ً  ) بك x عومعامل التحويل ھو: (      ؛)عك x ب(  على مقسوما

     و و ب ھما مقطعا أسر النيوترونات الحرارية (بوحدات البارن)  ع
 ً  للبورون الموجود طبيعيا

ورون  عك و بك والعنصر ع على التوالي؛ و     ذريتان للب ان ال ا الكتلت ھم
 الموجود طبيعياً وللعنصر ع على التوالي.



 

 

 المشعع الوقود عناصر تقطيع آالت -١-٣

 تمھيدية ملحوظة  

ود كسوة بشق اآلالت ھذهتقوم    ادة تعريض أجل من الوق ة الم  المشّععة النووي
ً  مصممة مقارض استعمالُ  جداً  واألشيع .لإلذابة ع خصيصا زات، لتقطي  وإن الفل
ً  الجائز من كان  .الليزر أجھزة مثل متقدمة معدات استعمال أيضا

ة أو مصممة وتكون بعد، عن تشغيلھا يتم معدات ھي   ً  معدَّ  في لُتستخدم خصيصا
ا المعالجة إعادة مصانع ا الغرض ويكون أعاله، المحدد بمعناھ ع منھ  أو تقطي
 .قضبانه أو الوقود ھذا ِحزم أو المشّعع النووي الوقود مجمعات جز أو فرم

 المشعع الوقود عناصر تقطيع آالت -١-٣

د، عن تشغيلھا يتم معدات ھي   ة أو مصممة وتكون بع دَّ ً  مع  لُتستخدم خصيصا
ا الغرض ويكون أعاله، المحدد بمعناھا المعالجة إعادة مصانع في ع منھ  تقطي
 .قضبانه أو الوقود ھذا ِحزم أو المشّعع النووي الوقود مجمعات جز أو فرم أو

 يضاحيةإتمھيدية ملحوظة  

ود كسوة بشق اآلالت ھذهتقوم    ادة تعريض أجل من الوق ة الم  المشّععة النووي
ً  مصممة مقارض استعمالُ  جداً  واألشيع .لإلذابة زات، لتقطيع خصيصا  وإن الفل
ً  الجائز من كان  .الليزر أجھزة مثل متقدمة معدات استعمال أيضا

د، عن تشغيلھا يتم معدات ھي   ة أو مصممة وتكون بع دَّ ً  مع  لُتستخدم خصيصا
ا الغرض ويكون أعاله، المحدد بمعناھا المعالجة إعادة مصانع في ع منھ  تقطي
 .قضبانه أو الوقود ھذا ِحزم أو المشّعع النووي الوقود مجمعات جز أو فرم أو

 اإلذابة أوعية -٢-٣

 تمھيدية ملحوظة  

ذه وفي .المقطعة المستھلك الوقود أجزاء عادة، اإلذابة، أوعيةتتلقى    ة ھ  األوعي
ة د المأمون اطر ض ة، مخ ذاب الحرجي واد ُت ة الم ّععة النووي ي المش  حمض ف
 .العمليات خطوط من ُتسحب التي األغلفة إال منھا تبقى فال النتريك

ة مخاطر ضد مأمونة صھاريج ھي   أن( الحرجي  أقطار ذات صھاريج تكون ك
غيرة ھاريج أو ص ة ص طحة أو حلقي ممة ،)مس ة أو ومص دَّ ً  مع ا ا خصيص  كيم
تخدم ي ُتس انع ف ادة مص ة إع ا المعالج دد بمعناھ اله، المح ھا أع ة وغرض  إذاب
ة الساخنة السوائل مقاومة على قادرة وھي المشّعع، النووي الوقود داً، األّكال  ج
 .بعد عن وصيانتھا تحميلھا ويمكن

 اإلذابة أوعية -٢-٣

 تمھيدية ملحوظة  

ذه وفي .المقطعة المستھلك الوقود أجزاء عادة، اإلذابة، أوعيةتتلقى    ة ھ  األوعي
ة د المأمون اطر ض ة، مخ ذاب الحرجي واد ُت ة الم ّععة النووي ي المش  حمض ف
 .العمليات خطوط من ُتسحب التي األغلفة إال منھا تبقى فال النتريك

ة مخاطر ضد مأمونة صھاريج ھي   أن( الحرجي  أقطار ذات صھاريج تكون ك
غيرة ھاريج أو ص ة ص طحة أو حلقي ممة ،)مس ة أو ومص دَّ ً  مع ا ا خصيص  كيم
تخدم ي ُتس انع ف ادة مص ة إع ا المعالج دد بمعناھ اله، المح ھا أع ة وغرض  إذاب
ة الساخنة السوائل مقاومة على قادرة وھي المشّعع، النووي الوقود داً، األّكال  ج
 .بعد عن وصيانتھا تحميلھا ويمكن



 

 

 إيضاحيةتمھيدية ملحوظة  

ذه وفي .المقطعة المستھلك الوقود أجزاء عادة، اإلذابة، أوعيةتتلقى    ة ھ  األوعي
ة د المأمون اطر ض ة، مخ ذاب الحرجي واد ُت ة الم ّععة النووي ي المش  حمض ف
 .العمليات خطوط من ُتسحب التي األغلفة إال منھا تبقى فال النتريك

 بالمذيبات االستخالص ومعدات أجھزة -٣-٣

 تمھيدية ملحوظة  

ود محلول من كالً  بالمذيبات االستخالص أجھزةتتلقى    وارد المشّعع الوق  من ال
واتج والبلوتونيوم اليورانيوم يفصل الذي العضوي والمحلول اإلذابة أوعية  والن

طارية ادة .االنش ا وع مم م دات ُتص تخالص مع ذيبات االس ث بالم ي بحي  تف
ارامترات غيلية بب ل صارمة، تش داد مث ا امت غيلي عمرھ ا دون التش ى حاجتھ  إل
ات يانة متطلب ة، ص ھولة أو معيَّن ا، س اطة إحاللھ غيلھا وبس تحكم تش ا، وال  فيھ
 .المعالجة ظروف تغيرات إزاء ومرونتھا

ي    زةھ تخالص أجھ ذيبات اس ممة بالم ة أو مص دَّ ً  مع ا ل- خصيص دة مث  األعم
ة ة الطاردات أو التصفية خالطات أو النبضية، أو المبطن ية المركزي  -التالمس
تخدم ي لتس ادة مصانع ف ة إع ود معالج ّعع الوق ون أنويجب  .المش زة تك  أجھ

تخالص ذيبات االس درة ذات بالم ة ق ى عالي ة عل أثير مقاوم ال الت  لحمض األّك
ادة ُتصنع وھي .النتريك اءً  ع ى بن ة مواصفات عل ا( الصرامة بالغ ك في بم  ذل
ات الخاصة، اللحام تقنيات د الفحص وتقني ة الجودة وتوكي  من) الجودة ومراقب
ل غير الفوالذ وي للصدأ القاب ى المحت ون، من منخفضة نسبة عل  من أو الكرب

 .الجودة العالية المواد من ذلك غير أو الزركونيوم أو التيتانيوم

 بالمذيبات االستخالص ومعدات أجھزة -٣-٣

 تمھيدية ملحوظة  

وارد المشّعع الوقود محلول من كالً  بالمذيبات االستخالص أجھزةتتلقى     من ال
واتج والبلوتونيوم اليورانيوم يفصل الذي العضوي والمحلول اإلذابة أوعية  والن

طارية ادة .االنش ا وع مم م دات ُتص تخالص مع ذيبات االس ث بالم ي بحي  تف
ارامترات غيلية بب ارمة تش ل ص داد مث ا امت غيلي عمرھ ا دون التش ى حاجتھ  إل
ات يانة متطلب ة، ص ھولة أو معيَّن ا، س اطة إحاللھ غيلھا وبس تحكم تش ا، وال  فيھ
 .المعالجة ظروف تغيرات إزاء ومرونتھا

ي    زةھ تخالص أجھ ذيبات اس ممة بالم ة أو مص دَّ ً  مع ا ل- خصيص دة مث  األعم
ة ة الطاردات أو التصفية خالطات أو النبضية، أو المبطن ية المركزي  -التالمس
تخدم ي لتس ادة مصانع ف ة إع ود معالج ّعع الوق ون أنويجب  .المش زة تك  أجھ

تخالص ذيبات االس درة ذات بالم ة ق ى عالي ة عل أثير مقاوم ال الت  لحمض األّك
ادة ُتصنع وھي .النتريك اءً  ع ى بن ة مواصفات عل ا( الصرامة بالغ ك في بم  ذل
ات الخاصة، اللحام تقنيات د الفحص وتقني ة الجودة وتوكي  من) الجودة ومراقب
وي للصدأ القابل غير الفوالذ ى المحت ون، من منخفضة نسبة عل  من أو الكرب

 .الجودة العالية المواد من ذلك غير أو الزركونيوم أو التيتانيوم

  



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

وارد المشّعع الوقود محلول من كالً  بالمذيبات االستخالص أجھزةتتلقى     من ال
واتج والبلوتونيوم اليورانيوم يفصل الذي العضوي والمحلول اإلذابة أوعية  والن

طارية ادة .االنش ا وع مم م دات ُتص تخالص مع ذيبات االس ث بالم ي بحي  تف
ارامترات غيلية بب ارمة تش ل ص داد مث ا امت غيلي عمرھ ا دون التش ى حاجتھ  إل
ات يانة متطلب ة، ص ھولة أو معيَّن ا، س اطة إحاللھ غيلھا وبس تحكم تش ا، وال  فيھ
 .المعالجة ظروف تغيرات إزاء ومرونتھا

 الكيميائية المحاليل خزن أو تجميع أوعية -٤-٣

 تمھيدية ملحوظة  

 عن ناتجة رئيسية سوائل ثالثة تدفق إلى بالمذيبات االستخالص مرحلة تفضي  
ك معالجة في وللمضي .المعالجة ة السوائل تل ة ُتستخدم الثالث ع أوعي  أو التجمي
 :التالي النحو على الخزن

ا  (أ)   زع م ة ن ُيركَّز بالتبخير محلوُل نيترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملي
ذا األكسيد  به من نيترات فيتحول إلى أكسيد يورانيوم. ويعاد استخدام ھ

 في دورة الوقود النووي.

عاع،  (ب)   ديدة اإلش طارية الش واتج االنش وُل الن ادة، محل التبخير، ع ز ب ُيركَّ
ن كمركَّز سائل. ى  ويمكن ويخزَّ ه إل ز وتحويل ذا المركَّ ر ھ بعد ذلك تبخي

 شكل مناسب للخزن أو التخلص النھائي.

ى مراحل  (ج)   ه إل ن لحين انتقال ُيركَّز محلول نيترات البلوتونيوم النقي ويخزَّ
ل  المعالجة الالحقة. م أوعية تجميع أو خزن محالي وبصفة خاصة، تصمَّ

ة الن اكل الحرجي ب مش تم تجن ث ي وم بحي دوث البلوتوني ن ح ة ع اجم
 تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق.

 الكيميائية المحاليل خزن أو تجميع أوعية -٤-٣

 تمھيدية ملحوظة  

 عن ناتجة رئيسية سوائل ثالثة تدفق إلى بالمذيبات االستخالص مرحلةتفضي   
ك معالجة في وللمضي .المعالجة ة السوائل تل ة ُتستخدم الثالث ع أوعي  أو التجمي
 :التالي النحو على الخزن

ا  (أ)   زع م ة ن ُيركَّز بالتبخير محلوُل نيترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملي
ذا األكسيد  فيتحول إلى أكسيد يورانيوم. به من نيترات ويعاد استخدام ھ

 في دورة الوقود النووي.

عاع،  (ب)   ديدة اإلش طارية الش واتج االنش وُل الن ادة، محل التبخير، ع ز ب ُيركَّ
ن كمركَّز سائل. ى  ويخزَّ ه إل ز وتحويل ذا المركَّ ويمكن بعد ذلك تبخير ھ

 شكل مناسب للخزن أو التخلص النھائي.

ى مراحل  (ج)   ن لحين انتقاله إل ُيركَّز محلول نيترات البلوتونيوم النقي ويخزَّ
ل  المعالجة الالحقة. م أوعية تجميع أو خزن محالي وبصفة خاصة، تصمَّ

دوث  ن ح ة ع ة الناجم اكل الحرجي ب مش تم تجن ث ي وم بحي البلوتوني
 تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق.



 

 

ي    ةھ ع أوعي زن أو تجمي ة أو مصممة خ دَّ ً  مع ا تخدم خصيص ي لُتس انع ف  مص
ادة ود معالجة إع ذه تكون أنويجب  .المشّعع الوق ة ھ درة ذات األوعي ة ق  عالي
ادة تصنَّعوھي  .النتريك لحمض األّكال التأثير مقاومة على واد من ع ة م  معين
وي للصدأ القابل غير الفوالذ مثل ى المحت ون، من منخفضة نسبة عل  أو الكرب
انيوم من وم أو التيت ر أو الزركوني ك غي واد من ذل ة الم  ويجوز .الجودة العالي

ميمھا ث تص ن بحي غيلھا يمك يانتھا تش ن وص د، ع ا بع وز كم م أن يج  تتس
 :النووية الحرجية في للتحكم التالية بالخصائص

 ،٪٢جدران أو ھياكل داخلية ذات مكافئ بورون ال يقل عن  )١(  

 بوصات) بالنسبة لألوعية األسطوانية، ٧مم ( ١٧٥أو قطر ال يتجاوز  )٢(  

بوصات) بالنسبة لألوعية المسطحة أو  ٣مم ( ٧٥أو عرض ال يتجاوز  )٣(  
 الحلقية.

ي   ة ھ ع أوعي زن أو تجمي ة أو ممةمص خ دَّ ً  مع ا تخدم خصيص ي لُتس  مصانع ف
ادة ود معالجة إع ذه تكون أن ويجب .المشّعع الوق ة ھ درة ذات األوعي ة ق  عالي
ادة تصنَّع وھي .النتريك لحمض األّكال التأثير مقاومة على واد من ع ة م  معين
وي للصدأ القابل غير الفوالذ مثل ى المحت بة عل ون، من منخفضة نس  أو الكرب
انيوم من وم أو التيت ر أو الزركوني ك غي ن ذل واد م ة الم ودة العالي ن .الج  ويمك

ميمھا ة تص مح بطريق غيلھا تس يانتھا بتش ن وص د، ع ا بع ن كم م أن يمك  تتس
 :النووية الحرجية في للتحكم التالية بالخصائص

 ،٪٢جدران أو ھياكل داخلية ذات مكافئ بورون ال يقل عن  )١(  

 بوصات) بالنسبة لألوعية األسطوانية، ٧مم ( ١٧٥قطر ال يتجاوز  أو )٢(  

بوصات) بالنسبة لألوعية المسطحة أو  ٣مم ( ٧٥أو عرض ال يتجاوز  )٣(  
 الحلقية.

 إيضاحية ملحوظة  

 عن ناتجة رئيسية سوائل ثالثة تدفق إلى بالمذيبات االستخالص مرحلةتفضي   
ك معالجة في وللمضي .المعالجة ة السوائل تل ة ُتستخدم الثالث ع أوعي  أو التجمي
 :التالي النحو على الخزن

ا   أ)(   زع م ة ن ُيركَّز بالتبخير محلوُل نيترات اليورانيوم النقي ويخضع لعملي
ذا األكسيد  به من نيترات فيتحول إلى أكسيد يورانيوم. ويعاد استخدام ھ

  في دورة الوقود النووي.

  
  
  
 



 

 

التبخير،  (ب)   ز ب عاع، ُيركَّ ديدة اإلش طارية الش واتج االنش وُل الن ادة، محل ع
ن كمركَّز سائل. ى  ويخزَّ ه إل ز وتحويل ذا المركَّ ويمكن بعد ذلك تبخير ھ

 شكل مناسب للخزن أو التخلص النھائي.

ى مراحل  (ج)   ن لحين انتقاله إل ُيركَّز محلول نيترات البلوتونيوم النقي ويخزَّ
ل وبصفة خاصة،  المعالجة الالحقة. م أوعية تجميع أو خزن محالي تصمَّ

دوث  ن ح ة ع ة الناجم اكل الحرجي ب مش تم تجن ث ي وم بحي البلوتوني
 تغيرات في درجة تركيز وشكل السائل المتدفق.

 المعالجة لمراقبة النيوترونات قياس نظم -٥-٣ ]قديمة صيغة توجد ال[

ة أو النيوترونات، مصممة نظم لقياس   دَّ ا مع ا خصيًص ع واستخدامھا إلدراجھ  م

  .نظم المراقبة المؤتمتة في محطات إعادة معالجة عناصر الوقود المشععة

 إيضاحية ملحوظة  

ذهتشمل    نظم ھ درات ال اس ق ات لقي ة النيوترون ز والنشطة الخامل ا والتميي  بينھ
د ة لتحدي ادة كمي طارية الم ا االنش ون .وتركيبھ ام ويتك ل النظ ن الكام د م  مول

ات، عن للكشف وجھاز نيوترونات، ة ولوحة ومضخمات، النيوترون  إلكتروني
 .الملتقطة اإلشارات لمعالجة

د ھذا نطاق يشمل وال   زة البن ات عن الكشف أجھ  المصممة وقياسھا النيوترون
ر واد لحص ة الم مانھا، النووي ق أي أو وض ر تطبي ر آخ رتبط غي اإلدراج م  ب

تخدام ع واالس م م ة نظ ات مراقب ة العملي ي المؤتمت ات ف ادة محط ة إع  معالج
  .المشعع الوقود عناصر

 



 

 

دات النووية المفاعالت وقود عناصر إنتاج مصانع -٤ ة أو المصممة والمع دَّ  المع
 ً  لھا خصيصا

 تمھيدية ملحوظة  

نَّع    رُتص ود عناص ن الوق دة م ر أو واح ن أكث واد م درية الم واد أو المص  الم
ذا من" والمعدات المواد" في ذكرھا الوارد الخاصة االنشطارية ا  .المرفق ھ أم

بة ى بالنس واع إل ود أن ن المصنوعة الوق يد، م ر وھي األكاس واع أكث ود أن  الوق
يوعاً، اج ش ر فيحت ى األم ود إل دات وج ة المع راص بضغط الخاص ود أق  الوق
ود أنواع مناولةوتتم  .والتدريج والطحن والتلبيد يط من المصنوعة الوق  من خل

يد ل األكاس ناديق داخ ة ص م أو( قفازي واء نظ ة احت ى) مكافئ تم أن إل ي ُتخ  ف
 داخل محكمة أسطوانية أوعية في الوقود ختم األحوال، جميع فيويتم،  .الكسوة
وة بة كس ممة مناس ث مص ون بحي الف تك دائي الغ امي االبت ود الح ك للوق  وذل
ة لضمان بة درج ن مناس ان األداء م غيل خالل واألم ذلك .المفاعل تش إن وك  ف
بط دقيق الض ات ال راءات للعملي دات واإلج ً  والمع ا ايير وفق ة لمع داً  عالي  ج

ع في ضروري، ود أداء لضمان الحاالت، جمي ى الوق ؤ يمكن نحو عل ه التنب  ب
 .ومأمون

 إيضاحية ملحوظة  

ردات إن   دات مف ي المع ر الت ة ُتعتب من مندرج ى ض ود المعن ارة المقص  بعب
ة أو المصممة المعدات" ً  المعدَّ ود عناصر لصنع" خصيصا دات تشمل الوق  المع

 :التي

تالمس عادًة بشكل مباشر تدفَق إنتاج المواد النووية أو تعالج ھذا التدفق  (أ)  
 معالجة مباشرة أو تضبطه؛

ة أو المصممة والمعدات النووية المفاعالت وقود عناصر إنتاج مصانع -٤ دَّ  المع
 ً  لھا خصيصا

 تمھيدية ملحوظة  

واد    درية أو الم واد المص ن الم ر م دة أو أكث ن واح ود م ر الوق نَّع عناص ُتص
ذا المرفق. ا  االنشطارية الخاصة الوارد ذكرھا في "المواد والمعدات" من ھ أم

ود  واع الوق ى أن بة إل ود بالنس واع الوق ر أن يد، وھي أكث ن األكاس المصنوعة م
ود  راص الوق ة بضغط أق دات الخاص ود المع ى وج ر إل اج األم يوعاً، فيحت ش

يط من  والتلبيد والطحن والتدريج. وتتم مناولة أنواع الوقود المصنوعة من خل
ي  تم ف ى أن ُتخ ة) إل واء مكافئ م احت ة (أو نظ ناديق قفازي ل ص يد داخ األكاس

وة. ت الكس ة وي طوانية محكم ة أس ي أوعي ود ف تم الوق وال، خ ع األح ي جمي م، ف
داخل كسوة مناسبة مصممة بحيث تكون الغالف االبتدائي الحامي للوقود وذلك 

ان خالل تشغيل المفاعل. بة من األداء واألم إن  لضمان درجة مناس ذلك ف وك
داً  ة ج ايير عالي اً لمع دات وفق راءات والمع ات واإلج دقيق للعملي داً  الضبط ال ج

ه  ؤ ب ى نحو يمكن التنب ود عل ع الحاالت، لضمان أداء الوق ضروري، في جمي
 ومأمون.

 إيضاحية ملحوظة  

ردات إن   دات مف ي المع ر الت ة ُتعتب من مندرج ى ض ود المعن ارة المقص  بعب
ة أو المصممة المعدات" ً  المعدَّ ود عناصر لصنع" خصيصا دات تشمل الوق  المع

 :التي

تالمس عادًة بشكل مباشر تدفَق إنتاج المواد النووية أو تعالج ھذا التدفق  )(أ  
 معالجة مباشرة أو تضبطه؛



 

 

 أو تختم المواد النووية داخل الكسوة؛ (ب)  

 أو تتحقق من سالمة الكسوة أو الختم؛ (ج)  

 أو ُتستخدم لفحص المعالجة النھائية للوقود المختوم. (د)  

دات، نظم من أو المعدات من النوع ھذا يشمل وقد   ى المع ال، سبيل عل ا المث  م
 :يلي

ة خصيصاً  )١   دَّ محطات تفتيش آلية تماماً لفحص األقراص، مصممة أو مع
 لفحص األبعاد النھائية والعيوب السطحية ألقراص الوقود؛

ة خصيصاً للحام السدادات النھائية المثبَّتة  آالت )٢   لحام آلية مصممة أو معدَّ
 على أوتاد الوقود (أو قضبانه)؛

ة خصيصاً لفحص سالمة  )٣   دَّ ة مصممة أو مع محطات فحص وتفتيش آلي
 أوتاد الوقود (أو قضبانه) المستكملة.

ة:، كما ھو معھود، المعدات المستخدمة في األغراض ٣ويشمل البند    (أ)  التالي
ينية،  اد (أو القضبان) باألشعة الس ة لألوت دادات النھائي ام حول الس فحص اللح
(ب) والكشف عن حاالت تسرب الھليوم من األوتاد (أو القضبان) المضغوطة، 
ل  ن سالمة تحمي ق م ة للتحق عة الجيمي اد (أو القضبان) باألش (ج) ومسح األوت

 أقراص الوقود بداخلھا.

