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تمهيد

تقوم الهيئة االتحادية للرقابة النووية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2009في
شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية (القانون النووي) ،بإعداد وإصدار وتنفيذ اللوائح التي تشمل مختلف مجاالت القانون
النووي وتتعلق باألمان النووي واألمان اإلشعاعي واألمن النووي والضمانات والرقابة على االستيراد والتصدير.
تم إعداد هذه اللوائح بناء على متطلبات القانون النووي ،وهي تتبع إرشادات معايير األمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
ووثائق إرشادات األمن النووي .عالوة على ذلك ،تقوم الهيئة أيضا بإعداد وإصدار إرشادات اللوائح بهدف تزويد المتقدمين
للحصول على ترخيص من الهيئة والمرخص لهم الحاليين وغيرهم من أصحاب المصلحة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
باإلرشادات الالزمة لمعرفة كيفية تلبية المتطلبات الملزمة قانونا المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة.
يهدف مسرد الهيئة لمصطلحات األمان واألمن والضمانات إلى تقديم مؤلف شامل يضم جميع المصطلحات الواردة في القانون
النووي ،والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2012بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ،ولوائح الهيئة ،وإرشادات
اللوائح والتعاريف الخاصة بكل منها.
استُخدم الشكل لإلشارة إلى مصطلحات القانون النووي ،والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2012بشأن المسؤولية المدنية
عن األضرار النووية ،ولوائح الهيئة ،وإرشادات اللوائح.
إصدار  2021من مسرد مصطلحات الهيئة بمثابة نسخة محدثة من المسرد األول الصادر في  2011ويعكس التحديثات في
اإلطار التشريعي والرقابي للهيئة.
تم إعداد هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط ،والتعريفات الرسمية واألصلية هي تلك الواردة في القوانين وفي لوائح الهيئة
وإرشادات اللوائح المتوفرة على الموقع اإللكتروني للهيئة.
يمكن إرسال المالحظات على مسرد الهيئة لمصطلحات األمان واألمن والضمانات إلى مسؤول االتصال بفريق اللوائح وإرشادات
اللوائح بالموقع اإللكتروني للهيئة )(regulation@fanr.gov.ae
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قائمة القوانين ولوائح الهيئة وإرشادات اللوائح المستخدمة في المسرد

القوانين
-

المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2009في شأن االستعماالت السلمية للطاقة النووية (القانون النووي)،
المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )4لسنة  2012بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية (قانون المسؤولية المدنية
عن األضرار النووية ).

اللوائح
-

الئحة النُ ُ
ظم اإلدارية للمرافق النووية ( ،)FANR-REG-01النسخة  0لسنة ،2011
الئحة تحديد موقع المرافق النووية ) ،(FANR-REG-02النسخة  0لسنة ،2013
الئحة تصميم محطات الطاقة النووية ) ،)FANR-REG-03النسخة  0لسنة ،2013
الئحة حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسين األمثل للوقاية من اإلشعاعات في المرافق النووية ( FANR-REG-04
 ،)V1النسخة  1لسنة ،2018
الئحة تطبيق التقييم االحتمالي للمخاطر في المرافق النووية ( ،)FANR-REG-05النسخة  0لسنة ،2010
الئحة التقدم بطلب للحصول على رخصة تشييد مرفق نووي ( ،)FANR-REG-06النسخة  0لسنة ،2010
الئحة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية ) ،(FANR-REG-08-V1النسخة  1لسنة 2016
الئحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات االستخدام
المزدوج المتعلقة بالمجال النووي ( ،)FANR-REG-09-V1النسخة  1لسنة ،2120
الئحة نظام حساب المواد النووية ومراقبتها وتطبيق البروتكول اإلضافي ) ،(FANR-REG-10النسخة  0لسنة
،2012
الئحة الوقاية اإلشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها في المرافق النووية FANR-REG-
) ،)11النسخة  0لسنة ،2012
الئحة التأهب والتصدي لطوارئ المرافق النووية ( ،)FANR-REG-12النسخة  1لسنة ،2020
الئحة النقل اآلمن للمواد المشعة ( ،)FANR-REG-13النسخة  0لسنة ،2011
الئحة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي ( ،)FANR-REG-14النسخة  0لسنة ،2014
الئحة متطلبات خطط الطوارئ خارج الموقع في المرافق النووية ( ،)FANR-REG-15النسخة  0لسنة ،2014
الئحة األمان التشغيلي ،بما في ذلك اإلدخال في الخدمة ) ،(FANR-REG-16النسخة  0لسنة ،2014
الئحة اعتماد موظفي التشغيل في المرافق النووية ) ،(FANR-REG-17النسخة  0لسنة 2013
الئحة حاالت التعرض القائمة ) ،(FANR-REG-19النسخة  0لسنة ،2015
الئحة إخراج المرافق من الخدمة ) ،(FANR-REG-21النسخة  0لسنة ،2015
الئحة أمن المصادر ال ُمشعة ( ،)FANR-REG-23 V1النسخة  1لسنة ،2020
الئحة معايير األمان األساسية للمرافق واألنشطة التي تحتوي على إشعاع مؤين بخالف المعايير المتبعة في المرافق
النووية ( ،)FANR-REG-24 V1النسخة  1لسنة ،2015
الئحة التصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها ) ،(FANR-REG-26النسخة  0لسنة ،2014
الئحة التخلُّص من الوقود ال ُمستهلك والنفايات المشعة ( ،)FANR-REG-27النسخة  0لسنة ،2019
الئحة تسجيل وترخيص مصادر اإلشعاع ) ،(FANR-REG-29النسخة  0لسنة 2020

إرشادات اللوائح
-

إرشادات حول محتوى طلب رخصة تشييد المرفق النووي وطلب رخصة التشغيل ) ،(FANR-RG-001-V1النسخة
 1لسنة ،2015
إرشادات حول تطبيق النظم اإلدارية على المرافق النووية ) ،)FANR-RG-002النسخة  0لسنة ،2010
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-

إرشادات حول التقييم االحتمالي للمخاطر :المجال والجودة والتطبيقات ) ،)FANR-RG-003النسخة  0لسنة ،2011
إرشادات حول معايير تقييم أهداف األمان المحتملة ومتطلبات التصميم ) ،)FANR-RG-004النسخة  0لسنة ،2011
إرشادات حول أمان النقل ) ،)FANR-RG-006النسخة  0لسنة ،2021
إرشادات حول األمان اإلشعاعي ) ،(FANR-RG-007النسخة  0لسنة ،2012
إرشادات حول إعداد ومراجعة المجموعات المستهدفة وتقيم مواطن الضعف ) ،(FANR-RG-010-V1النسخة 1
لسنة ،2020
إرشادات حول األمن اإللكتروني بالمرافق النووية ) ،(FANR-RG-011النسخة  0لسنة ،2011
إرشادات حول تطبيق التزامات ومتطلبات البرتوكول اإلضافي التفاقية الضمانات الشاملة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة ( )FANR-RG-015النسخة  0لسنة ،2015
إرشادات حول اعتماد مشغلي المفاعل وكبار مشغلي المفاعل في المرافق النووية ) ،(FANR-RG-017النسخة 0
لسنة ،2013
إرشادات حول التصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها ) ،(FANR-RG-018النسخة  0لسنة ،2015
إرشادات حول األمان اإلشعاعي في مجال التصوير اإلشعاعي الصناعي ) ،(FANR-RG-019النسخة  0لسنة
،2013
إرشادات حول عمليات تقييم أهمية األمان للتعديالت بالمرافق النووية أثناء التشييد ) ،(FANR-RG-023النسخة 0
لسنة ،2015
إرشادات حول الحماية المادية لنقل المواد النووية ) ،(FANR-RG-025النسخة  0لسنة ،2016
إرشادات حول االستجابة وخطط الطوارئ للمرافق النووية ) ،(FANR-RG-026النسخة  0لسنة ،2017
إرشادات حول التخلص من النفايات المشعة بالقرب من سطح األرض ) ،(FANR-RG-027النسخة  0لسنة ،2019
إرشادات حول فرز وتقييم تعديالت المرافق النووية قيد التشغيل ) ،(FANR-RG-029النسخة  0لسنة ،2020
إرشادات حول األمان التشغيلي للمرافق النووية ) ،(FANR-REG-30النسخة  0لسنة ،2020
إرشادات حول تطوير وتعديالت خطة الحماية المادية لمحطة الطاقة النووية ) ،(FANR-RG-032النسخة  0لسنة
،2018
إرشادات حول الوقاية اإلشعاعية في محطات الطاقة النووية ) ،(FANR-RG-033النسخة  0لسنة ،2020
إرشادات حول االستعداد لتدريبات وتمارين المرافق النووية وإجراؤها وتقييمها ) ،(FANR-RG-034النسخة  0لسنة
،2021
إرشادات حول الئحة التأهب لطوارئ المرافق النووية ( )FANR-RG-035النسخة  0لسنة .2021
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مسرد مصطلحات األمان واألمن والضمانات

()A
A1

قيمة نشاااااط المواد المشااااعة ذات الشااااكل الخاص المدرجة في
الجدول  2أو مشااتقة في القساام الرابع من يمعايير أمان الوكالة
الدولية للطاقة الذرية]  TS-R-1وتستخدم لتحديد حدود النشاط
لمتطلبات إرشادات الئحة الهيئة .FANR-RG-006
 FANR-RG-006

A2

قيمة نشاااط المواد المشااعة ،بخالف المواد المشااعة ذات الشااكل
الخاص المدرجة في الجدول  2أو مشااتقة في القساام الرابع من
يمعااايير أمااان الوكااالااة الاادوليااة للطاااقااة الااذريااة] TS-R-1
وتستخدم لتحديد حدود النشاط لمتطلبات إرشادات الئحة الهيئة
.FANR-RG-006
 FANR-RG-006

جرعة ممتصة

الكمية األساسية  Dلقياس الجرعات ،وتُعرف كما يلي:
_

dE
D
dm
_

حيث  d Eهو متوساااط الطاقة التي ينقلها اإلشاااعاع المؤين إلى
مادة في عنصر حجم ،و dmهي كتلة المادة في عنصر الحجم
 FANR-REG-04
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تيار متردد

التيار المتردد.

معايير القبول

مكون لكي
المعايير التي يجب أن يسااااااتوفيها نظام أو هيكل أو ِّ
يتم قبوله من قِّبل مستخدم أو من قبل سلطة قائمة.

 FANR-RG-004

 FANR-RG-001

تحكم في الوصول

عنصاار نظام حماية مادية مصاامم لزيادة وقت اختراق الخصاام
للوصااااااول إلى المرفق النووي و/أو الخروج منه أو النقل أو
ال حد من الولوج إلى شااااااب كة كمبيوتر يمكن تحقيق التحكم في
الوصول/التأخير عن طريق الحواجز المادية وعمليات التأخير
النشطة و/أو المصادقة على الهوية الشخصية.
 FANR-RG-011

أي حادث أو حادثة ،متعمد أو غير متعمد ،بما في ذلك أخطاء
التشغيل أو أعطال المعدات أو األحداث األولية أو نُذر الحوادث
أو الحوادث التي كادت أن تقع ،أو نحو ذلك من الحوادث ،أو
األفعال غير المأذون بها ،اإليذائية أو غير اإليذائية ،التي ال
يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو
األمان.

حادث

 القانون النووي

ظررررو
حوادث

مرررةديرررة إلررر وقرررو

خروج عن مسار التشغيل العادي أكثر عنفا من الوقائع التشغيلية
المتحوط لها في التصميم
المنتظرة ،بما في ذلك الحوادث
َّ
والحوادث العنيفة.
 FANR-REG-03, FANR-REG-04, FANR-REG-14, FANRREG-16, FANR-RG-030

تصدي للحوادث

التصدي للحوادث .اتخاذ مجموعة من اإلجراءات أثناء التطور
متحوط له في التصميم بهدف تحقيق ما
التدريجي لحادث غير
َّ
يلي:
• الحيلولة دون تطور الحدث إلى حادث عنيف،
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• تخفيف اآلثار المترتبة على حادث عنيف،
• تحقيق وضع آمن ومستقر على المدى الطويل.
 FANR-REG-03, FANR-REG-16

التصرررررررردي للحوادث .مجموعااة من اإلجراءات المتخااذة أثناااء
متحوط له في التصااااااميم بهدف تحقيق ما يلي:
حادث غير
َّ
• الااحااياالااولاااة دون تااطااور الااحااادث إلااى حاااادث عااناايااف،
• تااخاافاايااف اآلثاااار الاامااتاارتااباااة عاالااى حاااادث عااناايااف،
• تحقيق وضع آمن ومستقر على المدى الطويل.
 FANR-RG-030

سجالت الحسابات

مجموعة بيانات محفوظة في كل مرفق أو مكان خارج المرفق
توضااااااح كميااة كاال نوع من أنواع المواد النوويااة الموجودة
وتوزيعها داخل المرفق أو المكان خارج المرفق ،كما توضااااح
أيضا أي تغييرات تؤثر على هذه المواد.
 FANR-REG-10

اعتماد

شااااهادة من جهة خارجية صااااادرة عن جهة موثوقة تقوم بتنفيذ
االعتماد (على سااابيل المثال النظام اإلماراتي الوطني لالعتماد
( )ENASفي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة) ،فيمااا يتعلق
بهيئة لتقييم المطاب قة (مثل المختبرات) ،تنقل إث باتا رساااااام يا
لكفاءتها للقيام بمهام تقييم محددة للمطابقة.
 FANR-RG-033

مكون فعال
ِّ

مكون يتوقف أداؤه لوظيفته على ُمدخل خارجي مثل التفعيل
أو حركة ميكانيكية أو إمداد بالقوى بالكهربائية.
 FANR-REG-03

شغل أول
شغل مفاعل ن شط/م ِّ
م ِّ
مفاعل نشط

اااااغل مفاعل أول معتمد أوكل إليه
اااااغل مفاعل معتمد أو مشا ِّ
مشا ِّ
اااااغل أول
اااااغل مفاعل أو مشا ِّ
المرخص له بالمرفق واجبات مشا ِّ
مفاعل أول.
 FANR-RG-017

نشاط

إنتاج المصادر اإلشعاعية واستخدامها واستيرادها وتصديرها
ألغراض صااااااناااعيااة وبحثيااة وطبيااة ،ونقاال المواد المشااااااعااة
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وإخراج المرافق من الخدمة وأي من أنشااااااطة التصاااااارف في
النفايات المشعة.
 القانون النووي

تركيز النشاط

تركيز النشرراط .مقدار النشاااط اإلشااعاعي للنويدات المشااعة في
وحدة كتلة المادة موزعة بشكل منتظم فيها.
FANR-REG-11, FANR-REG-19

تركيز النشرراط .مقدار النشاااط اإلشااعاعي للنويدات المشااعة في
وحدة كتلة المادة موزعة بشكل منتظم فيها.
 FANR-REG-24, FANR-REG-29, FANR-RG-007

البروتوكول اإلضافي

البروتوكول اإلضررافي .بروتوكول إضااافي التفاقية الضاامانات.
تمت المصااادقة على البروتوكول اإلضااافي بموجب المرسااوم
االت حادي رقم  63لساااااا نة  ،2010ود خل حيز التنف يذ في 20
ديسااامبر  ،2010وصااادر في النشااارة اإلعالمية للوكالة الدولية
للطاقة الذرية رقم .INFCIRC/622/Add.1
 FANR-REG-09

البروتوكول اإلضافي بروتوكول إ ضافي لالتفاقية المبرمة بين
دولة اإلمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بشااااأن تطبيق الضاااامانات ذات الصاااالة بمعاهدة حظر انتشااااار
األسااالحة النووية .تمت المصاااادقة على البروتوكول اإلضاااافي
بموجب المرسااوم االتحادي رقم  63لساانة  ،2010ودخل حيز
التنفيذ في  20ديسااامبر  ،2010وصااادر في النشااارة اإلعالمية
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم .INFCIRC/622/Add.1
FANR-REG-10, FANR-RG-029

البروتوكول اإلضررررررررافي البروتوكول اإلضااااااااافي عااام 2009
لالتفاقية المبرمة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضاااااامانات فيما يتعلق بمعاهدة
حظر انتشار األسلحة النووية (.)2003
 FANR-RG-001

إنذار (تنبيه)

حااادث يسااااااتااادعي اتخااااذ إجراءات لتقييم العواقاااب النووياااة
واإلشعاعية وغير اإلشعاعية المحتملة بمرفق نووي وتخفيفها.
9
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عند اإلعالن عن ُرتبة (مستوى) الطوارئ للحدث ،يجب اتخاذ
إجراءات فوريااة لتقييم العواقااب المحتملااة للحاادث وتخفيفهااا،
ورفع جاهزية أجهزة التصااااااادي (منظومة االسااااااتجابة) داخل
الموقع .عنااد اإلعالن عن إنااذار (تنبيااه) ترتفع أيضااااااااا حااالااة
جاهزية أجهزة التصدي (منظومة االستجابة) خارج الموقع.
 FANR-REG-12

تقرير معدل

تقرير مقدم للهيئة بتعديل المعلومات الواردة في تقرير مبدئي
أو تقرير تحديث سنوي.
 FANR-RG-015

تقرير تحديث سنوي

تقرير سنوي يقدمه المرخص له للهيئة بشأن أنشطة الموقع أو
المكان الواجب اإلبالغ عنها.
 FANR-RG-015

واقعة تشغيلية متوقعة

عملية تشااااغيلية تخرج عن سااااياق التشااااغيل العادي ويُتوقع أن
تحدث مرة واحدة على األقل خالل العمر التشااااااغيلي للمرفق
النووي ولكنها ،بالنظر إلى الترتيبات التصاااااميمية المالئمة ،ال
تسااابب أي ضااارر كبير على بنود ذات أهمية لألمان وال تؤدي
إلى ظروف مؤدية إلى وقوع حوادث.
 FANR-REG-03, FANR-REG-04, FANR-REG-14, FANRREG-16, FANR-RG-004, FANR-RG-030, FANR-RG-033

تغيرات عرررابر بررردون حررردوث
إيقا

واقعة تشغيلية متوقعة يتبعها ُّ
تعطل نظام حماية المفاعل.
 FANR-RG-004

اإلبررررقررررا عررررلرررر الررررتررررعررررر
لإلشرررررررعرراعررات عنررد أدن حررد
معقول ()ALARA

تلخص هذه العبارة وتعني توصااااااية اللجنة الدولية للوقاية من
اإلشاااااعاعات حول التحساااااين األمثل للوقاية من اإلشاااااعاعات،
وبالتحديد إبقاء الجرعات اإلشااااااعاعية "عند أدنى حد معقول"
مع مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقتصادية.

 FANR-REG-21

تقييم

عمليااة إجراء تحلياال منهجي وتقييم لماادى المخاااطر المرتبطااة
باألنشااطة الخاضااعة للرقابة والمواد الخاضااعة للرقابة وتدابير
الوقاية ونتائج تلك العملية وذلك بهدف البت باستيفاء المتطلبات
10
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وكفاية وفعالية العملية والتشااااجيع على إجراء التحسااااينات ،بما
في ذلك تحسينات األمان.
 القانون النووي

أنشطة التقييم

تشمل أنشطة المراجعة والفحص والتفتيش واالختبار والمراقبة
والتاادقيق وتقييم النظراء والمراجعااة الفنيااة التي تتم إمااا عن
طريق التقييم المستقل أو التقييم الذاتي.
 القانون النووي

أصل

أي شيء له قيمة للمؤسسة ،بما في ذلك:
(أ) األشخاص ومؤهالتهم ومهاراتهم،
(ب) المعلومات،
(ج) البرمجيات،
(د) الخدمات،
(ه) المعدات ،مثل أجهزة الكمبيوتر،
(و) األشياء غير الملموسة مثل السمعة.
 FANR-RG-011

اعتماد

تقديم تأكيد على صحة السمة التي تدعيها جهة ما.
 FANR-RG-011

الهيئة

الهيئة االتحادية للرقابة النووية
 القانون النوويFANR-RG-025 ،

عضرررررررو عررادي في المجموعررة
الحرجة

متوساااط مجموعة متجانساااة بشاااكل معقول من أفراد الجمهور
فيما يتعلق بتعرضاااها لمصااادر إشاااعاع محدد مثل األفراد الذين
يتلقون أعلى جرعة فعالة أو جرعة مكافئة (حسااب االقتضاااء)
من المصدر المحدد.
 FANR-RG-007

()B
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حاجز (حواجز)

حاجزان أو أكثر ،طبيعيان أو اصاااطناعيان ،يساااتخدمان لعزل
النفايات المشاااااعة في مساااااتودع للنفايات المشاااااعة ومنع نزو
النويدات المشعة منه.
 FANR-REG-27

حدث أساسي

حدث في نموذج شااااااجرة أعطال ال يتطلب مزيدا من التطوير
ألنه قد تم الوصااااااول إلى الحد المناساااااااب من الدقة .يمثل هذا
الحدث عادة احتمال حدوث عطل (عدم موثوقية أو عدم توفر)
مكون أو إجراء بشري.
لوظيفة نظام أو هيكل أو ِّ
 FANR-RG-003

جزء من المواد النوويااة يتم التعاااماال معااه كوحاادة ألغراض
الحساااااااب عند نقطة قياس رئيسااااااية يُحدَّد لها التركيب والكمية
بمجموعة واحدة من المواصفات أو القياسات .ومن الممكن أن
تكون المادة النووية بشااااااكل ساااااااائب أو محتواة في عدد من
العنا صر المنف صلة (مثل مجمع الوقود) .والمواد الم شمولة في
نفس ا لدف عة هي ع ناصاااااار تحتوي على مواد نوو ية من نفس
تركيز العنصر ومستوى التخصيب.

