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الذرية عىل تشجيع تعمل  للطاقة  الدولية  الوكالة 

تيسري  مع  األمان  من  عاٍل  مستوى  بلوغ 

االستخدامات السلمية للطاقة النووية يف جميع أنحاء العامل. 

والوكالة مختصة، مبوجب نظامها األسايس، بأن تضع أو تعتمد 

معايري أمان بقصد حامية الصحة والتقليل إىل أدىن حد من 

األخطار عىل األرواح واملمتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق 

هذه املعايري. والوكالة مفوضة أيضاً، مبوجب نظامها األسايس، 

تيسري  أجل  من  والتقنية  العلمية  املعلومات  تبادل  بتعزيز 

االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

مبواضيع  تتعلق  لألمان  معايري  الوكالة  تضع  الغاية،  ولهذه 

مختلفة، مبا يف ذلك معايري بشأن أمان الترصف يف النفايات 

ملعايري  الوكالة  سلسلة  يف  الصادرة  املعايري،  وهذه  املشعة. 

الكفيلة بتحقيق  العنارص  دولياً حول  األمان، تعكس توافقاً 

التأثريات  الناس من  األمان بغرض حامية  مستوى عاٍل من 

الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة وحامية البيئة. 

كام أطلقت الوكالة سلسلتها الخاصة بالطاقة النوويّة، التي 

تهدف إىل تشجيع أفضل املامرسات يف مجال االستخدامات 

السلمية للتكنولوجيا النووية، وعىل وجه الخصوص يف مجال 

مت هاتان السلسلتان  الترصف يف النفايات املشعة. وقد ُصمِّ

لتكمل كلٌّ منهام األخرى.

 سلسلة معايري األمان الصادرة 
عن الوكالة

مبادئ  الوكالة  عن  الصادرة  األمان  معايري  سلسلة  تحدد 

السيطرة  إىل  الرامية  والتدابري  واملتطلبات  األساسية  األمان 

يف  املشعة  االنبعاثات  وعىل  لإلشعاع  الناس  تعرض  عىل 

إىل  تؤدي  قد  حادثات  وقوع  منع  املعايري  وتتناول  البيئة. 

فقدان السيطرة عىل قلب مفاعل نووي، أو تفاعل متسلسل 

نووي، أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر لإلشعاع، وكيفية 

التخفيف من عواقب مثل هذه األحداث يف حالة وقوعها. 

مت معايري األمان الستخدامها فيام يتعلق باملرافق  وقد ُصمِّ

واألنشطة التي تولِّد مخاطر إشعاعية، مثل املنشآت النووية، 

واستخدامات اإلشعاع واملواد املشعة، ونقل املواد املشعة، 

ثالث  يف  املعايري  وتَصدر  املشعة.  النفايات  يف   والترصف 

فئات وهي:

أساسيات األمان )مبادئ األمان األساسية( التي 
الحامية  ومفاهيم  ومبادئ  لألمان  األسايس  الهدف  تعرض 

واألمان، وتوفِّر األساس ملتطلبات األمان. 

متطلبات األمان التي تحدد الرشوط الواجب اإليفاء بها 
لضامن حامية الناس والبيئة، اآلن أو يف املستقبل عىل حد 

أساسيّات  ومبادئ  غايات  تحكمها  املتطلّبات  وهذه  سواء. 

األمان. ويجب استيفاء تلك املتطلبات؛ فإن مل تُستوَف، يجب 

اتخاذ تدابري لبلوغ أو استعادة مستوى األمان املطلوب. 

أدلة األمان التي توفر توصيات وتوجيهات بشأن كيفية 
املامرسات  تعرض  األدلة  وهذه  األمان.  ملتطلبات  االمتثال 

املامرسات،  أفضل  متزايد  بشكل  وتعكس  الجيدة،  الدولية 

الساعني إىل تحقيق مستويات  وذلك ملساعدة املستخدمني 

عالية من األمان. 

أساس خدمات  الوكالة  الصادرة عن  األمان  معايري  وتشكل 

استعراض األمان التي تقدمها الوكالة للدول األعضاء. وباإلضافة 

إىل ذلك، تُستخَدم هذه املعايري من ِقبَل الوكالة لدعم بناء 

والدورات  الدراسية  املناهج  تطوير  ذلك  يف  مبا  الكفاءات، 

التدريبية.

والنظام األسايس للوكالة يربط عمليات الوكالة مبعايري األمان 

املذكورة، ويقيض بأن تلتزم الدول األعضاء أيضاً بهذه املعايري 

يف العمليات التي تُجرى مبساعدة الوكالة. كام توفر معايري 

األمان الصادرة عن الوكالة الدعم للدول يف الوفاء بالتزاماتها 

املُلزِمة  املتطلبات  تحدد  التي  الدولية،  االتفاقيات  مبوجب 

لألطراف املتعاقدة. 