 أو تختم المواد النووية داخل الكسوة؛ (ب)  

 أو تتحقق من سالمة الكسوة أو الختم؛ (ج)  

 أو ُتستخدم لفحص المعالجة النھائية للوقود المختوم؛ )د(  

 أو تستخدم لتجميع عناصر وقود المفاعل. )ھ(  

 :يلي ما المثال، سبيل على المعدات، نظم من أو المعدات من النوع ھذا يشمل وقد

ة خصيصاً  )١   دَّ محطات تفتيش آلية تماماً لفحص األقراص، مصممة أو مع
 لفحص األبعاد النھائية والعيوب السطحية ألقراص الوقود؛

ة خصيصاً للحام السدادات النھائية المثبَّتة  آالت )٢   لحام آلية مصممة أو معدَّ
 على أوتاد الوقود (أو قضبانه)؛

ة خصيصاً لفحص سالمة  )٣   دَّ محطات فحص وتفتيش آلية مصممة أو مع
 أوتاد الوقود (أو قضبانه) المستكملة؛

 ا لصنع كسوة الوقود النووي.النظم المصممة أو المعدة خصيصً  )٤  

د      مل البن راض ٣ويش ي األغ تخدمة ف دات المس ود، المع و معھ ا ھ ، كم
اد (أو القضبان)  التالية: ة لألوت ام حول السدادات النھائي (أ) فحص اللح

اد  وم من األوت باألشعة السينية، (ب) والكشف عن حاالت تسرب الھلي
عة  اد (أو القضبان) باألش ح األوت (أو القضبان) المضغوطة، (ج) ومس

  لتحقق من سالمة تحميل أقراص الوقود بداخلھا.الجيمية ل

 



 

 

انع -٥ ل مص ائر فص وم نظ ي اليوراني وم أو الطبيع تنفد اليوراني واد أو المس  الم
طارية ة االنش دات الخاص ممة والمع ة أو المص دَّ ً  المع ا ا، خصيص الف لھ  بخ

 التحليلية األجھزة

 تمھيدية ملحوظة  

رتبط    دات المصانعت ا والمع وم، نظائر لفصل المستخدمة والتكنولوجي  اليوراني
ي ر ف ن الكثي االت، م ً  الح ا ً  ارتباط ا انع وثيق دات بالمص ا والمع  والتكنولوجي

تخدمة ائر لفصل المس تقرة النظ ي  .المس االتوف ة، ح ق خاص وابط تنطب  الض
واردة ً  ٥ القسم ضمن ال ى أيضا دات المصانع عل ّدة والمع ائر لفصل المع  النظ
تقرة ذه   .المس دات بالمصانع الخاصة الضوابطوھ تخدمة والمع  لفصل المس
ائر تقرة النظ أتي المس ة ت ى المفروضة للضوابط مكّمل دات المصانع عل  والمع
ً  المحّضرة أو المصممة اج أو استخدام أو لمعالجة خصيصا واد إنت  انشطارية م
مولة خاصة ي مش ة ف واد قائم ة الم م وضوابط .الحساس ة ٥ القس ذه التكميلي  ھ

تخدامات المرتبطة تقرة النظائر باس ق ال المس ى تنطب ة عل ائر فصل عملي  النظ
 .التوجيھية المبادئ من ٢ الجزء يتناولھا التي كھرمغنطيسية، بوسائل

ً  عليھا تنطبق التي العملياتأّما    ان سواءٌ  ،٥ القسم في الواردة الضوابط أيضا  ك
ن ع م تخدامھا المزم ائر لفصل اس وم نظ ائر لفصل أو اليوراني تقرة، النظ  المس
ي ة فھ رد :التالي زي الط ازي، المرك ار الغ ازي، واالنتش ة الغ ل وعملي  الفص

 .األيرودينامية والعمليات البالزمي،

ات، من عدد إلىوبالنسبة    ة تتوقف العملي وم نظائر بفصل العالق ى اليوراني  عل
ر ر( العنص تقر النظي اري) المس له الج مل  .فص ذهوتش ات ھ ا العملي ي م  :يل

ات  ةالعملي ى القائم تخدام عل زر اس ل( اللي ائر فصل مث الليزر النظ ي ب  الجزيئ
زر باستخدام النظائر وفصل األبخرة العامل اللي ة ب ادل ،)الذري ائي، والتب  الكيمي
يم الموّردين على يجب لذا .األيوني والتبادل ذه تقي ات ھ ى العملي  كل أساس عل

انع -٥ ل مص ائر فص وم نظ ي اليوراني وم أو الطبيع تنفد اليوراني واد أو المس  الم
طارية ة االنش دات الخاص ممة والمع ة أو المص دَّ ً  المع ا ا، خصيص الف لھ  بخ

 التحليلية األجھزة

 تمھيدية ملحوظة  

دات المصانعترتبط    ا والمع وم، نظائر لفصل المستخدمة والتكنولوجي  اليوراني
ي ر ف ن الكثي االت، م ً  الح ا ً  ارتباط ا انع وثيق دات بالمص ا والمع  والتكنولوجي

 خاصة، حاالتوفي  ".األخرى العناصر" المستقرةنظائر ال لفصل المستخدمة
ً  ٥ القسم ضمن الواردة الضوابط تنطبق ى أيضا دات المصانع عل ّدة والمع  المع
ل ائر ال لفص تقرةنظ ر" المس رى العناص ذه  ".األخ وابطوھ ة الض  الخاص

دات بالمصانع تقرةلنظائر ا لفصل المستخدمة والمع  "األخرى العناصر" المس
أتي ة ت وابط مكّمل ة للض ى المفروض انع عل دات المص ممة والمع  أو المص

رة ً  المحّض ا ة خصيص تخدام أو لمعالج اج أو اس واد إنت طارية م ة انش  خاص
واد قائمة في مشمولة ة ٥ القسم وضوابط .الحساسة الم ذه التكميلي  المرتبطة ھ

ة باالستخدامات المستقرة النظائر باستخدامات ى المنطوي  "أخرى عناصر" عل
 الجزء يتناولھا التي كھرمغنطيسية، بوسائل النظائر فصل عملية على تنطبق ال
 .التوجيھية المبادئ من ٢

ً  عليھا تنطبق التي العملياتأّما    ان سواءٌ  ،٥ القسم في الواردة الضوابط أيضا  ك
ن ع م تخدامھا المزم ائر لفصل اس وم نظ ائرال لفصل أو اليوراني تقرة نظ  المس

ة فھي ،"أخرى عناصر" ازي، المركزي الطرد :التالي ازي، واالنتشار الغ  الغ
 .األيرودينامية والعمليات البالزمي، الفصل وعملية

ة تتوقف العمليات، من عدد إلىوبالنسبة    وم نظائر بفصل العالق ى اليوراني  عل
ر ر( العنص تقر النظي اري )المس له الج مل  .فص ذهوتش ات ھ ا العملي ي م  :يل

ات  ةالعملي ى القائم تخدام عل زر اس ل( اللي ائر فصل مث الليزر النظ ي ب  الجزيئ



 

 

 النظائر باستخدامات المرتبطة ٥ القسم ضوابط تطبيق أجل من حدة على حالة
ً  المشعة  .لذلك تبعا

رد   ا وي ي فيم رد يل ردات س دات لمف ي المع ر الت ة ُتعتب من مندرج ى ض  المعن
ود ارة المقص دات" بعب ممة المع ة أو المص دَّ اً، المع الف خصيص زة بخ  األجھ
 :اليورانيوم نظائر لفصل" التحليلية

األبخرة العامل الليزر باستخدام النظائر وفصل ة ب ادل ،)الذري ائي، والتب  الكيمي
يم الموّردين على يجب لذا .األيوني والتبادل ذه تقي ات ھ ى العملي  كل أساس عل
ة ى حال دة عل ن ح ل م ق أج وابط تطبي م ض ة ٥ القس تخدامات المرتبط  باالس

ً  "أخرى عناصر" المشعة النظائر على المنطوية  .لذلك تبعا

رد   ا وي ي فيم رد يل ردات س دات لمف ي المع ر الت ة ُتعتب من مندرج ى ض  المعن
ود ارة المقص دات" بعب ممة المع ة أو المص دَّ اً، المع الف خصيص زة بخ  األجھ
 :اليورانيوم نظائر لفصل" التحليلية

اردات -١-٥ ة الط ة، المركزي ات الغازي ات والمجمع ممة والمكون ة أو المص دَّ  المع
 ً  الغازية المركزية الطاردات في لالستخدام خصيصا

 تمھيدية ملحوظة  

ة    ر) رقيق دة (أو أكث طوانة واح ن أس ادة م ة ع ة الغازي اردة المركزي ألف الط تت
ين  ا ب راوح قطرھ دران يت م ( ٧٥الج ات) و ٣م م ٤٠٠بوص ة)  ١٦( م بوص

غ نحو  ة تبل ة عالي دور بسرعة محيطي واء وت موجودة داخل حيز مفرغ من الھ
ا المركزي في الوضع الرأسي. ٣٠٠ اء محورھ  متر في الثانية أو أكثر مع بق

واد  ة في الم ة عالي ولبلوغ سرعة عالية يجب أن تكون نسبة المقاومة إلى الكثاف
دوار اإلنشائية للمكونات الدوارة، ويجب أن تكون  ة الجزء ال م  –مجمع ومن ث

ردة ا المف در  – مكوناتھ ل االختالل بق داً من أجل تقلي ديدة ج ة ش مصنوعة بدق
ان. اردة  اإلمك ز الط رى، تتمي ة األخ اردات المركزي ض الط الف بع وبخ

ود عارضة دوارة  وم بوج راء اليوراني ي إث تخدمة ف ة المس ة الغازي –المركزي
دوار؛ ووجود مجموعة قرصية الشكل داخل  – واحدة أو أكثر ة الجزء ال غرف

وم  د اليوراني ادس فلوري از س تخراج غ ال واس ي إدخ تخدم ف ة ُتس ب ثابت أنابي
ان متصلتان بتجاويف  ا قنات ل، منھ ى األق وات منفصلة عل وتتألف من ثالث قن

كما توجد داخل  تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة الجزء الدوار.

اردات -١-٥ ة الط ة، المركزي ات الغازي ات والمجمع ممة والمكون ة أو المص دَّ  المع
 ً  الغازية المركزية الطاردات في لالستخدام خصيصا

 تمھيدية ملحوظة  

ألف   اردة تت ة الط ة المركزي ادة الغازي ن ع دة أسطوانة م ر أو( واح ة) أكث  رقيق
دران راوح الج ا يت ين قطرھ م ٧٥ ب ات ٣( م م ٦٥٠ ٤٠٠و) بوص  ١٦( م
 تبلغ عالية محيطية بسرعة وتدور الھواء من مفرغ حيز داخل موجودة )بوصة
و ر ٣٠٠ نح ي مت ة ف ر أو الثاني ع أكث اء م ا بق زي محورھ ي المرك  الوضع ف

 .الرأسي

واد    ة في الم ولبلوغ سرعة عالية يجب أن تكون نسبة المقاومة إلى الكثافة عالي
دوارة، ويجب  ات ال دوار اإلنشائية للمكون ة الجزء ال م -أن تكون مجمع ومن ث

ردة ا المف در  -مكوناتھ تالل بق ل االخ ل تقلي ن أج داً م ديدة ج ة ش مصنوعة بدق
ان. اردة  اإلمك ز الط رى، تتمي ة األخ اردات المركزي ض الط الف بع وبخ

ود عارضة دوارة  وم بوج راء اليوراني ي اث تخدمة ف ة المس ة الغازي –المركزي
دوار؛ ووجود مجموعة  قرصية الشكل – واحدة أو أكثر ة الجزء ال داخل غرف

وم  د اليوراني ادس فلوري از س تخراج غ ال واس ي إدخ تخدم ف ة ُتس ب ثابت أنابي



 

 

أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعھا، الحيز المفرغ من الھواء 
ى  اج تصنيعھا إل ذا الغرض، وال يحت على الرغم من أنھا مصممة خصيصاً لھ

إال أن أي مرفق للطرد المركزي يحتاج إلى عدد ضخم  مواد فريدة من نوعھا.
ى غرض  من ھذه المكونات، بحيث يمكن أن توفر كمياتھا مؤشراً ھاماً يدل عل

 نھائي.االستخدام ال

ان متصلتان بتجاويف  ا قنات ل، منھ ى األق وات منفصلة عل وتتألف من ثالث قن
دوار ا توجد داخل  تمتد من محور الجزء الدوار حتى محيط غرفة الجزء ال كم

ھواء أجزاء حرجة غير دوارة ليس من الصعب تصنيعھا، الحيز المفرغ من ال
ى  اج تصنيعھا إل ذا الغرض، وال يحت على الرغم من أنھا مصممة خصيصاً لھ

إال أن أي مرفق للطرد المركزي يحتاج إلى عدد ضخم  مواد فريدة من نوعھا.
ى غرض  من ھذه المكونات، بحيث يمكن أن توفر كمياتھا مؤشراً ھاماً يدل عل

 ام النھائي.االستخد

 الدوارة المكونات  -١-١-٥

 [...] 

 :الدوارة األنبوبات )ب(  

ة أسطوانات ھي     دران، رقيق ة أو مصممة الج دَّ  ال بسمك خصيصاً، مع
راوح وبقطر) بوصة ٠٫٥( مم ١٢ يتجاوز ين يت م ٧٥ ب ) بوصات ٣( م

واد احدى من وتصنَّع ،)بوصة ١٦( مم ٤٠٠و ي الم ز الت اع تتمي  بارتف
رد والتي كثافتھا إلى صالبتھا نسبة  اإليضاحية الملحوظة في وصفھا ي

 .الجزء بھذا الخاصة

 :المنافخ أو الحلقات )ج(  

ة أو مصممة مكوناتھي      ً  معدَّ ة موضعية ساندة لتوفير خصيصا  لألنبوب
اخ .بينھا فيما الدوارة األنبوبات من عدد لوصل أو الدوارة ارة والمنف  عب
دارھا سمك يتجاوز ال قصيرة أسطوانة عن م ٣ ج  ،)بوصة ٠٫١٢( م

راوح ا ويت ين قطرھ م ٧٥ ب ات ٣( م م ٤٠٠و) بوص ة ١٦( م  ،)بوص
ذه وتصنَّع. بلولب مزودة وھي افخ ھ واد إحدى من المن ي الم ز الت  تتمي

اع بة بارتف ى صالبتھا نس ا إل ي كثافتھ رد والت ي وصفھا ي ة ف  الملحوظ

 الدوارة المكونات  -١-١-٥

 [...] 

 :الدوارة األنبوبات )ب(  

ة أسطوانات ھي     ة أو مصممة الجدران، رقيق دَّ  ال بسمك خصيصاً، مع
ين يتراوح وبقطر )بوصة ٠٫٥( مم ١٢ يتجاوز م ٧٥ ب ) بوصات ٣( م

م ٦٥٠ ٤٠٠و ة ١٦( م نَّع ،)بوص ن وتص دى م واد اح ي الم ز الت  تتمي
اع بة بارتف ى صالبتھا نس ا إل ي كثافتھ رد والت ي وصفھا ي ة ف  الملحوظ

 .الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية

 :المنافخ أو الحلقات )ج(  

ة أو مصممة مكوناتھي      ً  معدَّ ة موضعية ساندة لتوفير خصيصا  لألنبوب
ارة والمنفاخ .بينھا فيما الدوارة األنبوبات من عدد لوصل أو الدوارة  عب
م ٣ جدارھا سمك يتجاوز ال قصيرة أسطوانة عن  ،)بوصة ٠٫١٢( م

راوح ا ويت ين قطرھ م ٧٥ ب ات ٣( م م ٦٥٠و ٤٠٠و) بوص  ١٦( م
 التي المواد إحدى من المنافخ ھذه وتصنَّع. بلولب مزودة وھي ،)بوصة
ز اع تتمي بة بارتف البتھا نس ى ص ا إل ي كثافتھ رد والت فھا ي ي وص  ف



 

 

 .الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية

 :العارضات )د(  

راوح الشكل، قرصية مكونات ھي     ا يت ين قطرھ م ٧٥ ب ) بوصات ٣( م
م ٤٠٠و ة ١٦( م ممة ،)بوص ة أو مص دَّ ً  مع ا ا خصيص ل لتركيبھ  داخ

الع غرفة عزل أجل من المركزية الطاردة في الدوارة األنبوبة  عن اإلق
 مساعدة منھا الغرض يكون الحاالت بعض وفي الرئيسية، الفصل غرفة
د سادس غاز دورة وم فلوري ة داخل اليوراني ية الفصل غرف ي الرئيس  ف

ة دوارة األنبوب نَّع. ال ن وتص دى م واد إح ي الم ز الت اع تتمي بة بارتف  نس
البتھا ى ص ا، إل ي كثافتھ رد والت فھا ي ي وص ة ف احية الملحوظ  اإليض
 .الجزء بھذا الخاصة

 :السفلية السدادات/العلوية السدادات )ھ(  

راوح الشكل، قرصية مكونات ھي     ا يت ين قطرھ م ٧٥ ب ) بوصات ٣( م
م ٤٠٠و ة أو مصممة ،)بوصة ١٦( م دَّ ً  مع ق لكي خصيصا ى تنطب  عل

ي ة طرف دوارة، األنبوب ون ال ا الغرض ويك ي منھ االت بعض ف  أن الح
ل، كجزء تحتوي، أو تحفظ أو تدعم ى المحمل من عنصراً  متكام  األعل

دادة( ة الس ل أن أو) العلوي ر تحم دوارة العناص رك ال ل للمح  والمحم
واد احدى من وُتصنَّع). السفلية السدادة( األسفل ي الم ز الت اع تتمي  بارتف
بة البتھا نس ى ص ا، إل رد كثافتھ فھا وي ي وص ة ف احية الملحوظ  اإليض

 .الجزء بھذا الخاصة

 إيضاحية ملحوظة  

 :ھي المركزية للطاردة الدوارة المكونات في المستخدمة المواد  

 .الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية الملحوظة

 :العارضات )د(  

راوح الشكل، قرصية مكونات ھي     ا يت ين قطرھ م ٧٥ ب ) بوصات ٣( م
م ٦٥٠و ٤٠٠و ة ١٦( م ممة ،)بوص ة أو مص دَّ ً  مع ا ا خصيص  لتركيبھ

ة الطاردة في الدوار الجزء أنبوبة داخل ة عزل أجل من المركزي  غرف
 الغرض يكون الحاالت بعض وفي الرئيسية، الفصل غرفة عن االقالع
د سادس غاز دورة مساعدة منھا وم فلوري ة داخل اليوراني  الفصل غرف

واد احدى من وتصنَّع. الدوار الجزء أنبوبة في الرئيسية ي الم ز الت  تتمي
ى صالبتھا نسبة بارتفاع ا، ال ي كثافتھ رد والت  الملحوظة في وصفھا ي

 .الجزء بھذا الخاصة االيضاحية

 :السفلية السدادات/العلوية السدادات )ھ(  

راوح الشكل، قرصية مكونات ھي     ا يت ين قطرھ م ٧٥ ب  )بوصات ٣( م
ة أو مصممة ،)بوصة ١٦( مم ٦٥٠و ٤٠٠و ً  معدَّ  تنطبق لكي خصيصا

ا الغرض ويكون الدوارة، األنبوبة طرفي على  الحاالت بعض في منھ
دعم أن ظ أو ت وي، أو تحف زء تحت ل، كج راً  متكام ن عنص ل م  المحم

ى دادة( األعل ة الس ل أن أو) العلوي ر تحم دوارة العناص رك ال  للمح
ز التي المواد احدى من وُتصنَّع). السفلية السدادة( األسفل والمحمل  تتمي
اع بة بارتف البتھا نس ى ص ا، إل رد كثافتھ فھا وي ي وص ة ف  الملحوظ

 .الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية

 إيضاحية ملحوظة  

 :يلي ما المركزية للطاردة الدوارة المكونات في المستخدمة المواد تشمل  



 

 

ل عن  Maragingفوالذ تقوية   (أ)  دٍّ قصوى ال تق ِة ش  × ٢٫٠٥يتسم بمقاوم
 رطل/بوصة مربعة)؛ ٣٠٠ ٠٠٠نيوتن/متر مربع ( ٩١٠

ل عن  (ب)   دٍّ قصوى ال تق  ٩١٠ × ٠٫٤٦أو سبائك ألومنيوم تتسم بمقاومة ش
 رطل/بوصة مربعة)؛ ٦٧ ٠٠٠نيوتن/متر مربع (

بة، بم (ج)   ل مواد خيطية مناسبة الستخدامھا في ھياكل مركَّ عامل نوعي ال يق
ل  ٦١٠ x ٣٫١٨عن  ة ال تق  ٧٫٦٢عن متر، ومقاومة شد قصوى نوعي

x ر ( ٤١٠ وعي’مت ل الن مة م ‘المعام ل قس و حاص غ ھ ل يون عام
(نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب)؛ في حين أن 

ھي حاصل قسمة مقاومة الشد القصوى ‘ مقاومة الشد القصوى النوعية’
 تر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب)).(نيوتن/م

ل عن  Maragingفوالذ تقوية   أ)(   دٍّ قصوى ال تق ِة ش  × ٢٫٠٥يتسم بمقاوم
ع ( ١٠٩ وتن/متر مرب ة) ٣٠٠ ٠٠٠ني ة مربع  ١٫٩٥ رطل/بوص

 ؛جيغاباسكال

ل عن  (ب)    ٩١٠ × ٠٫٤٦أو سبائك ألومنيوم تتسم بمقاومة شدٍّ قصوى ال تق
 جيغاباسكال؛ ٠٫٤٦ رطل/بوصة مربعة) ٦٧ ٠٠٠(نيوتن/متر مربع 

وعي ال  )ج(   ة، بمعامل ن ب أو مواد خيطية مناسبة الستخدامھا في ھياكل مركَّ
ل عن  ل عن  ٦١٠ × ٣٫١٨يق ة ال تق د قصوى نوعي ة ش ر، ومقاوم مت
ر ( ٤١٠ × ٧٫٦٢ وعي’مت غ  ‘المعامل الن و حاصل قسمة معامل يون ھ

ى ي حين  (نيوتن/متر مربع) عل وتن/متر مكعب)؛ ف وعي (ني وزن الن ال
ة’أن  وى النوعي د القص ة الش د ‘ مقاوم ة الش مة مقاوم ل قس ي حاص ھ

 القصوى (نيوتن/متر مربع) على الوزن النوعي (نيوتن/متر مكعب)).