دفعة

 FANR-REG-10

أطرا

مستفيد

كافة األطراف التي تقوم بنقل مفردات خاضاااعة للرقابة ،والتي
يجب أن تكون حاصاااااالة على ترخيص أو إذن من الساااااالطة
المعنية ،أو الجهات التي تمثلها في الدولة أو خارجها ،بما في
ذلك األطراف الكائنة في مناطق حرة و/أو مناطق خاصة.
 FANR-REG-09

تحوط لهرررا في
حوادث غير م َّ
التصميم

ظروف مؤدية إلى وقوع حادث أكثر شدة من حادث متحوط له
في التصميم.
 FANR-RG-004

حادث غير محتاط له في التصرررميم :حادث مفترض مصاااحوبا
بظروف مؤدياااة إلى وقوع حوادث أكثر شااااااااادة من حوادث
متحوط لها في التصااااااميم .الحادث العنيف هو مجموعة فرعية
من حوادث غير متحوط لها في التصاااااميم تنطوي على تدهور
كبير في قلب المفاعل.
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 FANR-RG-030

متحوط لهررا في
تهررديرردات غير
َّ
التصميم

تهديد يتم التعرف عليه في عملية التقييم ،ويظل يشاااكل مخاطر
واردة الحدوث ،على الرغم من أنه لم يُدرج ضااااامن التهديدات
المتحوط لها في
المتحوط لها في التصميم .التهديدات غير
غير
َّ
َّ
التصااااميم يجب وضااااعها في االعتبار لضاااامان الحماية المادية
للمرافق النووية.
 FANR-REG-03

محيط حيوي

الجزء من البيئة الذي تسااااااكنه عادة كائنات حية ،ويؤخذ عادة
على أنه يشاامل الجو وسااطح األرض ،بما في ذلك التربة وكتل
المياه السااااااطحية والبحار والمحيطات ورواساااااابها على العمق
الذي تؤثر فيه األنشطة البشرية األساسية ،خاصة الزراعة .يتم
التفريق عادة بين المحيط الحيوي والمحيط األرضي.
 FANR-REG-27

عهد دفترية

المجموع الجبري ألحاادث جرد مااادي في موقع قياااس المواد
باإلضاااااااا فة إلى جميع تغيُّرات الع هدة التي حد ثت م نذ الق يام
بالجرد المادي.
 FANR-REG-10

منطقة العزل

منطقة العزل هي جزء من موقع التخلص يراقبها المرخص له
وتقع تحااات موقع التخلص وبين حااادود موقع التخلص وأي
وحدة تخلص.
 FANR-REG-27

()C
مرشح

فرد حدده المرخص له للمرفق انه مساااتوفي لشاااروط االعتماد
مشغل أول مفاعل في مرفق نووي ،ويقتر
كمشغل مفاعل أو
ِّ
ِّ
المرخص له للمرفق أن تقوم الهيئة باعتماده.
 FANR-RG-017
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ناقل

أي شااخص أو مؤسااسااة أو حكومة يضااطلع/تضااطلع بنقل مواد
مشعة بأي وسيلة من وسائل النقل.
FANR-REG-08, FANR-RG-006

أي شااخص أو مؤسااسااة أو حكومة يضااطلع/تضااطلع بنقل مواد
نووية بأي وسيلة من وسائل النقل.
 FANR-RG-025

مصادر الفئة 1

المصااادر ال ُمشااعة ومجموعات المصااادر ال ُمشااعة المدرجة في
الجدول (أ) بالئحة الهيئة  FANR-REG-23بوصفها مصدر
من مصادر الفئة .1
 FANR-REG-23

مصادر الفئة 2

المصااادر ال ُمشااعة ومجموعات المصااادر ال ُمشااعة المدرجة في
الجدول (أ) بالئحة الهيئة  FANR-REG-23بوصفها مصدر
من مصادر الفئة .2
 FANR-REG-23

مصادر الفئة 3

المصااادر ال ُمشااعة ومجموعات المصااادر ال ُمشااعة المدرجة في
الجدول (أ) بالئحة الهيئة  FANR-REG-23بوصفها مصدر
من مصادر الفئة .3
 FANR-REG-23

محطة إنذار مركزية

محطة اإلنذار المركزية .منشاااااأة توفر رصاااااد تحذيري وتقييم
واتصااااااال كامل ومسااااااتمر مع الحراس وإدارة المرفق وقوات
التصدي األمني.
FANR-REG-08, FANR-RG-032

محطة اإلنذار المركزية .منشأة تقع داخل المنطقة المحمية ،توفر
رصاااااد تحذيري وتقييم واتصاااااال كامل ومساااااتمر مع الحراس
وإدارة المرفق وقوات التصدي األمني.
 FANR-RG-026
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اعتماد/معتمد

موافقة الهيئة على مشغل مفاعل أو مشغل أول مفاعل لمعالجة،
أو اإلشراف على معالجة ،عناصر تحكم مرفق نووي.
 FANR-RG-017

قنا

نساااق من العناصااار المترابطة داخل نظام يخرج منتجا واحدا.
وتفقد القناة هويتها عندما تجتمع إشاااااااارات المنتج الواحد مع
إشاااااااارات من قنوات أخرى (من قناة رصاااااااد أو قناة لتفعيل
األمان ،على سبيل المثال).
 FANR-REG-03

َامل َخا ِّلب
ع ِّ

العامل الخالب هو مركب كيميائي يتفاعل مع أيونات المعادن
لتكوين معقدات معدنية مسااااااتقرة قابلة للذوبان في الماء .يعيد
العامل ترتيب التركيب الكيميائي للمعدن ويحسااااان االساااااتقرار
العام للمعدن واحتمال االرتباط بمواد أخرى.
 FANR-RG-027

رفع الرقابة

إخراج المواد المشعة ،أو األجسام المشعة ،من إطار أي تح ُّكم
رقابي إضافي من جانب الهيئة.
 FANR-REG-11, FANR-REG-24, FANR-REG-26

إغالق

إجراءات إدارية وفنية تُتخذ بمساااتودع نفايات مشاااعة في نهاية
عمره التشااااغيلي – مثل تغطية النفايات الموضااااوعة (في حالة
مساااتودع قريب من الساااطح ) أو الردم و/أو الختم ( وفي حالة
مسااااااتودع جيولوجي والممرات المؤدية إليه) وإنهاء وإك مال
األنشطة في أية مباني ذات صله بمستودع نفايات مشعة.
 القانون النووي

إدخال في الخدمة

العمل ية التي يتم بواسااااااطت ها ج عل نُ ُ
ومكو نات األنشاااااا طة
ظم
ِّ
والمرافق بعد تشااييدها صااالحة للتشااغيل وللتحقق من مطابقتها
للتصميم واستيفائها لمعايير األداء المطلوبة ،وقد تشمل كال من
االختبارات غير النووية و/أو غير اإلشااااااعاعية واالختبارات
النووية و/أو اإلشعاعية.
 القانون النووي
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عطل مشت َ َرك السبب

تعطل اثنين أو أكثر من الهياكل والنُ ُ
والمكو نات من جراء
ظم
ِّ
حدث أو سبب واحد ومحدَّد.
 FANR-REG-03

سلطة مختصة

جهة حكومية اتحادية أو محلية لديها مسااااؤوليات محددة قانونيا
في المجااااالت الواردة في الماااادة  )2(3من الئحاااة الهيئاااة
.FANR-REG-15
 FANR-REG-15

سلطات مختصة

جميع سلطات الحكومــة المحلية واالتحادية في الدولة التي يقع
على عاتقها بعض المسؤوليات ،من بين مسؤوليات أخرى ،في
الوقاية اإلشعاعية ،وإدارة الطواري واألزمات والكوارث.
 FANR-REG-12

سلطة صحية مختصة

طبيب مختص في اسااتخدام معيار محدد (مثل ANSI/ANS-
 )3.4-1996يستخدم لتقييم المالءمة الطبية لموظفي التشغيل.
 FANR-RG-017

معاينة تكميلية

الوصااااااول الذي توفره الدولة لمفتشااااااي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وفقا ألحكام البروتوكول اإلضافي .الغرض من المعاينة
التكميلية هو التحقق من صاااحة واكتمال إعالنات الدولة .يمكن
االطالع على وصااف تفصاايلي للمعاينة التكميلية في المواد من
 4إلى  10من البروتوكول اإلضافي.
 FANR-RG-015

فتر االمتثال

الوقت الذي يبدأ من اساااااتكمال إغالق موقع التخلص حتى ألف
سنة أو أكثر بعد إغالق موقع التخلص استنادا إلى خطة مرفق
التخلص من النفايات المشااعة القريب من سااطح األرض لقبول
كميات كبيرة من النويدات المشعة الطويلة العمر.
 FANR-RG-027

مفهوم العمليات

وصااف موجز للتصاادي (لالسااتجابة) المثالي لطارئ نووي أو
إشااااعاعي مفترض ،يُسااااتخدم لضاااامان تشااااار جميع العاملين
والجهات التي تساااااهم في إعداد قدرة للتصااااادي (لالساااااتجابة)
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للطوارئ في فهم مشتر للتصدي (لالستجابة) للطوارئ على
النحو المثالي ال ُمشار إليه.
 FANR-REG-12

تجهيز

العمليات التي تنتج عبوة نفايات يمكن نقلها وتخزينها ومناولتها
و/أو التخلص منها ،ويمكن أن يشااااامل التجهيز تحويل النفايات
المشااعة إلى شااكل نفايات صاالب ،وحصاار النفايات المشااعة في
حاويات ،واسااااااتخدام حاويات العبوات المجمعة إذا اقتضااااااات
الضرورة.
FANR-REG-11, FANR-REG-26

ُمرسل إليه

عرف في يمعيار أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية] TS-R-
ُم َّ
 1بأنه أي شاااااخص أو مؤساااااساااااة أو حكومة يحق لها اساااااتالم
شحنة .نفس تعريف المستلم في .FANR-RG-006
 FANR-RG-006

شحنة

يُقصاااااد بالشاااااحنة أي طرد أو طرود ،أو حمولة مواد مشاااااعة،
يقدمها مر ِّسل للنقل.
 FANR-RG-006

سل
ُمر ِّ

عرف في يمعايير أمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية] TS-
ُم َّ
 R-1بوصفه شخصا أو مؤسسة تقوم بإعداد شحنة للنقل .نفس
تعريف الشاحن في .FANR-RG-006
 FANR-RG-006

تـــــــــشيـيــــــــــــــد

مكوناااات مرفق وتجميعهاااا ،والقياااام باااأعماااال
عملياااة صاااااانع ِّ
المكونااات والمعاادات
اب
ا
وتركي
ااء،
ا
والبن
اة
ا
اإلنشاااااااااءات الماادني
ِّ
وإجراء االختبارات ذات الصلة.
 القانون النووي

احتوا

احتوا  .الطرق أو الهياكل المادية المصاااااممة لمنع أو رصاااااد
تسرب أو تشتت المواد المشعة.
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 FANR-REG-05

احتوا
• الخصااااااااائص الهيكليااة للمرفق • ،الحاااويااات أو األجهزة
المسااتخدمة لضاامان السااالمة المادية لمنطقة ،أو • الوسااائل
(بما في ذلك معدات أو سااااجالت الضاااامانات النووية) الالزمة
للحفاظ على استمرارية المعرفة بالمنطقة أو بالمواد عن طريق
منع الوصااااول غير الملحوظ إلى المواد النووية ،أو غيرها من
مواد ،أو نقلهااا ،أو العبااث بهااا • .عااادة مااا يتم التحقُّق من
اسااااتمرار سااااالمة االحتواء نفسااااه من خالل األختام أو تدابير
المراقبة واالختبار الدوري لالحتواء خالل التفتيش.
 FANR-REG-10

خطة طوارئ

خطة الطوارئ .مجموعة من اإلجراءات المحددة سلفا للتصدي
ألعمال محظورة تدل على محاولة إزالة غير مصاااااار بها
لمواد نووية أو تخريب إشعاعي ،تشمل التهديد بذلك ،مص َّممة
للتصدي لمثل هذه األعمال بفاعلية.
 FANR-REG-08, FANR-RG-026, FANR-RG-032

خطة الطوارئ .مجموعة من اإلجراءات المحددة سلفا للتصدي
ألعمااال محظورة تاادل على محاااولااة الساااااارقااة ،أو التخريااب
اإلشاااعاعي ،تشااامل التهديد بذلك ،مصااا َّممة للتصااادي لمثل هذه
األعمال بفاعلية.
 FANR-RG-025

أنظمة مراقبة

معدات وأجهزة وبرمجيات تُساااتخدم لرصاااد وصااايانة أو تغيير
حالة تشغيل أنظمة المحطة أو عناصرها .وتعمل نُ ُ
ظم المراقبة
بصااااااورة مسااااااتقلة عن نُ ُ
ظم األمان (على الرغم من أن بعض
العناصر قد تكون مشتركة ،مثل أجهزة االستشعار).
 FANR-REG-03

منطقة خاضعة للرقابة

منطقررة خرراضررررررعررة للرقررابررة .منطقااة محااددة في مرفق نووي
يُشاااترط ،أو قد يشاااترط ،أن تُفرض فيها تدابير وقاية إشاااعاعية
وترتيبات أمان محددة من أجل (أ) التحكم في حاالت التعرض
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العااادي ،أو (ب) منع انتشااااااااار التلوث أثناااء ظروف العماال
العادية ،أو (ج) منع حدوث حاالت التعرض المحتملة أو الحد
من مدى تلك الحاالت.
 FANR-REG-04

منطقة خاضررعة للرقابة .منطقة محددة يُشااترط ،أو قد يشااترط،
أن تُفرض فيها تدابير وقاية وترتيبات أمان محددة من أجل (أ)
التحكم في حاالت التعرض العادي ،أو ب) منع انتشار التلوث
أثناء ظروف العمل العادية ،أو ج) منع حدوث حاالت التعرض
المحتملة أو الحد من مدى تلك الحاالت.
 FANR-RG-007

مراقب

فرد مسااااااؤول عن إدارة الساااااايناريو ،وتوفير بيانات محاكاة
للمشاركين ،واالستجابة لطلباتهم .ويضمن المراقب استمرارية
السيناريو وهو الشخص الوحيد المسمو له بتغيير األحداث.
 FANR-RG-034

مفاتيح تحكم

الجهاز واآلليات التي تؤثر بشااااااكل مباشاااااار على التفاعل أو
مستوى طاقة المفاعل عند تشغيلها.
 FANR-RG-017

وسيلة نقل

بالنسااااابة للنقل (أ) البري أو للنقل بالساااااكة الحديدية :أي مركبة
تسااااااتخدم لنقل حموالت المواد النووية؛ (ب) بالنساااااابة للنقل
الماائي :أي مر كب مبحر او مركباة ممر مائي داخلي ،أو أي
عنبر ،أو مقصورة ،أو منطقة ُمحددة على ظهر مركب تستخدم
لنقل حموالت المواد النووية( .ج) بالنساااااابة للنقل الجوي :أي
طائرة ت ُستخدم لنقل حموالت المواد النووية.
 FANR-RG-025

هندسة أساسية قابلة للتبريد

تحتفظ حزم قضاااااابان تجميع الوقود بهندسااااااة مع قنوات تبريد
كافية للسما بإزالة الحرارة المتبقية.
 FANR-RG-004

تواتر تلف قلب المفاعل

احتمال وقوع حوادث من شاااااااأنها أن تتساااااابب في تلف قلب
المفاااعاال .مجموع تواتر هااذه الحوادث التي تؤدي إلى توقف
التبريد عن قضااااابان الوقود وتساااااخين قلب المفاعل إلى النقطة
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التي يُتوقع عندها حدوث أكسااااااادة مطولة وتلف شاااااااديد للوقود
وتتضاااااامن جزءا كبيرا من قلب المفاعل ،ما يؤدي إلى انبعاث
نواتج انشطارية من الوقود بحيث إذا تسربت إلى البيئة سيؤدي
إلى آثار صحية عامة خارج الموقع.
FANR-RG-003, FANR-RG-004

صيانة تصحيحية

اإلجراءات التي تؤدي ،من خالل اإلصااااااال أو الترميم أو
مكون متعطل
االسااااتبدال ،إلى اسااااتعادة قدرة هيكل أو نظام أو ِّ
كي يؤدي وظيفته في حدود معايير القبول.
 FANR-REG-16

بلد المنشأ

الدولة التي وافق جهازها الرقابي على اقترا تصااااااميم محطة
الطاقة النووية للدولة.
 FANR-RG-003

أنشطة مغطا

أي نشاط خاضع للرقابة ُمحَّدد أو ُمتضَّمن في األنشطة الواردة
في المادة  )1(2من الئحة الهيئة .FANR-REG-24
 FANR-REG-24

أصول رقمية حيوية

جهاز أو نظام رقمي يلعب دورا في تشااااااغيل أو صاااااايانة نظام
رقمي حيوي ويمكن أن يؤثر على األداء الساااليم للنظام الرقمي
الحيوي.
FANR-RG-010, FANR-RG-011

نظام رقمي حيوي

نظام وشاابكة مرتبطان بالعناصاار ذات األهمية لألمان أو األمن
أو الضاااااامااانااات ،أو وظااائف التااأهااب للطوارئ ،بمااا في ذلااك
االتصاالت داخل وخارج الموقع ،ونظم ومعدات الدعم.
FANR-RG-010, FANR-RG-011

مجموعة قطع

تمثيل لمجموعة األحداث األسااااااساااااية التي يمكن أن تؤدي إلى
الحدث الرئيسي في أشجار األعطال .الحدث الرئيسي لشجرة
األعطااال يمكن أن يمثاال نظااام فرعي ،أو نظااام ،أو وظيفااة
محطة ،أو مقياس عام للمخاطر.
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 FANR-RG-003

هجوم الكتروني

مظهر من مظااااهر التهاااديااادات الماااادياااة أو المنطقياااة (أي
اإللكترونيااة أو الرقميااة) ضااااااااد أجهزة الكمبيوتر أو أنظمااة
االتصاالت أو الشبكات التي قد:
 )1تكون موجودة إمااا داخاال أو خااارج المرفق النووي
لمقدم الطلب/المرخص له،
مكونات داخلية وخارجية،
 )2تكون لها ِّ
 )3تنطوي على تهديدات مادية أو منطقية،
 )4تكون موجهة أو غير موجهة في طبيعتها،
 )5يتم تنفيذها بواسااااااطة وكالء تهديد قد تكون لهم نوايا
سيئة أو غير سيئة،
 )6تكون لد يه إم كان ية إ حداث آ ثار أو عوا قب ساااااالب ية
مباشر أو غير مباشرة على األصول الرقمية الحيوية
أو النُ ُ
ظم الرقمية الحيوية.
قد تحدث هذه الهجمات بشكل فردي أو في أي مجموعة.
 FANR-RG-011

أمن إلكتروني

حماية المعدات والنُ ُ
ظم والشاااابكات ضااااد الهجمات التي يشاااانها
أفراد أو منظمات بهدف إحداث ضااارر أو تلف أو تأثير سااالبي
على ساااااارية أو سااااااالمة أو وجود نظام معلومات ،أو بهدف
اسااااااتغالل نظام لمراقبة المعلومات ،أو بهدف اسااااااتخدام نظام
لمراقباااة المعلوماااات لغرض غير مصاااااار باااه يؤثر على
الوظائف التي تؤديها هذه األجهزة والنُ ُ
ظم والشاااااابكات .يوفر
األمن اإللكتروني مسااتوى عاليا من الطمأنينة لتوفير قدر كاف
من الح ما ية ألجهزة الكمبيوتر الرقم ية وأنظ مة االتصااااااااالت
والشاااابكات ضااااد الهجمات اإللكترونية التي قد تصاااال إلى حد
تهديد أساس التصميم.
 FANR-REG-03, FANR-REG-08, FANR-RG-011, FANRRG-032

ثقافة األمن اإللكتروني

نتاج القيم والمواقف والتصااااورات والكفاءات وأنماط الساااالو
الفردية والجماعية التي تحدد االلتزام بسااااااياسااااااات وإجراءات
وممارسات األمن اإللكتروني للمرفق النووي.
 FANR-RG-011

حدث أمن إلكتروني

يعرض ،للخطر
يعرض بااالفعاال ،أو من المحتماال أن ِّ
حاادث ِّ
الساااامات الوظيفية أو ساااامات األداء ألصاااال رقمي ،أو انتها
لسياسات أو إجراءات أمنية.
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 FANR-RG-011

خطة األمن اإللكتروني

خطة تصااااااف األمن اإللكتروني كونه جزءا من خطة الحماية
المادية .يجب أن تشتمل خطة األمن اإللكتروني على معلومات
حول فريق تقييم األمن االلكتروني وتحديد األصااااااول الرقيمة
ذات األهم ية لألمان واألمن والضاااااا ما نات ووظائف ال تأهب
للطوارئ واسااااااتراتيجياااة الااادفااااع المتااادرج والتحكم اإلداري
والتحكم التشغيلي والتحكم الفني.
 FANR-REG-08, FANR-RG-032