 سلسلة الطاقة النووية الصادرة 
عن الوكالة

توفر سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة توجيهات 

النووي  الوقود  ودورة  النووية  القوى  بشأن  ومعلومات 

والترصف يف النفايات املشعة وإخراج املرافق من الخدمة، 

املجاالت.  بجميع هذه  ذات صلة  عامة  تشمل موضوعات 

واملعلومات الواردة يف هذه السلسلة مبنيّة عىل خربة ممثيل 

الدول األعضاء املشاركني يف األفرِقة العاملة التقنية. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشجع عىل 
تطبيق معايري األمان وأفضل املامرسات 

للترصف يف النفايات املشعة
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مت هذه السلسلة ملساعدة الدول األعضاء العاكفة  وقد ُصمِّ

عىل تنفيذ أو تخطيط أنشطة نووية، وُوضع هيكلها التنظيمي 

وفقاً للمستويات التالية: 

منشور املبادئ األساسية للطاقة النووية الذي يصف 

منطق ورؤية االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ترشح  التي  النووية  الطاقة  سلسلة  أهداف 
 التوقعات املطلوب تلبيتها يف شتى املجاالت ضمن املراحل 

املختلفة للتنفيذ.

أدلة سلسلة الطاقة النووية التي توفر توجيهات عالية 
املستوى حول كيفية تحقيق مختلف األهداف ذات الصلة 

باالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

التقارير التقنية لسلسلة الطاقة النووية التي تقدم 
معلومات إضافية أكرث إسهاباً الستكامل املوضوعات التي تم 

تناولها يف مواِضع أخرى من سلسلة الطاقة النووية الصادرة 

عن الوكالة.

الوكالة  عن  الصادرة  النووية  الطاقة  سلسلة  تقدم  كام   

والتطوير،  البحث  مجاالت  يف  األعضاء  للدول  املساعدة 

األغراض  يف  النووية  للطاقة  العملية  التطبيقات  عن  فضالً 

 السلمية. ويشمل ذلك أمثلة عملية ودروساً مستفادة ميكن 

استخدامها من ِقبَل عدة جهات من بينها املؤسسات، ومالكو 

والباحثون،  التقني،  الدعم  ومنظامت  املرافق،  ومشغلو 

واملسؤولون الحكوميون. 

سلسلتا الوكالة: العنارص الجامعة
هاتان السلسلتان الصادرتان عن الوكالة هام عنارص إطار دويل 

للصكوك القانونية واملعايري والتوجيهات الدولية واملتطلبات 

الوطنية ومعايري الصناعة، وهذه العنارص توفر ككل نظاماً 

املشعة  النفايات  والترصف يف  النووية  الطاقة  شامالً إلدارة 

بفعالية من أجل حامية الناس من اآلثار الضارة لإلشعاعات 

املؤيِّنة وحامية البيئة. 

النفايات  بالترصف يف  املتعلقة  القانونية  الصكوك  ومن بني 

املشعة ترَُبز االتفاقية املشرتكة بشأن أمان الترصف يف الوقود 

)االتفاقية  املشعة  النفايات  يف  الترصف  وأمان  املستهلك 

املشرتكة(. واالتفاقية املشرتكة هي الصك الدويل الوحيد املُلزِم 

قانونياً بني األطراف املتعاقدة يف مجال أمان الترصف يف الوقود 

املستهلك والترصف يف النفايات املشعة. وتضطلع الوكالة بدور 

الوديع لالتفاقية املشرتكة كام توفر لها مهام األمانة العلمية. 

وتتمثل أهداف هذه االتفاقية فيام ييل:

‘1’ بلوغ مستوى عاٍل من األمان عىل نطاق العامل يف مجال 

الترصف يف الوقود املستهلك والنفايات املشعة، والحفاظ عىل 

والتعاون  الوطنية  التدابري  تعزيز  املستوى، من خالل  ذلك 

الدويل عىل نحو يشمل - عند االقتضاء - التعاون التقني يف 

األمور املتعلقة باألمان؛ 

‘2’ ضامن وجود دفاعات فعالة يف جميع مراحل الترصف يف 

املحتملة،  األخطار  املشعة ضد  والنفايات  املستهلك  الوقود 

من أجل حامية األفراد واملجتمع والبيئة من التأثريات الضارة 

وتطلعات  احتياجات  يلبّي  نحو  عىل  املؤيِّنة؛  لإلشعاعات 

الجيل الحارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية 

احتياجاتها؛ 

إشعاعية،  عواقب  ذات  حوادث  وقوع  دون  الحيلولة   ’3‘

وقوعها  حالة  يف  الحوادث  تلك  عواقب  من   والتخفيف 

املستهلك  الوقود  يف  الترصف  مراحل  من  مرحلة  أي  أثناء 

والنفايات املشعة. 

شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات وشعبة 

دورة الوقود النووي وتكنولوجيا النفايات بالوكالة