 الساكنة المكونات  -٢-١-٥

 :المغنطيسي التعليق محامل  أ)(  

ة أو مصممة محملية مجمعاتھي      ة خصيصاً، معدَّ  مغنطيس من ومكون
ق حلقي وي وعاء داخل معل ى يحت د وسيط عل  الوعاءوُيصنَّع  .للتخمي
ن ادة م ادرة م ى ق ة عل ادس مقاوم د س وم فلوري ر( اليوراني  انظ

ة د اإليضاحية الملحوظ رن  ).٢-٥ للبن ةوتقت ية القطع ة المغنطيس  بقطع
ب ثانٍ  بمغنطيس أو قطبية ى ُمركَّ دادة عل ة الس ـورة العلوي  في المذكــــــ
ى المغنطيس يكون أنويجوز  ).ھـ(١-١-٥ البند ة شكل عل د ال حلق  تزي
داخلي قطرھا إلى الخارجي قطرھا نسبة ى ال ا. ١:١٫٦ عل  أن يجوز كم
ون يس يك ى المغنط كل عل ز ش ة يتمي ة بنفاذي ل ال أولي ن تق  ٠٫١٥ ع
 بمغنطيسية أو ،)المطلق المترية الوحدات بنظام ١٢٠ ٠٠٠( متر/ھنري

 الساكنة المكونات  -٢-١-٥

 :المغنطيسي التعليق محامل  أ)(  

اتھي  -١     ة مجمع ة أو مصممة محملي دَّ ة خصيصاً، مع ن ومكون  م
ق حلقي مغنطيس وي وعاء داخل معل ى يحت د وسيط عل  .للتخمي
نَّع  اءوُيص ن الوع ادة م ادرة م ى ق ة عل ادس مقاوم د س  فلوري
وم ر( اليوراني ة انظ احية الملحوظ د اإليض رن  ).٢-٥ للبن وتقت

ة بقطعة المغنطيسية القطعة انٍ  بمغنطيس أو قطبي ب ث ى ُمركَّ  عل
ـورة العلوية السدادة د في المذكــــــ ـ(١-١-٥ البن  أنويجوز  ).ھ
ا نسبة تزيد ال حلقة شكل على المغنطيس يكون  الخارجي قطرھ
 المغنطيس يكون أن يجوز كما. ١:١٫٦ على الداخلي قطرھا الى
ى كل عل ز ش ة يتمي ة بنفاذي ل ال أولي ن تق ري ٠٫١٥ ع ر/ھن  مت



 

 

ل ال بنسبة متبقية ـن تق ـج أو ٪،٩٨٫٥ عــ ـة ناتــ ـد طاقـ ـى يزيـ  ٨٠ علـ
ى وباإلضافة ).أورستد-غاوس ٧ ١٠( مكعب متر/كيلوجول  الخواص إل
ة ة، المادي تَرط العادي ون أن ُيش راف يك اور انح ية المح ن المغنطيس  ع
 مم ٠٫١ من أقل( جداً  صغيرة تسامحية بحدود محدوداً  الھندسية المحاور

 المغنطيس مادة تكون أن خاصة بصورة ُيشتَرط أو ،)بوصة ٠٫٠٠٤ أو
 .متجانسة

دات/المحامل )ب(    :المخمِّ

ة أو مصممة محاملھي       فنجانٍ /محورٍ  مجمعةِ  من مكونة خصيصاً، معدَّ
بة د على ُمركَّ ود عن عبارة عادة المحورويكون  .ُمخمِّ والذي دوار عم  ف
ه أحد في كروي نصف شكل على مقوى يلة ومزود طرفي ه بوس  إللحاق

ولكن  .اآلخر طرفه في) ھـ(١-١-٥ الجزء في المذكورة السفلية بالسدادة
ود يكون أن يجوز دوار العم زوداً  ال درودينامي بمحمل م ه ملحق ھي  .ب

راً  .سطحه في كروية نصف بُثْلمة ُكرّية شكل على الفنجانويكون   وكثي
 .المخّمد عن منفصلة بصورة المكونات بھذه اإلمداد يتم ما

 :الجزيئية المضخات )ج(  

ة أو مصممة أسطواناتھي      ً  معدَّ روزة داخلية لولبية بأخاديد خصيصا  مف
ى مصنوعة داخلية وبثقوب مبثوقة، أو بالمخرطة وتكون  .المخرطة عل
ا النموذجية أبعادھا ي كم داخليالقطر  :يل ـراوح ال ـن يتـ ـم ٧٥ بيـ  ٣( مـ
م ٤٠٠ و) بوصات ل وال ،)بوصة ١٦( م م ١٠ عن الجدار سمك يق  م

ل وال ،)بوصة ٠٫٤( ا .القطر عن الطول يق  المقطعي الشكل يكون كم
 ).بوصة ٠٫٠٨( مم ٢ عن عمقھا يقل وال مستطيالً، لألخاديد

 :أجزاء المحرك الثابتة (د)  

ام ١٢٠ ٠٠٠( دات بنظ ة الوح ق المتري ية أو، )المطل  بمغنطيس
ة بة متبقي ل ال بنس ـن تق ـج أو ،٪٩٨٫٥ عــ ـة ناتــ ـد طاقـ  يزيـ
ـى ول ٨٠ علـ ر/كيلوج ب مت اوس٧ ١٠( مكع تد-غ  .)أورس

افة ى وباإلض واص إل ة الخ ة، المادي تَرط العادي ون أن ُيش  يك
راف اور انح ية المح ن المغنطيس اور ع ية المح دوداً  الھندس  مح
دود امحية بح غيرة تس داً  ص ل( ج ن أق م ٠٫١ م  ٠٫٠٠٤ وأ م
ة تَرط أو ،)بوص ورة ُيش ة بص ون أن خاص ادة تك يس م  المغنط
 .متجانسة

ل  -٢     ية محام دة أو مصممة نشطة مغنطيس ً  مع تخدام خصيصا  لالس
 .الغازية المركزية الطاردات مع

 إيضاحية ملحوظة      

 :التالية بالخصائص العادة في المحامل ھذه تتميز        

 ممة ث مص مح بحي اء تس زء ببق دوار الج دور ال  ي
 ھرتز، ٦٠٠ عن تقل ال بسرعة مركزه حول

 لة در متص وى بمص ة ق ول كھربائي ه يع  أو/و علي
دة درة وح ة ق ى تنقطع ال كھربائي ل حت ر تعم  ألكث
 .واحدة ساعة من

دات/المحامل )ب(    :المخمِّ

ة أو مصممة محاملھي       فنجانٍ /محورٍ  مجمعةِ  من مكونة خصيصاً، معدَّ
بة د على ُمركَّ ود عن عبارة عادة المحورويكون  .ُمخمِّ والذي دوار عم  ف
ه أحد في كروي نصف شكل على مقوى زود طرفي يلة وم ه بوس  إللحاق



 

 

ي     زاء ھ ة أج ة ثابت كل حلقي ممة الش ة أو مص دَّ ً  مع ا ات خصيص  لمحرك
ف ي التخل ة أو( المغنطيس ية الممانع ديدة) المغنطيس رعة الش ي الس  الت
ار تعمل اوب بالتي دد المتن ة أجل من األطوار المتع ة عملي  داخل تزامني
ى ٦٠٠ من تردد نطاق في فراغ ز ٢٠٠٠ إل درة نطاق وفي ھرت  من ق
ة األجزاء وتتكون. أمبير فولط ١٠٠٠ إلى ٥٠ ات من الثابت ددة لفيف  متع

وار ول األط ب ح دي قل ائقي حدي نخفض رق د م ون الفق ن مك ات م  طبق
 ).بوصة ٠٫٠٨( مم ٢٫٠ على سمكھا يزيد ال رقيقة

 :المركزية الطاردات أوعية/أغلفة )ھ(  

ي      اتھ ممة مكون ة أو مص دَّ ً  مع ا واء خصيص ة الحت ات مجمع  األنبوب
دوارة ة الطاردة في ال ة المركزي ون  .الغازي  أسطوانة من الغالفويتك
لبة مك يصل ص دارھا س ى ج م ٣٠ إل ا ،)بوصة ١٫٢( م تم كم  قص ي
ل، لوضع المخرطة بواسطة بدقة طرفيھا تم المحام د وي ا كل تزوي  منھم
انويكون  .المحامل ھذه لتركيب أكثر أو واحدة بشفة روزان الطرف  المف

ة وازيين بالمخرط ا مت ا فيم دين بينھم ع ومتعام ور م ولي المح  الط
طوانة ا لألس د ال بم ن يزي ة ٠٫٠٥ ع ا  .درج وزكم ون أن يج ل يك  ھيك
 وُتصنع .دوارة أنبوبات لعدة يتسع بحيث النحل خاليا شكل على الغالف
 أو اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على قادرة مواد من األوعية
 .لحمايتھا المواد بھذه مطلية

 :المجارف )و(  

 أو مصممة ،)بوصة ٠٫٥( مم ١٢ إلى الداخلي قطرھا يصل أنابيبھي     
ة دَّ ً  مع ا تخالص خصيص از الس ادس غ د س وم فلوري ن اليوراني ل م  داخ

ة دوارة األنبوب طة ال ة بواس ة الحرك ة المحوري ا أي( لألنبوب زودة أنھ  م
 طريق عن الدوارة، األنبوبة داخل للغاز المحيطي للتدفق مواجھة بفتحة

ولكن  .اآلخر طرفه في) ھـ(١-١-٥ الجزء في المذكورة السفلية بالسدادة
ود يكون أن يجوز دوار العم زوداً  ال درودينامي بمحمل م ه ملحق ھي  .ب

راً  .سطحه في كروية نصف بُثْلمة ُكرّية شكل على الفنجانويكون   وكثي
 .المخّمد عن منفصلة بصورة المكونات بھذه اإلمداد يتم ما

 :الجزيئية المضخات )ج(  

ة أو مصممة أسطواناتھي      ً  معدَّ  مفروزة داخلية لولبية بأخاديد خصيصا
ى مصنوعة داخلية وبثقوب مبثوقة، أو بالمخرطة وتكون  .المخرطة عل
ي كما النموذجية أبعادھا داخليالقطر  :يل ـراوح ال ـن يتـ ـم ٧٥ بيـ  ٣( مـ
م  ٦٥٠و ٤٠٠ و )بوصات ل وال، )بوصة ١٦(م  عن الجدار سمك يق

م ١٠ ل وال، )بوصة ٠٫٤( م ا .القطر عن الطول يق ون كم  الشكل يك
 .)بوصة ٠٫٠٨( مم ٢ عن عمقھا يقل وال مستطيالً، لألخاديد المقطعي

 :أجزاء المحرك الثابتة (د)  

ي      زاءھ ة أج ة ثابت كل حلقي ممة الش ة أو مص دَّ ً  مع ا ات خصيص  لمحرك
ف ي التخل ة أو( المغنطيس ية الممانع ديدة) المغنطيس رعة الش ي الس  الت
ردد في تزامنية عملية أجل من األطوار المتعدد المتناوب بالتيار تعمل  ت
لال  فراغي ردد نطاقفي  عن يق ى   ٦٠٠ من ت ز ٢٠٠٠إل وفي  ھرت
ولط ٤٠ ١٠٠٠ إلى عن تقلال ٥٠من  وقدرة نطاق ر ف  أن ويمكن .أمبي
ون زاء تتك ة األج ن الثابت ات م ددة لفيف وار متع ول األط ب ح دي قل  حدي
ى سمكھا يزيد ال رقيقة طبقات من مكون الفقد منخفض رقائقي  ٢٫٠ عل

 .)بوصة ٠٫٠٨( مم

 :المركزية الطاردات أوعية/أغلفة )ھ(  

ة      واء مجمع اً الحت ة خصيص دَّ ممة أو مع ات مص ي مكون ات ھ األنبوب



 

 

بيل على القطر نصف إلى الميال األنبوب طرف حني ال س ديھا) المث  ول
ة ا قابلي ي لتثبيتھ ام ف زي النظ تخالص المرك ازات الس نع .الغ  وُتص
د بسادس التآكل مقاومة على قادرة مواد من األنابيب وم، فلوري  اليوراني

 .المواد ھذه من بطبقة ُتحمى أو

ة. ة الغازي دوارة في الطاردة المركزي ويتكون الغالف من أسطوانة  ال
ى  دارھا إل مك ج م  ٣٠صلبة يصل س تم قص بوصة) ١٫٢(م ا ي ، كم

ا  د كل منھم تم تزوي ل، وي طرفيھا بدقة بواسطة المخرطة لوضع المحام
روزان  بشفة واحدة أو أكثر لتركيب ھذه المحامل. ان المف ويكون الطرف

ولي بالمخرط ور الط ع المح دين م ا ومتعام ا بينھم وازيين فيم ة مت
ن  د ع ا ال يزي طوانة بم ة. ٠٫٠٥لألس ل  درج ون ھيك وز أن يك ا يج كم

دة  ع لع ث يتس ل بحي ا النح كل خالي ى ش الف عل اتالغ ات  أنبوب مجمع
ادس  دوارة. ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م ة م وُتصنع األوعي

  المواد لحمايتھا. فلوريد اليورانيوم أو مطلية بھذه

 :المجارف )و(  

 أو مصممة ،)بوصة ٠٫٥( مم ١٢ إلى الداخلي قطرھا يصل أنابيبھي     
ة دَّ ً  مع ا تخالص خصيص از الس ادس غ د س وم فلوري ن اليوراني ل م  داخ

ة دوارة األنبوب طة ال ة بواس ة الحرك ة المحوري ا أي( لألنبوب زودة أنھ  م
 طريق عن الدوارة، األنبوبة داخل للغاز المحيطي للتدفق مواجھة بفتحة
ال سبيل على القطر نصف إلى الميال األنبوب طرف حني ديھا) المث  ول
ة ا قابلي ي لتثبيتھ ام ف زي النظ تخالص المرك ازات الس نع .الغ  وُتص

د بسادس التآكل مقاومة على قادرة مواد من األنابيب وم، فلوري  اليوراني
  .المواد ھذه من بطبقة ُتطلى أو

دة أو المصممة اإلضافية والمكونات والمعدات النظم -٢-٥ ً  المع  لالستخدام خصيصا
 الغازي المركزي بالطرد اإلثراء مصانع في

 تمھيدية ملحوظة  

نظم   دات ال ات والمع افية والمكون ّدة اإلض تخدام المع ي لالس انع ف راء مص  اإلث

دة أو المصممة اإلضافية والمكونات والمعدات النظم -٢-٥ ً  المع  لالستخدام خصيصا
 الغازي المركزي بالطرد اإلثراء مصانع في

 تمھيدية ملحوظة  

نظم   دات ال ات والمع افية والمكون ّدة اإلض تخدام المع ي لالس انع ف راء مص  اإلث



 

 

الطرد زي ب ازي المرك ي الغ م ھ انع نظ ة المص يم المطلوب ادس لتلق د س  فلوري
ة الطاردات وتوصيل المركزية، الطاردات داخل اليورانيوم ا المركزي ا فيم  بينھ
وين ل لتك ة سالس ل أو( تعاقبي تمكن) مراح ن لل وغ م دالت بل راء مع ى إث  أعل
ورة ردة بص تخراج مط واتج’ واس ادس‘ ن د س وم فلوري ه’و اليوراني ن‘ نفايات  م

اردات ة، الط افة المركزي ى باإلض دات إل ة المع غيل المطلوب اردات لتش  الط
 .بالمصنع التحكم أو المركزية

ات باستخدام الصلبة حالته من اليورانيوم فلوريد سادس تبخير عادةويتم    ي  ُمَحمِّ
ازي بشكله توزيعه ويجري مسخنة، ى الغ ة الطاردات عل  طريق عن المركزي
ب ة توصيل أنابي ا  .تعاقبي واتج’ أنكم ادس‘ ن د س وم فلوري ه’و اليوراني ‘ نفايات
ة ى المتدفق ة عل ارات ھيئ ة تي ة الطاردات من غازي تم المركزي ا ي  عن تمريرھ
ق ة توصيل أنابيب طري ى تعاقبي اردة مصائد إل ل( ب ة تعم رارة بدرج  ٢٠٣ ح
 في االستمرار قبل تكثيفھا يجري حيث ،))الصفر تحت مئوية درجة ٧٠( كلفن
 من يتكون اإلثراء مصنع ألنونظراً  .خزنھا أو لنقلھا مناسبة حاويات إلى نقلھا
غ األنابيب طول فان تعاقبية، بطريقة المرتبة المركزية الطاردات آالف  عدة يبل

ومترات مل كيل ات آالف تش دداً  اللحام راً  وع ن كبي اق م ميمية األنس  التص
داً  عالية بمستويات األنابيب ونظم والمكونات المعدات وُتصنَّع .المتكررة  من ج

 .والنظافة التفريغ حيث

الطرد زي ب ازي المرك ي الغ م ھ انع نظ ة المص يم المطلوب ادس لتلق د س  فلوري
ا المركزية الطاردات وتوصيل المركزية، الطاردات داخل اليورانيوم ا فيم  بينھ
وين ل لتك ة سالس ل أو( تعاقبي تمكن) مراح ن لل وغ م دالت بل راء مع ى إث  أعل
ورة ردة بص تخراج مط واتج’ واس ادس‘ ن د س وم فلوري ه’و اليوراني ن‘ نفايات  م

اردات ة، الط افة المركزي ى باإلض دات إل ة المع غيل المطلوب اردات لتش  الط
 .بالمصنع التحكم أو المركزية

ات    ي ويتم عادة تبخير سادس فلوريد اليورانيوم من حالته الصلبة باستخدام ُمَحمِّ
ة عن طريق  ى الطاردات المركزي ازي عل مسخنة، ويجري توزيعه بشكله الغ

ة. ب توصيل تعاقبي ا أن  أنابي واتج’كم وم و‘ ن د اليوراني ادس فلوري هنف’س ‘ ايات
ا عن  تم تمريرھ ة ي ة من الطاردات المركزي ارات غازي ة تي ى ھيئ ة عل المتدفق

اردة (تعمل بدرجة حرارة  ى مصائد ب ة إل ق أنابيب توصيل تعاقبي  ٢٠٣طري
درجة مئوية تحت الصفر))، حيث يجري تكثيفھا قبل االستمرار في  ٧٠كلفن (

ا. ا أو خزنھ ات مناسبة لنقلھ ى حاوي راء يتكون  ونظراً ألن نقلھا إل مصنع اإلث
غ  من آالف الطاردات المركزية المرتبة بطريقة تعاقبية، فان طول األنابيب يبل
اق التصميمية  ن األنس راً م دداً كبي ات وع مل آالف اللحام ومترات تش دة كيل ع

وُتصنَّع المعدات والمكونات ونظم األنابيب بمستويات عالية جداً من  المتكررة.
 حيث التفريغ والنظافة.

  ملحوظة إيضاحية  

د    از سادس فلوري بعض البنود المذكورة أدناه إما أنھا تتصل اتصاالً مباشراً بغ
اً مباشراً في الطاردات  تحكم تحكم ا ت اليورانيوم المستخدم في المعالجة أو أنھ
ة  لة تعاقبي المركزية وفي مرور الغاز من طاردة مركزية إلى أخرى ومن سلس

على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم تشمل  والمواد القادرة إلى أخرى.
وم، أو  ل للصدأ، أو األلوميني ر القاب والذ غي بائك النحاس، أو الف النحاس، أو س
وي  ي تحت بائك الت ل، أو الس وم، أو النيك بائك األلومني وم، أو س يد األلوميني أكس



 

 

 ورة.من النيكل، والبوليمرات الھيدروكربونية المفل ٪٦٠نسبة ال تقل عن 

 والمخلفات النواتج سحب نظم/التلقيم نظم  -١-٢-٥

ة أو مصممة معالجة نظم ھي    :يلي ما على تشتمل خصيصاً، معدَّ

ى    وم إل د اليوراني ر سادس فلوري يات (أو محطات) تلقيم، ُتستخدم في تمري ُمَحمِّ
ى  ة بضغط يصل إل ة التعاقبي لة الطاردات المركزي كال ١٠٠سلس (أو  كيلوباس

 كيلوغرام/ساعة؛ ١رطالً/بوصة مربعة)، وبمعدل ال يقل عن  ١٥

تخدم    اردة) ُتس ائد ب لبة (أو مص ة الص ى الحال ة إل ة الغازي ن الحال الت م وِّ ُمح
ى  ة بضغط يصل إل لة التعاقبي ن السلس وم م د اليوراني ادس فلوري حب س  ٣لس

ة رطل/بوصة مربعة). ٠٫٥كيلوباسكال أو ( الت قابل ى  وتكون الُمحوِّ د إل للتبري
ن ( ٢٠٣ ة للتسخين  ٧٠درجة كلف ا تكون قابل ة تحت الصفر)، كم درجة مئوي
 درجة مئوية)؛ ٧٠درجة كلفن ( ٣٤٣إلى 

ات    واتج‘محط ات’و’ ن ي ’ نفاي وم ف د اليوراني ادس فلوري بس س تخدم لح ُتس
 حاويات.

ب، والمعدات المصنع، وھذا   ا ُتصنع واألنابي واد من كلھ ادرة م ى ق ة عل  مقاوم
د سادس وم فلوري ون أو اليوراني ة تك ن ل مبطَّ ذه بمث واد ھ  الملحوظة انظر( الم

ذا الخاصة اإليضاحية ا ،)الجزء بھ ة بمستويات ُتصنَّع كم داً  عالي  حيث من ج
 .والنظافة التفريغ

 والمخلفات النواتج سحب نظم/التلقيم نظم  -١-٢-٥

ي   م ھ دات أو نظ ة مع ممة معالج ة أو مص دَّ َ  مع ا انع خصيص راء لمص  اإلث
ن مصنوعة واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري  أو اليوراني

 :يلي ما وتشمل المواد، ھذه بمثل مطلية

يات   (أ)   ران أو نظم (محمِّ ر سادس  محطات)أو أف يم، ُتستخدم في تمري تلق
سلسلة الطاردات المركزية التعاقبية بضغط يصل فلوريد اليورانيوم إلى 

ى  كال (أو  ١٠٠إل ل  ١٥كيلوباس دل ال يق ة)، وبمع ة مربع رطالً/بوص
 كيلوغرام/ساعة؛ عملية اإلثراء ١عن 

ة الصلبة   (ب)   ى الحال ة إل ة الغازي ن الحال الت م وِّ اردة(مح أو  )أو مصائد ب
ة ُتستخدم لسحب سادس فلوريد اليورانيوم من  مضخات لة التعاقبي السلس

ة). ٠٫٥أو ( كيلوباسكال ٣بضغط يصل إلى  وتكون  رطل/بوصة مربع
ى  د إل الت قابلة للتبري ن ( ٢٠٣الُمحوِّ ة تحت  ٧٠درجة كلف درجة مئوي

ى  ة للتسخين إل ا تكون قابل يلفن ( ٣٤٣الصفر)، كم درجة  ٧٠درجة ك
 عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه؛مئوية)؛

د ال  (ج)   ييل ُتستخدم في سحب سادس فلوري وم محطات تصليد أو تس يوراني
ه  ق ضغطه وتحويل راء عن طري ة االث ن عملي ائل أو إم ى الشكل الس ل

 ؛الصلب

ات   (د)   واتج’محط ات’أو ‘ ن تخدم  ‘مخلف بستس ل لح د  لنق ادس فلوري س
 اليورانيوم إلى حاويات.

ا ُتصنع واألنابيب، والمعدات المصنع، وھذا   واد من كلھ ادرة م ى ق ة عل  مقاوم



 

 

د سادس وم فلوري ة تكون أو اليوراني ن ل مبطَّ ذه بمث واد ھ  الملحوظة انظر( الم
ذا الخاصة اإليضاحية ا ،)الجزء بھ ة بمستويات ُتصنَّع كم داً  عالي  حيث من ج

 .والنظافة الفراغ

 اآللية التوصيل أنابيب نظم  -٢-٢-٥

ة أو مصممة توصيل ونظم أنابيب نظمھي    ً  معدَّ  فلوريد سادس لمناولة خصيصا
ة الطاردات سالسل داخل اليورانيوم ة المركزي  األنابيب شبكةوتكون  .التعاقبي

لة مركزية طاردة كل تكون حيث ،‘الثالثي’ التوصيل نظام نوع من عادة  موصَّ
 في المتكررة األشكال من كبيرة كمية ھناك تكونوبالتالي  .الموصِّالت من بكل

بكة ا وُتصنع .الش ن كلھ واد م ادرة م ى ق ة عل د سادس مقاوم وم فلوري  اليوراني
ة بمستويات ُتصنَّع كما ،)الجزء بھذا الخاصة اإليضاحية الملحوظة انظر(  عالي

 .والنظافة التفريغ حيث من جداً 

 اآللية التوصيل أنابيب نظم  -٢-٢-٥

ة خصيصاً لمناولة سادس فلوريد    ھي نظم أنابيب ونظم توصيل مصممة أو معدَّ
ة. اليورانيوم داخل سالسل الطاردات ة التعاقبي بكة األنابيب  المركزي وتكون ش

لة ‘الثالثي’عادة من نوع نظام التوصيل  ، حيث تكون كل طاردة مركزية موصَّ
رة من األشكال المتكررة  بكل من الموصِّالت. ة كبي اك كمي الي تكون ھن وبالت

وم  في الشبكة. د اليوراني وُتصنع كلھا من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوري
ذا الجزء)  الملحوظة االيضاحية(انظر  االخاصة بھ ى بھ ا ُتصنَّع أو تطل ، كم

 بمستويات عالية جداً من حيث التفريغ والنظافة.