()D
إعالن

المعلومات التي تقدمها إحدى الدول إلى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بشأن برنامجها النووي واألنشطة ذات الصلة
 FANR-RG-015

إخـــراج مــن الخــدمة

إجراءات إدارية وفنية تُتخذ إلزالة بعض أو جميع الضااااااوابط
الرقابية المفروضاااااااة على مرفق (ما عدا مسااااااتودع النفايات
المشااااعة أو المرافق النووية المعينة التي تسااااتخدم للتخلص من
مخلفااات تعاادين المواد المشااااااعااة ومعااالجتهااا ،والتي تغلق وال
تُخرج من الخدمة).
 القانون النووي

دفا متدرج

الدفا المتدرج .نشااار هرمي التسااالسااال لمساااتويات مختلفة من
المعادات واإلجراءات المتنو عة بهادف منع تفااقم حدة الو قائع
التشااااااغيلية المنتظرة والمحافظة على فاعلية الحواجز المادية
المو ضوعة بين م صدر إ شعاعي أو مواد ُم شعة وبين العاملين
أو أفراد الجمهور أو البيئة ،وذلك في األحوال التشااااااغيلية وفي
الظروف المؤديااة إلى وقوع حااادث ،بااالنساااااابااة لبعض أنواع
الحواجز.
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 FANR-REG-03, FANR-REG-16, FANR-RG-003, FANRRG-004, FANR-RG-023, FANR-RG-029

الرردفررا المترردرج .مزيج مؤلف من طبقااات متعااددة من النظم
والتدابير الواجب التغلب أو التحايل عليها قبل تقويض الحماية
المادية.
 FANR-REG-08

الرردفررا المترردرج .مزيج مؤلف من طبقااات متعااددة من النظم
والتدابير الواجب التغلب أو التحايل عليها قبل تقويض األمن
النووي.
 FANR-RG-011

الدفا المتدرج .الدفاع المتدرج في مسااااااتودع نفايات مشااااااعة
يعني اسااااااتعمال طبقات دفاع مسااااااتقلة متعددة ،وحيثما أمكن،
طبقاات متكررة للادفااع بحياث ال يتم االعتمااد فقط على طبقاة
مفردة بغض النظر عن مااادى متاااانتهاااا .والااادفااااع المتااادرج
لمستودع نفايات مشعة يشمل وال يقتصر على استعمال تحديد
الموقع ،أشااااكال النفايات ومحتوى النويدة المشااااعة ،والساااامات
المهند سة والسمات الجيولوجية الطبيعية لموقع التخلُّص لتقوية
ومكونات مستودع النفايات المشعة.
مرونة هيكل
ِّ
 FANR-REG-27

تفكيك مةجل

بعد إزالة الوقود النووي من المرفق (بالنسبة للمنشآت النووية)
تتم معالجة أو وضااع كل أو جزء من مرفق يحوي مواد مشااعة
في حالة يمكن من خاللها تخزين هذه المواد بأمان والمحافظة
على المرفق حتى تتم إزالة التلوث الحقا و/أو يتم تفكيكه .من
المحتماال أن يتضاااااامن التفكيااك المؤج ال تفكيكااا مبكرا لبعض
أجزاء المرفق ومعالجة مبكرة لبعض المواد المشاااااعة وإزالتها
من المرفق كخطوات تمهيدية للتخزين اآلمن لألجزاء المتبقية
من المرفق.
 FANR-REG-21

تـــــــصميـــــــــم

عملية وضااااااع تصااااااور لمرفق ما أو أحد أجزائه ومخططاته
التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك.
 القانون النووي
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أساس التصميم

مجموعة الظروف واألحداث الموضوعة في االعتبار صراحة
عند تصااااااميم مرفق ،وفقا للمعايير المقررة ،بحيث يكون قادرا
على الصاااااامود أمام تلك الظروف واألحداث بدون أن يتجاوز
الحدود المساااااامو بها من خالل التشااااااغيل المخطط له لنظم
األمان.
 FANR-RG-027

حادث متح َّوط له في التصميم

ظروف ُمفضااااااياااة إلى وقوع حوادث يكون المرفق النووي
مصااااامما لمنع وقوعها وفقا لمعايير التصاااااميم المتبعة ،ويكون
فيها الضرر الواقع على الوقود النووي وانبعاث المواد المشعة
في نطاق الحدود المسمو بها.
 FANR- REG-03, FANR-REG-04, FANR-REG-14, FANRREG-16, FANR-RG-004, FANR-RG-023, FANR-RG-029,
FANR-RG-030

متحوط له في التصميم.
تهديد
َّ

المتحوط له في التصميم .سمات وخصائص أشخاص
التهديد
َّ
قد يكونوا على معرفة بالشااااؤون الداخلية و/أو أعداء خارجيين
قد يحاولون بطريقة غير مشروعة إزالة مواد نووية أو إحداث
تخريب ،وهو عمل تم تصااااااميم وتقييم نظام الح ماية الماد ية
بغرض التصدي له.
 FANR-REG-03

متحوط له في التصميم .السمات والخصائص ألشخاص
تهديد
َّ
داخليين وخصااااااوم خارجيين أوكليهما من المحتمل أن يحاولوا
إزالة مواد نووية بطريقة غير مصاااااار بها أو القيام بتخريب
اشعاعي ،تم تصميم نظام حماية مادية وتقييمه من أجل صدها.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-026, FANRRG-032

المتحوط له في التصررررميم .أكبر تهديد يُتوقع أن يكون
التهديد
َّ
المرخص له على اسااتعداد للتصاادي له .يصااف "تهديد تصااميم
المرفق النووي" جميع ساااامات وخصااااائص أي أعداء داخليين
أو خارجيين من المحتمل أن يحاولوا إزالة أو تخريب المواد
النووية بطريقة غير مشااااااروعة ،وهو فعل تم تصااااااميم وتقييم
نظام للحماية المادية بغرض التصدي له.
 FANR-REG-14, FANR-RG-011

استبيان معلومات التصميم

استبيان يستخدم لتقديم معلومات التصميم حول المرفق النووي
إلى الوكااالااة الاادوليااة للطاااقااة الااذريااة من قِّباال دولااة اإلمااارات
العربية المتحدة.
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 FANR-RG-029

كشف

عملية في نظام الحماية المادية تبدأ باساااتشاااعار عمل يُحتمل أن
يكون شااااااريرا أو عمل ارت ُ ِّكب على نحو آخر دون تصااااااريح
وتُستكمل بتقييم سبب اإلنذار.
 FANR-REG-08

أثر قطعي

أثر صااااااحي إشااااااعاعي توجد له عموما عتبة حدية لمسااااااتوى
الجرعااة ،حيااث تزداد حاادة األثر فوق هااذه العتبااة كلمااا زادت
الجرعة .يوصااااااف هذا األثر بأنه أثر قطعي حاد إذا كان مميتا
أو مهدِّدا للحياة أو مؤديا لعجز دائم ينتقص من نوعية الحياة.
 FANR-REG-15

حيود

الحيود عن متطلبات محددة.

مسررررررتو /مسررررررتويات مرجعية
للتشخيص

مسااتوى يسااتخدم في التصااوير اإلشااعاعي الطبي ،في الحاالت
الروتينية ،لمعرفة ما إذا كانت الجرعة التي يتلقاها المريض
أو المادة المشاااعة المعطاة خالل إجراء إشاااعاعي محدد مرتفعة
أو منخفضة بدرجة غير معتادة بالنسبة لهذا اإلجراء.
توضااااااع المسااااااتويات المرجعية للتشااااااخيص اإلشااااااعاعي بعد
اسااتشااارة الساالطات الصااحية المختصااة والجهات المهنية ذات
العالقة ،بناء على دراسات استقصائية أو قيم منشورة تتناسب
مع الظروف القائمة بالدولة.

 FANR-RG-030

FANR-REG-24, FANR-RG-007

تصريف

اإلطالق المخطط له والمحكوم لمواد مشاااااعة إلى البيئة ساااااواء
كانت في شكل غازي أو سائل أو أي شكل آخر.
 القانون النووي

ت َ َخلص

وضع النفايات في مرفق مالئم دون نية استردادها.
 القانون النووي

موقع ت َ َخلص

جزء من مسااااااتودع النفايات المشااااااعة يسااااااتخدم للتخلص من
النفايات المشعة ويتضمن وحدات تخلص ومنطقة عزل.
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 FANR-REG-27

نظام ت َ َخلص

نظام خواص موقع مستودع النفايات المشعة وتصميم مستودع
النفايات المشااااااعة ،والبنود والبنى المادية ،وإجراءات الرقابة،
وخصاااائص النفايات المشاااعة ،وعناصااار أخرى تسااااهم بطرق
مختلفااة وعلى ماادى فترات زمنيااة مختلفااة في إنجاااز وظااائف
األمان الخاصة بالتخلُّص.
 FANR-REG-27

وحد ت َ َخلص

الجزء المنفصاااال من موقع التخلص الذي توضااااع فيه النفايات
المشعة بغرض التخلص.
 FANR-REG-27

تنو

وجود إثنين أو أكثر من النُ ُ
ظم أو العناصاااااار االحتياطية ألداء
وظيفة محددة على نحو تكون فيه النُ ُ
ظم أو العناصاااااار المختلفة
ذات ساااااا مات مت باي نة ب هدف تقليص احت ماالت حدوث ع طل
مشتر السبب.
 FANR-REG-03

جـــــرعـــــــة

مقياس للطاقة التي تودعها اإلشعاعات في هدف ما.
 القانون النووي

قيد الجرعة

قيد الجرعة .قيد مساااااتقبلي ومرتبط بمصااااادر إشاااااعاعي على
الجرعة الفردية التي ينقلها مصاااادر إشااااعاعي ،يوفر مسااااتوى
أسااسايا من الوقاية اإلشاعاعية لألفراد األكثر تعرضاا لإلشاعاع
المؤين من مصااااادر إشاااااعاعي ،ويعمل كحد أعلى للجرعة في
التحسااين األمثل للوقاية اِّإلشااعاعية لذلك المصاادر اإلشااعاعي.
وبالنساااااابة لحاالت التعرض المهني ،يكون قيد الجرعة قيمة
للجرعة الفردية المساااتخدمة للحد من مدى الخيارات قيد النظر
في عملية تحقيق التحسااااااين األمثل .بالنساااااابة للتعرض العام،
يكون قيد الجرعة حدا أعلى للجرعات الساااانوية التي قد يتلقاها
أفراد الجمهور من التشااغيل المخطط له ألي مصاادر إِّشااعاعي
خاضع للرقابة.
 FANR-REG-04, FANR-REG-27
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قيد الجرعة .قيد مسااااااتقبلي ومرتبط بالمصاااااادر على الجرعة
الفردية التي ينقلها مصاااادر والتي توفر مسااااتوى أساااااساااايا من
الوقاية لألفراد األكثر تعرضاااااااا للمصااااااادر .ويتخذ كحد أعلى
للجرعة في تحقيق الحد األمثل لوقاية المصااااااادر .وبالنساااااابة
للتعرض المهني ،يكون قيااد الجرعااة قيمااة مرتبطااة بااالجرعااة
الفرد ية المساااااات خد مة لل حد من مدى الخ يارات ق يد النظر في
عملية تحقيق الحد األمثل للوقاية .بالنساااااابة لتعرض الجمهور،
يكون قيد الجرعة حدا أعلى للجرعات الساااااانوية التي يفترض
أن يتلقاها أفراد الجمهور من التشااغيل المخطط له ألي مصاادر
خاضع للرقابة.
 FANR-REG-21, FANR-REG-24, FANR-RG-007

حد الجرعة

قيمة الجرعة الفعالة أو الجرعة المكافئة التي يتلقاها األفراد من
التعرض المخطط لها التي يتعين عدم تجاوزها.
حاالت
ُّ
 FANR-REG-04

تدريب

نشااااااط يطور مهارة أو قدرة أو يختبر إجراء أو مهمة طوارئ
واحدة .قد يختبر التدريب مهارة الفرد أو كفاءة الفريق أو كفاية
اإلجراءات أو المعدات أو المرافق.
 FANR-RG-034

عاصفة ترابية

جزيئات من الغبار تحملها وتحركها ريا قوية ومضااااااطربة.
وترتبط العواصااااااف الترابية عادة بالظروف الجوية الساااااااخنة
والجافة والعاصفة .عادة ما يقل قطر جزيئات الغبار عن 0.08
ملم ،ويمكن بالتالي أن ترتفع إلى مسااااااتويات أعلى بكثير من
الرمال.
 FANR-REG-03

()E
نظررام تبريررد قلررب المفرراعررل في
حاالت الطوارئ

نظام تبريد قلب المفاعل في حاالت الطوارئ.

 FANR-RG-004, FANR-RG-023
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جرعة فعالة

الكمية  Eالمعرفة بكونها حاصااااال جمع الجرعات المكافئة للنسااااايج،
عامل ترجيح األنسااااجة المالئم حيث
مع ضاااارب كل واحد منها في ُم ِّ

 HTهي الجرعة المكافئة في النساايج  Tو wT
األنسجة للنسيج .T

عامل ترجيح
هو ُم ِّ

E   wT .H T
T

ومن تعريف الجرعة المكافئة ،حيث يكون wR
DT , R

اإلشااااعاعات بالنساااابة لإلشااااعاع  Rو
الممتصة في العضو أو النسيج

عامل ترجيح
هو ُم ِّ

هو متوسااااط الجرعة

E   wT  wR .DT , R
R

T

 FANR-REG-04, FANR-REG-11, FANR-REG-19, FANRREG-21 FANR-REG-24

كيلوجرام فعال

وحدة خاصااااااة مسااااااتخدمة في تطبيق الضاااااامانات على المواد
النووية .ويتم الحصول على كمية المواد النووية في الكيلوجرام
الفعال بأن يؤخذ:
• الوزن بالكيلوجرام في حالة البلوتونيوم،
• الوزن بالكيلوجرام مضااااروبا في مربع التخصاااايب في حالة
اليورانيوم المخصب بنسبة تعادل أو تفوق ،)%1( 0.01
• الوزن باااالكيلوجرام مضااااااروباااا في  0.0001في حاااالاااة
اليورانيوم المخصاااب بنسااابة أقل من  )%1( 0.01ولكن بأكثر
من ،)0.5%( 0.005
• الوزن باااالكيلوجرام مضااااااروباااا في  0.00005في حاااالاااة
اليورانيوم المستنفد المخصب بنسبة ( 0.005 )0.5%أو أقل،
أو في حالة الثوريوم.
 FANR-REG-10

حالـــة طارئــــة

حالة غير اعتيادية تتطلب إجراء فوريا يهدف إلى التخفيف من
الخطر أو من العواقب الضااارة على صااحة اإلنسااان وسااالمته
أو نوعيااة الحياااة أو الممتلكااات أو البيئااة .وتشااااااماال حاااالت
الطوارئ النووية أو اإلشعاعية وحاالت الطوارئ التقليدية مثل
الحرائق أو انبعاااث مواد كيميااائيااة خطرة أو العواصااااااف أو
الزالزل ،كما تشااامل الحاالت التي تتطلب ضااارورة التصااارف
الفوري من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة.
 القانون النووي

إجرا طارئ

إجراء يتم اتخاذه من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة.
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 القانون النووي

مسررررررررتررو مرروجرررب التررخرررا
إجرا ات الطوارئ

معيار معين محدد مسااابقا لظروف قابلة للمراقبة ،يُساااتخدم من
أجل الكشف عن تصنيف الطوارئ والتعرف عليها وتحديدها.
 FANR-REG-12, FANR-REG-15

حالة تعر

طارئة

تعرض تنشااااااأ نتيجة حادث ،وتتطلب اتخاذ إجراء فوري
حالة ُّ
من أجل تفادي التداعيات السلبية أو تقليصها.
 FANR-REG-12, FANR-RG-035

تدابير الطوارئ

اإلجراءات والخطط ،وقوائم الفحص ،وأي تاادابير أخرى يتم
إعاادادهااا وتطبيقهااا لمنع حاادوث حاااالت الطوارئ أو تخفيف
آثارها ،بما في ذلك خطة الطوارئ.
 FANR-REG-02

َمرفَق عمليات الطوارئ

َمر َفق عمليات الطوارئ .مرفق المرخص له المسااااااؤول عن
القيادة والساايطرة للتصاادي (لالسااتجابة) داخل الموقع وتنساايق
التصاااادي (االسااااتجابة) للطوارئ مع الساااالطات خارج الموقع
خالل وقوع حاااالاااة طوارئ بمنطقاااة الموقع أو وقوع حاااالاااة
طوارئ عامة.
 FANR-REG-12

َمر َفق عمليات الطوارئ .المرفق المعني بتنساااااايق التصااااااادي
تبرر اتخاذ إجراء وقائي
داخل الموقع وخارجه لحالة طوارئ ِّ
خارج الموقع.
 FANR-REG-15

خطة طوارئ

وصاااف لمفهوم وساااياساااة وأهداف العمليات الخاصاااة والهيكل
والسااالطات والمساااؤوليات الالزمة للتصااادي لحالة طارئة على
نحو منهجي ومنساااق وفعال ،وتُساااتخدم كأسااااس إلعداد خطط
وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى.
 القانون النووي
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تأهب للطوارئ

القدرة على اتخاذ إجراءات من شاااااااأنها التخفيف بفاعلية من
عواقب حالة طارئة.
 القانون النووي

وظائف التأهب للطوارئ

مهمة محددة ،أو مجموعة من المهام ،تؤديها النظم والمعدات
ويؤديها األفراد لتوفير ضاااااامان معقول بإمكانية اتخاذ تدابير
الوقاية والتخفيف المناساابة في حالة طوارئ إشااعاعية بالمرفق
النووي.
 FANR-RG-011

تصدي للطوارئ

اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من عواقب حالة طارئة وقد
يوفر أيضااا أساااسااا السااتئناف النشاااط االجتماعي واالقتصااادي
المعتاد.
 القانون النووي

مرافق التصدي للطوارئ

المرافق التي يمكن اسااااااتخدامها لتحسااااااين التصاااااادي لطوارئ
الحوادث مثااال مركز الااادعم الفني ومركز الااادعم التشااااااغيلي
ومرفق عمليات الطوارئ.
 FANR-RG-035

خدمات الطوارئ

األجهزة المحلية للتصاادي (منظومة اسااتجابة) للطوارئ خارج
الموقع المتوفرة وتؤدي وظااائف التصاااااااادي (االسااااااتجااابااة)
للطوارئ .وقد تشاااامل هذه الخدمات الشاااارطة ،وفرق اإلطفاء،
وفرق اإلنقاذ ،وخدمات اإل سعاف ،وفرق السايطرة على المواد
الخطرة.
 FANR-REG-12

عامل طوارئ

شاااااخص مكلف بواجبات محددة بصااااافته عامال في التصااااادي
(االستجابة) لحالة طوارئ.
 FANR-REG-12

منطقة طوارئ

المنطقااة التي تتخ اذ فيهااا اإلجراءات االحترازيااة و/أو منطقااة
تخطيط اإلجراءات الوقائية العاجلة.
 القانون النووي
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إعالن المستخدِّم النهائي

تعهد مكتوب من المسااااااتخدِّم النهائي لمفردات ذات اسااااااتخدام
مزدوج متعلقااة بااالمجااال النووي يفيااد بااأنااه لن يسااااااتخاادم هااذه
المفردات في أي نشااااااط تفجيري نووي أو نشااااااط نووي غير
خاضع للضمانات.
 FANR-REG-09

اجرا ات التنفيذ

إجراءات تقوم بها الهيئة تهدف الى ضاااااامان التزام المشااااااغل
بأحكام هذا المرساااوم بقانون واللوائح المعمول بها وبالشاااروط
التي تحددها الهيئة ،وتشااااااتمل على اإلجراءات التصااااااحيحية
واإلنذارات الخطية و سحب التراخيص وأية عقوبات إدارية أو
غرامات مالية تفرضااااااها الهيئة وفقا لهذا المرسااااااوم بقانون
والالئ حة التنف يذ ية واللوائح المعمول ب ها .وتراعي الهي ئة ع ند
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ تناسب الفعل المرتكب مع
اإلجراء الذي اتخذ بشأنه.
 القانون النووي

تخصيب

أية معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم الذي
تزيد النساااااابة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم –  235أكثر من
.%0.72
 القانون النووي

أخذ العينات البيئية

جمع عي نات من البيئة بغرض تحليل ها بح ثا عن آثار لمواد قد
تكشااااااف عن معلو مات حول مواد نووية تم الت عامل مع ها أو
أنشطة تم القيام بها.
 FANR-REG-10

مشغل المعدات
ِّ

مشا ِّاغل يعمل في مرفق نووي ،عادة خارج غرفة التحكم ،تحت
ومشغل أول المفاعل.
مشغل المفاعل
ِّ
إدارة ِّ
 FANR-REG-16, FANR-REG-17, FANR-RG-017, FANRRG-030

جرعة مكافئة

H

T ,R
وتُعرف بأن هي الجرعة الممتصاااااة الصاااااادرة عن
الكمية
نوع اإلشعاع  Rموزعة على نسيج أو عضو  Tو هو معامل ترجيح
اإلشعاعات لنوع اإلشعاع :R

H T , R  wR .DT , R

وعندما يكون المجال اإلشااااااعاعي مكونا من عدة أنواع مختلفة من
اإلشعاعات ذات قيم مختلفة لـ  wRتكون الجرعة المكافئة:

H T   wR .DT , R
R
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 FANR-REG-04, FANR-REG-19, FANR-REG-21, FANRREG-24

حدث

الحدث في ساااااياق كتابة التقارير عن األحداث وتحليلها هو أي
المشااغل ،مثل أخطاء التشااغيل
واقعة غير مقصااودة تحدث من
ِّ
المعدات أو حادثة مؤساافة غير مقصااودة ،واألعمال
أو أعطال
ِّ
المتعماادة التي يقوم بهااا أشااااااخاااص آخرون ،واألحااداث غير
المخطط لهاااا ،والعواقاااب أو النتاااائج المحتملاااة التي ال يمكن
إغفالها من زاوية الوقاية أو األمان ،أو التي تنتج عنها عواقب
متعلقااة باااألمااان النووي واألمااان اإلشااااااعاااعي واألمن النووي
والضمانات.
 FANR-RG-030

إعفا

قرار الهيئة بأن مصااااااادرا ما أو ممارساااااااة ما ،مسااااااتثناة من
الخضوع لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن
التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) بساابب ذلك المصاادر
أو تلك الممارساااااااة طفيف للغاية لدرجة ال تتطلب تطبيق هذه
الجوانب الرقابية أو ألن ذلك هو الخيار األمثل للوقاية بغض
النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر.
 القانون النووي

إعفا من الضمانات

وفقا التفاقية الضاااااامانات ،يجوز للدولة أن تطلب إعفاء كمية
محدودة من المواد النووية من ضااامانات الوكالة الدولية للطاقة
الااذريااة (أي ،إخطااار الوكااالااة الاادوليااة للطاااقااة الااذريااة) لبيااان
اسااتخدامها أو كميتها .ورفع اإلعفاء هو إعادة تطبيق ضاامانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواد النوو ية التي ساااااابق
إعفاؤها من الضمانات.
 FANR-REG-10

تمرين

حدث تم إجراؤه باالشااترا مع المرخص له والمنظومة خارج
الموقع لتقييم األجزاء الرئيسية من قدرات التصدي للطوارئ.
 FANR-RG-034

لجنة إدارة التمرين

مجموعة من األفراد المساااااؤولين عن جميع جوانب تمرين ما،
بمااا في ذلااك تخطيطااه وإجراؤه وتقييم ،وتحاادد اللجنااة قاادرات
التمرين وم هامه وأهدا فه .فاللج نة تصاااااامم السااااااي ناريو وف قا
الحتياجات الجهة ،وتقوم بإعداد الوثائق المستخدمة في محاكاة
التمرين والرقابة والتقييم.
 FANR-RG-034
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جهررة مسرررررررةولررة عن التعر
القائم

شاااااخص يضاااااطلع بإدارة حالة التعرض القائمة اساااااتنادا على
القرار الصادر عن الهيئة والجهات الحكومية المعنية.
 FANR-REG-19

حالة تعر

قائمة

حالة تعُّرض موجودة بالفعل عندما يتعين اتخاذ قرار بشاااااااأن
ضرورة التحكم فيها.
 FANR-REG-12

تصدير

إخراج أو إرسااااال أو نقل أي مواد نووية أو مفردات خاضااااعة
للرقابة منتجة في الدولة أو كل منهما من الدولة أو المناطق
الحرة أو المناطق الخاصاااااااة للدولة أو كل منهما عن طريق
المنافذ الرسمية ،بما في ذلك تلك المنتجة في المناطق الحرة أو
المناطق الخاصة للدولة أو كل منهما.
 FANR-REG-09

تعر

تعر  .حاالت (حاالت) التعرض المهني و/أو حالة (حاالت)
تعرض الجمهور.
 FANR-REG-04

تعر

التعرض للتشعيع.
 .الحالة أو الظرف المؤدي إلى
ُّ
FANR-REG-12, FANR-REG-19

مسار تعر

مسااااالك يمكن من خالله لإلشاااااعاعات أو النويدات المشاااااعة أن
تصل إلى البشر وتسبب تعرضهم.
 FANR-REG-11

مسافة تخطيط ممتد

المسااافة حول مرفق تُتخذ فيها ترتيبات طوارئ إلجراء رصااد
عقب إعالن حالة طوارئ عامة ولتحديد الموا ضيع التي ينبغي
أن تتخذ فيها إجراءات للتصااااااادي للطوارئ خارج الموقع في
خالل فترة زمنية تلي حدوث انطالق اشااااااعاعي كبير يساااااامح
بالتقليص الفاعل لآلثار العشوائية بين أفراد الجمهور.
 FANR-RG-034

نطاق اتفاقية اللعب

وثيقة تحدد تصاااااميم توقعات األداء االفتراضاااااية الموجودة في
معايير البيان العملي التوضاااااايحي لمجال التقييم .قد يتضاااااامن
نطاق اتفاقية اللعب تحديد معايير البيان العملي التي سيتم أو لن
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يتم تقييمها أثناء التمرين ،والجهات المسااااؤولة عن بيان معايير
محددة ،والمعدات ،والموظفين الذين ساااااايتم ايفادهم ،والمرافق
التي سيتم تنشيطها ،وما إلى ذلك.
 FANR-RG-034

أحداث خارجية

أحداث غير مرتبطة بتشاااغيل مرفق أو ممارساااة نشااااط ،ولكن
من المحتمل ان يكون لها تأثير على أمان المرفق أو النشاط.
FANR-REG-02, FANR-RG-007

منطقة خارجية

المنطقة المحيطة مباشاااااارة بالمنطقة المقترحة للموقع ،حيث
يؤخذ توزيع ال سكان والكثافة ال سكانية وا ستخدامات األرا ضي
والمياه بعين االعتبار فيما يتعلق بتأثيرها على التنفيذ المحتمل
لتدابير الطوارئ.
 FANR-REG-02

()F
مرفق

المرفق .أي مكان يتم فيه إنتاج مواد مشااااااعة أو معالجتها أو
استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها – أو يجري
فيه تركيب مولدات إشااااااعاعات – على نطاق يلزم فيه مراعاة
االعتباااار للوقااااياااة واألماااان ،بماااا في ذلاااك المرافق النووياااة،
ومنشاااااااآت التشااااااعيع ،ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام،
ومرافق التصرف في النفايات.
 القانون النووي

المرفق .مفاااعاال أو مرفق حيوي أو محطااة تحوياال أو محطااة
تصنيع أو محطة إعادة معالجة أو محطة فصل نظائر أو منشأة
تخزين منفصاااالة أو أي موقع تسااااتخدم فيه المواد النووية عادة
بكميات أكبر من كيلوجرام فعال واحد.
 FANR-REG-10

خطة ضمانات ال َمرفق

خطة تتضااااامن وصااااافا لكافة المهام الواجب اساااااتكمالها للوفاء
بضاااامانات المرفق والتزامات االسااااتيراد/التصاااادير .يجب أن
تتضمن الخطة الجداول الزمنية ذات الصلة الالزمة الستكمال
هذه المهام وإعطاء تفاصيل حول سير العمل فيها.
 FANR-REG-14
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شجر األعطال

مخطط منطقي اسااتنتاجي يصااور كيف يمكن لحدث معين غير
مرغوب فيه أن يحدث كتركيبة منطقية من أحداث أخرى غير
مرغوب فيها.
 FANR-RG-003

تقرير نهائي لتحليل األمان

وثيقة مطلوبة بموجب الئحة الهيئة لتقديم طلب للحصاااول على
ترخيص لتشااااااغيل مرفق نووي ( )FANR REG-14لدعم
طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي.
 FANR-RG-029

منطقة حر

جزء من أرض أو موقع محدد ومفصااااول بصااااورة واضااااحة
يخضااااااع لنظام خاص في ما يتعلق بالضاااااارائب والجمار
واالستيراد والتصدير.
 FANR-REG-10

تقرير نهائي لتحليل األمان

التقرير النهائي لتحليل األمان

أضرار الوقود

أي إعادة نقل للوقود أو تفاعل مكسااااااو بالوقود أو تدهور في
الكسااااااوة يحد من عمر الوقود أو مسااااااتوى الطاقة أو يضاااااار
باالفتراضات في تحليل األمان.

 FANR-REG-17

 FANR-RG-004

تسلسل الحدث الوظيفي

مجموعة من تسلسالت الحوادث المتشابهة في درجة الحدث.
تسااااالساااااالت الحوادث المتشاااااابهة هي تلك التي لها أحداث بدء
متشااابهة وتظ ِّهر ساالوكا مماثال للحادث من حيث أعطال النظام
و/أو الظواهر وتؤدي إلى حاالت نهائية مماثلة .من المحتمل
أن تحتوي تساااااالسااااااالت الحوادث المماااثلااة على نفس النظم
والمكونات التي يُعزى لها الفضاااااال في منع الحوادث
والهياكل
ِّ
و/أو التخفيف من حدتها.
FANR-RG-003, FANR-RG-004
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عزل وظيفي

الحيلولة دون أن يكون لنمط تشااااااغيل أو عطل دائرة أو نظام
تأثير على دائرة أو نظام آخرين.
 FANR-REG-03

تدابير فوسررررررل  -فيسررررررلي ات
األهمية

بالنساابة لحدث أساااسااي محدد ،فإن أهمية فوساال  -فيساالي هي
المساااااااااهمااة الجزئيااة في إجمااالي رقم محاادد لجاادارة جميع
تسلسالت الحوادث التي تضم ذلك الحدث األساسي .أما بالنسبة
لوسااائل التقدير الكمي للتقييم االحتمالي للمخاطر التي تتضاامن
مجموعااات قطع ال تُعتبر حاادا أدنى واحتماااالت نجااا  ،فااإن
حساب وزن أهمية فوسل فيسلي يتم عن طريق تحديد الخفض
الجزئي في الرقم اإلجمالي للجدارة عن طريق تحديد احتمال
الحدث األساسي إلى صفر.
 FANR-RG-003

()G
معايير التصميم العامة

تحدد هذه المعايير الحد األدنى من متطلبات التصااميم لمحطات
الطاقة النووية المبردة بالمياه المماثلة في التصااااااميم والموقع
لمحطات الطاقة النووية التي أصدرت الهيئة رخصة لتشييدها.
 FANR-RG-029

حالة طوارئ عامة

حدث يؤدي إلى انبعاث فعلي أو إلى احتمال ملموس النبعاث
مواد مشااااااعة يسااااااتدعي تنفيذ إجراءات وقائية عاجلة خارج
الموقع .ويشااااامل ذلك ما يلي )1( :الضااااارر الفعلي أو المتوقَّع
الذي يصااايب قلب المفاعل أو يصااايب كميات كبيرة من الوقود
النووي المسااااااتهلك )2( ،انبعاثات مواد مشااااااعة خارج الموقع
تساافر عن جرعات تتجاوز المسااتويات الموجبة للتدخل التخاذ
إجراءات وقائية عاجلة .عند اإلعالن عن حالة طوارئ عامة،
يُوصااااااى في الحال باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وإجراءات
أخرى للتصدي (لالستجابة) للطوارئ فورا.
 FANR-REG-12

ترخيص عام

ترخيص صادر من الهيئة لالستيراد المتعدد لمفردات خاضعة
للرقابة أو لتصدير متعدد لمفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة
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بالم جال النووي لوج هات م حددة تسااااااتوفي التزا مات ا لدو لة
المحددة في اتفاقية الضمانات والبروتوكول اإلضافي وشروط
التوريد حساااب ما تم تحديدها في اإلرشاااادات الدولية الخاصاااة
بنظام الرقابة على الصاااااااادرات النووية في نشاااااارتي الوكالة
الاااادولاااايااااة لاااالااااطاااااقااااة الااااذريااااة INFCIRC/245/Part 1
و .INFCIRC/245/Part 2يجااب على المرخص لااه اتباااع
مجموعة الشاااااروط الخاصاااااة المحددة في الترخيص العام لكل
عملية اساااااتيراد للمفردات الخاضاااااعة للرقابة المعنية أو عملية
تصااااادير للمفردات ذات االساااااتخدام المزدوج المتعلقة بالمجال
النووي المعنية.
 FANR-REG-09

معايير عامة

مسااااااتويات الجرعة المتوقعة أو الجرعة التي تم تلقيها ،تُتخذ
عنااادهاااا اإلجراءات الوقاااائياااة وإجراءات أخرى للتصااااااااادي
(لالستجابة) للطوارئ.
 FANR-REG-12

َمرفَق جيولوجي للتَ َخلص من
النفايات المشعة

مسااااتودع نفايات مشااااعة للتخلص من النفايات المشااااعة يقع في
المحيط األرضااااااي (عادة على عمق عدة مئات من األمتار أو
أكثر تحت سطح األرض) داخل تكوين جيولوجي مستقر ليوفر
عزال طويل األجل للنويدات المشعة عن المحيط الحيوي.
 FANR-REG-27

محيط أرضي

أجزاء اليابسة التي ال تعتبر جزءا من المحيط الحيوي وتتشكل
من باطن األرض والصااااخور من التربة التي ال تُشااااكل جزءا
من المحيط الحيوي.
 FANR-REG-27

تأكيد من حكومة لحكومة

وثيقة مكتوبة تقوم بإعدادها ساااااالطة مختصااااااة في دولة الجهة
المست ِّلمة لمواد نووية أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي أو
كل منهما ،ويتم تقديمها رسااااميا إلى ساااالطة مختصااااة في دولة
الموردة للمواد النووية أو المفردات ذات الصلة بالمجال
الجهة
ِّ
النووي أو كل منهما وتشااااااتمل على تعهد من حكومة الجهة
ال ُمسااات ِّلمة بأن المواد النووية أو المفردات ذات الصااالة بالمجال
النووي أو كال منهما الخاضااااعة لعملية نقل سااااتكون مسااااتوفية
الموردين النوويين وساااايتم اسااااتخدامها فقط
لشااااروط مجموعة
ِّ
لألغراض السلمية.
 FANR-REG-09
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نهج متدرج

تطبيق تدابير الحماية المادية بما يتناسااب مع العواقب المحتملة
لسرقة مواد نووية أو تخريب إشعاعي.
 FANR-RG-025

حراس

الحراس .أشخاص مكلفون بمسؤولية تسيير دوريات الحراسة
أو الرصااااااااد أو التقييم أو مرافقااة األفراد أو النقاال ومراقبااة
الوصول و/أو القيام بالتصدي األولي.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010

الحراس .أشخاص مكلفون بمسؤولية تسيير دوريات الحراسة
أو الرصد أو التقييم أو مرافقة األفراد أو مراقبة الوصول و/أو
القيام بالتصدي األولي.
 FANR-RG-026, FANR-RG-032

()H
رموز النظام المنسق

تسااااااميات لتصاااااانيف المنتجات حساااااااب الرموز .تُمكن الدول
المشااااركة من تصااانيف السااالع المتداولة على أسااااس مشاااتر
لألغراض الجمركية وغيرها من األغراض.
 FANR-REG-09

تقييم المخاطر

تقييم المخاطر المرتبطة بالمرافق واألنشااااااطة ضاااااامن حدود
الدولة أو خارجها من أجل تحديد األحداث والمناطق المرتبطة
بها التي قد تتطلب أن تُتخذ بشاااأنها إجراءات وقائية وإجراءات
أخرى للتصاادي (لالسااتجابة) داخل الدولة ،وتحديد اإلجراءات
التي ستكون فاعلة في تخفيف عواقب هذه األحداث.
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 FANR-REG-12

إشررررعا
للطاقة

و انتقال خطي مرتفع

اشعاع ذو انتقال خطي مرتقع للطاقة ،يفترض عادة أنه يحتوى
على بروتونات ونيوترونات وجساااااايمات ألفا (أو جساااااايمات
أخرى ذات كتلة مشابهة أو أكبر).
 FANR-REG-04

حدث عدائي

تصااااارف موجه نحو مرفق ما أو عامليه ،يُساااااتخدم فيه العنف
لتدمير المعدات وأخذ رهائن و/أو تهديد المرخص له لتحقيق
غااايااة محااددة .ويتضاااااامن ذلااك الهجوم جوا أو برا أو بحرا
باسااااااتخدام البنادق أو المتفجرات أو القذائف أو المركبات أو
أجهزة أخرى تُستخدم للقوة التدميرية.
 FANR-REG-14, FANR-REG-15

قو بشرية

أي قوة يمكن لشااااااخص طبيعي بذلها ،بما في ذلك اسااااااتعمال
أدوات ومعدات ال تسيِّرها الطاقة.
 FANR-REG-23

وحد هيدروجيولوجيا

أي تربة أو وحدة صخر أو منطقة يكون لها تأثير واضح على
تخزين أو حركة المياه الجوفية بحكم مسااااااااميتها أو نفاذيتها أو
عدم وجودهما.
 FANR-RG-027

()I
الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 القانون النووي

معررايير أمرران الوكررالررة الرردوليررة
للطاقة الذرية

معايير األمان المعتمدة بموجب النظام األساسي للوكالة.

 القانون النووي

39

 - For Official Use Onlyلالستخدام الرسمي فقط

ا ل ل جنرررة الررردو ليرررة ل لوقرررايرررة
اإلشعاعية

اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية.

تفكيك فوري

تبدأ إجراءات اإلخراج من الخدمة بعد وقت قصير من اإليقاف
الدائم .تتم إزالة معدات وهياكل ونُ ُ
ومكو نات مرفق يحتوي
ظم
ِّ
على مواد نووية و/أو إزالة التلوث منها إلى مسااااااتوى يساااااامح
برفع التحكم الر قابي عن المرفق لالسااااااتخدام غير المقيد ،أو
رفع التحكم الرقااابي عنااه مع فرض قيود على اسااااااتخاادامااه
مستقبال.

 FANR-REG-04

 FANR-REG-21

استيراد

إدخال أو إرساااااال أو نقل أي مواد نووية أو مفردات خاضاااااعة
للرقابة أو كل منهما إلى الدولة ،بما في ذلك المناطق الحرة أو
المناااطق الخاااصااااااااة للاادولااة أو كاال منهمااا عن طريق المنااافااذ
الرساااامية لالسااااتخدام داخل الدولة ،بما في ذلك المناطق الحرة
أو المناطق الخاصة للدولة أو كل منهما.
 FANR-REG-09

ماد مصدرية شائبة

مادة مصاادرية لم تصاال إلى التكوين والنقاء المناساابين لتصاانيع
الوقود أو لتخصااااااياااب النظاااائر ،وفقاااا للماااادة  .2أ ( )6من
البروتوكول اإلضافي.
 FANR-RG-015

متطفل عن غير قصد

شااااخص قد يشااااغل موقع تخلص لمسااااتودع نفايات مشااااعة بعد
إغالقه وينخرط في أنشطة عادية مثل الزراعة والسكن والبناء
أو غيرها من األنشااطة التي قد يتعرض فيها الشااخص من غير
قصد لإلشعاع المؤين الناتج عن النفايات المشعة.
 FANR-RG-027

تطفل عن غير قصد

األن شطة الب شرية في موقع تخلص لم ستودع نفايات م شعة بعد
إغالقه مثل الزراعة والساااااكن والبناء أو غيرها من األنشاااااطة
التي قد يحدث خاللها تعرض لإلشااااااعاع المؤين من النفايات
المشعة في موقع التخلص لمستودع نفايات مشعة.
 FANR-RG-027
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حادثة/حادثات

أي حدث غير مقصااود ،بما في ذلك أخطاء التشااغيل أو أعطال
المعدات أو األحداث األولية أو ُنذر الحوادث أو الحوادث التي
كادت أن تقع ،أو الحوادث ا لمؤسفة ،أو األفعال غير المسمو
ب ها ،اإل يذائ ية أو غير اإل يذائ ية ،التي ال يمكن إغ فال عواقب ها
الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو األمان.
 FANR-RG-007

تحقق مستقل من تقييم األمان

تقييم كتابي يتم إجراؤه بواسااااطة أفراد ذوي مؤهالت وخبرات
مناساابة لم يشاااركوا في تقييم األمان األصاالي من أجل تحديد ما
إذا كان األ سلوب الم ستخدم في إجراء هذا التقييم منا سبا وطبقا
ألفضل الممارسات الدولية.
 FANR-REG-03, FANR-REG-06, FANR-REG-14, FANRRG-001

INFCIRC/254/Part 1

نشااااارة إعالمية تصااااادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد
الموردين النوويين الخاصاااااااة
إصااااااادار إرشاااااااادات مجموعة
ِّ
بتصااااااااادير المواد النووياااة والمعااادات النووياااة والتكنولوجياااا
النووية ،وتعديالتها.
 FANR-REG-09

INFCIRC/254/Part 2

نشااااارة إعالمية تصااااادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد
الموردين النوويين الخاصاااة بنقل
إصااادار إرشاااادات مجموعة
ِّ
المعدات ذات االسااااااتخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي
والمواد والبرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة بها ،وتعديالتها.
 FANR-REG-09