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات  -٣-٢-٥

م أو إغالق صمامات ھي   ة، تحك ة منفاخي ة، أو يدوي واد من مصنوعة مؤتمت  م
واد، ھذه بمثل مطلية أو اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على قادرة  الم

ة أو مصممة وھي مم، ١٦٠ إلى ١٠ من الصمام قطر ويتراوح دَّ ً  مع  خصيصا
تخدامھا ي الس نظم ف ية ال ة أو الرئيس راء لمصانع الثانوي الطرد اإلث  المركزي ب

 .الغازي

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات  -٣-٢-٥

ة أو مصممة إغالق صمامات ھي  )أ(   دَّ ً  مع ا تحكم خصيص ي لل ارات ف  التي
ة ادس الغازي د لس وم فلوري تخدم اليوراني ي المس يم ف ه أو التلق  أو نواتج
 . حدة على غازية مركزية طاردة كل في مخلفاته

ة بسدادات مزودة منفاخية تحكم أو إغالق صمامات ھي )ب(   ة ،منفاخي  يدوي
د بسادس التآكل مقاومة على قادرة مواد من مصنوعة مؤتمتة، أو  فلوري

داخلي قطرھا ويتراوح المواد، ھذه بمثل مطلية أو اليورانيوم  الصمام ال
ة أو مصممة وھي مم، ١٦٠ إلى ١٠ من ً  معدَّ  في الستخدامھا خصيصا

 .الغازي المركزي بالطرد اإلثراء لمصانع الثانوية أو الرئيسية النظم

  



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

ً  المعدة أو المصممة النموذجية الصمامات    المزودة الصمامات تشمل خصيصا
واع منفاخية، بسدادت  السريعة، والصمامات السريعة، اإلغالق صمامات وأن
 .وغيرھا

 المطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته  -٤-٢-٥

ة أو مصممة األقطاب رباعية أو مغنطيسية كتلية مطيافات ھي   دَّ  خصيصاً، مع
ى قادرة ات أخذ عل واد من‘ مباشرة’ عين يم م واتج أو التلق ات أو الن  من المخلف

 :كلھا التالية بالخصائص وتتميز اليورانيوم، فلوريد لسادس الغازية المجاري

 ؛٣٢٠دقة تبيان وحدة قياس الكتلة الذرية تزيد على  -١  

ل -٢    مصادر أيونية ذات ھياكل أو بطانات مصنوعة من النيكروم أو المون
 أو مطلية بالنيكل؛

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛ -٣  

 نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري. -٤  

 أيوناته ومصادر اليورانيوم فلوريد لسادس الكتلية المطيافات  -٤-٢-٥

ة خصيصاً،  مغنطيسية أو رباعية األقطاب ھي مطيافات كتلية   دَّ مصممة أو مع
ات "مباشرة"قادرة على أخذ عينات  واتج أو المخلف يم أو الن واد التلق من  من م

يالمجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم، وتتميز  ا يل بالخصائص : بكل م
 :التالية كلھا

ى قياس  دقة تبيان وحدة قدرتھا على  -٥   د عل اتالكتلة الذرية تزي غ أيون  تبل

ة وحدات من وحدة ٣٢٠ ة الكتل ا أو الذري ر، ولھ درة أكب ى ق ل التحلي عل
 ؛٣٢٠ في جزء واحد على تزيد

ل   -٦   ة ذات ھياك اتمصادر أيوني ن  أو بطان بائك مصنوعة م ل أو س النيك
ا نسبة النيكل عن  وزن،  ٪٦٠النيكل والنحاس التي ال تقل فيھ حسب ال
واد؛ ل أو  أو سبائك النيكل والكروم أو محمية بھذه الم النيكروم أو المون

 ؛مطلية بالنيكل

 جم اإللكتروني؛مصادر تأيين بالر  -٧  

  نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.  -٨  

 



 

 

 التردد ُمغيِّرات  -٥-٢-٥

ً  ُتعَرف( تردد ُمغيِّرات ھي    أو مصممة) العكسية المقومات أو بالمحوالت أيضا
ة دَّ ً  مع ا ن خصيص ل م زاء أج رك أج ة المح ة الثابت ف ي الُمعرَّ  أو ،)د(٢-١-٥ ف
 بالخصائص وتتميز الُمغيِّرات، ھذه لمثل فرعية مجمعات أو مكونات أو أجزاء
 :كلھا التالية

 ھرتز؛ ٢٠٠٠و ٦٠٠نتاج متعدد األطوار بذبذبة تتراوح بين  -١  

ن  -٢   بة أفضل م ة بنس ي الذبذب تحكم ف ى ال درة عل ع ق اٍل (م تقرار ع واس
 )؛٪٠٫١

 )؛٪٢وتشوه توافقي منخفض (أقل من  -٣  

 .٪٨٠وكفاءة بنسبة أعلى من  -٤  

 إيضاحية ملحوظة  

ود   ذكورة البن اله الم ا أع ا إم ل أنھ االً  تتص راً  اتص از مباش ادس بغ د س  فلوري
ا أو المعالجة في المستخدم اليورانيوم تحكم أنھ ً  ت ا  الطاردات في مباشراً  تحكم
ة سلسلة ومن أخرى إلى مركزية طاردة من الغاز مرور وفي المركزية  تعاقبي

 .أخرى إلى

 غير الفوالذ تشمل اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على القادرة والمواد  
ل، أو األلومنيوم، سبائك أو األلومينيوم، أو للصدأ، القابل بائك أو النيك ي الس  الت
 .٪٦٠ عن تقل ال النيكل من نسبة على تحتوي

 التردد ُمغيِّرات  -٥-٢-٥

ً  ُتعَرف( تردد ُمغيِّرات ھي    أو مصممة) العكسية المقومات أو بالمحوالت أيضا
ة دَّ ً  مع ا ن خصيص ل م زاء أج رك أج ة المح ة الثابت ف ي الُمعرَّ  أو ،)د(٢-١-٥ ف
 بالخصائص وتتميز الُمغيِّرات، ھذه لمثل فرعية مجمعات أو مكونات أو أجزاء
 :كلھا التالية

اج  -١   رددينت ة  ت وار بذبذب دد األط ينمتع راوح ب ن  تت ل ع  ٦٠٠ال تق
 ھرتز؛ ٢٠٠٠و

تقرار -٢   ن واس بة أفضل م ة بنس ي الذبذب تحكم ف ى ال درة عل ع ق اٍل (م  ع
 )؛٪٠٫١ ٪٠٫٢

 )؛٪٢وتشوه توافقي منخفض (أقل من  -٣  

 .٪٨٠وكفاءة بنسبة أعلى من  -٤  

 إيضاحية ملحوظة  

ود   ذكورة البن اله الم ا أع ا إم ل أنھ االً  تتص راً  اتص از مباش ادس بغ د س  فلوري
ا أو المعالجة في المستخدم اليورانيوم تحكم أنھ ً  ت ا  الطاردات في مباشراً  تحكم
ة سلسلة ومن أخرى إلى مركزية طاردة من الغاز مرور وفي المركزية  تعاقبي

 .أخرى إلى

واد   ادرة والم ى الق ة عل ل مقاوم د بسادس التآك وم فلوري والذ تشمل اليوراني  الف
ل، أو األلومنيوم، سبائك أو األلومينيوم، أو للصدأ، القابل غير بائك أو النيك  الس
 .٪٦٠ عن تقل ال النيكل من نسبة على تحتوي التي



 

 

 الغازي االنتشار حواجز  -١-٣-٥

حات  أ)(   امية مرشِّ ة، مس ة أو مصممة رقيق دَّ ـث خصيصاً، مع راوح بحيـ  يت
ين المسامي القطر د وال أنغستروم، ١٠٠٠و ١٠٠ ب ح سمك يزي  الُمرشِّ
م ٢٥ على األنبوبية األشكال قطر يزيد وال ،)بوصة ٠٫٢( مم ٥ على  م

واد من وُتصنع. ،)واحدة بوصة( ة م رة أو معدني ة أو متبلم ادرة خزفي  ق
 اليورانيوم، فلوريد بسادس التآكل مقاومة على

ات  )ب(   ب احيق أووُمركَّ ة مس دَّ ً  مع ا نع خصيص ل لص ذه مث حات ھ  .الُمرشِّ

بات ھذه وتشمل بائك أو النيكل والمساحيق الُمركَّ وي التي الس ى تحت  عل
ل بة النيك ل ال بنس ن تق يد أو ٪،٦٠ ع وم، أكس وليمرات أو األلوميني  الب

ة ورة الھيدروكربوني ورة المفل ة، فل ي كامل ل ال الت بة تق ا نس ن نقائھ  ع
ل ٪،٩٩٫٩ م ويق ا حج ن جزيئاتھ ات، ١٠ ع ز ميكرون ة وتتمي  بدرج
ات، حجم حيث من عالية تجانس ة وتكون الجزيئ دَّ ً  مع  لصنع خصيصا
 .الغازي االنتشار حواجز

 الحاجزة والمواد الغازي االنتشار حواجز  -١-٣-٥

حات (أ)   ة، مسامية ُمرشِّ ة أو مصممة رقيق دَّ ـث خصيصاً، مع راوح بحيـ  يت
ر امي القط ين ١٠ المس انومتر ١٠٠و ١٠ ب تروم ١٠٠٠و ن  وال ،أنغس
ح سمك يزيد ى الُمرشِّ م ٥ عل د وال ،)بوصة ٠٫٢( م  األشكال قطر يزي

ة ى األنبوبي م ٢٥ عل ة( م دة بوص نع ).واح ن وُتص واد م ة م  أو معدني
ة على قادرة خزفية أو متبلمرة د بسادس التآكل مقاوم وم فلوري  اليوراني

 ،)٤-٥ للبند اإليضاحية الملحوظة انظر(

ات )ب(   ب احيق أو وُمركَّ ة مس دَّ ً  مع ا نع خصيص ل لص ذه مث حات ھ  .الُمرشِّ

بات ھذه وتشمل بائك أو النيكل والمساحيق الُمركَّ ي الس وي الت ى تحت  عل
ل بة النيك ل ال بنس ن تق يد أو ٪،٦٠ ع وم، أكس وليمرات أو األلوميني  الب

ة ورة الھيدروكربوني ورة المفل ة، فل ي كامل ل ال الت بة تق ا نس ن نقائھ  ع
ا، من ٪٩٩٫٩ ل وزنھ م ويق ا حج ات، ١٠ عن جزيئاتھ ز ميكرون  وتتمي
ات، حجم حيث من عالية تجانس بدرجة ة وتكون الجزيئ دَّ ً  مع  خصيصا
 .الغازي االنتشار حواجز لصنع

 االنتشار أوعية  -٢-٣-٥

ة أو مصممة بإحكام، مختومة أسطوانية أوعية ھي   د خصيصاً، معدَّ ا يزي  قطرھ
ى م ٣٠٠ عل ة ١٢( م د) بوص ا ويزي ى طولھ م ٩٠٠ عل ة ٣٥( م  أو ،)بوص
ة، بأبعاد مستطيلة أوعية داخل بتوصيلة مماثل د مخارج وتوصيلتي م  قطر يزي
ل ا ك ى منھ م ٥٠ عل تين( م ك ،)بوص واء وذل اجز الحت ار ح ازي، االنتش  الغ

د سادس مقاومة على قادرة مواد من وُتصنع وم فلوري ة تكون أو اليوراني ن  ُمبطَّ
ً  لتركيبھا مصمَّمة وتكون المواد، ھذه بمثل ً  أو أفقيا  .رأسيا

 االنتشار أوعية  -٢-٣-٥

ة أو مصممة بإحكام، مختومة أسطوانية أوعية ھي   د خصيصاً، معدَّ ا يزي  قطرھ
ى م ٣٠٠ عل ة ١٢( م د) بوص ا ويزي ى طولھ م ٩٠٠ عل ة ٣٥( م  أو ،)بوص
داخل بتوصيلة مماثلة، بأبعاد مستطيلة أوعية د مخارج وتوصيلتي م  قطر يزي
ل ا ك ى منھ م ٥٠ عل تين( م ك ،)بوص واء وذل اجز الحت ار ح ازي، االنتش  الغ

وم فلوريد سادس مقاومة على قادرة مواد من وُتصنع ة تكون أو اليوراني  محمي
ة ن ل ُمبطَّ ذه بمث واد، ھ ون الم مَّمة وتك ا مص ً  لتركيبھ ا ً  أو أفقي يا ر.(رأس  انظ

 ).٤-٥ للبند اإليضاحية الملحوظة



 

 

 الغاز ونفاخات الضاغطات  -٣-٣-٥

ي    اغطاتھ ة ض ذة أو محوري الطرد ناب زي ب ة أو المرك ة، إزاحي  أو إيجابي
ات از نفاخ درة غ فط بق ادس ش د لس وم فلوري ل ال اليوراني ن تق ر ١ ع  مت
ب ة،/مكع غط دقيق ريف وبض ل تص ى يص دة إل ات ع كال مئ  ١٠٠( كيلوباس
ل للتشغيل مصممة ،)مربعة بوصة/رطل ة في األجل الطوي د سادس بيئ  فلوري

وم ن اليوراني دھا ويمك رك تزوي ائي بمح وة كھرب بة، بق افة مناس ى باإلض  إل
 ضغط نسبة أن كما .الغاز ونفاخات الضاغطات ھذه مثل من منفصلة مجمعات

ذه ات الضاغطات ھ از ونفاخ راوح الغ ين تت ن وُتصنع ،١:٦و ١:٢ ب واد م  م
نة تكون أو اليورانيوم فلوريد سادس مقاومة على قادرة  .المواد ھذه بمثل مبطَّ

 الغاز ونفاخات الضاغطات  -٣-٣-٥

ي   اغطات ھ ة ض ذة أو محوري الطرد ناب زي ب ة أو المرك ة إزاحي  أو ،إيجابي
 في مكعب متر ١ عن تقل ال اليورانيوم فلوريد لسادس شفط بقدرة غاز نفاخات

ة،ال/ غط دقيق ريف وبض ل تص ى يص دة إل ات ع كال ٥٠٠ مئ  ١٠٠( كيلوباس
ل للتشغيل مصممة ،)مربعة بوصة/رطل ة في األجل الطوي د سادس بيئ  فلوري

وم ن اليوراني دھا ويمك رك تزوي ائي بمح وة كھرب بة بق افة ،مناس ى باإلض  إل
 ضغط نسبة أن كما .الغاز ونفاخات الضاغطات ھذه مثل من منفصلة مجمعات

از ونفاخات الضاغطات ھذه راوح  الغ ينتت د ال ٦:١و ١:٢ ب  ،١: ١٠ عن تزي
د سادس مقاومة على قادرة مواد من وُتصنع وم فلوري ة تكون أو اليوراني ن  مبطَّ
 ).٤-٥ للبند اإليضاحية الملحوظة انظر( .المواد ھذه بمثل محمية

 الدوار العمود سدادات  -٤-٣-٥

ة أو مصممة مفرغة سداداتھي    دَّ يم بتوصيالت خصيصاً، مع  وتوصيالت تلق
ريف دادات، تص ن للس ل م الق أج ود إغ ذي العم ل ال دة يوص دوارة األعم  ال

اغطات ات أو للض از نفاخ ات الغ غيل بمحرك ة لضمان التش دادات موثوقي  الس
ة الغرفة داخل إلى الھواء تسرب لمنع از، نفاخة أو للضاغط الداخلي ة الغ  المليئ

م .اليورانيوم فلوريد بسادس ل وُتصمَّ ذه مث دادات ھ ادة الس  يتجاوز ال بحيث ع
دل رب مع از تس ى الغ داخل إل نتيمتر ١٠٠٠ ال ب س ة/مكع ة ٦٠( دقيق  بوص
 ).دقيقة/مكعبة

 الدوار العمود سدادات  -٤-٣-٥

ة أو مصممة مفرغة سداداتھي    دَّ يم بتوصيالت خصيصاً، مع  وتوصيالت تلق
ريف دادات، تص ن للس ل م الق أج ود إغ ذي العم ل ال دة يوص دوارة األعم  ال

ات أو للضاغطات از نفاخ ات الغ غيل بمحرك ة لضمان التش دادات موثوقي  الس
از، نفاخة أو للضاغط الداخلية الغرفة داخل إلى الھواء تسرب لمنع ة الغ  المليئ

م .اليورانيوم فلوريد بسادس ل وُتصمَّ ذه مث ادة السدادات ھ  يتجاوز ال بحيث ع
ةال في /مكعب سنتيمتر ١٠٠٠ الداخل إلى الغاز تسرب معدل  بوصة ٦٠( دقيق
 .)دقيقة/مكعبة



 

 

 اليورانيوم فلوريد سادس لتبريد الحرارة مبادالت  -٥-٣-٥

ة أو مصممة حرارة مبادالت ھي   ى قادرة مواد من مصنوعة خصيصاً، معدَّ  عل
د سادس مقاومة وم فلوري ة أو اليوراني ل مبطن ذه بمث واد ھ تثناء( الم والذ باس  الف
ذه من توليفة أي أو بالنحاس مبطنة أو) للصدأ القابل غير زات، ھ  أجل من الفل
ر ربي الضغط تغي دل التس ل بمع ن يق كال ١٠ ع ل ٠٫٠٠١٥( باس  بوصة/رط

ة ي) مربع اعة ف ث الس ون حي رق يك غط ف كال ١٠٠ الض  ١٥( كيلوباس
 ).مربعة بوصة/رطالً 

 اليورانيوم فلوريد سادس لتبريد الحرارة مبادالت  -٥-٣-٥

 على قادرة مواد من مصنوعة خصيصاً، معدة أو مصممة حرارة مبادالت ھي  
د سادس مقاومة وم فلوري ة أو اليوراني ة محمي ل مبطن ذه بمث واد ھ تثناء( الم  باس
والذ ر الف ل غي ة أو )للصدأ القاب ة أي أو بالنحاس مبطن ذه من توليف زات ھ  الفل

ر( ة انظ احية الملحوظ د اإليض ن ،)٤-٥ للبن ل م ر أج غط تغيي ربي الض  التس
دل ل بمع ن يق ـال ١٠ ع ل ٠٫٠٠١٥( باسكــ ة/رط ة بوص ي )مربع اعة ف  الس
ـث ـون حيــ ـرق يكــــ ـط فـــ ـكال ١٠٠ الضغـــ الً  ١٥( كيلوباســ ة/رط  بوص
 .)مربعة

نظم -٤-٥ دات ال ات والمع افية والمكون ممة اإلض دة أو المص ً  المع ا  خصيص
 الغازي باالنتشار اإلثراء في لالستخدام

 تمھيدية ملحوظة  

داتالنظم    ات والمع ّدة اإلضافية والمكون راء مصانع في لالستخدام المع  اإلث
د سادس لتلقيم المطلوبة المصانع نظم ھي الغازي باالنتشار وم فلوري  اليوراني

ا المجمعات وتوصيل الغازي، االنتشار مجمعة في ا فيم وين بينھ  سالسل لتك
ة تمكن) مراحل أو( تعاقبي وغ من لل دالت بل راء مع ى إث  مطردة بصورة أعل

تخراج واتج" واس ات"و" ن ادس" نفاي د س وم فلوري ن اليوراني ات م  مجمع
ة الذاتي القصور لخواصونظراً  .التعاقبية االنتشار  االنتشار لمجمعات العالي
ة، ان التعاقبي اع أي ف ي انقط غيلھا، ف يما وال تش غيلھا، وقف س ؤدي تش ى ي  إل
ب رة عواق ذا  .خطي نول م فم تم أن المھ ي ت نع أي ف ار مص ازي لالنتش  الغ
ة وبصورة صارم بشكل المحافظة ى دائم غ عل ام التفري ي الت ع ف نظم جمي  ال

 بطريقة الغاز تدفق وتنظيم الحوادث، من اآللية الحماية وضمان التكنولوجية،
دد المصنع تجھيز إلى الحاجة إلى كله ھذا ويؤدي. دقيقة مؤتمتة ر بع  من كبي

نظم -٤-٥ دات ال ات والمع افية والمكون ممة اإلض دة أو المص ً  المع ا  خصيص
 الغازي باالنتشار اإلثراء في لالستخدام

 تمھيدية ملحوظة  

راء    ّدة لالستخدام في مصانع اإلث ات اإلضافية المع دات والمكون النظم والمع
وم  د اليوراني باالنتشار الغازي ھي نظم المصانع المطلوبة لتلقيم سادس فلوري
وين سالسل  ا لتك ا بينھ في مجمعة االنتشار الغازي، وتوصيل المجمعات فيم

راء أعل وغ معدالت إث تمكن من بل ى بصورة مطردة تعاقبية (أو مراحل) لل
تخراج  واتج"واس ات"و "ن ات  "نفاي ن مجمع وم م د اليوراني ادس فلوري س

ة لمجمعات االنتشار  االنتشار التعاقبية. ونظراً لخواص القصور الذاتي العالي
ى  ؤدي إل غيلھا، ي يما وقف تش غيلھا، وال س ي تش ان أي انقطاع ف ة، ف التعاقبي

رة. ب خطي ي أي م عواق تم ف م أن ت ن المھ ذا فم ازي ول ار الغ نع لالنتش ص
نظم  ع ال ي جمي ام ف غ الت ى التفري ة عل المحافظة بشكل صارم وبصورة دائم
التكنولوجية، وضمان الحماية اآللية من الحوادث، وتنظيم تدفق الغاز بطريقة 

ر من  مؤتمتة دقيقة. دد كبي ويؤدي ھذا كله إلى الحاجة إلى تجھيز المصنع بع



 

 

 .والمراقبة والتنظيم للقياس خاصة نظم

ادةويتم    ر ع د سادس تبخي وم فلوري  داخل موضوعة أسطوانات من اليوراني
يات،  أنابيب طريق عن الدخول نقطة إلى الغازي بشكله توزيعه ويجري محمِّ
 على المتدفقة" نفاياته"و اليورانيوم فلوريد سادس" نواتجأما " .تعاقبية توصيل
ة ارات ھيئ ة تي ن غازي اط م روج نق تم الخ ا في ن تمريرھ ق ع ب طري  أنابي

ة توصيل ا تعاقبي ى إم اردة مصائد إل ى أو ب  يجري حيث ضغط، محطات إل
وم فلوريد سادس غاز تحويل ى اليوراني ك سائل، إل ل وذل ة قب ه متابع ى نقل  إل
ه أو لنقله مناسبة حاويات راء مصنع ألنونظراً  .خزن ازي باالنتشار اإلث  الغ
ر عدد من يتكون ازي االنتشار مجمعات من كبي ة الغ  سالسل ضمن المرتب
غ التعاقبية التوصيل أنابيب طول فإن تعاقبية ومترات عدة يبل  آالف تشمل كيل

ات دداً  اللحام راً  وع ررة التصميمية األنساق من كبي دات وُتصنَّع .المتك  المع
 .والنظافة التفريغ حيث من جداً  عالية بمستويات األنابيب ونظم والمكونات

 بة.نظم خاصة للقياس والتنظيم والمراق

ر عادةويتم    د سادس تبخي وم فلوري  داخل موضوعة أسطوانات من اليوراني
يات،  أنابيب طريق عن الدخول نقطة إلى الغازي بشكله توزيعه ويجري محمِّ
ة توصيل ا  .تعاقبي واتج"أم د سادس "ن وم فلوري ه"و اليوراني ة "نفايات  المتدفق
تم الخروج نقاط من غازية تيارات ھيئة على ا في ق عن تمريرھ  أنابيب طري