الدليل التشغيلي لبرنامج حماية
المعلومات

الدليل اإلرشااادي إلدارة البرنامج المسااتخدم في برنامج الطاقة
النووية المدنية لحماية المعلومات السرية سواء كانت شفهية أو
كتابية أو إلكترونية.
 FANR-RG-026

مسافة تخطيط االبتالع والسلع

منطقة محيطة بمرفق نووي ُوضاااعت بشاااأنها ترتيبات طوارئ
التخاذ إجراءات فاعلة للتصااااااادي للطوارئ بعد إعالن حالة
طوارئ عامة بغيه تقليص خطر حدوث آثار عشااااااوائية بين
أفراد الجمهور وتخفيف العواقب غير اإلشاااااعاعية الناجمة عن
توزيع وبيع واسااااااتهال األغااذيااة والحليااب ومياااه الشاااااارب
واسااااااتخدام ساااااالع بخالف األغذية ربما تكون قد تلوثت جراء
حدوث انبعاث مشع كبير.
 FANR-RG-034
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تقرير مبدئي

تقرير يستند على المعلومات المطلوبة بموجب المادة ( 3أ) من
البروتوكول اإلضاااافي يتم تقديمه إلى الهيئة لوصاااف األنشاااطة
الواجب اإلبالغ عنها ويحدد الموقع أو المكان الذي تمارس فيه
األنشطة المذكورة.
 FANR-RG-015

برنامج االختبار المبدئي

برنامج يتضاااااامن اختبارات ما قبل التشااااااغيل واختبارات بدء
التشااغيل األولي .يتكون اختبار ما قبل التشااغيل من االختبارات
التي أ ُجريااات بعاااد اسااااااتكماااال التشاااااايياااد وعملياااات التفتيش
واالختبااارات المتعلقااة بااالتشااااااييااد ،ولكن قباال تحمياال الوقود،
إلثبااات قاادرة الهياااكاال والنُ ُ
والمكونااات ،إلى الحااد الممكن
ظم
ِّ
عمليا ،على تلبية متطلبات األداء الساااااتيفاء معايير التصاااااميم.
يتكون اختبار بدء التشاغيل المبدئي من أنشاطة االختبار المقرر
إجراؤها خالل وبعد تحميل الوقود .تشمل هذه األنشطة تحميل
الوقود ،واختبااارات مااا قباال الحرجيااة ،والحرجيااة المباادئيااة،
واختبارات الطاقة المنخفضاااة ،واختبارات صاااعود الطاقة التي
تؤكد قواعد التصميم وتثبت إلى ،الحد الممكن عمليا ،أن محطة
الطاقة النووية سااااتعمل وفقا للتصااااميم وقادرة وفقا لتصااااميمها
على االستجابة للحوادث العابرة المتوقعة والحوادث المفترضة
حسبما هو محدد في تقرير تحليل األمان.
 FANR-RG-001

شخص داخلي

شخص أو أكثر م صر لهم بالو صول إلى المرافق النووية أو
المواد النوويااة أثناااء نقلهااا يمكن أن يحاااول القيااام بااإزالااة غير
م صر بها لمواد نووية أو تخريب إ شعاعي أو ي ساعد خ صما
خارجيا على فعل ذلك.
FANR-REG-08, FANR-RG-032

تفتيش

إجراءات فحص أو مراقبة أو قياس أو اختيار يتم القياس بها
والمكو نات والمواد ،إضاااااااافة الى تقييم
لتقييم اله ياكل والنظم
ِّ
األنشاااطة التشاااغيلية ،والعمليات التقنية والتنظيمية واإلجراءات
وكفاءة العاملين.
 القانون النووي
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التفتيش واالختبارات والتحليل

األنشاااااطة التي يتم إجراؤها في ظل ظروف و/أو افتراضاااااات
محددة للتحقق من أن نظاما معينا أو هيكال أو مكونا يسااااااتوفي
معايير القبول الخاصة به.
 FANR-RG-001

رقابة مةسسية

الرقابة المةسرررسرررية .الرقابة على موقع نفايات مشاااعة من قبل
سلطة أو مؤسسة تم تعيينها بموجب قوانين الدولة .ويمكن لهذه
الرقابة أن تكون فعالة (رصد ،مراقبة ،أعمال عالجية) أو غير
فعالة (رقابة على استخدام األرض) ،كما يمكن أن تكون عامال
في تصميم مرفق نووي ما (مثل مستودع قريب من السطح).
ويسااااتخدم هذا المصااااطلح على نحو أكثر شاااايوعا في وصااااف
ال ضوابط التي تفرض على م ستودع بعد إغالقه أو على مرفق
أثناء عملية إخراجه من الخدمة .كما يشير أيضا إلى الضوابط
الموضااااااوعة على موقع تم رفع التحكم الرقابي عنه بشاااااارط
مراعاة بعض القيود المحددة على اسااااااتخدامه في المسااااااتقبل
لضمان التقيد بتلك القيود.
 FANR-REG-01

الرقابة المةسرررسرررية .الرقابة على موقع نفايات مشاااعة من قِّبل
سلطة أو مؤسسة تم تكليفها بموجب قوانين الدولة .ويمكن لهذه
الرقااابااة أن تكون فاااعلااة أو غير فاااعلااة ،كمااا يمكن أن تكون
عامال في تصااميم مرفق نووي .تسااتخدم بصااورة أكثر شاايوعا
في و صف ال ضوابط التي تُفرض على م ستودع بعد إغالقه أو
على مرفق أثناء عملية إخراجه من الخدمة .تشااااير أيضااااا إلى
الضااااوابط الموضااااوعة على موقع تم رفع التحكم الرقابي عنه
بشاااااارط مراعاااة بعض القيود المحااددة على اسااااااتخاادامااه في
المستقبل لضمان التقيد بتلك القيود.
 FANR-REG-21

الرقابة المةسرررسرررية .الرقابة على موقع تخلص بعد إغالقه من
قِّبل المرخص له أو جهة أو مؤسسة تحددها قوانين الدولة.
ويمكن لهذه الرقابة أن تكون فعالة (مثل الرصاااااااد ،المراقبة،
األعمال العالجية) أو غير فعالة (مثل الرقابة على اسااااااتخدام
األرض) ،كما يمكن أن تكون عامال في تصميم موقع للتخلُّص.
ألغراض الئحة الهيئة  ،FANR-REG-27يُشاااااااار إلى فترة
الرقابة المؤسااااااسااااااية الفعالة على اعتبار أنها فترة رقابة بعد
اإلغالق .وفيما يلي" ،الرقابة المؤسااااااسااااااية" تشااااااير فقط إلى
"الرقابة المؤسسية غير الفعالة".
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 FANR-REG-27

نظام إداري متكامل

نظام يجمع على نحو متسااااااق متطلبات إدارة ومراقبة األعمال
بأسلوب مخطط ومنهجي.
 FANR-REG-27

تعر

داخلي

تعرض لإلشعاع المؤين من مصدر اشعاع داخل جسم فرد ما.
 FANR-REG-04

نقل نووي دولي

حمل شااااااحنة من المواد النووية على أي وساااااايلة نقل يقصااااااد
عبورها ألراضااي الدولة منشااأ الشااحنة بدءا من مغادرة مرفق
الجهة التي قامت بالشاحن في هذه الدولة وانتهاء بوصاولها إلى
مرفق المست ِّلم داخل الدولة التي تُعتبر وجهة نهائية.
 FANR-RG-025

نظام كشف التسلل

نظام متكامل يتألف من أجهزة كهربائية أو كهروميكانيكية أو
كهروبصااارية أو إلكترونية أو ما شاااابه ،يقوم بالكشاااف والتنبيه
عن وجود تسلل في المنطقة الخاضعة لرقابة المالك.
 FANR-REG-08

تغير العهد

زيادة أو نقصاااااان ،بحسااااااب الدفعات ،في كمية المواد النووية
الموجودة في موقع لقياس المواد .ويتضااااامن هذا التغيير واحدا
مما يلي:
الزيادات :االسااااتيراد ،ورود كميات من مصاااادر داخلي ،إنتاج
نووي ،زيادة عارضااااة ،إعادة النقل من نفايات مسااااتبقاة أو في
لحظة بدء تطبيق الضاااامانات وإعادة تطبيق ضاااامانات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية على المواد النووية المعفاة.
النقصااان :تصاادير ،الشااحن الداخلي ،فقدان بساابب االسااتهال
النووي أو فقدان آخر ،نفايات مقاسة ،التحويل لنفايات مستبقاة،
إعفاء مواد نووية من ضاااااامانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ورفع الضااامانات عن مواد نووية محولة إلى اساااتخدامات غير
نووية.
 FANR-REG-10
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تقرير تغيرات العهد

يُقصاااد بتقرير تغير العهدة المعنى الوارد بشاااأنه في الفقرة ()1
من المادة  11من الئحة الهيئة .FANR-REG-10
 FANR-REG-10

مستو موجب للتحقيق

قيمة مقدار ،مثل الجرعة الفعالة أو األخذ الداخلي أو التلوث
لكل وحدة مسااااااااحة أو حجم ،ينبغي عند بلوغها أو تجاوزها
إجراء تحقيق.
 FANR-RG-033

أطراف معنية

جميع األشخاص ،بمن في ذلك وكالء الشحن والتخليص ضمن
إطار اختصاااااااص الدولة ،المشاااااااركين في نقل مواد نووية أو
مفردات خاضعة للرقابة أو كل منهما من غير المرخص لهم.
 FANR-REG-09

إشعا مةين

اإلشااااااعاع القادر على إنتاج أزواج من األيونات في المادة أو
المواد البيولوجية.
 القانون النووي

مفردات ات أهمية لألمان

مفردة تشااااااكل جزءا من مجموعة أجهزة أمان ،و/أو يمكن أن
يؤدي اختاللها أو تعطلها إلى تعرض إشاااعاعي يصااايب عاملي
الموقع أو أفراد الجمهور ،بما في ذلك:
 الهياكل والنُ ُ
والمكونات التي من الممكن أن يؤدي
ظم
ِّ
اختاللهاااا أو تعطلهاااا إلى تعرض إشااااااعااااعي غير
ضروري يصيب عاملي الموقع أو أفراد الجمهور؛
 الهياكل والنُ ُ
والمكونات التي تمنع وقائع تشاااااغيلية
ظم
ِّ
منتظرة من أن تؤدي إلى ظروف مفضاااية إلى وقوع
حوادث،
 الساااااامات التي توفَّر من أجل تخفيف عواقب حدوث
اختالل أو عطل في الهياكل والنُ ُ
والمكونات.
ظم
ِّ
 FANR-REG-03, FANR-REG-14, FANR-REG-16, FANRREG-17, FANR-RG-003, FANR-RG-010, FANR-RG-011,
FANR-RG-029, FANR-RG-030

()J
تبرير

هو عملية تحديد فيما إذا كانت ممارساااااااة ما أو مجموعة من
الممارساااات لنشااااط خاضاااع للرقابة باساااتخدام مواد خاضاااعة
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للرقابة مفيدا في مجمله على النحو الذي تحقق فيه الممارساااااااة
أو االسااااااتمرار فيها فائدة لألفراد والمجتمع تفوق األذى الناتج
عنها (بما في ذلك المخاطر اإلشعاعية).
 FANR-REG-24, FANR-RG-007

()K
نقطة القياس الرئيسية

مكان تكون فيه المواد النووية في شااااااكل يتيح قياسااااااها لتحديد
حركة المواد أو العهدة .وبالتالي فإن نقاط القياس الرئيسااااااية
تشمل ،وال تنحصر في ،المواد الواردة والصادرة (بما في ذلك
النفايات المقاساااة المساااتبعدة) وأماكن التخزين في مواقع قياس
المواد.
 FANR-REG-10

()L
تواتر انبعاث كبير

مجموع تكرار الحوادث التي تؤدي إلى إطالق كاااماال لنواتج
االنشااااااطار المحمولة جوا من مبنى االحتواء إلى البيئة بحيث
يكون هنا احتمال للتأثيرات الصاااااحية (تشااااامل هذه الحوادث
بصااااااور عامة اإلطالقات المرتبطة بأعطال مبنى االحتواء أو
أحداث تتجاوز مبنى االحتواء أو فقدان عزل مبنى االحتواء).
 FANR-RG-003, FANR-RG-004

ترخيص

الموافقة الصاااااااادرة عن الهيئة والتي تخول للمرخص له القيام
بنشاااط محدد أو أكثر من األنشااطة الخاضااعة للرقابة والمتعلقة
بمرفق أو نشااااااااط ،أو أ ية مواف قة أخرى تمنح ها الهي ئة لم قدم
الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشاااااأة نووية أو تصاااااميمها أو
تشااااااييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشااااااغيليها أو إخراجها من
الخدمة أو القيام بأي نشاااط يتعلق بالتصاارف بالوقود المسااتهلك
أو النفايات المشعة.
 القانون النووي

شرط الترخيص

شرط ملزم في ترخيص تصدره الهيئة.
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 FANR-RG-030

مرخص له

الشخص الحائز على رخصة سارية المفعول.
 القانون النووي

منطقة وصول مقيد

منطقة محددة تشااتمل على مرفق نووي ومواد نووية الوصااول
إليها ُمقيد و ُمراقب ألغراض الحماية المادية.
 FANR-RG-011

رخصة تشييد محدود

رخصااااة لتشااااييد أجزاء ومراحل من مرفق نووي ،تصاااادرها
"الهيئة االتحادية للرقابة النووية" ،ويُمنح بموجبها تفويضاااااااا
بتنفيااذ مختلف أجزاء ومراحاال تشااااااييااد المرفق النووي قباال
إصدار رخصة التشييد.
 FANR-REG-06, FANR-RG-001

انتقال خطي للطاقة

متوسااط معدل الفقد الخطي لطاقة جزئ مشااحون باإلشااعاع في
وساااط ما ،أي طاقة اإلشاااعاع المفقودة لكل وحدة طول لمساااار
عبر مادة ما .حاصل قسمة  dEعلى  ،dlحيث  dEهو متوسط
الطاقة المفقودة بواسااااطة جزيء مشااااحون بساااابب اصااااطدامه
بإلكترونات أثناء اجتيازه مسافة  dlفي المادة.
𝐸𝑑
𝑙𝑑
وحدة االنتقال الخطي للطاقة هي (جول لكل متر) J.m-1غالبا تكون
كااااايااااالاااااوالاااااكاااااتااااارون فاااااولااااات لاااااكااااال ماااااياااااكاااااروماااااتااااار
L=dE/dl
=𝐿

 FANR-REG-04

موقع

يعني "الموقع" في ساااااياق البروتوكول اإلضاااااافي أي نقطة أو
منطقة جغرافية أعلنت الهيئة أنها خاضااااااعة لمتطلبات اإلبالغ
والمعاينة الخاصاااااااة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حددتها
الوكالة بوصفها "موقعا".
 FANR-RG-015
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مكان خارج المرفق

أي منشأة أو مكان ال يُعتبر مرفقا ،حيث تستخدم المواد النووية
بشكل معتاد بكمية تبلغ كيلوجراما فعاال واحدا أو أقل.
 FANR-REG-10

إشررررررررعرررا و انررتررقرررال خررطرري
منخفض للطاقة

إشاااااا عاع ذو انت قال خطي منخفض لل طا قة ،يُفترض عادة أ نه
يحتوي على فوتونات (بما في ذلك أشااااعة سااااينية وإشااااعاعات
جاما) وإلكترونات ،وبوزوترونات ،وميونات.
 FANR-REG-04

()M
صيانة

نشاااااااااط إداري وتقني منظم يهاادف إلى إبقاااء الهياااكاال والنظم
والمكونااات في حااالااة تشااااااغيليااة جياادة ،بمااا في ذلااك الجوانااب
ِّ
الوقائية والتصحيحية (أو اإلصالحية).
 القانون النووي

عمل كيدي

القيام أو محاولة القيام بإزالة غير مصااااار بها لمواد نووية أو
بتخريب اشعاعي.
FANR-REG-08, FANR-REG-12

نظام إداري

المكوناااات التنظيمياااة والعملياااات واإلجراءات
مجموعاااة من
ِّ
المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لوضااااع السااااياسااااات واألهداف
وتحقيقها على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية.
 القانون النووي

مراجعة النظام اإلداري

تقييم منتظم ومنهجي تضااااااطلع بااه اإلدارة العليااا في منظمااة
للتحقُّق من ماادى مالءمااة نظااامهااا اإلداري وكفااايتااه وفعاااليتااه
وكفاءته في تنفيذ سياسات المنظمة وتحقيق غاياتها وأهدافها.
 FANR-REG-01

قاااا ماااة ألاااداي الساااااااينااااريو
الر يسي

جدول تسااالسااال زمني لإلجراءات المتوقعة واألحداث المكتوبة
التي يدخلها المراقبون في لعبة التمرين إلنشاء أنشطة الالعبين
أو تحفيزها.
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 FANR-RG-034

موقع قياس المواد

موقع داخل مرفق أو خارجه ،يمكن فيه:
* تحديد كمية المواد النووية في كل عملية نقل إلى كل موقع
لقياس المواد أو إلى خارج هذا الموقع
***تحديد العهدة المادية من المواد النووية في كل موقع قياس
لااالاااماااواد عاااناااد الاااحااااجاااة ووفاااقاااا إلجاااراءات ماااحاااددة،
وذلك بهدف تحديد رصاااايد المواد ألغراض ضاااامانات الوكالة
الااااااااادولاااااااااياااااااااة لااااااااالاااااااااطااااااااااقاااااااااة الاااااااااذرياااااااااة.
 FANR-REG-10

تقارير قياس المواد

يُقصااد بتقرير قياس المواد المعنى الوارد بشااأنه في الفقرة ()2
من المادة  11من الئحة الهيئة .FANR-REG-10
 FANR-REG-10

مواد غير معللة

الفرق بين العهاادة الادفترياة والعهاادة المااادياة .قاد يكون الفااارق
إيجابيا (زيادة واضحة في المواد) أو سلبيا (نقصان واضح في
المواد) ،وينبغي أن تسااااااااوي المواد غير المعلَّلة صاااااافرا .أما
المواد غير المعللة التي ال تساااااااوي صاااااافرا ،فتدل على وجود
مشكلة ما (مثال :األخطاء الحسابية) يجب التحقيق بشأنها.
 FANR-REG-10

تعر

طبي

تعرض المرضااااااى لإلشااااااعاع لغايات التشااااااخيص الطبي أو
لتشااااخيص األساااانان أو لغايات العالج ،باإلضااااافة إلى تعرض
األشااااااخاااص القااائمين على رعااايااة المرضااااااى ومواساااااااااتهم
والاااامااااتااااطااااوعااااياااان فااااي باااارامااااج الاااابااااحااااوث الااااطااااباااايااااة.
 FANR-REG-24, FANR-RG-007

فيزيائي طبي

مهني يعماال في المجااال الصااااااحي (شااااااخص ُمجاااز من قِّبال
السلطات المختصة في الدولة لممارسة مهنة متعلقة بالصحة)،
حاصاااال على تعليم وتدريب متخصااااصااااين في تطبيق المفاهيم
والتقنيات الفيزيائية في مجال الطب ،ذو كفاءة تؤهله لممارسااة
العماال على نحو مسااااااتقاال في فرع واحااد من فروع الفيزياااء
الطبية أو أكثر.
 FANR-REG-24
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فني أشعة

مهني يعماال في المجااال الصااااااحي (شااااااخص ُمجاااز من قباال
السلطات المختصة في الدولة لممارسة مهنة متعلقة بالصحة)،
حاصاااال على تعليم وتدريب متخصااااصااااين في تقنية اإلشااااعاع
الطبي ،ومؤهل لتنفيذ اإلجراءات اإلشعاعية التي يطلبها طبيب
األشعة في أحد مجاالت تقنيات اإلشعاع الطبي أو أكثر.
 FANR-REG-24

َمرفق عالج طبي

مرفق يقع داخااال الموقع يتم فياااه تقاااديم عالج طبي طاااارئ
لألشاااااخاص المصاااااابين بإصاااااابات عادية واألشاااااخاص الذين
تعرضوا إلشعاعات واألشخاص الملوثين بنويدات مشعة.
 FANR-REG-12

()N
ماد مشعة طبيعية المنشأ

مادة مشاااعة ال تحتوي على كميات كبيرة من النويدات المشاااعة
بخالف النويدات المشعة الموجودة في البيئة الطبيعية
FANR-REG-21 ،FANR-REG-27

َمرفَق قريب من سررطح األر
للت َ َخلص من النفايات المشعة

مسااتودع نفايات مشااعة للتخلص من النفايات المشااعة يقع على
عمق أو مسافة عشرات األمتار تحت سطح األرض.

 FANR-REG-27

تشغيل عادي

التشررررغيل العادي .تشااااغيل في إطار حدود وشااااروط تشااااغيلية
محددة ،ويشاااااامل هذا ،بالنساااااابة لمحطة الطاقة النووية ،بدء
التشااااااغياال وتشااااااغياال التيااار الكهربااائي (بمااا في ذلااك الطاااقااة
المنخفضااااة) ووقف التشااااغيل واإلغالق والصاااايانة واالختبار
بااااااااااااالااااااااااااوقااااااااااااود.
وإعااااااااااااادة الااااااااااااتاااااااااااازويااااااااااااد
 FANR-REG-03، FANR-REG-14, FANR-REG-24, FANRREG-16, FANR-RG-030

التشرررغيل العادي .تشاااغيل ضااامن الظروف والحدود التشاااغيلية
المحددة .بالنساااااابة لمرفق نووي ،وذلك يشاااااامل بدء التشااااااغيل
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وتشااااااغيل الطاقة واإلغالق والصاااااايانة واالختبار وإعادة تلقيم
الوقود.
 FANR-REG-04

التشرررغيل العادي .تشاااغيل ضااامن الظروف والحدود التشاااغيلية
المحددة .بالنساااااابة لمرفق نووي ،يشاااااامل ذلك بدء التشااااااغيل،
والتشغيل ،ووقف التشغيل ،والصيانة ،واالختبار ،وإعادة تلقيم
الوقود.
 FANR-RG-033

أضرار نووية

 .1الوفاة أو االصابة الشخصية،
 .2فقدان أو تلف الممتلكات،
 .3الخسااااائر االقتصااااادية الناجمة عن الفقدان أو التلف التي ال
تندرج ضاامن الفقرتين ( )1أو ( )2اعاله التي بتكبدها شااخص
يحق له المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الفقدان أو التلف،
 .4تكاليف تدابير اساااااتعادة األوضااااااع في البيئة المتلفة ،ما لم
يكن التلف طفيفا ،إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالفعل أو
يُزمع اتخاذها ،وبالقدر غير الوارد في الفقرة ( )2أعاله،
 .5فقدان الدخل العائد من منفعة اقتصاااادية من اساااتخدام البيئة
أو التمتع بها ،نتيجة لتلف شااديد يلحق بتلك البيئة ،وبالقدر غير
الوارد في الفقرة ( )2اعاله،
 .6تكاليف التدابير الوقائية وكل خسااااااارة أو أضاااااارار أخرى
سببتها مثل هذه التدابير،
 .7أي خسااااائر اقتصااااادية أخرى خالف الخسااااائر الناتجة عن
اتالف البيئة .وذلك بقدر ما تكون الخسائر أو األضرار المشار
إليها في البنود من ( )1إلى ( )5و( )7أعاله قد نشأت أو نجمت
عن اإلشاااااعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصااااادر إشاااااعاعات
داخل منشاااااااأة نووية ،أو المنبعثة من الوقود النووي أو النواتج
المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية ،أو التي
تُعزى الى مواد نووية واردة أو ناشاااااائة من منشاااااااأة نووية أو
مرسااااالة الى منشاااااأة نووية ،ساااااواء كانت ناجمة عن الخواص
اإلشااااااعاعية لهذه المواد ،أو مزيج من الخواص االشااااااعاعية
والخواص السااامية أو االنفجارية أو الخواص الخطرة األخرى
لهذه المواد.
لمجلس الوزراء أن يصااااااادر التعلي مات المتعل قة بتنف يذ أح كام
البنود من ( )1إلى (.)7
 قانون المسؤولية النووية

َمرفق نووي

المرفق وما يرتبط به من مبان ومعدات ،والذي يتم فيه انتاج
مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها او تخزينها أو
التخلص منها ،ويشمل مستودع النفايات المشعة.
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 القانون النووي

وقود نووي

وقود نووي .مادة نووية قابلة لالنشااااطار في شااااكل عناصاااار
مصنوعة لكي تُح َّمل في مفاعل نووي أو مفاعل بحثي.
 القانون النووي

وقود نووي .أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشااااطار نووي
متسلسل ذاتي.
 قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

أنشرررررررطرررة البحرررث والتطوير
المتعلقة بدور الوقود النووي

يقصااد بأنشااطة البحث والتطوير المتعلقة بدورة الوقود النووي
المعنى الوارد بشااااااأنها في الفقرة ( )1من المادة  21من الئحة
الهيئة .FANR-REG-10
 FANR-REG-10

حادثة نووية

أي حدث ،أو أي سلسلة أحداث نابعة من أصل واحد ،تسبب
أضرارا نووية أو تخلق تهديدا خطيرا ووشيكا بإحداث هذه
األضرار فيما يتعلق فقط بالتدابير الوقائية.
 قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

منشأ نووية

 .1أي مفاعل نووي خالف المفاعالت النووية التي تزود بها
وسااااائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصاااادرا للقوى سااااواء
الدافعة أو المستخدمة ألي غرض آخر.
 .2أي مصااانع يساااتخدم وقودا نوويا إلنتاج مواد نووية ،أو أي
مصاااااانع لمعالجة مواد نووية ،بما في ذلك أي مصاااااانع إلعادة
معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه.
 .3أي مرفق تخزن فياااه مواد نوويااة ،خالف المخاااازن التي
تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل.
 .4المنشااااااااآت األخرى التي يوجااد فيهااا وقود نووي أو نواتج
مشااعة أو نفايات مشااعة وفقا لما يحدده مجلس محافظي الوكالة
الدولية من وقت الى آخر.
اااغل واحد في موقع واحد
وتعتبر المنشااااآت النووية التابعة لمشا ِّ
بمثابة منشأة نووية واحدة.
 قانون المسؤولية النووية
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ماد نووية

الماد النووية .وتشمل:
البلوتونيوم ،ويساااااتسااااانى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه
الاااناااظاااياااري مااان الااابااالاااوتاااوناااياااوم  238 -نساااااااااباااة %80
 اليورانيوم233-اليورانيوم المخصب في النظير  235أو 233الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظاااائر
الموجودة في البيئة الطبيعية بخالف ما هو على شاااااكل خامات
أو مخلفات خامات.
أياااة ماااادة تحتوى على مكون واحاااد أو أكثر من المكوناااات
المذكورة آنفا.
 القانون النووي

مواد نوويررة .1 .أي وقود نووي -خالف اليورانيوم الطبيعي
واليورانيوم المسااااااتنفد -قادر على أن يولد طاقة لوحده أو مع
مواد أخرى بانشاااااطار نووي متسااااالسااااال ذاتي خارج المفاعل
النووي.
 .2النواتج أو النفايات المشعة.
 قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

مواد نووية .المواد المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة.
 FANR-REG-09, FANR-REG-10

حساب المواد النووية

نظام لحساااب المواد النووية ومراقبتها يجب إعداده والمحافظة
عليه بواسااااااطة المرخص لهم على مسااااااتوى المرفق والمكان
شغل المرفق والهيئة والوكالة الدولية
خارج المرفق ،ليتسنى ل ُم ِّ
للطاااقااة الااذريااة قياااس حركااة المواد النوويااة والعهاادة الماااديااة
والتحقق منها.
 FANR-REG-10

حسرررررررررراب الرررمرررواد الرررنررروويرررة
ومراقبتها

عمليااة حساااااااااب المواد النوويااة ومراقبااة المواد النوويااة وفقااا
لالئحة الهيئة .FANR-REG-10
 FANR-REG-10

محطة طاقة نووية

مرفق لتوليد الكهرباء يساااتخدم مفاعال نوويا كمصااادر للحرارة
لتزويد مولد التوربينات بالبخار.
 FANR-RG-033
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مفاعل نووي

جهاز يسااااتخدم فيه الوقود النووي حيث تتم فيه الساااايطرة على
عمليااة االنشااااااطااار النووي واالحتفاااظ باااألجواء المناااساااااابااة
السااتمرار عملية االنشااطار النووي دون وقوع انفجارات أثناء
االنشااطارات المتساالساالة ،ويشاامل مفاعالت القوى ،ومفاعالت
البحوث.
 القانون النووي

أي بنية تحتوي على وقود نووي ُمرتَّب على نحو يتسااااانى معه
أن يحدث داخلها انشااطار نووي متساالساال ذاتي دون حاجة إلى
مصدر نيوترونات إضافي.
 قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

مفردات ات اسررررتخدام مزدوج
متعلقة بالمجال النووي

المعااادات والمواد والبرمجياااات والتكنولوجياااا المرتبطاااة بهاااا
المحددة في النشاااارة اإلعالمية/245/الجزء الثاني ،بما في ذلك
مكوناتها التي يمكن اساااتخدامها لألغراض المدنية والعساااكرية
على حد سواء.
 FANR-REG-09

مفردات ات صرررررررلررة بررالمجررال
النووي

المعااادات والمواد غير النووياااة والبرمجياااات والتكنولوجيااااا
ال ُمحددة في النشاااارة اإلعالمية/245/الجزء األول ،بما في ذلك
مكوناتها التي تم تصاااميمها أو إعدادها لمعالجة أو اساااتخدام أو
انتاج مادة انشاااطارية خاصاااة ،والمعروفة أيضاااا باسااام "قائمة
الموردين
المواد الخا ضعة لل ضمانات" في إر شادات مجموعة
ِّ
النوويين.
 FANR-REG-09

معدات الضمانات النووية

أي معاادات تفرض الهيئااة أو الوكااالااة الاادوليااة للطاااقااة الااذريااة
استخدامها ،أو تقوم بتركيبها الحتواء ومراقبة المواد النووية.
 FANR-REG-10

أمان نووي

توفير الظروف التشاااااغيلية الساااااليمة أو منع وقوع الحوادث أو
تخفيف عواقاااب الحوادث التي تؤدي إلى وقااااياااة العااااملين
والجمهور والبيئة من المخاطر اإلشعاعية.
 القانون النووي
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أمن نووي

منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق
المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصااااول غير المأذون به إليها أو
نقلها غير المشااااروع أو التصاااارفات غير المشااااروعة األخرى
المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشااااف هذه األفعال والتصاااادي
لها.
 القانون النووي

حدث أمن نووي

حدث تم تقييمه على أن له آثار على الحماية المادية.
 FANR-RG-025, FANR-RG-026, FANR-RG-032

()O
تعر

مهني

التعرض اإلشاااااعاعي الذي يصااااايب العاملين أثناء أداء عملهم،
باسااااااتثناء عمليات التعرض المسااااااتبعدة والتعرض الناجم عن
ممارسات معفاة وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
 القانون النووي

خارج الموقع

خارج حدود الموقع.

سلطة خارج الموقع
ُ

جهاز تصاادي (منظومة اسااتجابة) مسااؤول عن قيادة إجراءات
التصدي (االستجابة) خارج الموقع أو تنسيقها.

 FANR-REG-12

 FANR-REG-12

خطة طوارئ خارج الموقع

خطررة طوارئ خررارج الموقع .خطااة طوارئ تحاادد مناااطق
الطوارئ ،وتحدد اإلجراءات الواجب اتخاذها من قِّبل السلطات
المختصااااااة لوقاية السااااااكان والممتلكات والبيئة في حال وقوع
حادث .تقوم السااااالطات المختصاااااة والمرخص له بإعداد خطة
الطوارئ المذكورة ،والحفاظ عليها وتنسيقها.
 FANR-REG-12
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خطرررة طوارئ خرررارج الموقع .خطاااة الطوارئ المطلوب،
بموجب المادة  50من القانون ،إعدادها واسااااااتمرار العمل بها
والتنساايق بشااأنها بواسااطة الساالطات المختصااة والمرخص لهم
بهاادف توفير الحماااياة الماادنيااة وحماااياة الجمهور من الحوادث
والكوارث.
 FANR-REG-15

جهررراز تصرررررررررردي (منظومرررة
استجابة) خارج الموقع

جهاز مسؤول عن حماية صحة وأمان الجمهور خارج الموقع.
 FANR-RG-034

داخل الموقع

داخل حدود الموقع.
 FANR-REG-12

خطة طوارئ داخل الموقع

خطة طوارئ لمرفق نووي تحدِّد اإلجراءات الواجب اتخاذها
من ِّقبل المرخص له لتخفيف الحادث ومعالجة عواقبه بالتنسيق
مع أجهزة التصااااادي (منظومة االساااااتجابة) خارج الموقع وفقا
لخطاااة الطوارئ خاااارج الموقع .تحااادِّد خطاااة الطوارئ
المسااااااؤوليات وترتيبات المرخص له واإلجراءات التي يجب
عليااه اتخاااذهااا داخاال الموقع وخااارج الموقع وضاااااامن منطقااة
اإلجراء الوقائي العاجل اسااااتعدادا لوقوع حالة طوارئ وخالل
وقوع حالة طوارئ.
 FANR-REG-12

رخصة تشغيل

الرخصااة الصااادرة من الهيئة لمنح المرخص له اإلذن بتشااغيل
مرفق نووي.
 FANR-RG-030

موظفو التشغيل

ااغل المعدات في
ااغل المفاعل أو مشا ِّ
ااغل أول المفاعل أو مشا ِّ
مشا ِّ
مرفق نووي.
 FANR-REG-16, FANR-REG-17, FANR-RG-017, FANRRG-030

سجالت العمليات

السااااااجالت المحفو ظة في كل مرفق أو مكاان خارج المرفق
والخاصاااااااة بعمليات هذا المرفق أو المكان خارج المرفق فيما
يتعلق باسااااااتخدام المواد النووية والتعامل معها ،بما في ذلك
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المعدات ذات الصاااااالة بالمعايرة واألنشااااااطة التي يتم القيام بها
ألغراض الحساب.
 FANR-REG-10

التشغيل

القيام بجميع األنشطة لتحقيق الغرض الذي ُ
ش ِّيد من أجله مرفق
مرخص من الهيئة.
 القانون النووي

حدود التشغيل وشروطه

مجموعاااة من القواعاااد تبين الحااادود الباااارامترياااة والقااادرات
الوظيفية ومسااااااتويات األداء التي توافق عليها الهيئة بالنساااااابة
للمعدات والموظفين من أجل التشغيل اآلمن لمرفق ُمعتمد.
 FANR-REG-16, FANR-RG-001, FANR-RG-030

أحوال تشغيلية

أحوال محددة في إطار التشااااااغيل العادي والوقائع التشااااااغيلية
المنتظرة.
 FANR- REG-03, FANR-REG-16, FANR-RG-030

مركز دعم تشغيلي

مرفق داخاال الموقع للتجمع داخاال الموقع والتحكم التشااااااغيلي
لعمااال الطوارئ الااذين يؤدون مهااام ،مثاال الرصااااااااد البيئي،
والفيزياء الصااااحية ،والساااايطرة على األضاااارار ،وتوفير دعم
مكافحة الحرائق .يوفر هذا المرفق أيضا دعم الفيزياء الصحية
لعمال الطوارئ التابعين لخدمات الطوارئ خارج الموقع.
 FANR-REG-12

مشغل
ِّ

ررغل .أي شاااخص مأذون له أو يكون مساااؤوال عن األمان
المشر ِّ
النووي أو األمان اإلشاااعاعي أو أمان النفايات المشاااعة أو أمان
النقل ،عند اضطالعه بأنشطة ذات عالقة بأية مرافق نووية أو
بأية مصاااااادر إشاااااعاعية مؤينة ،بما في ذلك األفراد بصااااافتهم
الشااااااخصااااااية والهيئات الحكومية والمرساااااالين أو الشاااااااحنين
والمرخص لهم والمسااااااتشاااااافيات واألشااااااخاص الذين يعملون
لحسابهم الخاص ،وفقا ألحكام القانون.
 القانون النووي

المشر ِّرغل .الشااخص المرخص له من قِّبل الهيئة لتشااغيل منشااأة
نووية والمسااامى في الترخيص الصاااادر وفقا للمرساااوم بقانون
اتحادي رقم ( )6لسنة  2009المشار إليه.
 قانون المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
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تحسين أمثل

التحسررررررين األمثل .عملية تحديد مسااااااتوى الوقاية اإلشااااااعاعية
واألماااان التي تجعااال حااااالت التعرض واحتمااااالت التعرض
الممكنااة لإلشااااااعاااع المؤين وحجمهااا "عنااد أدنى حااد معقول"
 ALARAمع أخااذ العواماال االقتصاااااااااديااة واالجتماااعيااة في
االعتباااار على النحو المطلوب في "نظاااام الوقااااياااة من
اإلشعاعات" الذي وضعته "اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية".
حسااان" ،و"تحساااين" وفقا
يتعين تفسااار كلمات "ي ِّ
ُحسااان" ،و" ُم َّ
لذلك.
 FANR-REG-04, FANR-REG-19, FANR-REG-24, FANRREG-27

التحسرررررين األمثل .عملية تحديد مساااااتوى الوقاية واألمان الذي
يجعاال حاااالت التعرض ،وماادى احتماااالت التعرض الممكنااة
وحجمها "عند أدنى حد معقول"  ALARAمع أخذ العوامل
االقتصاااادية واالجتماعية في االعتبار على النحو المطلوب في
"نظام الوقاية من اإلشااااعاعات" الذي وضااااعته "اللجنة الدولية
للوقاية اإلشعاعية".
 FANR-RG-007

تحسين أمثل للوقاية واألمان

عمليااة تحااديااد مسااااااتوى الوقااايااة واألمااان التي تجعاال حاااالت
التعرض واحتماالت التعرض الممكنة لإلشااعاع وحجمها "عند
أدنى حد معقول"  ALARAمع أ خذ العوا مل االقتصااااااااد ية
واالجتمااااعياااة في االعتباااار على النحو المطلوب في "نظاااام
الوقاية من اإلشاااااعاعات" الذي وضاااااعته اللجنة الدولية للوقاية
اإلشعاعية" .يجب تفسير الفعل المشتق من كلمة التحسين (أي،
يُحسَّن ،و ُمحسَّن ،وتحسين) وفقا لذلك.
 FANR-REG-21

ترتيبات مةسسية

مصااااااطلح يشاااااامل نظام إدارة المرخص له وبرنامج ضاااااامان
الجودة والهيكل التنظيمي ،كما هو موضااح في مسااتندات طلب
رخصة التشغيل.
 FANR-RG-029

مصدر يتيم

مصااادر مشاااع ال يخضاااع للتحكم الرقابي ،إما ألنه لم يسااابق له
الخضااااااوع لم ثل هذا التحكم الر قابي ،أو ألنه تُر أو ف قد أو
سرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن.
سحب أو ُ
ُ
 القانون النووي
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أنشطة خارج التسلسل

أنشااااااطة لم يتم القيام بها في إطار الجدول الزمني لساااااايناريو
التمرين.
 FANR-RG-034

عبوات مجمعة

حاوية خارجية ثانوية (أو إضافية) تضم عبوة نفايات واحدة أو
أكثر ،وتُساااااات خدم ألغراض الم ناو لة و/أو الن قل أو الخزن أو
التخلص.
 FANR-REG-26

منطقة خاضعة لرقابة المالك

المنطقة الخاضررررعة لرقابة المالك .منطقة محددة تشااااتمل على
مرفق نووي ومواد نووياااة الوصااااااول إليهاااا ُمقياااد و ُمراقاااب
ألغراض الحماية المادية.
 FANR-REG-08، FANR-REG-10, FANR-RG-010, FANRRG-026, FANR-RG-032

المنطقررة الخرراضررررررعررة لرقرابرة المررالرك .منطقااة خاارج المنطقااة
المحمية لكنها تقع داخل حدود الموقع.
 FANR-RG-011

()P
عنصر سلبي

عنصاااااار ال يتوقف أداؤه لوظيف ته على ُمد خل خارجي ،م ثل
التفعيل أو الحركة الميكانيكية أو التزويد بالطاقة الكهربائية.
 FANR-REG-03

مراجعة دورية لألمان

إعادة تقييم بصااااااورة منهجية ألمان مرفق أو نشاااااااط قائم ،يتم
الق يام ب ها على فترات منتظ مة على ضااااااوء األ ثار التراكم ية
النااااتجاااة من مرور الزمن والتعاااديالت والخبرة التشااااااغيلياااة
والتطورات التقنية والجوانب المتعلقة باختبار الموقع ،بغرض
ضاااامان مسااااتوى عال من األمان طوال فترة خدمة المرفق أو
النشاط.
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 القانون النووي

مةشر األدا

خاصاااااية العملية التي يمكن مالحظتها أو قياساااااها أو تميل إلى
االساااتدالل أو اإلشاااارة مباشااارة إلى األداء الحالي والمساااتقبلي
للعملية ،مع التركيز بشكل خاص على األداء الكافي لألمان.
 FANR-RG-030

شخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص.
 القانون النووي

عهد مادية

المجموع الكلي لكميات دفعات المواد النووية التي تم قياسها أو
تقديرها وفقا إلجراءات خاصااة في وقت محدد في "موقع جرد
المواد" .ويتم تحديد هذا المجموع عن طريق "الجرد المادي"
ويتم تقديمه في "كشف العهدة المادية".
 FANR-REG-10

كشف العهد المادية

تقرير يقدمه المرخص له إلى الهيئة وفقا للفقرة ( )3من المادة
 11من الئحاااة الهيئاااة  FANR-REG-10ويتعلق باااالجرد
المادي.
 FANR-REG-10

جرد مادي

عملية تهدف إلصااااااادار قائمة كاملة بالمواد النووية في موقع
قياس المواد كأساس للسما بالتحقُّق من العهدة المادية.
 FANR-REG-10

حماية مادية

تدابير لحماية المواد النووية أو المرافق المأذون بها بقصد منع
الوصاااول إلى المواد االنشاااطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها
من نوا تتصااال بالضااامانات ،حسااابما هو منصاااوص عليه في
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وغيرها من االتفاقيات
الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفا فيها.
 القانون النووي