ا تعاقبية توصيل ى إم اردة مصائد إل ى أو ب  يجري حيث ضغط، محطات إل
ى اليورانيوم فلوريد سادس غاز تحويل ك سائل، إل ل وذل ة قب ه متابع ى نقل  إل
راء مصنع ألنونظراً  .خزنه أو لنقله مناسبة حاويات ازي باالنتشار اإلث  الغ
ر عدد من يتكون ازي االنتشار مجمعات من كبي ة الغ  سالسل ضمن المرتب
ومترات عدة يبلغ التعاقبية التوصيل أنابيب طول فإن تعاقبية  آالف تشمل كيل

دداً  اللحامات راً  وع ررة التصميمية األنساق من كبي دات وُتصنَّع .المتك  المع
 .والنظافة التفريغ حيث من جداً  عالية بمستويات األنابيب ونظم والمكونات

  ملحوظة إيضاحية  

د    ادس فلوري از س راً بغ ا تتصل اتصاالً مباش ا أنھ اه إم ذكورة أدن ود الم البن
دفق  ي الت راً ف اً مباش تحكم تحكم ا ت ة أو أنھ ي المعالج تخدم ف وم المس اليوراني

ة. د  داخل السلسلة التعاقبي ة التآكل بسادس فلوري ى مقاوم ادرة عل واد الق والم
بائك النحاس، أو ا ل للصدأ، اليورانيوم تشمل النحاس، أو س ر القاب والذ غي لف

ل، أو  وم، أو النيك بائك األلومني وم، أو س يد األلوميني وم، أو أكس أو األلوميني
ل عن  ى نسبة ال تق وي عل ي تحت وليمرات  ٪٦٠السبائك الت ل، والب من النيك

 .الھيدروكربونية المفلورة

 والمخلفات النواتج سحب نظم/التلقيم نظم    -١-٤-٥

ة أو مصممة معالجة نظم ھي   دَّ ادرة خصيصاً، مع ى ق  ظروف في العمل عل

 والمخلفات النواتج سحب نظم/التلقيم نظم    -١-٤-٥

ة خصيصاً،  أو معداتھي نظم    قادرة على العمل في معالجة مصممة أو معدَّ



 

 

ى وتشتمل ،)مربعة بوصة/رطالً  ٤٥( كيلوباسكال ٣٠٠ يتجاوز ال ضغط  عل
 :يلي ما

ى    وم إل د اليوراني ادس فلوري ر س ي تمري تخدم ف يم، ُتس م) تلق ات (أو نظ ي ُمَحمِّ
 سالسل االنتشار الغازي التعاقبية؛

الت   وِّ ن ُمح ة م ة الحال ى الغازي ة إل اردة مصائد أو( الصلبة الحال تخدم) ب  ُتس
 التعاقبية؛ االنتشار سالسل من اليورانيوم فلوريد سادس لسحب

ات   ييل، محط ث تس از يخضع حي ادس غ د س وم فلوري ارج اليوراني ن الخ  م
ة السلسلة د للضغط التعاقبي ة والتبري ى الحصول بغي د سادس سائل عل  فلوري

 اليورانيوم؛

 حاويات؛ إلى اليورانيوم فلوريد سادس لنقل" مخلفات" أو" نواتج" محطات  

اوز  غط ال يتج روف ض كال ( ٣٠٠ظ ة)، ٤٥كيلوباس ة مربع  رطالً/بوص
ادس  ل بس ة التآك ى مقاوم ادرة عل واد ق ن م نوعة م راء، مص ات اإلث لمحط

 وتشتمل على ما يلي:فلوريد اليورانيوم أو محمية بھذه المواد، 

يات  (أ)   د  )أونظم أفرانأو (ُمَحمِّ ر سادس فلوري ي تمري تلقيم، ُتستخدم ف
 ؛سلسلة االنتشار الغازي التعاقبيةعملية اإلثراء لى إاليورانيوم 

الت من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة  (ب)   اردة(ُمحوِّ أو ) أو مصائد ب
وم من  مضخات د اليوراني سالسل ُتستخدم في سحب سادس فلوري

 ؛عملية اإلثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه االنتشار التعاقبية

حيث يخضع غاز سادس فلوريد اليورانيوم الخارج ، تسييلمحطات  (ج)  
لة التعاق ن السلس ائل م ى س ة الحصول عل د بغي ة للضغط والتبري بي

 سادس سحب في تستخدمتسييل  تصليد أو سادس فلوريد اليورانيوم

ه ضغطه طريق عن اإلثراء عملية من اليورانيوم فلوريد ى وتحويل  إل

 ؛الصلب أو السائل الشكل

ات  (د)   واتج’محط ات’أو ‘ ن ى ‘ مخلف وم إل د اليوراني ادس فلوري ل س لنق
 حاويات.

 التوصيل أنابيب نظم    -٢-٤-٥

ي    مھ ب نظ م أنابي ة أو مصممة توصيل ونظ دَّ ً  مع ا ة خصيص ادس لمناول  س
ازي االنتشار سالسل داخل اليورانيوم فلوريد ة الغ ا وعادة .التعاقبي  تكون م
بكة ب ش ن األنابي وع م ام ن ائي" التوصيلي النظ ث ،"الثن ون حي ل تك ة ك  خلي
لة  .التوصيل أنابيب من بكلٍّ  موصَّ

 التوصيل أنابيب نظم    -٢-٤-٥

ي    مھ ب نظ م أنابي ة أو مصممة توصيل ونظ دَّ ً  مع ا ة خصيص ادس لمناول  س
ازي االنتشار سالسل داخل اليورانيوم فلوريد ة الغ ادة .التعاقبي ا وع  تكون م
ة كل تكون حيث ،"الثنائي" التوصيلي النظام من األنابيب شبكة لة خلي  موصَّ
 .التوصيل أنابيب من بكلٍّ 



 

 

 ملحوظة إيضاحية  

عادة ما تكون شبكة األنابيب من نوع النظام التوصيلي "الثنائي"، حيث تكون   
لة بكلٍّ من أنابيب التوصيل.  كل خلية موصَّ

 الفراغية النظم    -٣-٤-٥

 فراغية ومضخات فراغية توصيل ونظم فراغية توزيع مشاعب ھي )أ(  
رة ة أو مصممة كبي دَّ ً  مع ا درة خصيص فط بق ل ال ش ار ٥ عن تق  أمت
ً  ١٧٥( دقيقة/مكعبة ً  قدما  ).دقيقة/مكعبا

ً  مصممة فراغيةومضخات  )ب(   وي أجواء في للعمل خصيصا ى تحت  عل
ادس د س وم، فلوري نع اليوراني ن ُتص وم م ل أو األلوميني  أو النيك
بائك ة الس ى المحتوي ل عل بة النيك د بنس ى تزي ون أو ٪،٦٠ عل  تك
نة واد ھذه من بأي مبطَّ ذه ويجوز .الم  دوارة تكون أن المضخات لھ

ة سدادات ذات تكون وأن إيجابية، أو ة إزاحي ع وفلوروكربوني  وموائ
 .خاصة عمل

 الفراغية النظم    -٣-٤-٥

 فراغية ومضخات فراغية توصيل ونظم فراغية توزيع مشاعب ھي )أ(  
رة ة أو مصممة كبي دَّ ً  مع درة خصيصا فط بق ل ال ش ار ٥ عن تق  أمت
ً  ١٧٥( دقيقةال في /مكعبة ً  قدما  ).دقيقة/مكعبا

ى   (ب)  وي عل ومضخات فراغية مصممة خصيصاً للعمل في أجواء تحت
ن  نع م وم، ُتص د اليوراني ادس فلوري ل أو س وم أو النيك األلوميني

ى  د عل بة تزي ى النيكل بنس ة عل بائك المحتوي ادرة ، ٪٦٠الس واد ق م
وم د اليوراني ادس فلوري ل بس ة التآك ى مقاوم ون  عل ةمبطَّ أو تك  ن

 لھذا البند). الملحوظة اإليضاحية(انظر ھذه المواد ب بأي من محمية

ة، وأن تكون ذات  ويجوز لھذه المضخات أن تكون دوارة أو إيجابي
 سدادات إزاحية وفلوروكربونية وموائع عمل خاصة.

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات    -٤-٤-٥

ي   مامات ھ الق ص م إغ ة وتحك ة منفاخي ة أو يدوي ممة مؤتمت ة أو مص دَّ  مع
ادرة مواد من مصنوعة خصيصاً، ى ق ة عل د سادس مقاوم وم، فلوري  اليوراني
م ١٥٠٠و ٤٠ بين الصمام قطر يتراوح ا ،)بوصة ٥٩و ١٫٥( م  في لتركيبھ
 .الغازي باالنتشار اإلثراء لمصانع واإلضافية الرئيسية النظم

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات    -٤-٤-٥

مو أو إغالق صمامات ھي   زودة تحك دادات م ة بس ة منفاخي ة أو يدوي  مؤتمت
ة أو مصممة دَّ ن مصنوعة خصيصاً، مع واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم  التآك

ل محمية أو اليورانيوم فلوريد سادسب ذه بمث واد ھ راوح ،الم  الصمام قطر يت
ين م ١٥٠٠و ٤٠ ب ة ٥٩و ١٫٥( م ا ،)بوص ي لتركيبھ نظم ف ية ال  الرئيس

 .الغازي باالنتشار اإلثراء لمصانع واإلضافية



 

 

 أيوناته ومصادر اليورانيوم فلوريد لسادس الكتلية المطيافات    -٥-٤-٥

ة أو مصممة األقطاب رباعية أو مغنطيسية كتلية مطيافات ھي    خصيصاً، معدَّ
واتج أو التلقيم مواد من" مباشرة" عينات أخذ على قادرة ات أو الن  من المخلف

 :كلھا التالية بالخصائص وتتميز اليورانيوم، فلوريد لسادس الغازية المجاري

 ؛٣٢٠ على تزيد الذرية الكتلة قياس وحدة تبيان دقة  -١  

ادر  -٢   ة مص ل ذات أيوني ات أو ھياك نوعة بطان ن مص روم م  أو النيك
 بالنيكل؛ مطلية أو المونل

 اإللكتروني؛ بالرجم تأيين مصادر  -٣  

 .النظيري للتحليل مناسب تجميع نظام  -٤  

 إيضاحية ملحوظة  

ا أعاله المذكورةالبنود    ا إم از مباشرا اتصاالً  تتصل أنھ د سادس ً◌بغ  فلوري
وم تخدم اليوراني ي المس ة ف ا أو المعالج تحكم أنھ ً  ت ا راً  تحكم ي مباش دفق ف  الت

لة داخل ة السلس ع  .التعاقبي ي األسطحوجمي از تالمس الت تخدم الغ ي المس  ف
وم فلوريد سادس مقاومة على قادرة مواد من كلھا ُتصنع المعالجة  أو اليوراني
نة تكون  االنتشار بمفردات المتصلة األجزاء وألغراض .المواد ھذه بمثل مبطَّ

ى القادرة المواد تشمل الغازي، ة عل د بسادس التآكل مقاوم وم فلوري  اليوراني
والذ ر الف ل غي وم أو للصدأ القاب بائك أو األلوميني وم س ل أو األلوميني  أو النيك
بائك ي الس وي الت ى تحت ل عل بة النيك ل ال بنس ن تق وليمرات ٪،٦٠ ع  والب

ة ورة الھيدروكربوني ورة المفل ة فل ادرة كامل ى الق ة عل ادس مقاوم د س  فلوري
 .اليورانيوم

 أيوناته ومصادر اليورانيوم فلوريد لسادس الكتلية المطيافات    -٥-٤-٥

ة   ات كتلي ي مطياف اب ھ ة األقط ية أو رباعي ة  مغنطيس دَّ ممة أو مع مص
ات  ذ عين ى أخ ادرة عل واتج أو  "مباشرة"خصيصاً، ق يم أو الن واد التلق من م

ات ز  المخلف وم، وتتمي د اليوراني ة لسادس فلوري ا من المجاري الغازي بكل م
 :بالخصائص التالية كلھا: يلي

 تبلغ أيوناتالكتلة الذرية تزيد على قياس  دقة تبيان وحدة قادرة على -١  

ل  على قدرة أكبر، ولھا أو الذرية الكتلة وحدات من وحدة ٣٢٠ التحلي
 ؛٣٢٠ في جزء واحد على تزيد

النيكل أو سبائك مصنوعة من  أو بطاناتمصادر أيونية ذات ھياكل   -٢  
ا،  ٪٦٠النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة النيكل عن  من وزنھ
ل النيك أو سبائك النيكل والكروم أو محمية بھذه المواد؛ روم أو المون

 ؛أو مطلية بالنيكل

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.ب مزودة  -٤ 

 إيضاحية ملحوظة  

د    ادس فلوري از س را ًبغ ا تتصل اتصاالً مباش ا أنھ اله إم ذكورة أع ود الم البن
اً  تحكم تحكم ا ت ة أو أنھ ي المعالج تخدم ف وم المس دفق اليوراني ي الت راً ف مباش

ة. لة التعاقبي ي  داخل السلس تخدم ف از المس ي تالمس الغ ع األسطح الت وجمي
المعالجة ُتصنع كلھا من مواد قادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم أو 

واد. ذه الم ل ھ ة بمث ن ون مبطَّ ردات  تك لة بمف زاء المتص راض األج وألغ
ادرة عل واد الق ازي، تشمل الم د االنتشار الغ ة التآكل بسادس فلوري ى مقاوم



 

 

وم أو  وم أو سبائك األلوميني ل للصدأ أو األلوميني اليورانيوم الفوالذ غير القاب
ن  ل ع بة ال تق ل بنس ى النيك وي عل ي تحت بائك الت ل أو الس ، ٪٦٠النيك

ة  ى مقاوم ادرة عل ة الق ورة كامل ورة فل ة المفل وليمرات الھيدروكربوني والب
 سادس فلوريد اليورانيوم.

نظم -٥-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا تخدامھا خصيص ي الس  ف
 األيرودينامي اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

تم    يي ات ف راء عملي امي اإلث غط األيرودين زيج ض ن م ادس م د س  فلوري
دروجين( الخفيف والغاز الغازي بشكله اليورانيوم وم أو الھي م ،)الھلي ر ث رَّ  يم

ري الفصل يتم حيث فصل عناصر عبر ق عن النظي د طري وى تولي  طاردة ق
ة ة مركزي ي ھندسي شكل بواسطة عالي دار منحن د  .الج تحدثتوق  بنجاح اس
وع ھذا من عمليتان ا الن ة  :وھم ة الفصلعملي ة بالفوھ ة النفاث  الفصل وبأنبوب
ةً  الفصل لمرحلة الرئيسية المكونات تشمل العمليتين كلتاوفي  . الدوامي  أوعي
ة الفوھات( الخاصة الفصل عناصر على تحتوي أسطوانية ات أو النفاث  أنبوب
ل دوامي الفص واغط ،)ال ة والض ادالت الغازي رارة ومب تخدمة الح ي المس  ف
امي مصنع أيويحتاج  .الضغط عن الناجمة الحرارة سحب دد أيرودين  من لع
ذه ل، ھ ث المراح وفر بحي ات ت راً  الكمي ً  مؤش ا تخدام ھام ائي لالس ا .النھ  ولم
ت ات كان ة العملي تخدم األيرودينامي ادس تس د س وم، فلوري ب اليوراني  أن يج
از المالمسة( واألجھزة واألنابيب المواد أسطح جميع ُتصنع واد من) للغ  ال م
 .اليورانيوم فلوريد لسادس بمالمستھا تتأثر

 إيضاحية ملحوظة  

ود    يالبن رد الت ا ي ي بيانھ ذا ف ا الجزء ھ ا إم راً  اتصاالً  تتصل أنھ از مباش  بغ

نظم -٥-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا ي الستخدامھا خصيص  ف
 األيرودينامي اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

تم   ي ي ات ف راء عملي امي اإلث غط األيرودين زيج ض ن م ادس م د س  فلوري
وم أو الھيدروجين( الخفيف والغاز الغازي بشكله اليورانيوم م ،)الھلي ر ث رَّ  يم

ق عن النظيري الفصل يتم حيث فصل عناصر عبر د طري وى تولي  طاردة ق
ة ة مركزي د .الجدار منحني ھندسي شكل بواسطة عالي  بنجاح استحدثت وق
ا النوع ھذا من عمليتان ة :وھم ة بالفوھة الفصل عملي ة النفاث  الفصل وبأنبوب
ةً  الفصل لمرحلة الرئيسية المكونات تشمل العمليتين كلتا وفي . الدوامي  أوعي
ة الفوھات( الخاصة الفصل عناصر على تحتوي أسطوانية ات أو النفاث  أنبوب
ل دوامي الفص واغط ،)ال ة والض ادالت الغازي رارة ومب تخدمة الح ي المس  ف
دد أيرودينامي مصنع أي ويحتاج .الضغط عن الناجمة حرارةال سحب  من لع
ذه ل، ھ ث المراح وفر بحي ات ت راً  الكمي ً  مؤش ا تخدام ھام ائي لالس ا .النھ  ولم
ت ات كان ة العملي تخدم األيرودينامي ادس تس د س وم، فلوري ب اليوراني  أن يج
ع تكون واد أسطح جمي زة واألنابيب الم از المالمسة( واألجھ  مصنوعة) للغ
 .المواد بھذه محمية أو اليورانيوم فلوريد لسادس بمالمستھا تتأثر ال مواد من

 إيضاحية ملحوظة  

ود    يالبن رد الت ا ي ي بيانھ ذا ف ا الجزء ھ ا إم راً  اتصاالً  تتصل أنھ از مباش  بغ



 

 

ً  تتحكم أو المعالجة، في المستخدم اليورانيوم فلوريد سادس  في مباشراً  تحكما
 المستخدم للغاز المالمسة األسطح جميعوُتصنع  .التعاقبية السلسة داخل تدفقه
ي ة ف ل المعالج ن بالكام واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس  فلوري

ة ُتحمى أو اليورانيوم ل من بطبق ذه مث واد ھ ق الجزء وألغراض .الم  المتعل
ردات راء بمف امي، اإلث مل األيرودين واد تش ادرة الم ى الق ة عل ل مقاوم  التآك
وم أو للصدأ القابل غير الفوالذ أو النحاس اليورانيوم فلوريد بسادس  األلوميني

وي التي السبائك أو النيكل أو األلومينيوم سبائك أو ى تحت بة النيكل عل  ال بنس
وليمرات ٪،٦٠ عن تقل ة والب ورة الھيدروكربوني ورة المفل ة فل ادرة كامل  والق
 .اليورانيوم فلوريد سادس مقاومة على

ً  تتحكم أو المعالجة، في المستخدم اليورانيوم فلوريد سادس  في مباشراً  تحكما
 المستخدم للغاز المالمسة األسطح جميعوُتصنع  .التعاقبية السلسة داخل تدفقه
ي ة ف ل المعالج ن بالكام واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس  فلوري

ة ُتحمى أو اليورانيوم ل من بطبق ذه مث واد ھ ق الجزء وألغراض .الم  المتعل
ردات راء بمف امي، اإلث مل األيرودين واد تش ادرة الم ى الق ة عل ل مقاوم  التآك
بائك أو النحاس اليورانيوم فلوريد بسادس والذ أو النحاس، س ر الف ل غي  القاب
وم، سبائك أو ،األلومينيوم أكسيد أو األلومينيوم، أو للصدأ  النيكل أو األلوميني
بائك أو ي الس وي الت ى تحت ل عل بة النيك ل ال بنس ن تق ن ٪٦٠ ع ا م  ،وزنھ

وليمرات ة والب ورة الھيدروكربوني ورة. المفل ة فل ادرة كامل ى والق ة عل  مقاوم
 .اليورانيوم فلوريد سادس

 النفاثة الفصل فوھات   -١-٥-٥

ة أو المصممة ومجّمعاتھا النفاثة الفصل فوھاتھي    دَّ ً  المع ألف .خصيصا  وتت
 نصف يزيد ال طولي شق شكل على منحنية قنوات من النفاثة الفصل فوھات
ا قطر ى انحنائھ م ١ عل راوح( م ادة يت ين ع م ٠٫٠٥و ٠٫١ ب ادرة ،)م ى ق  عل

 النفاثة الفوھة داخل قاطعة حافة ولھا اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة
 .جزءين إلى الفوھة عبر المتدفق الغاز تفصل

 النفاثة الفصل فوھات   -١-٥-٥

ة أو المصممة ومجّمعاتھا النفاثة الفصل فوھاتھي    دَّ ً  المع ألف .خصيصا  وتت
 نصف يزيد ال طولي شق شكل على منحنية قنوات من النفاثة الفصل فوھات
ى انحنائھا قطر م ١ عل راوح( م ادة يت ين ع م ٠٫٠٥و ٠٫١ ب ادرة ،)م ى ق  عل

ة ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ا اليوراني ة ولھ ة حاف ل قاطع ة داخ  الفوھ
 .جزءين الى الفوھة عبر المتدفق الغاز تفصل النفاثة

 الدوامي الفصل أنبوبات   -٢-٥-٥

ات    دوامي الفصلأنبوب ا ال ّدة أو المصّممة ومجمعاتھ ً  المع ون  .خصيصا وتك
 من مصنوعة الطرف، مستدقة أو الشكل أسطوانية الدوامي الفصل أنبوبات
واد ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ذه محمي  بھ

واد، راوح الم ا يت ـن قطرھ م ٠٫٥ بيــ م، ٤و س د وال س بة تزي ا نس ى طولھ  إل
ا ى قطرھ ا ١:٢٠ عل دخل ولھ اس م د مم ر أو واح وز .أكث ز أن ويج  تجھَّ

 الدوامي الفصل أنبوبات   -٢-٥-٥

ات    دوامي الفصلأنبوب ا ال ّدة أو المصّممة ومجمعاتھ ً  المع وتكون  .خصيصا
 من مصنوعة الطرف، مستدقة أو الشكل أسطوانية الدوامي الفصل أنبوبات
واد ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ذه محمي  بھ

واد، راوح الم ا يت ـن قطرھ م ٠٫٥ بيــ م، ٤و س د وال س بة تزي ا نس ى طولھ  إل
ا ى قطرھ ا ١:٢٠ عل دخل ولھ اس م د مم ر أو واح وز .أكث ز أن ويج  تجھَّ



 

 

 .كليھما أو طرفيھا أحد في نفاثة فوھات شكل على بملحقات األنبوبات

 إيضاحية ملحوظة  

ً  الدوامي الفصل أنبوبة إلى التلقيم غاز يدخل   ر أو الطرفين أحد عبر ماسا  عب
 .األنبوبة محيط طول على مماسة مواضع عدة في أو دوامية، فتحات

 .كليھما أو طرفيھا أحد في نفاثة فوھات شكل على بملحقات األنبوبات

 إيضاحية ملحوظة  

ً  الدوامي الفصل أنبوبة إلى التلقيم غاز يدخل   ر أو الطرفين أحد عبر ماسا  عب
 .األنبوبة محيط طول على مماسة مواضع عدة في أو دوامية، فتحات

 الغاز ونفاخات الضاغطات    -٣-٥-٥

ي   اغطات ھ ة ض ذة أو محوري الطرد ناب زي ب ة أو المرك ة، إزاحي  أو إيجابي
واد من مصنوعة غاز نفاخات ادرة م ى ق ة عل د بسادس التآكل مقاوم  فلوري

وم ة أو اليوراني ذه مطلي واد، بھ ممة الم ة أو مص دَّ ً  مع ا درة خصيص فط بق  ش
زيج ادس لم د س وم فلوري ازات اليوراني ة والغ ه الحامل دروجين( ل  أو الھي
 .الدقيقة في مكعبين مترين عن تقل ال) الھليوم

 إيضاحية ملحوظة  

از ونفاخات الضاغطات لھذه بالنسبة النموذجية الضغط نسبة تتراوح   ين الغ  ب
 .١:٦و ١:١٫٢

 الضاغطات ونفاخات الغاز    -٣-٥-٥

ي   اغطات ھ ة ض ذة أو محوري الطرد ناب زي ب ة أو المرك ة، إزاحي  أو إيجابي
ات از نفاخ ممة غ ة أو مص دَّ ً  مع ا نوعة ،خصيص ن مص واد م ادرة م ى ق  عل
ة ل مقاوم زيجب التآك ادس م د س وم فلوري ازات اليوراني ة والغ ه الحامل  ل

ة أو اليورانيوم فلوريد بسادس) الھليوم أو الھيدروجين( ذه محمي واد بھ  ،. الم
ممة ة أو مص دَّ ً  مع ا درة خصيص فط بق زيج ش ادس لم د س وم فلوري  اليوراني
رين عن تقل ال) الھليوم أو الھيدروجين( له الحاملة والغازات ين مت  في مكعب
 .الدقيقة

 إيضاحية ملحوظة  

از ونفاخات الضاغطات لھذه بالنسبة النموذجية الضغط نسبة تتراوح   ين الغ  ب
 .١:٦و ١:١٫٢

 العناصر فصل أوعية    -٦-٥-٥

ة أو مصممة أوعية ھي   دَّ ً  مع واد من مصنوعة العناصر، لفصل خصيصا  م
ادرة ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ل مطلي ذه بمث  ھ
 .النفاثة الفصل فوھات أو الدوامي الفصل أنبوبات احتواء بغرض المواد،

 العناصر فصل أوعية    -٦-٥-٥

ة أو مصممة أوعية ھي   دَّ ً  مع واد من مصنوعة العناصر، لفصل خصيصا  م
ادرة ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ل مطلي ذه بمث  ھ
 .النفاثة الفصل فوھات أو الدوامي الفصل أنبوبات احتواء بغرض المواد،



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

م ٣٠٠ قطرھا يتجاوز الشكل أسطوانية األوعية ھذه تكون أن يجوز   د م  ويزي
ا ى طولھ م، ٩٠٠ عل ون أن يمكن أو م ة تك اد ذات الشكل مستطيلة أوعي  أبع
ً  تركيبھا يمكن بحيث تصميمھا يتم وقد متماثلة، ً  أو أفقيا  .رأسيا

 إيضاحية ملحوظة  

د مم ٣٠٠ قطرھا يتجاوز الشكل أسطوانية األوعية ھذه تكون أن يجوز    ويزي
ى طولھا م، ٩٠٠ عل ة تكون أن يمكن أو م اد ذات الشكل مستطيلة أوعي  أبع
ً  تركيبھا يمكن بحيث تصميمھا يتم وقد متماثلة، ً  أو أفقيا  .رأسيا

 الفراغية والمضخات النظم    -٩-٥-٥

م  )أ(  ة نظ ة أو مصممة فراغي دَّ ً  مع ا درة خصيص ل ال شفط بق  ٥ عن تق
ة مشاعب من تتكون دقيقة،/مكعبة أمتار ة وموصالت فراغي  فراغي

وي أجواء في للعمل ومصممة فراغية، ومضخات ى تحت  سادس عل
 اليورانيوم، فلوريد

خات  )ب(   ةومض ممة فراغي ة أو مص دَّ ً  مع ا ل خصيص ي للعم واء ف  أج
واد من ُتصنع اليورانيوم، فلوريد سادس على تحتوي ادرة م ى ق  عل
واد ھذه بمثل ُتحمى أو اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة  .الم
ذه ويجوز ة سدادات تستخدم أن المضخات لھ ع فلوروكربوني  وموائ
 .خاصة عمل

 الفراغية والمضخات النظم    -٩-٥-٥

ة نظم (أ)   ة أو مصممة فراغي دَّ ً  مع درة خصيصا ل ال شفط بق  ٥ عن تق
ة مشاعب من تتكون ،دقيقة/مكعبة أمتار ة وموصالت فراغي  فراغي

وي أجواء في للعمل ومصممة فراغية، ومضخات ى تحت  سادس عل
 اليورانيوم، فلوريد

خات  )ب(   ةومض ممة فراغي ة أو مص دَّ ً  مع ا ل خصيص ي للعم واء ف  أج
واد من ُتصنع اليورانيوم، فلوريد سادس على تحتوي ادرة م ى ق  عل
واد ھذه بمثل ُتحمى أو اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة  .الم
دادات تستخدم أن المضخات لھذه ويجوز ة س ع فلوروكربوني  وموائ
 .خاصة عمل

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات  -١٠-٥-٥

م إغالق صمامات ھي   ة وتحك ة منفاخي ة، أو يدوي واد من مصنوعة مؤتمت  م
ادرة ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس وم فلوري ة أو اليوراني ل محمي ذه بمث  ھ
ين الصمام قطر ويتراوح المواد، م، ١٥٠٠و ٤٠ ب ة أو مصممة وھي م دَّ  مع

 ً ا ا خصيص ي لتركيبھ نظم ف ية ال افية الرئيس انع واإلض راء لمص  اإلث
 .األيرودينامي

 الخاصة والتحكم اإلغالق صمامات  -١٠-٥-٥

مو أو إغالق صمامات ھي   ة تحك ة منفاخي ة، أو يدوي زودة مؤتمت  بسدادات م
ة نوعةو ،منفاخي ن مص واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم ادس التآك د بس  فلوري
ة أو اليورانيوم ل محمي ذه بمث واد، ھ راوح الم ل وال ويت ين الصمام قطر يق  ب

م، ١٥٠٠و ٤٠ عن ة أو مصممة وھي م دَّ ً  مع ا ا خصيص ي لتركيبھ نظم ف  ال
 .األيرودينامي اإلثراء لمصانع واإلضافية الرئيسية



 

 

 أيوناته ومصادر اليورانيوم فلوريد لسادس الكتلية المطيافات  -١١-٥-٥

ة أو مصممة األقطاب رباعية أو مغنطيسية كتلية مطيافات ھي    خصيصاً، معدَّ
ات أخذ على قادرة واد من‘ مباشرة’ عين يم م واتج’ أو التلق ات’ أو‘ الن ‘ المخلف
ة المجاري من د لسادس الغازي وم فلوري ز. اليوراني ة بالخصائص وتتمي  التالي
 :كلھا

 ؛٣٢٠دقة تبيان وحدة قياس الكتلة تزيد على  -١  

روم أو  -٢   ن النيك نوعة م ات مص ل أو بطان ة ذات ھياك ادر أيوني مص
 المونل أو مطلية بالنيكل؛

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛  -٣  

 نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري. -٤  

 أيوناته ومصادر اليورانيوم فلوريد لسادس الكتلية المطيافات  -١١-٥-٥

ة   ات كتلي ي مطياف اب ھ ة األقط ية أو رباعي ة  مغنطيس دَّ ممة أو مع مص
ات  ذ عين ى أخ ادرة عل واتج أو  "مباشرة"خصيصاً، ق يم أو الن واد التلق من م

ات ز  المخلف وم، وتتمي د اليوراني ة لسادس فلوري ا من المجاري الغازي بكل م
 :بالخصائص التالية كلھا: يلي

ان  قادرة على -١   اس  وحدةدقة تبي ى  قي د عل ة تزي ة الذري ات الكتل أيون
ى  ٣٢٠تبلغ  درة عل ا ق ر، ولھ وحدة من وحدات الكتلة الذرية أو أكب

 ؛٣٢٠ جزء واحد فيتزيد على التحليل 

النيكل أو سبائك مصنوعة من  أو بطاناتمصادر أيونية ذات ھياكل  -٢  
ا، من وزنھ ٪٦٠النيكل والنحاس التي ال تقل فيھا نسبة النيكل عن 

ل  والكروم أو محمية بھذه المواد؛ النيكلأو سبائك  النيكروم أو المون
 ؛أو مطلية بالنيكل

 مصادر تأيين بالرجم اإللكتروني؛ -٣  

 نظام تجميع مناسب للتحليل النظيري.ب مزودة -٤  

 له الحاملة الغازات عن اليورانيوم فلوريد سادس فصل نظم  -١٢-٥-٥

ة أو مصممة معالجة نظم ھي   ً  معدَّ د سادس لفصل خصيصا وم فلوري  اليوراني
 ).الھليوم أو الھيدروجين( له الحاملة الغازات عن

 إيضاحية ملحوظة  

ممت   ذه ُص نظم ھ وى لتخفيف ال د سادس محت وم فلوري ي اليوراني ازات ف  الغ

 له الحاملة الغازات عن اليورانيوم فلوريد سادس فصل نظم  -١٢-٥-٥

ة أو مصممة معالجة نظم ھي   ً  معدَّ د سادس لفصل خصيصا وم فلوري  اليوراني
  ).الھليوم أو الھيدروجين( له الحاملة الغازات عن

 إيضاحية ملحوظة  

ذه ُصممت   نظم ھ وى لتخفيف ال د سادس محت وم فلوري ي اليوراني ازات ف  الغ



 

 

 :مثل المعدات بعض تشمل أن ويجوز المليون، في واحد جزء إلى له الحاملة

د درجات حرارة منخفضة  مبادالت  أ)(   حرارة وأجھزة فصل تعمل عن
ى  د درجات حرارة تصل إل ى العمل عن درجة  ١٢٠جداً قادرة عل

 مئوية تحت الصفر أو أقل،

أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة على  (ب)  
ة تحت الصفر أو  ١٢٠توليد درجات حرارة تصل إلى  درجة مئوي

 أقل،

أو فوھات فصل نفاثة أو أنبوبات فصل دّوامي مستخدمة في فصل  (ج)  
 سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له،

د  (د)   ل عن ى العم ادرة عل وم ق د اليوراني اردة لسادس فلوري أو مصائد ب
 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل. ٢٠درجات حرارة تصل إلى 

:مثل المعدات بعض تشمل أن ويجوز المليون، في واحد جزء إلى له الحاملة

د درجات حرارة منخفضة   أ)(   مبادالت حرارة وأجھزة فصل تعمل عن
ى  د درجات حرارة تصل إل ى العمل عن ن ١٥٣-جداً قادرة عل  كلف

 أو أقل، )درجة مئوية تحت الصفر ١٢٠(

وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة على  أو (ب)  
ى  رارة تصل إل ات ح د درج ن ١٥٣-تولي ة  ١٢٠( كلف ة مئوي درج

 أو أقل،)تحت الصفر

أو فوھات فصل نفاثة أو أنبوبات فصل دّوامي مستخدمة في فصل  (ج)  
 سادس فلوريد اليورانيوم عن الغازات الحاملة له،

ى  )د(   ادرة عل اردة ق ى أو مصائد ب د درجات حرارة تصل إل العمل عن
ل ٢٠ فر أو أق ت الص ة تح ة مئوي د  درج ادس فلوري د س تجمي

 .اليورانيوم

 )الكيميائي التبادل( سائلين بين التبادل أعمدة    -١-٦-٥

ين للتبادل أعمدةھي    دفقان سائلين ب  مزودة وھي متعاكسين، اتجاھين في يت
تلزمات وى بمس ة للق دة أي( الميكانيكي ات نبضية أعم ة، بلوح دة منخلي  وأعم

ات ة، لوح دة تبادلي ة خالطات ذات وأعم ة توربيني دة أو مصممة ،)داخلي  مع
 ً ا راء خصيص وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي ائي التب ة  .الكيمي ولمقاوم
ل ل التآك زة بمحالي امض مرك دروكلوريك، لح نع الھي ذه ُتص دة ھ  األعم

ة البوليمرات مثل( مناسبة لدائنية مواد من الداخلية ومكوناتھا ) الفلوروكربوني
 لألعمدة المرحلي البقاء زمن ُصمم وقد .المواد ھذه بمثل ُتحمى أو الزجاج أو

 ).ثانية ٣٠ على يزيد ال( قصيراً  يكون بحيث

 )الكيميائي التبادل( سائلين بين التبادل أعمدة    -١-٦-٥

دفقان سائلين بين للتبادل أعمدةھي    زودة وھي متعاكسين، اتجاھين في يت  م
تلزمات وى بمس ة للق دة أي( الميكانيكي ات نبضية أعم ة، بلوح دة منخلي  وأعم

دة تبادلية، لوحات ة خالطات ذات وأعم ة توربيني دة أو مصممةو ،)داخلي  مع
 ً ا راء خصيص وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي ائي التب ة  .الكيمي ولمقاوم
ل ل التآك زة بمحالي امض مرك دروكلوريك، لح نع الھي ذه ُتص دة ھ  األعم

ا ة ومكوناتھ ي  الداخلي ادةف ن الع واد م ة م بة لدائني ل( مناس وليمرات مث  الب
ة ة  الفلوروكربوني ورةالھيدروكربوني اج أو) المفل ى أو الزج ل ُتحم ذه بمث  ھ

واد د .الم مم وق ي ويصمم ُص ادة ف ن الع اء زم ي البق دة المرحل ث لألعم  بحي



 

 

 .)ثانية ٣٠ على يزيد ال( قصيراً  يكون

 )الكيميائي التبادل( المركزي بالطرد السوائل نبذ موصالت    -٢-٦-٥

ي    ذ موصالتھ وائل لنب الطرد الس زي ب ممة المرك ة أو مص دَّ ً  مع ا  خصيص
راء وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي ائي التب تخدم  .الكيمي لوتس ذه مث  ھ

دوران الموصالت تيت ال اري لتش وية المج ة العض م والمائي تخدم ث وة تس  ق
ل التآكل مقاومة أجلومن  .األطوار لفصل المركزي الطرد زة بالمحالي  المرك

دروكلوريك، لحامض واد من الموصالت ُتصنع الھي ة م بة لدائني ل( مناس  مث
ن أو) الفلوروكربونية البوليمرات  تصميم في روعي وقد .بالزجاج أو بھا تبطَّ

ذ لموصالت المرحلي البقاء زمن الطرد النب  ال( قصيراً  يكون أن المركزي ب
 ).ثانية ٣٠ يتجاوز

 )الكيميائي التبادل( المركزي بالطرد السوائل نبذ موصالت    -٢-٦-٥

ي    ذ موصالتھ وائل لنب الطرد الس زي ب ة أو مصممة المرك دَّ ً  مع ا  خصيص
راء وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي ائي التب تخدم  .الكيمي لوتس ذه مث  ھ

دوران الموصالت تيت ال اري لتش وية المج ة العض م والمائي تخدم ث وة تس  ق
زة بالمحاليل التآكل مقاومة أجلومن  .األطوار لفصل المركزي الطرد  المرك

امض دروكلوريك، لح نع الھي الت ُتص ي  الموص ادةف ن الع واد م ة م  لدائني
ورةالھيدروكربونية  البوليمرات مثل( مناسبة ة المفل ن أو) الفلوروكربوني بطَّ  ت

اء زمن تصميم في العادة في ويراعى روعي وقد .بالزجاج أوبھا  حمىتُ   البق
 ٣٠ يتجاوز أال( قصيراً  يكون أن المركزي بالطرد النبذ لموصالت المرحلي

 .)ثانية

 )الكيميائي التبادل( التلقيم مادة تحضير نظم    -٤-٦-٥

ة أو مصممة نظم ھي   ً  معدَّ د من المكّونة التلقيم محاليل إلنتاج خصيصا  كلوري
وم الي اليوراني اء الع تخدامھا النق ي الس انع ف ل مص ائر فص وم نظ  اليوراني
 .الكيميائي بالتبادل

 إيضاحية ملحوظة  

ادل أو/و بالمذيبات االستخالص أو/و لإلذابة معدات من النظم ھذهتتكون     التب
ة، ألغراض األيوني ا التنقي ل وخالي ائي تحلي زال كھرب وم الخت  أو ٦+اليوراني

وم ى ٤+اليوراني وم إل تج. ٣+يوراني ذه وتن نظم ھ ل ال د محالي وم كلوري  اليوراني
ون في أجزاء بضعة على إال تحتوي ال التي ة الشوائب من الملي ل الفلزي  مث

روم، د، الك اديوم، والحدي دينوم، والفان ات والموليب رى والكاتيون ة األخ  الثنائي
افؤ تعددةالم أو التكافؤ ى التك ا األعل واد .منھ اء في المستخدمة والم  أجزاء بن

 )الكيميائي التبادل( التلقيم مادة تحضير نظم    -٤-٦-٥

ة أو مصممة نظم ھي   ً  معدَّ د من المكّونة التلقيم محاليل إلنتاج خصيصا  كلوري
وم الي اليوراني اء الع تخدامھا النق ي الس انع ف ل مص ائر فص وم نظ  اليوراني
 .الكيميائي بالتبادل

 إيضاحية ملحوظة  

 التبادل أو/و بالمذيبات االستخالص أو/و لإلذابة معدات من النظم ھذهتتكون   
ة، ألغراض األيوني ا التنقي ل وخالي ائي تحلي زال كھرب وم الخت  أو ٦+اليوراني

وم ى ٤+اليوراني وم إل تج. ٣+يوراني ذه وتن نظم ھ ل ال د محالي وم كلوري  اليوراني
ون في أجزاء بضعة على إال تحتوي ال التي ة الشوائب من الملي ل الفلزي  مث

روم، د، الك اديوم، والحدي دينوم، والفان ات والموليب رى والكاتيون ة األخ  الثنائي
ى التكافؤ المتعددة أو التكافؤ ا األعل واد .منھ اء في المستخدمة والم  أجزاء بن



 

 

اء العالي ٣+اليورانيوم يعالج الذي النظام من وليمرات أو الزجاج تشمل النق  ب
ون، ات أو الفلوروكرب ل، كبريت ت أو البوليفيني ن الغرافي بطَّ دائن الم لفون بل  س

 .بالراتينج والمشّرب إثير البولي

 بوليمراتال أو الزجاج تشمل النقاء العالي ٣+اليورانيوم يعالج الذي النظام من
ون ة الفلوروكرب ورة الھيدروكربوني ات أو ،المفل ل، كبريت  أو البوليفيني

ن الغرافيت  .بالراتينج والمشّرب إثير البولي سلفون بلدائن المبطَّ

 )األيوني التبادل( التفاعل السريعة األيوني التبادل ممتزات/راتينجات    -٦-٦-٥

زات أو راتينجاتھي    ادل التفاعل سريعة ممت وني للتب ة أو مصممة األي دَّ  مع
 ً ا راء خصيص وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي وني، التب ا األي ي بم ك ف  ذل

ات امية الراتينج بكات ذات المس رة، الش ل أو/و الكبي ائية الھياك ي الغش  الت
ة في النشط الكيميائي التبادل مجموعات فيھا تنحصر ى طبق  ھيكل سطح عل
ل، مسامي داعم ة والھياكل خام أي األخرى المركب ا مناسب، شكل ب ي بم  ف
ك ـات ذل ـاف أو الجسيمـ دوال  .األليـ ر يزي ات قط زات/راتينج ادل ممت  التب

وني ذه األي ى ھ م، ٠٫٢ عل ب م ون أن ويج ادرة تك ً  ق ا ى كيميائي ة عل  مقاوم
وة ذات تكون وأن المرّكز الھيدروكلوريك حامض محاليل ة ق ل مادي  عدم تكف
ا ي تحللھ دة ف ادل أعم ات .التب زات/والراتينج ً  مصممة الممت ا وغ خصيص  لبل
وم نظائر تبادل في جداً  سريعة حركة دل وقت نصف( اليوراني ادل مع  ال التب
ين تتراوح حرارة درجة في العمل على وقادرة ،)ثوانٍ  ١٠ على يزيد  ١٠٠ ب
 .مئوية درجة ٢٠٠و

 )األيوني التبادل( التفاعل السريعة األيوني التبادل ممتزات/راتينجات    -٦-٦-٥

زات أو راتينجاتھي    ادل التفاعل سريعة ممت وني للتب ة أو مصممة األي دَّ  مع
 ً ا راء خصيص وم إلث تخدام اليوراني ة باس ادل عملي وني، التب ا األي ي بم ك ف  ذل

ات امية الراتينج بكات ذات المس رة، الش ل أو/و الكبي ائية الھياك ي الغش  الت
ة في النشط الكيميائي التبادل مجموعات فيھا تنحصر ى طبق  ھيكل سطح عل
ل، مسامي داعم ة والھياكل خام أي األخرى المركب ا مناسب، شكل ب  في بم
ك ـات ذل ـاف أو الجسيمـ دوال  .األليـ ر يزي ات قط زات/راتينج ادل ممت  التب

وني ذه األي ى ھ م، ٠٫٢ عل ب م ون أن ويج ادرة تك ً  ق ا ى كيميائي ة عل  مقاوم
ة قوة ذات تكون وأن المرّكز الھيدروكلوريك حامض محاليل ل مادي  عدم تكف
ا ي تحللھ دة ف ادل أعم زات/والراتينجات .التب ً  مصممة الممت ا وغ خصيص  لبل
داً  سريعة حركة ادل في ج وم نظائر تب دل( اليوراني ادل مع د ال التب ى يزي  عل
ادرة ،)الوقت نصف في ثوانٍ  ١٠ ى وق راوح حرارة درجة في العمل عل  تت
 .)مئوية درجة ٢٠٠( كلفن ٤٧٣و) مئوية درجة ١٠٠( كلفن ٣٧٣ بين

 )األيوني التبادل( األيوني التبادل أعمدة    -٧-٦-٥

ي    دةھ طوانية أعم كل أس د الش ا يزي ى قطرھ م ١٠٠٠ عل واء م م الحت  ودع
ان ة القيع ات المبطن زات/لراتينج ادل ممت وني، التب ممة األي ة أو مص دَّ  مع

 ً ا راء خصيص ـوم إلث ـدام اليورانيـ ـة باستخـ ادل عمليـ وني التب ذه .األي  وھ
دائن أو التيتانيوم مثل( مواد من مصنوعة األعمدة ة الل ادرة) الفلوروكربوني  ق
دروكلوريك حامض بمحاليل التآكل مقاومة على ز الھي ة أو المرّك ل مطلي  بمث
ذه واد، ھ ون الم ادرة وتك ى ق ل عل ي العم ة ف رارة درج ين ح  ٢٠٠و ١٠٠ ب

 )األيوني التبادل( األيوني التبادل أعمدة    -٧-٦-٥

ي    دةھ طوانية أعم كل أس د الش ا يزي ى قطرھ م ١٠٠٠ عل واء م م الحت  ودع
ان ة القيع ات المبطن زات/لراتينج ادل ممت وني، التب ممة األي ة أو مص دَّ  مع

 ً ا راء خصيص ـوم إلث ـدام اليورانيـ ـة باستخـ ادل عمليـ وني التب ذه .األي  وھ
دائن أو التيتانيوم مثل( مواد من مصنوعة األعمدة ة الل ادرة) الفلوروكربوني  ق
دروكلوريك حامض بمحاليل التآكل مقاومة على ز الھي ة أو المرّك ل مطلي  بمث
 ١٠٠( كلفن ٣٧٣ بين حرارة درجة في العمل على قادرة وتكون المواد، ھذه



 

 

ة ة، درج تويات مئوي غط وبمس اوز ض كال ٠٫٧ تتج  ١٠٢( ميجاباس
 ).مربعة بوصة/رطل

ة درجة ٢٠٠( كلفن ٤٧٣و) مئوية درجة  تتجاوز ضغط وبمستويات ،)مئوي
 ).مربعة بوصة/رطل ١٠٢(. ميغاباسكال ٠٫٧