تدابير الحماية المادية

العاملون واإلجراءات والمعدات التي تشااااااكل نظاما للحماية
المادية.
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 FANR-REG-08, FANR-RG-032

خطة الحماية المادية

خطة الحماية المادية .خطة توضاااااح واجبات ومهام أعضااااااء
الجهاز األمني .ويجب أن تتناول الخطة ما يلي :التنظيم وإعداد
أعضااااااااء الجهاز األمني ،والحماية المادية للمناطق المحمية
والمنااااطق الحيوياااة ،وتااادرياااب وتاااأهيااال الحراس ،وأمن
المعلومات ،واألمن اإللكتروني والتصااااااادي للطوارئ األمنية،
بما في ذلك الوضاااااع في االعتبار الطوارئ والتهديدات األمنية
المتزامنة والمرتبطة باألمان النووي.
 FANR-REG-01, FANR-REG-14

خطة الحماية المادية .خطة يجب أن يقوم بإعدادها مقدِّم طلب
ترخيص كونها جزءا من طلبه للحصااول على رخصااة ،ويقوم
بتطبيقها واستمرار العمل بها شخص مرخص له.
 FANR-REG-08, FANR-RG-032

خطة الحماية المادية .خطة يجب أن يقوم بإعدادها مقدِّم طلب
ترخيص كونها جزءا من طلبه للحصااول على رخصااة ،ويقوم
بتطبيقها واساااتمرار العمل بها شاااخص مرخص له .ويجب أن
تسااتند الخطة على تهديد أساااس التصااميم وأن تتضاامن أقساااما
تتناول تصااااااميم وتقييم وتنفيذ وصاااااايانة نظام الحماية المادية
وخطة الطوارئ باإلضافة إلى خطة األمن االلكتروني.
 FANR-RG-026

نظام حماية مادية

مجمو عة مت كام لة من تدابير الح ما ية ال ماد ية ت هدف إلى منع
إتمام عمل كيدي.
 FANR-REG-08, FANR-RG-032

فصل فيزيائي

فصاال بواسااطة الهندسااة (المسااافة والتوجه ،الأ) ،أو بواسااطة
حواجز مالئمة ،أو بوسائل من كليهما.
 FANR-REG-03

طبيب

فرد مرخص لااه من قب ال ساااااالطااة الاادولااة أو هيئااة بااأبوظبي
لممارسة الطب.
 FANR-RG-017
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حالة تعر

مخطط لها

حالة تعر مخطط لها .حالة تعرض إلشاااعاع مؤين ناتج عن
التشاااغيل المخطط له لمصاااادر إشاااعاع أو من نشااااط مخطط له
لمرفق نووي ،بما في ذلك إعادة تأهيل األرض المسااااااتخدمة
ساااابقا .تُعد الممارساااات خالل التشاااغيل حاالت تعرض مخطط
لها.
 FANR-REG-04

تعرض تنشااااااأ عن االسااااااتخدام
حالة تعر مخطط لها .حالة ُّ
المخطط له ألي مصاادر إشااعاع مؤين أو عن نشاااط مخطط له
تعرض.
يُسفر عن حدوث ُّ
 FANR-REG-12

حررالررة تعر مبرمج .حااالااة من حاااالت التعرض لإلشااااااعاااع
المؤين ناشااائة عن عملية تشاااغيل مبرمج لمصااادر إشاااعاعي أو
نتيجة ممارسااة مبرمجة لنشاااط ينتج عنه تعرض لإلشااعاع من
مصدر إشعاعي.
 FANR-REG-24

شغل المحطة
ُم ِّ

أي عضااااو من موظفي المرفق النووي ،مؤهل بموجب تدريبه
وخبرته لتقييم المؤشاااااارات بأجهزة المحطة أو لتقييم التقارير
المرفوعااة من موظفين آخرين بااالمحطااة بغرض التحقُّق منهااا
ومقارنتها بالمسااااااتويات الموجبة التخاذ إجراءات طوارئ في
مخطط المرخص له لتصنيف الطوارئ.
 FANR-REG-12, FANR-RG-035

أحوال المحطات

تشمل أحوال التشغيل وأحوال الحوادث .تتألف أحوال التشغيل
من التشااااااغيل العادي والوقائع التشااااااغيلية المنتظرة .وتتألف
متحوط لها في
الظروف المؤدية إلى وقوع حوادث من حوادث
َّ
متحوط لها في التصميم.
التصميم وحوادث غير
َّ
 FANR-REG-03

حدث بادئ افتراضي

يعرف أثناء التصااااميم بأنه قادر على أن يؤدي إلى وقائع
حدث َّ
تشغيلية متوقعة .ويعني ذلك أن الحدث البادئ االفتراضي ليس
حادثا في حد ذاته ،بل الحدث الذي يؤدي إلى سااااالسااااالة أحداث
متحوط لااه في
تؤدي باادورهااا إلى واقعااة تشااااااغيليااة أو حااادث
َّ
الت صميم أو حادث عنيف اعتمادا على األعطال اإل ضافية التي
تقع .من األمثلة النموذجية على ذلك :أعطال المعدات (بما في
ذلك كسر األنابيب) واألخطاء البشرية ،واألحداث التي يتسبب
فيها البشر واألحداث الطبيعية.
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 FANR-REG-03, FANR-REG-06, FANR-REG-14, FANRREG-16

اسرررررررتعرا النظرا للتقييم
االحتمالي للمخاطر

استعرا النظرا للتقييم االحتمالي للمخاطر .عملية ت ُ ستخدم
إلث بات االمت ثال لالئ حة الهي ئة  .FANR-REG-05بمو جب
هاااذه العملياااة يطبَّق إجراء موثق لتوجياااه فريق اسااااااتعراض
النظراء عند تقييم مدى مالءمة التقييم االحتمالي للمخاطر.
 FANR-REG-05

اسررررررتعرا النظرا للتقييم االحتمررالي للمخرراطر .فحص أو
اسااااااتعراض للفااا ِّع ِّلياة التجاااريااة أو المهنيااة أو األكاااديميااة ،أو
الكفاءة ،وما إلى ذلك ،من قِّبل آخرين في نفس المجال.
 FANR-RG-003

فر يق اسررررررر ت عرا ا ل ن ظرا
للتقييم االحتمالي للمخاطر

مجموعة من األفراد جمعهم طالب الترخيص أو المرخص له
إلجراء اسااااااتعراض لنطاق وجودة التقييم االحتمالي للمخاطر
وفق معايير محددة .يجب أن يتكون فريق اساااتعراض النظراء
من أعضااااااااء مسااااااتقلين عن العاملين الذين أعدوا التقييم وأن
يكونوا على دراية بما يتعلق بنماذج تصميم المحطة المستخدمة
في التقييم االحتماااالي للمخااااطر وأن يتمتعوا باااالخبرة في
المجااااالت الفنياااة والمنااااهج المسااااااتخااادماااة في إعاااداد التقييم
االحتمالي للمخاطر.
 FANR-REG-05

منطقة إجرا ات احترازية

منطقة محيطة بمرفق نووي ُوضاااعت بشاااأنها ترتيبات طوارئ
التخاذ إجراءات وقائية عاجلة في حال وقوع طارئ نووي أو
إ شعاعي بغية تفادي أو تقليص خطر حدوث آثار قطعية شديدة
خارج الموقع أو تقليصها.
 FANR-REG-12

تمهيد بهد

التخلص

أي خطوات تتعلق بالتصاااااارف في الن فا يات يتم ات خاذ ها ق بل
عملية التخلص منها ،مثل نشااااطات ما قبل المعالجة والمعالجة
والتجهيز والتخزين والنقل.
 FANR-REG-11, FANR-REG-26
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تمهيد للمعالجة

أي من العمليااات التي تساااااابق معااالجااة النفااايااات ،أو كاال تلااك
العمليات ،مثل الجمع والفصااااااال والضاااااابط الكيميائي وإزالة
التلوث.
 FANR-REG-24

تقييم احتمالي للمخاطر

التقييم االحتمالي للمخاطر .أساااااالوب شاااااااامل ومنظم لتحديد
سااايناريوهات األعطال المحتملة ،ويمثل أداة منطقية وحساااابية
السااااتنتاج تقديرات رقمية للمخاطر .المسااااتوى ( :)1يشاااامل
تقييم األعطال التي تؤدي إلى تحديد تواتر الضرر الذي يصيب
قلب المفاعل .المسااتوى ( :)2يشااكل تقييم اسااتجابة االحتواء
التي تؤدي إلى تحديد تواتر أعطال االحتواء وانطالق نساااااابة
معينة من رصيد قلب المفاعل من النويدات المشعة إلى البيئة.
 FANR-REG-01, FANR-REG-03, FANR-REG-05, FANRREG-06, FANR-REG-14, FANR-REG-16, FANR-RG-001,
FANR-RG-003, FANR-RG-004, FANR-RG-023 , FANR RG029

التقييم االحتمالي للمخاطر .أساااااالوب شاااااااامل ومنظم لتحديد
ساايناريوهات األعطال ،ويمثل أداة منطقية وحسااابية السااتنتاج
تقديرات رقمية للمخاطر.
المسااااااتوى ( :)1يشاااااات مل على تقييم األعطال التي تؤدي إلى
تحديد تواتر الضرر الذي يصيب قلب المفاعل.
 FANR-RG-010

معالجة

أية عملية تُغير خصائص النفايات ،بما في ذلك عمليات التمهيد
للمعالجة والمعالجة والتكييف.
 القانون النووي

معالجة النفايات المشعة

أي عملية تؤدي إلى تغيير خصااائص النفايات المشااعة ،بما في
ذلك عمليات ما قبل المعالجة وعمليات المعالجة والتجهيز.
 FANR-REG-11, FANR-REG-26

منطقة محمية

المنطقة المحمية .منطقة تقع داخل منطقة خاضعة لرقابة مالك
تشااااااتماال على مواد نوويااة من الفئااة األولى أو الثااانيااة و/أو
مجموعات مسااااااتهدفة للتخريب ]اإلشااااااعاعي[ محاطة بحاجز
مادي ،وبها تدابير حماية مادية إضافية.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-026, FANRRG-032
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منطقة محمية .منطقة محاطة بحواجز مادية ويتم التحكم في
الوصااااااول إلي ها .ويوفر ال حاجز األقصااااااى من بين حاجزين
الحماية من الوصول غير المصر به إلى المرفق النووي.
 FANR-RG-011

وقاية وأمان

و قا ية وأ مان .و قا ية األفراد من اإلشاااااا عاع المؤين أو المواد
المشعة وأمان المصادر المشعة ،بما في ذلك وسائل تحقيق هذا
األمان ووسااااائل منع وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها في حال
وقوعها.
 FANR-REG-16, FANR-REG-19, FANR-REG-24, FANRRG-007, FANR-RG-030

التعرض إلشااااعاعات مؤينة أو
وقاية وأمان .وقاية األفراد من
ُّ
مواد ُمشاااعة ،وأمان المصاااادر ،بما في ذلك وساااائل تحقيق هذه
الوقاية ووساااائل منع وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها في حال
وقوعها.
 FANR-REG-29

نظام الوقاية

نظام يرصااد تشااغيل المفاعل ويبدأ تلقائيا عند اسااتشااعار ظرف
غير عادي ببدء إجراءات تهدف إلى منع نشااااااوء ظرف غير
مأمون أو من المحتمل أن يكون غير مأمون.
 FANR-REG-03

إجرا وقائي

اإلجرا الوقرررائي .إجراء يُتخاااذ بغرض تفاااادي أو تقليص
الجرعات التي يمكن لوال ذلك اإلجراء تلقيها عند وقوع حالة
ااارض قااااائاااامااااة.
ااارض طااااارئااااة أو فااااي حااااالااااة تااااعا ُّ
تااااعا ُّ
 FANR-REG-19, FANR-REG-12

اإلجرا الوقائي .إجراء ،بخالف اإلجراء العالجي ،يتم اتخاذه
ألغراض تجنُّب أو تقليل الجرعات التي من المحتمل تلقيها في
حالة تعرض طارئة.
 FANR-REG-15

تقرير مبدئي لتحليل األمان

التقرير المبدئي لتحليل األمان.
 FANR-REG-06, FANR-RG-023
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صدمة حرارية مضغوطة

صدمة حرارية مضغوطة
 FANR-RG-004

تعر

عام

تعرض يصاايب أفراد الجمهور من مصااادر إشااعاعية ،ويشاامل
التعرض الناتج عن مصاااااادر وممارساااااات مصااااار بها وعن
حاالت التدخل .وال يشاااااامل أي تعرض مهني أو تعرض طبي
أو تعرض إلشاااعاعات أسااااساااية طبيعية تحدث محليا بصاااورة
عادية.
 القانون النووي

()Q
خبير مؤهل

شااااااخص معترف به كخبير في مجال تخصااااااص محدد ،وذلك
بموجب اعتماده من جانب مجالس أو جمعيات مختصاااااااة ،أو
بفضاال حصااوله على رخصااة مهنية أو مؤهل أكاديمي وخبرة
فااااااااي مااااااااجااااااااال تااااااااخصااااااااااااااص مااااااااناااااااااسااااااااااااااب.

 FANR-REG-11, FANR-REG-24, FANR-RG-007

متدرب مةهل

متدرب يجوز له التعامل مع أجهزة تحكم المرفق النووي تحت
مشغل أول مفاعل عامل.
اإلشراف المباشر
لمشغل مفاعل أو ِّ
ِّ
 FANR-RG-017

ضمان الجود

نظام إداري يهدف إلى توفير الثقة في اسااااتيفاء متطلبات معينة
توكيدا للجودة.
 القانون النووي
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()R
ُم َو ِّل ُد إشعا

جهاز قادر على توليد إشااااااعاع مؤين ،مثل األشااااااعة السااااااينية
والنيوترونات واإللكترونات أو أي جساايمات مشااحونة أخرى،
يمكن أن يُستخدم في األغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
 FANR-REG-24, FANR-REG-29, FANR-RG-033

وقاية من اإلشعاعات

الوقاية من آثار التعرض لإلشااعاعات المؤينة ،ووسااائل تحقيق
هذه الوقاية.
 القانون النووي

مسةول الوقاية اإلشعاعية

شااخص مؤهل تقنيا في أمور الوقاية اإلشااعاعية الخاصااة بنوع
الممارسة الخاضعة للرقابة والمادة الخاضعة للرقابة ،يعيَّن من
ِّقبل المرخص له لإلشااااااراف على تطبيق ما يتعلق بالمتطلبات
المنصوص عليها في الئحة الهيئة .FANR-REG-24
 FANR-REG-24, FANR-RG-007

مصدر إشعاعي

مولد إشاااعاعات او مصااادر مشاااع أو مادة مشاااعة أخرى خارج
دورات الوقود النووي لمفاعالت البحوث ومفاعالت القوى.
 القانون النووي

معامل ترجيح اإلشعاعات

معامل إشررعاعي ترجيحي .عدد تُضاارب فيه الجرعة الممتصااة
في نسااااايج أو عضاااااو بحيث يعكس الفاعلية البيولوجية األعلى
لإلشاااعاع ذي االنتقال الخطي المرتفع للطاقة مقارنة باإلشاااعاع
ذي االنتقال الخطي المنخفض للطاقة .ويسااااتخدم السااااتخالص
الجرعة المكافئة من الجرعة الممتصة في المتوسط على نسيح
أو عضو.
 FANR-REG-04

معامل إشررعاعي ترجيحي .عدد تُضاارب فيه الجرعة الممتصااة
في نسيج بحيث يعكس الفاعلية البيولوجية النسبية لإلشعاع في
إحداث آثار عشااااااوائية عند تلقي جرعات منخفضاااااااة ،وتكون
النتيجة هي الجرعة المكافئة.
ساايتم تطبيق قيم المعامالت اإلشااعاعية الترجيحية الصااادرة في
توصاايات اللجنة الدولية للوقاية اإلشااعاعية في 1990 ICRP
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 60إلى أن تقرر الهيئااة تطبيق قيم المعااامالت اإلشااااااعاااعيااة
الترجيحية المعدلة الواردة في توصااااايات اللجنة الدولية للوقاية
اإلشعاعية الصادرة سنة  2007في (.)ICRP 103
 FANR-REG-19, FANR-REG-21, FANR-REG-24

مواد مشعة

المواد المصاااااانفة من قِّ بل الهيئة باعتبارها خاضااااااعة للتحكم
الرقابي بسبب نشاطها اإلشعاعي.
 القانون النووي

النواتج أو النفايات المشعة

أي مادة مشعة تنتج من عمليات انتاج أو استخدام وقود نووي،
أو أي مادة تصاابح مشااعة من جراء تعرضااها لإلشااعاعات التي
تنبعث من تلك العمليات؛ وال يشااامل ذلك النظائر المشاااعة التي
بلغت مرحلة الصاانع النهائية لتكون صااالحة لالسااتعمال في أي
غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.


مصدر مشع

قانون المسؤولية النووية عن األضرار النووية

مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام
وفي شااكل صاالب ،وليساات معفاة من التحكم الرقابي .ويشاامل
ذلك أيضا أية مادة مشعة تنطلق إذا كان المصدر المشع يسمح
بالتساارب أو كان مكسااورا ،ولكنة ال يشاامل المادة الموضااوعة
في كبساااااااوالت لغرض التخلص منهاااا ،أو المواد النووياااة
الموجودة داخااال دورات الوقود النووي لمفااااعالت البحوث
والقوى.
 القانون النووي

نفايات مشعة

نفايات تحتوي على نويدات مشااااااعة ،أو ملوثة بها ،بمعدالت
تركيز أو أنشطة تتجاوز المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها
حسبما تحددها الهيئة.
 القانون النووي

تصر

في النفايات المشعة

جميع األنشااطة اإلدارية والتشااغيلية التي تنطوي عليها عمليات
مناولة النفايات المشاااعة والتمهيد لمعالجتها ومعالجتها وتكييفها
ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
 القانون النووي
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مرفق تصرررررررر
المشعة

في النفررايررات

مرفق يتم تحديده خصيصا لمناولة النفايات المشعة أو معالجتها
أو تكييفها أو تخزينها بشااااكل مؤقت أو التخلص منها بصااااورة
دائمة.
 القانون النووي

مستود نفايات مشعة

مرفق نووي توضع فيه النفايات المشعة لغرض التخلص منها.
 القانون النووي

طبيب األشعة

مهني يعماال في المجااال الصااااااحي (شااااااخص ُمجاااز من قباال
ال سلطات المخت صة في الدولة لممار سة مهنة متعلقة بال صحة)
وحاصااااال على تعليم وتدريب متخصاااااص في االساااااتخدامات
اإلشااااااعاااعيااة في المجااال الطبي ،وذو كفاااءة تؤهلااه للقيااام أو
اإلشاااااراف بشاااااكل مساااااتقل على اإلجراءات التي تحتوي على
تعرضات طبية في مجال محدد.
ُّ
 FANR-REG-24

تخريب إشعاعي

أي عمل متعمد موجه ضاااااااد مرفق نووي أو مواد نووية قيد
االساااتخدام أو التخزين أو النقل من شاااأنه أن يعرض – بشاااكل
مباشااار أو غير مباشااار -صاااحة وأمان العاملين أو الجمهور أو
التعرض لإلشاااعاع المؤين أو النبعاث مواد
البيئة للخطر جراء
ُّ
مشعة.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-REG-12, FANRRG-025, FANR-RG-026, FANR-RG-032

صيدلي إشعاعي

مهني يعماال في المجااال الصااااااحي (شااااااخص ُمجاااز من قباال
ال سلطات المخت صة في الدولة لممار سة مهنة متعلقة بال صحة)
وحاااصاااااااال على تعليم وتاادريااب متخصااااااص في الصااااااياادلااة
اإلشاااعاعية ،وذو كفاءة تؤهله إلعداد وتركيب المساااتحضااارات
الصااااايدالنية المشاااااعة التي تساااااتخدم في أغراض التشاااااخيص
والعالج الطبي.
 FANR-REG-24

نظام مبرد المفاعل

نظام مبرد المفاعل
 FANR-RG-004
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مشغل مفاعل
ِّ

شغل غرفة التحكم ،الذي يتولى عادة ت شغيل
شغل المفاعل .م ِّ
م ِّ
أجهزة التحكم في المرفق النووي ،وعلى وجه الت حديد أجهزة
التحكم التي تؤثر على التفاعل داخل المفاعل.
 FANR-REG-16, FANR-REG-17, FANR-RG-017

شغل غرفة التحكم ،الذي يتولى عادة ت شغيل
شغل المفاعل .م ِّ
م ِّ
أجهزة التحكم في المرفق النووي ،وعلى وجه التحديد أجهزة
التحكم التي تؤثر على التفاعل داخل المفاعل تحت إشااااااراف
مشغل أول المفاعل.
 FANR-RG-030

مستلم

م ستلم .شخص أو مؤ س سة أو حكومة يحق لها ا ستالم شحنة.
في معيار األمان التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية TR-S-1
 ،يُطلق على المستلم اسم ال ُمرسل إليه.
 FANR-RG-006

مسرررتلم .أي شاااخص أو مؤساااساااة أو حكومة يحق لها اساااتالم
شحنة (أي ،ال ُمرسل إليه).
 FANR-RG-025