نظم -٧-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا تخدامھا خصيص ي الس  ف
 .بالليزر اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

ين في الليزر باستخدام اإلثراء لعمليات الحالية النظمتندرج    ا فئت نظم  : وھم ال
وم بخار ھو العملية وسيط فيھا يكون التي ذري، اليوراني ك ال  يكون التي وتل
وزوتشمل  .اليورانيوم مرّكبات أحد بخار ھو العملية وسيط فيھا ائعة الرم  الش
ري الفصل – األولىالفئة  :يلي ما العمليات ھذه لمثل الليزر النظي  البخاري ب

ذري ة ؛)SILVA أو AVLIS( ال ة الفئ ل - الثاني ري الفص الليزر النظي  ب
ي ل) MOLIS أو MLIS( الجزيئ ائي والتفاع ن الكيمي ق ع يط طري  التنش
دات النظموتشمل  ).CRISLA( النظيري االنتقائي الليزري ات والمع  والمكّون

 بخار لتلقيم أجھزة) أ( :يلي ما الليزر باستخدام اإلثراء مصانع في المستخدمة
ات أحد بخار لتلقيم أجھزة أو) االنتقائي الضوئي للتأيين( اليورانيوم فلز  مرّكب

ك( اليورانيوم ائي التنشيط أو الضوئي للتفكي زة) ب( ؛)الكيمي ز لجمع أجھ  فل
بة‘ مخلفات’ و‘ نواتــج’ شكـــل في والمستنفــد المثرى اليورانيــوم ة بالنس  للفئ
ى، زة األول ع وأجھ ات لجم ة أو المفصولة المركب ي المتفاعل كل ف واتج’ ش ‘ ن
واد ي البسيطة والم ات’ شكل ف بة‘ مخلف ة بالنس ة؛ للفئ  معالجة نظم) ج( الثاني
الليزر ن ب ل م ث أج ائي الح واع االنتق وم ألن دات )د( ؛٢٣٥-اليوراني  ومع
واتج وتحويل التلقيم مواد لتحضير د .الن د يقتضي وق ة تعقي اس عملي  طيف قي
وم ذرات ه اليوراني ا أي إدراج ومركبات ن تكنولوجي ات م زر تكنولوجي  اللي

 .المتاحة المتعددة

نظم -٧-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا ي الستخدامھا خصيص  ف
 .بالليزر اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

ين في الليزر باستخدام اإلثراء لعمليات الحالية النظم تندرج   ا فئت نظم : وھم  ال
وم بخار ھو العملية وسيط فيھا يكون التي ذري، اليوراني ك ال ي وتل  يكون الت
ة وسيط فيھا ات أحد بخار ھو العملي وم مرّكب ً  الممزوج اليوراني ا از أحيان  بغ
  :يلي ما العمليات ھذه لمثل الشائعة الرموز وتشمل .أخرى بغازات أو آخر

 ذري اري ال الليزر البخ ري ب ل النظي ى الفص ة األول أو  AVLIS(الفئ
SILVA(؛  

 ي  – الفئة الثانية الليزر الجزيئ ، )MOLISأو  MLIS(الفصل النظيري ب
ك ائي و بما في ذل زري االنتق ق التنشيط اللي ائي عن طري التفاعل الكيمي

   ..)CRISLA(النظيري 

راء مصانع في المستخدمة والمكّونات والمعدات النظم وتشمل    باستخدام اإلث
زر ا اللي ي م زة) أ( :يل يم أجھ ار لتلق ز بخ وم فل أيين( اليوراني وئي للت  الض
 أو الضوئي للتفكيك( اليورانيوم مرّكبات أحد بخار لتلقيم أجھزة أو) االنتقائي
ث يط/الح ائي التنش ائي االنتق زة) ب( ؛)الكيمي ع أجھ ز لجم ـوم فل  اليورانيـ
رى ـد المث ي والمستنفـ ـل ف ـج’ شكــ ات’ و‘ نواتـ بة‘ مخلف ة بالنس ى، للفئ  األول
ة أو المفصولة والمستنفد المثرى اليورانيوم مركباتال لجمع وأجھزة  المتفاعل

ات’و شكل في البسيطة والمواد‘ نواتج’ شكل في ة بالنسبة‘ مخلف ة؛ للفئ  الثاني
ائي الحث أجل من بالليزر معالجة نظم) ج( واع االنتق وم ألن  ؛٢٣٥-اليوراني



 

 

 إيضاحية ملحوظة  

ى نحو مباشر،    ذا الجزء، عل يالمس العديد من البنود التي يرد سردھا في ھ
ادس  ون من س ي تتك ة الت ازات المعالج وم، أو غ ز اليوراني ائل فل اَر أو س بخ
ازات  وم وغ د اليوراني ادس فلوري از س ن غ اً م وم، أو مزيج د اليوراني فلوري

رى. طح المال أخ ع األس نع جمي د وُتص ادس فلوري وم أو س ة لليوراني مس
ذه  ل ھ ة التآكل أو ُتحمى بمث ى مقاوم ادرة عل واد ق وم بالكامل من م اليوراني

زر، تشمل  المواد. راء باستخدام اللي ردات اإلث ق بمف وألغراض الجزء المتعل
بائك  وم أو س ز اليوراني ة التآكل ببخار أو سائل فل ى مقاوم ادرة عل واد الق الم

وم الغرافي ى اليوراني ادرة عل واد الق ا الم الوم؛ أم االيتريوم والتنت ي ب ت المطل
ل  ر القاب مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم فتشمل النحاس، والفوالذ غي
وي  ي تحت بائك الت وم، والنيكل أو الس بائك األلوميني وم، وس للصدأ، واأللوميني

ية المفلورة من النيكل، والبوليمرات الھيدروكربون ٪٦٠على نسبة ال تقل عن 
 فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم.

د .النواتج وتحويل التلقيم مواد لتحضير ومعدات )د( د يقتضي وق ة تعقي  عملي
ات من تكنولوجيا أي إدراج ومركباته اليورانيوم ذرات طيف قياس  تكنولوجي
 .المتاحة المتعددة الليزرية والبصريات الليزر

 إيضاحية ملحوظة  

ذا في سردھا يرد التي البنود من العديد يالمس   ى الجزء، ھ  مباشر، نحو عل
ز سائل أو بخارَ  وم، فل ي المعالجة غازات أو اليوراني  سادس من تتكون الت
د وم، فلوري ً  أو اليوراني ا ن مزيج از م ادس غ د س وم فلوري ازات اليوراني  وغ
 أو اليورانيوم مع مباشر تالمس في تكون التي األسطح جميع وُتصنع .أخرى
ادس د س وم فلوري ل اليوراني ن بالكام واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم  أو التآك
 باستخدام اإلثراء بمفردات المتعلق الجزء وألغراض .المواد ھذه بمثل ُتحمى

زر، مل اللي واد تش ادرة الم ى الق ة عل ل مقاوم ار التآك ائل أو ببخ ز س  فل
بائك أو اليورانيوم وم س ي الغرافيت اليوراني االيتريوم المطل الوم؛ ب ا والتنت  أم

وم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على القادرة المواد  النحاس، فتشمل اليوراني
بائك اس، وس والذ النح ر والف ل غي دأ، القاب وم، للص يد واأللوميني  وأكس

بائك أو والنيكل األلومينيوم، وسبائك ،األلومينيوم ل ال التي الس ا تق  نسبة فيھ
ل ن ٪٦٠ عن النيك ا م وليمرات ،وزنھ ة والب ورة الھيدروكربوني ورة المفل  فل
 .اليورانيوم فلوريد سادس مقاومة على والقادرة كاملة

 )AVLISنظم تبخير اليورانيوم (    -١-٧-٥

ة أو مصممة نظم   ً  معدَّ ة مخانق على تحتوي اليورانيوم، لتبخير خصيصا  عالي
 الھدف على مسلّطة بقدرة اإللكترونية األشعة بحزم المسح أو لإلنصال القدرة

 .سم/كيلوواط ٢٫٥ عن تقل ال

 )الذري البخار على القائمة األساليب( اليورانيوم تبخير نظم    -١-٧-٥

ة أو مصممة نظم   ً  معدَّ راء في الستخدامھا اليورانيوم فلز لتبخير خصيصا  اإلث
 .بالليزر

 ملحوظة إيضاحية  

ن أن   وي  يمك نظمتحت ذه ال انق  ھ ى مخ درةعل ة الق ح عالي  لإلنصال أو المس



 

 

قدرة (ال تقل عن  وتصمم بحيث تحققاإللكترونات  األشعة اإللكترونيةبحزم 
ى الھدف عن كيلوواط)  ١ لّطة عل وم مس ز اليوراني د بخار فل ا يكفي لتولي بم

 كيلوواط/سم. ٢٫٥ال تقل عن . بالمعدل المطلوب  لعملية اإلثراء بالليزر

 )AVLISنظم مناولة فلز اليورانيوم السائل (    -٢-٧-٥

ة أو مصممة السائل الفلز لمناولة نظم ھي   ً  معدَّ  المصھور لليورانيوم خصيصا
 .لھا الالزمة التبريد ومعدات بوتقات من وتتكون سبائكه، أو

 إيضاحية ملحوظة  

ُتصنع البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصھور   
أو سبائكه من مواد ذات قدرة مناسبة على مقاومة التآكل والحرارة، أو ُتحمى 

واد. ذه الم ل ھ ي  بمث ت المطل الوم، والغرافي بة التنت واد المناس مل الم وتش
ة  ادرة (أنظر الوثيق يد أخرى أرضية ن ي بأكاس االيتريوم، والغرافيت المطل ب

INFCIRC/254/Part 2 .لة)) أو خالئط منھا  (بصيغتھا المعدَّ

ز مناولة ومكونات نظم  -٢-٧-٥ وم فل ة األساليب( البخار أو السائل اليوراني  القائم
 )الذري البخار على

ائل لمناولةھي نظم    ز الس ة خصيصاً  الفل دَّ ةمصممة أو مع وم  لمناول اليوراني
أو بخار فلز اليورانيوم لالستخدام ، المصھورالمصھور أو سبائك اليورانيوم 

 ً نظم.  في اإلثراء بالليزر أو مكونات مصممة أو معدة خصيصا ك ال نظم لتل ال
 .لالزمة لھاوتتكون من بوتقات ومعدات التبريد ا

 إيضاحية ملحوظة  

ن   ون أن يمك م تتك ة نظ ز مناول وم فل ائل اليوراني ن الس ات م دات بوتق  ومع
 . لھا الالزمة التبريد

 إيضاحية ملحوظة  

وم    س اليوراني ي تالم رى الت ام األخ ذا النظ زاء ھ ات وأج نع البوتق وتص
ز  سبائكهالمصھور أو  وم المصھور، أو بخار فل بائك اليوراني ومس ، اليوراني

ذه  من مواد ذات قدرة مناسبة على مقاومة التآكل والحرارة، أو ُتطلى بمثل ھ
واد. ن أنو الم ي  يمك ت المطل الوم، والغرافي بة التنت واد المناس مل الم تش

ة  ادرة (انظر الوثيق ي بأكاسيد أخرى أرضية ن بااليتريوم، والغرافيت المطل
INFCIRC/254/Part 2  ((لة   أو خالئط منھا.(بصيغتھا المعدَّ

 



 

 

 )AVLIS فلز اليورانيوم (‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع     -٣-٧-٥

ي   ات ھ ع مجمع واتج’ تجمي ات’و‘ ن ممة‘ مخلف ّدة أو مص ً  مع ا ز خصيص  لفل
 .الصلب أو السائل الشكل في اليورانيوم

 إيضاحية ملحوظة  

ادرة مواد من المجمعات ھذه مكونات ُتصنع   ى ق ة عل  والتآكل الحرارة مقاوم
االيتريوم المطلي الغرافيت مثل( اليورانيوم فلز سائل أو ببخار الوم أو ب ) التنت
ى أو ل ُتطل ذه بمث واد، ھ وز الم مل أن ويج ب، تش وازم، وصمامات، أنابي  ول
ب’و الت ،‘ميازي ة، ووص ادالت تغذي رارة، ومب واح ح ع وأل ة تجمي  خاص

اليب ل بأس ي الفص تاتي أو المغنطيس ر أو اإللكتروس ك غي ن ذل اليب م  أس
 .الفصل

(األساليب القائمة على فلز اليورانيوم ‘ مخلفات’و‘ نواتج’مجمعات تجميع   -٣-٧-٥
 )AVLIS ( البخار الذري)

ي   ات ھ ع مجمع واتج’ تجمي ات’و‘ ن ممة‘ مخلف ّدة أو مص ً  مع ا ز خصيص  لفل
 .الصلب أو السائل الشكل في اليورانيوم

 إيضاحية ملحوظة  

ى قادرة مواد من المجمعات ھذه مكونات ُتصنع   ة عل  والتآكل الحرارة مقاوم
الوم أو بااليتريوم المطلي الغرافيت مثل( اليورانيوم فلز سائل أو ببخار ) التنت
ى أو ل ُتطل ذه بمث واد، ھ ب، تشمل أن ويجوز الم وازم، وصمامات، أنابي  ول
ب’و الت ،‘ميازي ة، ووص ادالت تغذي رارة، ومب واح ح ع وأل ة تجمي  خاص

اليب ل بأس ي الفص تاتي أو المغنطيس ر أو اإللكتروس ك غي ن ذل اليب م  أس
 .الفصل

 )AVLISحاويات وحدات الفصل (  -٤-٧-٥

ّدة أو مصممة الشكل مستطيلة أو أسطوانية أوعية ھي   ً  مع واء خصيصا  الحت
ز بخار مصدر وم، فل ق اليوراني ة، األشعة حزم ومخن ات اإللكتروني  ومجمع

 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’

 إيضاحية ملحوظة  

ذ من وافر عدد بھا الحاوياتھذه    ة بوصالت الخاصة المناف اء التغذي  بالكھرب
زر، ألشعة وصمامات والمياه، غ، لمضخات وتوصيالت اللي زة التفري  وأجھ
زة أعطال لتشخيص ا األجھ ا .ومراقبتھ م كم ا ت وّخي فيھ درة ت ى الق تح عل  الف
 .الداخلية المكونات تجديد إتاحة أجل من واإلغالق

 (األساليب القائمة على البخار الذري) )AVIS(حاويات وحدات الفصل     -٤-٧-٥

ّدة أو مصممة الشكل مستطيلة أو أسطوانية أوعية ھي   ً  مع واء خصيصا  الحت
ز بخار مصدر وم، فل ق اليوراني ة، األشعة حزم ومخن  ومجمعات اإللكتروني

 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’

 إيضاحية ملحوظة  

ة بوصالت الخاصة المنافذ من وافر عدد بھا الحاوياتھذه    اء التغذي  بالكھرب
زر، ألشعة وصمامات والمياه، غ، لمضخات وتوصيالت اللي زة التفري  وأجھ
زة أعطال لتشخيص ا األجھ ا .ومراقبتھ م كم ا ت وّخي فيھ درة ت ى الق تح عل  الف
 .الداخلية المكونات تجديد إتاحة أجل من واإلغالق



 

 

 )MLISفوھات التمدد النفاثة فوق الصوتية (    -٥-٧-٥

ة أو مصممة صوتية فوق نفاثة تمدد فوھات ھي   دَّ ً  مع د خصيصا زيج لتبري  م
ه الحاملة والغازات اليورانيوم فلوريد سادس ى ل ن ١٥٠ إل ل، أو كلف  وھي أق
 .اليورانيوم فلوريد بسادس التآكل مقاومة على قادرة

 (األساليب الجزيئية) )MILS(فوھات التمدد فوق الصوتية     -٥-٧-٥

ة أو مصممة الصوتي فوق للتمدد نفاثة فوھات ھي   ً  معدَّ  مزيج لتبريد خصيصا
ة والغازات اليورانيوم فلوريد سادس ه الحامل ى ل ن ١٥٠ ال  درجة ١٢٣( كلف
ى قادرة وھي أقل، أو )الصفر تحت مئوية ة عل د بسادس التآكل مقاوم  فلوري

 .اليورانيوم

عات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم (   -٦-٧-٥  ) MLISمجمِّ

ي   ات ھ ة أو مصممة مجمع دَّ ً  مع ا واتج خصيص امس لن د خ وم فلوري  اليوراني
لبة، ألف الص ن وتت ات م حية مجمِّع دمية أو مرش ة، أو ص ة أو حلزوني  توليف
ذي الوسط في التآكل مقاومة على قادرة منھا، وي ال ى يحت د خامس عل  فلوري

 .اليورانيوم فلوريد سادس/اليورانيوم

 (األساليب الجزيئية) )MLIS( ‘المخلفات’أو ‘ النواتج’مجمعات    -٦-٧-٥

ً  معدة أو مصممة أجھزة أو مكونات   وم نواتج مواد لجمع خصيصا  أو اليوراني
  .الليزر بضوء إضاءتھا بعد اليورانيوم مخلفات مواد

 ملحوظة إيضاحية  

ى    ي عل تساعد مجمعات النواتج في أحد أمثلة الفصل النظيري بالليزر الجزيئ
وم تجميع د اليوراني واتج خامس فلوري ة خصيصاً لن  مجمعات مصممة أو معدَّ
مجمعات  ويمكن أن تتكون .المثرى اليورانيوم فلوريد لخامس الصلبة، المادة

ة خصيصاً  ألف  النواتجمصممة أو معدَّ خامس فلوريد اليورانيوم الصلبة، وتت
ا، وم ة منھ ة، أو توليف حية أو صدمية أو حلزوني ات مرش يجب  أن ن مجمِّع

د  تكون ى خامس فلوري وي عل قادرة على مقاومة التآكل في الوسط الذي يحت
 اليورانيوم/سادس فلوريد اليورانيوم.

 (MLIS)ملة له ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحا    -٧-٧-٥

ي    اغطاتھ ممة ض ة أو مص دَّ ً  مع ا زيج خصيص ادس لم د س  فلوري
ل للتشغيل ومصممة له، الحاملة الغازات/اليورانيوم  أوساط في األجل الطوي
وي ى تحت ادس عل د س وم فلوري نع .اليوراني ا وُتص ة مكوناتھ از المالمس  لغ
ة ن المعالج واد م ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم د بسادس التآك وم فلوري  أو اليوراني

ه     -٧-٧-٥ ة ل ازات الحامل د اليورانيوم/الغ ادس فلوري اغطات س  (MLIS)ض
 (األساليب الجزيئية)

ي    اغطاتھ ممة ض ة أو مص دَّ ً  مع ا زيج خصيص ادس لم د س  فلوري
ل للتشغيل ومصممة له، الحاملة الغازات/اليورانيوم  أوساط في األجل الطوي
وي ى تحت ادس عل د س وم فلوري نع .اليوراني ا وُتص ة مكوناتھ از المالمس  لغ



 

 

واد من المعالجة .المواد ھذه بمثل ُتحمى ادرة م ى ق ة عل ل مقاوم د بسادس التآك وم فلوري  أو اليوراني
 .المواد ھذه بمثل ُتحمى

 (MLIS)سدادات العمود الدوار     -٨-٧-٥

ة أو المصممة الدوار العمود سدادات ھي   دَّ ة بتوصيالت خصيصاً، المع  تغذي
دة يوصل الذي العمود إغالق أجل من للسدادات، تصريف وتوصيالت  األعم
دوارة اغطات ال ات للض غيل بمحرك مان التش ة لض دادات موثوقي ع الس  ومن
ع أو الخارج إلى المعالجة غاز تسرب واء تسرب من ى الھ ة إل  الضاغط غرف
 .له الحاملة الغازات/اليورانيوم فلوريد بسادس المليئة الداخلية

 (األساليب الجزيئية) )MLIS( العمود الدوارسدادات     -٨-٧-٥

ة أو المصممة الدوار العمود سدادات ھي   دَّ ة بتوصيالت خصيصاً، المع  تغذي
 األعمدة يوصل الذي العمود إغالق أجل من للسدادات، تصريف وتوصيالت
دوارة اغطات ال ات للض غيل بمحرك مان التش ة لض دادات موثوقي ع الس  ومن
واء تسرب منع أو الخارج إلى المعالجة غاز تسرب ى الھ ة إل  الضاغط غرف
 .له الحاملة الغازات/اليورانيوم فلوريد بسادس المليئة الداخلية

 ) MLISنظم الفلورة (    -٩-٧-٥

ي   م ھ ممة نظ ة أو مص دَّ ً  مع ا ورة خصيص امس لفل د خ وم فلوري  اليوراني
 ).الغاز( اليورانيوم فلوريد وسادس) الصلب(

 إيضاحية ملحوظة  

وم فلوريد خامس مسحوق لفلورة مصممة النظمھذه    ذي اليوراني تم ال ه ي  جمع
واتج، حاويات في جمعه ثم ومن اليورانيوم فلوريد سادس إلى تحويله بغية  للن
د  MLIS وحدات إلى تلقيم كمادة لنقله أو نللمزي راء م يويجوز،  .اإلث  أحد ف

ري الفصل نظام داخل الفلورة تفاعل إجراء النھج، تم بحيث النظي  التفاعل ي
تعادة رة واالس ارج مباش ات خ واتج’ مجمِّع ا  ‘.الن ن،كم ي يمك ج ف ر، نھ  آخ

 وعاء إلى‘ النواتج’ مجمِّعات من اليورانيوم فلوريد خامس مسحوق نقل/سحب
ب ل مناس ل( للتفاع ل مث اع ذي مفاع ائع، ق ل أو م ي، مفاع رج أو حلزون  ب
 الفلور ونقل لخزن معدات النھجين كال في وُتستخدم .الفلورة بغرض) متوھج

ره أو( ن غي ل م ورة عوام بة الفل ع) المناس ادس ولجم د س وم فلوري  اليوراني
 .ونقله

 (األساليب الجزيئية) )MLIS(نظم الفلورة     -٩-٧-٥

ي   م ھ ممة نظ ة أو مص دَّ ً  مع ا ورة خصيص امس لفل د خ وم فلوري  اليوراني
 ).الغاز( اليورانيوم فلوريد وسادس) الصلب(

 إيضاحية ملحوظة  

وم فلوريد خامس مسحوق لفلورة مصممة النظمھذه    ذي اليوراني تم ال ه ي  جمع
 للنواتج، حاويات في جمعه ثم ومن اليورانيوم فلوريد سادس إلى تحويله بغية
نللمزيد  MLIS وحداتإلى  تلقيم كمادة لنقله أو راء م يويجوز،  .اإلث  أحد ف

ري الفصل نظام داخل الفلورة تفاعل إجراء النھج، تم بحيث النظي  التفاعل ي
تعادة رة واالس ارج مباش ات خ واتج’ مجمِّع ا  ‘.الن ن،كم ي يمك ج ف ر، نھ  آخ

حب ل/س حوق نق امس مس د خ وم فلوري ن اليوراني ات م واتج’ مجمِّع ى‘ الن  إل
 برج أو حلزوني، مفاعل أو مائع، قاع ذي مفاعل مثل( للتفاعل مناسب وعاء
 الفلور ونقل لخزن معدات النھجين كال في وُتستخدم .الفلورة بغرض) متوھج

ره أو( ن غي ل م ورة عوام بة الفل ع) المناس ادس ولجم د س وم فلوري  اليوراني
 .ونقله



 

 

 ) MLISالمطيافات الكتلية لسادس فلوريد اليورانيوم ومصادر أيوناته (  -١٠-٧-٥

ة أو مصممة األقطاب رباعية أو مغنطيسية كتلية مطيافات ھي    خصيصاً، معدَّ
ات أخذ على قادرة واد من‘ مباشرة’ عين يم م واتج’ أو التلق ات’ أو‘ الن ‘ المخلف
ة المجاري من د لسادس الغازي وم فلوري ز. اليوراني ة بالخصائص وتتمي  التالي
 :كلھا

 ؛٣٢٠ على تزيد الكتلة قياس وحدة تبيان دقة -١  

ادر -٢   ة مص ل ذات أيوني ات أو ھياك نوعة بطان ن مص روم م  أو النيك
 بالنيكل؛ مطلية أو المونل

 اإللكتروني؛ بالرجم تأيين مصادر -٣  

 .النظيري للتحليل مناسب تجميع نظام -٤  

ه   -١٠-٧-٥ ادر أيونات وم ومص د اليوراني ادس فلوري ة لس ات الكتلي المطياف
)MLIS((األساليب الجزيئية)  

ي   ات ھ ة مطياف ية كتلي ة أو مغنطيس اب رباعي ممة األقط ة أو مص دَّ  مع
ادرة خصيصاً، ى ق ذ عل ات أخ واد من "مباشرة" عين يم م واتج أو التلق  أو الن
ات ة المجاري من المخلف د لسادس الغازي وم، فلوري ز اليوراني ا بكل وتتمي  م

 :كلھا التالية بالخصائص: يلي

ان دقة على قادرة -١   دة تبي اس وح ة  قي ة الكتل د الذري ى تزي ات عل  أيون
ر، أو الذرية الكتلة وحدات من وحدة ٣٢٠ تبلغ ا أكب درة ولھ ى ق  عل

 ؛٣٢٠ في واحد جزء على تزيد التحليل

 سبائك أو النيكل من مصنوعة بطانات أو ھياكل ذات أيونية مصادر -٢  
ا، من ٪٦٠ عن النيكل نسبة فيھا تقل ال التي والنحاس النيكل  وزنھ
ل أو النيكروم المواد؛ بھذه محمية أو والكروم النيكل سبائك أو  المون
 ؛بالنيكل مطلية أو

 اإللكتروني؛ بالرجم تأيين مصادر -٣  

 .النظيري للتحليل مناسب تجميع نظامب مزودة -٤  

 (MLIS)نظم التغذية/نظم سحب النواتج والمخلفات   -١١-٧-٥

ي   م ھ دات أو نظ ة مع ممة معالج ة أو مص دَّ َ  مع ا انع خصيص راء لمص  اإلث
واد من مصنوعة ادرة م ى ق ة عل د بسادس التآكل مقاوم وم فلوري  أو اليوراني
  :يلي ما وتشمل المواد، ھذه بمثل مطلية

 

ات  -١١-٧-٥ واتج والمخلف حب الن ة/نظم س م التغذي اليب  (MLIS) نظ (األس
 الجزيئية)

ي   م ھ دات أو نظ ة مع ممة معالج ة أو مص دَّ َ  مع ا انع خصيص راء لمص  اإلث
واد من مصنوعة ادرة م ى ق ة عل د بسادس التآكل مقاوم وم فلوري  أو اليوراني
 :يلي ما وتشمل المواد، ھذه بمثل مطلية



 

 

ات  أ)(   ي يم، ُمَحمِّ د، أو تلق م أو مواق تخدم نظ ر ُتس ادس لتمري د س  فلوري
 اإلثراء؛ عملية إلى اليورانيوم

الت )ب(   ة من ُمحوِّ ة الحال ى الغازي ة إل اردة مصائد أو( الصلبة الحال ) ب
ة من اليورانيوم فلوريد سادس سحب في ُتستخدم راء عملي ه اإلث  لنقل

 تسخينه؛ عند ذلك بعد

ات )ج(   ليد محط ييل أو تص تخدم تس ي ُتس حب ف ادس س د س  فلوري
 الشكل إلى وتحويله ضغطه طريق عن اإلثراء عملية من اليورانيوم
 الصلب؛ أو السائل

ات )د(   واتج’ محط ات’ أو‘ ن ل‘ مخلف ادس لنق د س وم فلوري ى اليوراني  إل
 .حاويات

ات )أ(   ي يم، ُمَحمِّ ران، أو تلق م أو أف تخدم نظ ر ُتس ادس لتمري د س  فلوري
 اإلثراء؛ عملية إلى اليورانيوم

الت )ب(   ة من ُمحوِّ ة الحال ى الغازي ة إل اردة مصائد أو( الصلبة الحال ) ب
ة من اليورانيوم فلوريد سادس سحب في ُتستخدم راء عملي ه اإلث  لنقل

 تسخينه؛ عند ذلك بعد

ات )ج(   ليد محط ييل أو تص تخدم تس ي ُتس حب ف ادس س د س  فلوري
 الشكل إلى وتحويله ضغطه طريق عن اإلثراء عملية من اليورانيوم
 الصلب؛ أو السائل

ات )د(   واتج’ محط ات’ أو‘ ن ل‘ مخلف ادس لنق د س وم فلوري ى اليوراني  إل
 .حاويات

 (MLIS)نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له   -١٢-٧-٥

ة أو مصممة معالجة نظمھي    ً  معدَّ د سادس لفصل خصيصا وم فلوري  اليوراني
ة الغازات تكون أن ويمكن .له الحاملة الغازات عن روجين ھي الحامل  أو النت

 .أخرى غازات أو األرغون

 إيضاحية ملحوظة  

 :مثل معدات النظم ھذه تشمل أن يجوز  

د درجات حرارة منخفضة  مبادالت (أ)   حرارة وأجھزة فصل تعمل عن
ى  د درجات حرارة تصل إل ى العمل عن درجة  ١٢٠جداً قادرة عل

 مئوية تحت الصفر أو أقل،

أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة على  (ب)  

ه   -١٢-٧-٥ ة ل ازات الحامل د اليورانيوم/الغ ادس فلوري ل س م فص  (MLIS)نظ
 (األساليب الجزيئية)

ة أو مصممة معالجة نظمھي    ً  معدَّ د سادس لفصل خصيصا وم فلوري  اليوراني
ة الغازات تكون أن ويمكن .له الحاملة الغازات عن روجين ھي الحامل  أو النت

 .أخرى غازات أو األرغون

 إيضاحية ملحوظة  

 :مثل معدات النظم ھذه تشمل أن يجوز  

د درجات حرارة منخفضة  مبادالت (أ)   حرارة وأجھزة فصل تعمل عن
ى  د درجات حرارة تصل إل ى العمل عن ن ١٥٣-جداً قادرة عل  كلف

 أو أقل، )درجة مئوية تحت الصفر ١٢٠(



 

 

ة تحت الصفر أو  ١٢٠توليد درجات حرارة تصل إلى  درجة مئوي
 أقل،

د أو مص (ج)   ل عن ى العم ادرة عل وم ق د اليوراني اردة لسادس فلوري ائد ب
 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل. ٢٠درجات حرارة تصل إلى 

أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة جداً قادرة على  (ب)  
ى  رارة تصل إل ات ح د درج ن ١٥٣-تولي ة  ١٢٠( كلف ة مئوي درج

 أو أقل، )الصفرتحت 

ى  )ج(   ادرة عل اردة ق ى أو مصائد ب د درجات حرارة تصل إل العمل عن
ل ٢٠ فر أو أق ت الص ة تح ة مئوي د  درج ادس فلوري د س تجمي

 .اليورانيوم

 .والغاز الحامل يمكن أن يكون غاز النيتروجين أو األرغون أو غازاً آخر  

 )CRISLAو  MLISو  AVLISنظم الليزر (  -١٣-٧-٥

ي   زرات ھ م أو لي ة نظ ممة ليزري ة أو مص دَّ ً  مع ا ل خصيص ائر لفص  نظ
 .اليورانيوم

 إيضاحية ملحوظة  

راء بعمليات يتعلقفيما    زر، باستخدام اإلث زر يشمل اللي ه اللي ة ومكوناُت  الھام
اتِ  ددةَ  المكون ي المح ة ف يغتھا( INFCIRC/254/Part 2 الوثيق ة بص  ).المعّدل

وعين من AVLIS بعملية الخاص الليزر نظام يتكون ماوعادة  زر من ن  :اللي
زر النحاس بخارليزر  ا  .الصبغي واللي زر نظامأم  MLIS في المستخدم اللي
زر من عادة فيتكون اني لي يد ث ون أكس زر أو الكرب ة اكزيمر لي  ضوئية وخلي
ددة رق متع ا ذات الط ي دوارة مراي ا ف ي .نھايتيھ زرات وتقتض م أو اللي  نظ
ا في المستخدمة الليزر ين كلت ذبات مثبت وجود العمليت  ألغراض الطيف لذب
 .طويلة زمنية لفترات التشغيل

 )CRISLAو  MLISو  AVLIS(نظم الليزر   -١٣-٧-٥

ي   زرات ھ م أو لي ة نظ ممة ليزري ة أو مص دَّ ً  مع ا ل خصيص ائر لفص  نظ
 .اليورانيوم

 إيضاحية ملحوظة  

راء بعمليات يتعلق فيما   زر، باستخدام اإلث زر يشمل اللي ه اللي ة ومكوناُت  الھام
اتِ  ددةَ  المكون ي المح ة ف ة بصيغتھا( INFCIRC/254/Part 2 الوثيق  ).المعّدل

ة الخاص الليزر نظام يتكون ما وعادة وعين من AVLIS بعملي زر من ن  اللي
ن ات م ة ضوئية مكون ى وإلكتروني واء عل تحكم الس ي لل عاع ف عة أو ش  )أش

زر ه اللي ا( ونقل ى) نقلھ ة إل ل  غرف ري الفص ار النظي اس بخ زر النح  واللي
ة األساليب MLIS في المستخدم الليزر نظام أما .الصبغي ى القائم  البخار عل
ذري ون ال ادة فيتك ن ع زر م ل صبغي لي وع يضخه  للضبط قاب ن آخر ن  م
زرات مثل( الليزر واع أو النحاس بخار لي ة  أن زرات من معين ) الصلبة اللي
اني يد ث ون أكس زر أو الكرب ر لي ة اكزيم وئية وخلي ددة ض رق متع  ذات الط
ا ي دوارة مراي ا ف ن  .نھايتيھ ون أن ويمك ام يتك زر نظ تخدم اللي ي المس  ف

اليب ة األس ام من الجزيئي زر نظ تخدم اللي ي المس ون MLIS ف ادة فيتك ن ع  م



 

 

 متعددة ضوئية وخلية اكزيمر ليزرات  ليزر أو الكربون أكسيد ثاني اتليزر
رق ا ذات الط ي دوارة مراي ا ف زرات وتقتضي .نھايتيھ م أو اللي زر نظ  اللي

تخدمة ي المس ا ف ين كلت ال العمليت لوبين ك ود األس ت وج ت مثب ذبات تثبي  ذب
 .طويلة زمنية لفترات التشغيل ألغراض الطيف

نظم -٨-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا تخدامھا خصيص ي الس  ف
 البالزمي بالفصل اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

ال    ر مج وم عب ات اليوراني ا أيون ر بالزم ي، تم ـة الفصل البالزم ي عمليــ ف
ـوم وني لليورانيـ رنين األي ة ال ى ذبذب بطه عل تم ض ائي ي ث  ٢٣٥-كھرب بحي

ة. داراتھا اللولبي ر م زداد قط يلي وي و تفض ى نح ة عل توعب الطاق تم  تس وي
ر  رة القط ارات الكبي ات ذات المس اس األيون رى احتب اتج مث اج ن إلنت

وم،  .٢٣٥-باليورانيوم أيين بخار اليوراني أما البالزما، التي تتكون عن طريق ت
تج  درة ين غ ذات مجال مغنطيسي عالي الق رة تفري فيجري احتواؤھا في حجي

ة  باستخدام مغنطيس فائق التوصيل. وتشمل النظم التكنولوجية الرئيسية للعملي
ائق نظام توليد بالزما اليورانيوم، و از الفصل المزود بمغنطيس ف نموذج جھ

ة  ة))، ونظم  INFCIRC/254/Part 2التوصيل (أنظر الوثيق (بصيغتھا المعدل
 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’سحب الفلزات بغرض جمع 

نظم -٨-٥ دات ال ات والمع ة أو المصممة والمكون دَّ ً  المع ا ي الستخدامھا خصيص  ف
 البالزمي بالفصل اإلثراء مصانع

 تمھيدية ملحوظة  

ال    ر مج وم عب ات اليوراني ا أيون ر بالزم ي، تم ـة الفصل البالزم ي عمليــ ف
ـوم وني لليورانيـ رنين األي ة ال ى ذبذب بطه عل تم ض ائي ي ث  ٢٣٥-كھرب بحي

ة. داراتھا اللولبي ر م زداد قط يلي وي و تفض ى نح ة عل توعب الطاق تم  تس وي
ات اج ن ر إلنت رة القط ارات الكبي ات ذات المس اس األيون رى احتب ج مث

وم،  .٢٣٥-باليورانيوم أيين بخار اليوراني أما البالزما، التي تتكون عن طريق ت
تج  درة ين غ ذات مجال مغنطيسي عالي الق فيجري احتواؤھا في حجيرة تفري

وتشمل النظم التكنولوجية الرئيسية للعملية  باستخدام مغنطيس فائق التوصيل.
ائق  نظام توليد بالزما اليورانيوم، ونموذج جھاز الفصل المزود بمغنطيس ف

ة  ة))، ونظم  INFCIRC/254/Part 2التوصيل (أنظر الوثيق (بصيغتھا المعدل
 ‘.المخلفات’و‘ النواتج’سحب الفلزات بغرض جمع 

 اليورانيوم بالزما توليد نظم    -٣-٨-٥

ي   م ھ ممة نظ ة أو مص دَّ ً  مع ا د خصيص ا لتولي وم، بالزم ن اليوراني  أن يمك
وي ى تنط انق عل ة مخ درة عالي ال الق ح أو لإلنص زم المس عة بح  األش

 .سم/كيلوواط ٢٫٥ عن تزيد الھدف على مسلّطة بقدرة اإللكترونية

 اليورانيوم بالزما توليد نظم    -٣-٨-٥

ي   م ھ ممة نظ ة أو مص دَّ ً  مع ا د خصيص ا لتولي وم، بالزم ن اليوراني  أن يمك
وي ى تنط انق عل ة مخ درة عالي ال الق ح أو لإلنص زم المس عة بح  األش

 الستخدامھا سم/كيلوواط ٢٫٥ عن تزيد الھدف على مسلّطة بقدرة اإللكترونية
 .البالزما توليد محطات في



 

 

 السائل اليورانيوم فلز مناولة نظم    -٤-٨-٥

ة أو مصممة السائل الفلز لمناولة نظم ھي   ً  معدَّ  المصھور لليورانيوم خصيصا
 .لھا الالزمة التبريد ومعدات بوتقات من وتتكون سبائكه، أو

 إيضاحية ملحوظة  

ُتصنع البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصھور   
أو سبائكه من مواد ذات قدرة مناسبة على مقاومة التآكل والحرارة، أو ُتحمى 

واد. ذه الم ل ھ ي  بمث ت المطل الوم، والغرافي بة التنت واد المناس مل الم وتش
االيتريوم ة ب ادرة (أنظر الوثيق يد أخرى أرضية ن ي بأكاس ، والغرافيت المطل

INFCIRC/254/Part 2 .لة)) أو خالئط منھا  (بصيغتھا المعدَّ

 يونيه/حزيران ١٤ منذ - تستخدم تعد لم[ السائل اليورانيوم فلز مناولة نظم    -٤-٨-٥
٢٠١٣[ 

ة أو مصممة السائل الفلز لمناولة نظم ھي   ً  معدَّ  المصھور لليورانيوم خصيصا
 .لھا الالزمة التبريد ومعدات بوتقات من وتتكون سبائكه، أو

 إيضاحية ملحوظة  

ُتصنع البوتقات وأجزاء ھذا النظام األخرى التي تالمس اليورانيوم المصھور   
رارة، أو  ل والح ة التآك ى مقاوم بة عل درة مناس واد ذات ق ن م بائكه م أو س

ي  ُتحمى بمثل ھذه المواد. الوم، والغرافيت المطل وتشمل المواد المناسبة التنت
ة  ادرة (أنظر الوثيق ي بأكاسيد أخرى أرضية ن بااليتريوم، والغرافيت المطل

INFCIRC/254/Part 2 .لة)) أو خالئط منھا  (بصيغتھا المعدَّ

 النظائر لفصل كھرمغنطيسية أجھزة    -١-٩-٥

ة أو مصممة النظائر لفصل كھرمغنطيسية أجھزة ھي   دَّ ً  مع  لفصل خصيصا
 :يلي ما وتشمل ومكوناتھا، ومعداتھا اليورانيوم، نظائر

 األيونات مصادر )أ(  

ردة مصادر ھي     ددة أو مف ات متع وم أليون ة أو مصممة اليوراني دَّ  مع
اً، ون خصيص ن تتك ار مصدرٍ  م ؤيِّن للبخ ل وم عة، ومعجِّ  وھي أش

ر الفوالذ أو الغرافيت، مثل مناسبة مواد من مبنية ل غي  للصدأ، القاب
ة أشعة تيار توليد على وقادرة النحاس، أو الي أيوني ل ال إجم  عن يق
 .أمبير ملي ٥٠

 [...] 

 النظائر لفصل كھرمغنطيسية أجھزة    -١-٩-٥

ية أجھزة ھي   ة أو مصممة النظائر لفصل كھرمغنطيس دَّ ً  مع  لفصل خصيصا
 :يلي ما وتشمل ومكوناتھا، ومعداتھا اليورانيوم، نظائر

 األيونات مصادر )أ(  

ددة أو مفردة مصادر ھي     ات متع وم أليون ة أو مصممة اليوراني دَّ  مع
ون خصيصاً، ن تتك ار مصدرٍ  م ؤيِّن للبخ ل وم عة، ومعجِّ  وھي أش

ر الفوالذ أو الغرافيت، مثل مناسبة مواد من مبنية ل غي  للصدأ، القاب
ة أشعة تيار توليد على وقادرة النحاس، أو الي أيوني ل ال إجم  عن يق
 .أمبير ملي ٥٠

 [...] 



 

 

 الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل أبراج -١-٦

ثالً    وني الصافي (م والذ الكرب ادل مصنوعة من الف ) ASTM A516أبراج تب
دماً) و ٢٠أمتار ( ٦يتراوح قطرھا بين  ار ( ٩ق ادرة  ٣٠أمت دماً)، وتكون ق ق

ن  ل ع غط ال يق روف ض ي ظ ل ف ى أن تعم كال ( ٢عل  ٣٠٠ميجاباس
ملليمترات أو أكثر، وھي  ٦رطل/بوصة مربعة) وتآكل مسموح به في حدود 

ادل  ة تب ل باستخدام عملي اء الثقي اج الم ة خصيصاً إلنت دَّ أبراج مصممة أو مع
 الماء وكبريتيد الھيدروجين.

 الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل أبراج -١-٦

ادل    والذ الكربأبراج تب ثالً مصنوعة من الف ) ASTM A516وني الصافي (م
ر ١٫٥ عن أمتار ٦ن بي قطرھا يقل ال يتراوح ً  ٢٠( مت دما ار ( ٩و )ق  ٣٠أمت

ون دماً)، وتك ادرة ق ى وق ل أن عل ي تعم روف ف غط ظ ل ال ض ن يق  ٢ ع
كال ل ٣٠٠( ميغاباس ة/رط ة، بوص دود  مربع ي ح ه ف موح ب ل مس  ٦وتآك

ر،  رات أو أكث ي ملليمت راجوھ ممة أب ة أو مص دَّ ً  مع ا اج خصيص اء إلنت  الم
 .الھيدروجين وكبريتيد الماء تبادل عملية باستخدام الثقيل

 النشادر توليف وحدات أو محوالت -٩-٦ ]قديمة صيغة توجد ال[

ادر توليف وحدات أو محوالت   دة أو مصممة نش ً  مع اج خصيصا اء إلنت  الم
 .والھيدروجين النشادر تبادل عملية باستخدام الثقيل

 إيضاحية ملحوظة  

روجين( التوليف غاز الوحدات أو المحوالت ھذه تسحب   دروجين النيت ) والھي
ن ود م ادل عم ادر تب دروجين/النش الي الضغط ذي الھي دة أو( الع ادل أعم  تب

ة النشادر وتعاد ،)العالي الضغط ذات الھيدروجين/النشادر ى المولف ود إل  عم
 .التبادل) أعمدة(

ة أو المصممة النظم    -١-١-٧ دَّ ً  المع ل خصيصا زات لتحوي وم خام مرك ى اليوراني  إل
 اليورانيوم أكسيد ثالث

 إيضاحية ملحوظة  

يد ثالث إلى اليورانيوم خام مركزات تحويليمكن    وم أكس ة أوالً  اليوراني  بإذاب
 مذيب باستخدام المنقاة اليورانيل نيترات واستخراج النتريك حامض في الخام

ة أو المصممة النظم    -١-١-٧ دَّ ً  المع ل خصيصا زات لتحوي وم خام مرك ى اليوراني  إل
 اليورانيوم أكسيد ثالث

 إيضاحية ملحوظة  

يد ثالث إلى اليورانيوم خام مركزات تحويليمكن    وم أكس ة أوالً  اليوراني  بإذاب
ام ي الخ امض ف ك ح تخراج النتري رات واس ل نيت اة اليوراني تخدام المنق  باس



 

 

ل فات مث ي الفوس ل الثالث م .البوتي تم ث ل ي رات تحوي ل نيت ى اليوراني ث إل  ثال
يد وم، أكس ا اليوراني ن إم ق ع ز طري زع التركي رات ون ه أو النيت  بمعادلت

ي ما مع األمونيوم يورانات ثاني إلنتاج الغازي النشادر باستخدام ك يل  من ذل
 .وتكليس وتجفيف ترشيح

 ثالث الى اليورانيل نترات تحويل يتم ثم .البوتيل الثالثي الفوسفات مثل مذيب
يد وم، أكس ا اليوراني ن ام ق ع ز طري زع التركي رات ون ه أو النت  بمعادلت

ي ما مع األمونيوم يورانات ثاني نتاجإل الغازي النشادر باستخدام ك يل  من ذل
 .وتكليس وتجفيف ترشيح

 جيم المرفق

 المادية الحماية لمستويات معايير

ع ھو النووية للمواد المادية الحماية منالغرض  -١   داول استخدام من  وت
ة من) أ(٣ الفقرة وتدعو .ترخيص دون من المواد ھذه ادئ وثيق  المب

ة ى التوجيھي اق إل ا االتف ين فيم وّردين ب ى الم تويات عل ة مس  الحماي
وب ا المطل بة تأمينھ وع بالنس واد، لن دات الم ق وللمع ي والمراف  الت
 .الدولية التوصيات مراعاة مع المواد، تلك على تحتوي

 جيم المرفق

 المادية الحماية لمستويات معايير

داول  -١   ع استخدام وت الغرض من الحماية المادية للمواد النووية ھو من
ادئ ٣وتدعو الفقرة  ھذه المواد من دون ترخيص. ة المب (أ) من وثيق

ى  ة إل ىالتوجيھي وّردين عل ين الم ا ب اق فيم ة  االتف تويات حماي مس
يما  لة، ال س ة ذات الص يات الوكال ع توص ق م ا يتف ة بم ة فعال مادي

ة  ي الوثيق واردة ف يات ال ا . INFCIRC/225التوص وب تأمينھ مطل
ك  ى تل وي عل ي تحت ق الت دات والمراف واد، وللمع وع الم بة لن بالنس

 المواد، مع مراعاة التوصيات الدولية.

 