سجالت

سااااااجالت الحساااااااابات وسااااااجالت العمل يات وكافة الت قارير
وتوضيحاتها ومستندات المصدر المتعلقة بعملية حساب المواد
النووية ومراقبتها واإلخطارات الموجهة إلى الهيئة والتقارير
المطلوبة والدراساااااات والتجارب وأي مساااااائل أخرى مختارة
تحاااددهاااا الهيئاااة للمرخص لاااه في ماااا يخص الئحاااة الهيئاااة
.FANR-REG-10
 FANR-REG-10

تعافي

الخطوات التي يتم اتخاذها السااااااتعادة نظام أو جهاز إلى حالة
ت شغيله األ صلية عقب خ سارة مفاجئة وا سعة النطاق أو جزئية
للقدرة التشاااغيلية أو عندما تواجه حالة تشاااغيل أصااالية تحديات
بسبب حدث (مثل هجوم إلكتروني) أو حالة حيود (سلو غير
متوقع من التشغيل العادي).
 FANR-RG-011
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احتياط

توفير هياااكاال ونُ ُ
ومكونااات بااديلااة (متطااابقااة أو متنوعااة)،
ظم
ِّ
بحياااث يمكن ألي واحااادة منهاااا أن تؤدي الوظيفاااة المطلوباااة
بصرف النظر عن حالة تشغيل أو ُّ
تعطل أي واحدة أخرى.
 FANR-REG-03

إعاد تصدير

تصاااادير مواد نووية أو مفردات خاضااااعة للرقابة أو كل منهما
ساابق أن تم اسااتيرادها عبر المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة
أو المناطق الخاصة للدولة أو عبر كل منهما.
 FANR-REG-09

مستو مرجعي

مسااتوى للجرعة أو للخطر أو لتركيز النشاااط ،يصاابح من غير
المناااساااااااب عنااد تجاااوزه التخطيط للساااااامااا بحاادوث حااالت
التعرض ،ويساااااتمر عند تدنيه تطبيق التحساااااين األمثل للوقاية
واألمان.
 FANR-REG-19

طبيب محول

مهني يعماال في المجااال الصااااااحي (شااااااخص ُمجاااز من قباال
ال سلطات المخت صة في الدولة لممار سة مهنة متعلقة بال صحة)
يجوز له ،وفقا لمتطلبات الدولة ،إحالة األفراد إلى طبيب أشااعة
من اجل متابعة اإلجراءات الطبية التي تحتوي على تعرضااات
طبية.
 FANR-REG-24

أنشطة خاضعة للرقابة

األنشطة المحددة في المادة ( )25يمن النووي القانون].
 القانون النووي

مفردات خاضعة للرقابة

مفردات ذات صااااالة بالمجال النووي ومفردات ذات اساااااتخدام
مزدوج متعلقة بالمجال النووي.
 FANR-REG-09

مواد خاضعة للرقابة

 -1أية مواد مشعة أو مواد وأدوات خاصة أو نفايات مشعة أو
وقود مسااااااتهلااك أو أيااة مااادة أو منتج أو خاادمااة أو موجودات
ملموسااة أو غير ملموسااة ترى الهيئة بأنها مرتبطة أو قد يكون
لهاا أي ارتبااط أو اتصاااااااال باالقطااع النووي أو تلاك التي يتم
تصنيفها كذلك من وقت آلخر بموجب الالئحة التنفيذية.
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 -2أية مواد م شعة أخرى أو م صادر أ شعة مؤينة يتم ت صنيفها
من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر.
 القانون النووي

تحكم رقابي

أي شكل من أشكال الرقابة أو التنظيم تطبقه الهيئة على مرافق
أو أنشاااااطة ألساااااباب تتعلق بالوقاية من اإلشاااااعاعات أو بأمان
المصادر المشعة أو أمنها.
 القانون النووي

تفتيش رقابي

تفتيش تضااااااطلع به الهيئة أو يتم االضااااااطالع به بالنيابة عنها
شغل ألحكام هذا المر سوم بقانون والالئحة
للتأكد من امتثال الم ِّ
التنفياااذياااة واللوائح المعمول بهاااا والشاااااااروط المحاااددة في
الترخيص.
 القانون النووي

إجرا عالجي

إزالة مصااااااادر أو تقليل كميته (من حيث النشااااااااط أو المقدار)
ألغراض منع أو تقليل حاالت التعرض التي قد تحدث خالفا
لذلك.
 FANR-REG-19

عالج

أي تدابير يمكن القيام بها لتقليل التعرض لإلشعاع الناتج عن
تلوث قائم في مساحات من األرض عن طريق إجراءات يتم
تطبيقها على التلوث نفسه (المصدر) أو على مسارات
التعرض إلى البشر.
 FANR-REG-19

وصول عن بعد

القدرة على الوصاااول إلى أصاااول رقمية حيوية أو كمبيوتر أو
عقدة أو مورد شاااااابكة يقع ضاااااامن مسااااااتوى دفاعي محدد من
أصااااااول رقمية حيوية أو كمبيوتر أو عقدة موجودة فعليا في
مستوى دفاعي أقل أمانا.
 FANR-RG-011

أنشطة يلزم اإلبالغ عنها

األنشااااااطاااة التي يلزم إبالغ الهيئاااة بهاااا وفقاااا لالئحاااة الهيئاااة
 FANR-REG-10ومتطلبات البروتوكول اإلضافي.
 FANR-RG-015
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تقارير

التقارير الخاصاااااااة ،وكشااااااوف العهدة المادية ،وتقارير قياس
المواد ،وتغيرات العهدة ،وأي تقاري أخرى يحررها المرخص
له ألي سبب.
 FANR-REG-10

شخص ممث ِّل

الشخص الممث ِّل .فرد يتلقى جرعة تعكس حجم الجرعات التي
يتلقاها األفراد األعلى تعرضا في الجمهور.
 FANR-REG-04, FANR-REG-27

الشرررررخص الممث ِّل .فرد يتلقى جرعة تعكس حجم الجرعة التي
يتلقاها األفراد األعلى تعرضا وسط السكان.
 FANR-REG-11, FANR-REG-19, FANR-REG-21, FANRREG-24, FANR-RG-018

جهاز محاكا نمو جي

جهاز محاكاة كامل يتوافق ساااااالوكه مع ساااااالو المحطة في
حاالت التشااااغيل العادية والعابرة وفي الظروف المفضااااية إلى
وقوع حوادث.
 FANR-REG-16, FANR-RG-017

إعــــاد معالجــــــة

معالجة أو عملية الغرض من اساااتخالص النظائر المشاااعة من
الوقود المستهلك ألغراض االستخدام الالحق.
 القانون النووي

جرعة متبقية

الجرعة المتوقَّع تلقي ها بعد إنهاء اإلجراءات الوقائية (أو بعد
اتخاذ قرار بعدم اتخاذ اإلجراءات الوقائية).
 FANR-REG-12

جهررراز تصرررررررررردي ( منظومرررة
استجابة)

جهاز التصرردي .جهاز يتم تحديده في خطة طوارئ ذات صاالة
بوصااااافه مساااااؤوال عن إدارة أي جانب من جوانب التصااااادي
(االسااااااتجابة) للطوارئ أو تنفيذه واتخاذ إجراءات التصااااااادي
(االسااااااتجابة) للطوارئ على النحو ال ُمحدد في خطة الطوارئ
ذات الصلة.
 FANR-REG-12
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جهاز التصدي .جهاز مسؤول عن إدارة أو تنفيذ أي جانب من
جوانب التصدي للطوارئ.
 FANR-REG-15

إزالة الحرار المتبقية

نظام إزالة الحرارة المتبقية.

مخاطر (مخاطر إلكترونية)

توليفة من احتمال تعرض أحد األصاااول الرقمية الحيوية للتلف
جراء حاااادث أمن الكتروني والعواقاااب على المرفق النووي
المترتبة على هذا التلف.

 FANR-RG-004

 FANR-RG-011

مقياس قيمة بلوغ المخاطر
ات األهمية

تعكس قيمة أهمية "بلوغ المخاطر" بالنسااااابة لحدث أسااااااساااااي
م حدد الز يادة في رقم م حدد لل جدارة ع ند افتراض عدم قدرة
ومكون على أداء وظيفتااه بساااااابااب االختبااار أو
هيكاال ونظااام
ِّ
الصااااايانة أو العطل .هي النسااااابة أو الفاصااااال الخاصاااااة برقم
االسااتحقاق الذي يتم تقييمه مع تحديد احتمال الحدث األساااسااي
لـلهيكل والنظام والمكون بواحد ( ، )1إلى رقم الحالة األساسية
للجدارة.
 FANR-RG-003

قيد المخاطر

قيمة محتملة وذات صلة بالمصدر اإلشعاعي للمخاطر الفردية
تعرض مخطط له لإلشااااااعاع المؤين باعتبارها
تُطبَّق في حالة ُّ
معيارا لتحقيق التحسااااااين األمثل للوقاية اإلشااااااعاعية واألمان،
وتُت َّ خذ ك حد مرجعي في ت حد يد مجمو عة خ يارات التحسااااااين
األمثل للوقاية .قيد المخاطر هو قيمة ذات صاااااالة بمصااااااادر
إشعاعي توفر مستوى أساسيا للوقاية اإلشعاعية لألفراد األكثر
التعرض لإلشاااااعاع المؤين .هذا الخطر هو
عرضاااااة لمخاطر
ُّ
احتمال لحدث غير مقصود يتسبب في تعرض لإلشعاع المؤين
واحتمال وقوع ضاااااارر بساااااابب الجرعة المتلقاة نتيجة لذلك
التعرض
التعرض .وتنطبق قيود المخااااطر على حااااالت
ُّ
ُّ
المحتملة لإلشاااعاع المؤين .وتنطبق قيود المخاطر على حاالت
التعرض المحتملة لإلشعاع المؤين.
 FANR-REG-27
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نظام حماية المفاعل

نظام حماية المفاعل

سبب جذري

السبب الرئيسي في حدث بادئ ،والذي سيمنع تصحيحه تكرار
الحدث البادئ (أي أن الساابب الرئيسااي هو الفشاال في الكشااف
عن نقطة الضااااعف/نقاط الضااااعف الكامنة وتصااااحيحها وعن
أسباب ذلك الفشل).

 FANR-RG-004

 FANR-REG-16, FANR-RG-030

()S
تخريب

أي فعل متعَّمد يوجَّه ضد مصدر مشع أو ضد أي مرفق يوجد
به أو يُسااااتخدم فيه مصاااادر مشااااع أو يتم مناولته أو تخزينه أو
خالل نقله ،من شاااأنه أن يهدد ،بشاااكل مباشااار أو غير مباشااار،
صاااحة وأمان موظفي المرخص له أو الجمهور أو البيئة نتيجة
التعرض لإلشعاع أو تسرب المواد ال ُمشعة.
 FANR-REG-23

اتفاقية الضمانات

ات فاق ية الضرررررر مانات .االت فاق ية المبر مة بين ا لدو لة والو كا لة
لتطبيق الضاااااامانات في إطار معاهدة عدم انتشااااااار األساااااالحة
النووية لسنة ( )2003والبروتوكول اإلضافي الملحق بها لسنة
(.)2009
 القانون النووي

اتفاقية الضمانات .االتفاقية المبرمة بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضاااامانات فيما
يتعلق بمعاهدة حظر انتشااار األساالحة النووية .تمت المصااادقة
على اتفاقية الضاااااامانات بموجب المرسااااااوم االتحادي رقم 46
لسنة  2003ودخلت حيز التنفيذ في  9أكتوبر  2003وصدرت
في النشاااااارة اإلعالمياااة للوكاااالاااة الااادولياااة للطااااقاااة الاااذرياااة
.INFCIRC/622
 FANR-REG-09

75

 - For Official Use Onlyلالستخدام الرسمي فقط

األمان

حماية األفراد والبيئة من المخاطر اإلشااااعاعية ،وأمان المرافق
واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية ،بما في ذلك أمان المرافق
النووية واألمان اإلشااعاعي وأمان التصاارف في المواد المشااعة
 ،واألمان في نقل المواد الم شعة ،وو سائل منع وقوع الحوادث
وتخفيف عواقبها ،وال يشاااااامل جوانب األمان غير المتصاااااالة
بالمجال اإلشعاعي.
 القانون النووي

تحليل أمان

تحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتشااااااغيل مرفق نووي أو
ممارسة نشاط.
 FANR-RG-029

تقرير تحليل األمان

اسااتعراض تفصاايلي لألمان واألمن والضاامانات لمرفق نووي
يكون في شااااكل تقرير متكامل يعرض المعلومات الضاااارورية
والكافية لدعم طلب الترخيص للتصريح بشأن النشاط المطلوب
الخاضع للرقابة.
 FANR-REG-14, FANR-REG-16, FANR-REG-21, FANRRG-001, FANR-RG-010, FANR-RG-029, FANR-RG-030

تقييم األمان

تقييم األمان .يشاااااا مل ما يلي )1( :تقييم جميع الجوا نب التي
تخص ممارسااة ما تكون ذات صاالة بالوقاية واألمان .وبالنساابة
للمرفق المرخص ،يشااامل ذلك تحديد موقع المرفق وتصاااميمه
وتشغيله.
( )2التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بأداء نظام ما وأثره ،بحيث
يكون مقياس األداء هو األثر اإلشااااعاعي أو هو أي مقياس عام
آخر لألثر على األمان.
( )3العملياااة المنهجياااة التي تُجرى طوال عملياااة التصااااااميم
لضااااامان وفاء التصاااااميم (المقتر أو الفعلي) بجميع متطلبات
األمان ذات الصلة.
يشاااااامل تقييم األمان عملية تحليل األمان الذي تطلبه الهيئة،
ولكن ال يقتصر عليه.

 القانون النووي

تقييم األ مان .تقييم جميع الجوا نب التي تخص مماارساااااااة ما
تكون ذات صلة بالوقاية واألمان .وبالن سبة للمرفق المرخص،
يشمل ذلك تحديد موقع المرفق وتصميمه وتشغيله.
 FANR-REG-19
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بيان حالة األمان

مجموعة من ال ُحجج واألدلة تدعم أمان مرفق أو نشاط ،وتشمل
نتائج تقييم األمان وبيان الثقة في هذه النتائج.
 FANR-REG-11, FANR-REG-26, FANR-REG-27

ثقافة األمان

مجموعة خصاااااااائص ومواقف معينة لدى المنظمات واألفراد
تثبت أن قضاااااااايا الوقاية واألمان تلقى ما تسااااااتحقه من عناية
بسبب أهميتها.
 FANR-REG-01, FANR-REG-16, FANR-REG-24, FANRRG-007, FANR-RG-030

تقرير تقييم األمان

االسااااتعراض والتقييم الرقابييْن لطلب رخصااااة التشااااييد البناء
وطلب رخصة التشغيل الذي يتم تقديمه في شكل تقرير متكامل
يلخص االسااااااتعراض والتقييم الذي أجرته الهيئة الرقابية أو
أ ُجري لصااااالحها ويقدم اسااااتنتاجا واضااااحا حول أمان النشاااااط
المصر به.
 FANR-RG-001

وظيفة األمان

غرض محدد يجب تحقيقه من أجل األمان.

مجموعة أجهز األمان

مجموعة المعدات المكرساااااااة ألداء جميع اإلجراءات الالزمة
بالن سبة للحدث البادئ االفترا ضي من أجل ضمان عدم تجاوز
المتعلق باالوقاائع
المقررة في األسااااااااس التصااااااميمي
الحادود
ِّ
َّ
المتحوط لها في التصميم.
التشغيلية المنتظرة والحوادث
َّ

 FANR-REG-03

 FANR-REG-03, FANR-REG-14, FANR-REG-16, FANRRG-030

حد األمان

حد أو نطاق يوضااااع على متغيرات عملية الزمة لتوفير حماية
بصاااااورة معقولة لساااااالمة الحواجز المادية (بخالف االحتواء)
التي توفر ح ما ية من انب عاث خارج عن الساااااايطرة لنشااااااااط
إشعاعي.
 FANR-RG-030
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أهررمرريرررة األمررران /ات أهررمرريرررة
لألمان

مكون أو إجراء بشاااري يمكن أن يتسااابب
أي نظام أو هيكل أو ِّ
تعطلااه في حاادوث تغيير في نتااائج للتقييم االحتمااالي للمخاااطر
تتجاوز معايير المخاطر المحددة سلفا.
 FANR-RG-003

نظام األمان

نظام ذو أهمية لألمان لضاااااامان اإلغالق المأمون للمفاعل أو
إلزالة الحرارة المتبقية من قلب المفاعل ،أو للحد من عواقب
المتحوط لهاااا في
الوقاااائع التشاااااااغيلياااة المنتظرة والحوادث
َّ
التصميم.
FANR-REG-16

إعدادات نظام األمان

 FANR-REG-03,

المسااااااتويات التي يتم عندها تفعيل األجهزة الواقية تلقائيا في
حاالت الوقائع التشااااغيلية المنتظرة أو الظروف المفضااااية إلى
وقوع حوادث لمنع تجاوز حدود األمان.
 FANR-REG-03

عاصفة رملية

مجموعااة من الجزيئااات الرمليااة التي تحملهااا وتحركهااا ريااا
قوية ومضااااااطربة .ربما يبدو الجزء األمامي من العاصاااااافة
الرملية كجدار عريض ومرتفع ،ويزداد االرتفاع الذي تصاااااال
إليه الرمال بازدياد سرعة الريا وعدم استقرارها.
 FANR-REG-03

تطهير

عملية إزالة البيانات من وساااااااائط التخزين ،بحيث يكون هنا
ضاااااامان معقول بأن البيانات قد ال يمكن اسااااااترجاعها وإعادة
تجميعها بسهولة.
 FANR-RG-011

ختم

جهاز لكشف التالعب تستخدمه الهيئة أو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لربط أجزاء متحركة من وسااااائل االحتواء مع بعضااااها
على نحو يجعل من الصااعب الوصااول إلى محتوياتها دون فتح
الختم أو كسر وسيلة االحتواء.
 FANR-REG-10

محطة اإلنذار الثانوية

منشأة تتضمن وظائف متكررة لمحطة اإلنذار المركزية.
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 FANR-REG-08, FANR-RG-026, FANR-RG-032

اختراق أمني

أ .هو الوصول غير المصر به إلى المصادر المشعة
التي تقع ضاااااامن أي من الفئااات  1أو  2أو  ،3أو
سرقتها أو فقدانها أو تلفها أو استخدامها بطريقة غير
مصر بها أو إزالتها أو نقلها؛ أو
ب .تخريب المصااادر المشااعة التي تندرج ضاامن أي من
الفئات  1أو  2أو .3
 FANR-REG-23

ضوابط أمنية

اإلجراءات المضاااااادة المساااااتخدمة لتجنب المخاطر األمنية أو
التصدي لها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن .ويُشار إلى الضوابط
اإلدارية والتقنية والتشغيلية مجتمعة بـ"الضوابط األمنية".
 FANR-RG-011

ثقافة األمن

مجموعة خصاااااااائص ومواقف معينة لدى المنظمات واألفراد
تثبت أن قضايا األمن تلقى العناية التي تتناسب مع أهميتها.
 FANR-REG-01

آليات أمنية

مجمو عة واساااااا عة من الطرق ال ماد ية والمنطق ية واإلجرائ ية
والتكنولوجية التي يمكن من خاللها توفير بيئة مادية أو منطقية
آمنااة لألجهزة (مثاال أجهزة الحوساااااابااة أو أجهزة التحكم) أو
العمليات (مثل البرامج الثابتة أو البرمجيات).
 FANR-RG-011

خطة أمنية

مجموعة متكاملة من التدابير تم تصااااااميمها لمنع أي اختراق
أمني ،والكشااااااف عنه ،وتعطيله ،والتصااااااادي له ،إلى جانب
التدابير اإلدارية التي تتناول التحكم في الوصااااااول ،والجدارة،
وح ما ية المعلو مات ،وال تدر يب وال تأه يل ،والحصاااااار وحفظ
سااااااجالت المرخص لااه .وعليااه يجااب إعااداد كاال خطااة أمنيااة
وعرضااااااها على الهيئة بوصاااااافها جزءا من طلب الترخيص
للموافقة عليها وفقا للمتطلبات المنصااااااوص عليها في الئحة
الهيئة .FANR-REG-23
 FANR-REG-23

قوات التصدي األمني

أشااااخاص داخل الموقع أو خارجه ،مساااالحون ومجهزون على
النحو الالزم للتصااااادي لمحاولة إزالة غير مصااااار لها لمواد
نووية أو القيام بتخريب إشعاعي.
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 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-026, FANRRG-032

فصل

أي نشاط يتم فيه فصل أنواع النفايات المشعة أو إبقائها منفصلة
على أساس خواصها اإلشعاعية و/أو الكيميائية و/أو الفيزيائية،
لتسااااااهيااال منااااولاااة النفااااياااات المشااااااعاااة و/أو معاااالجتهاااا.
 FANR-REG-11

اإلدار العليا

تعني الشاااخص أو مجموعة األشاااخاص الذين يقومون بعمليات
توجيه وتقييم المنظمة والرقابة عليها على أعلى مستوى.
 FANR-REG-01

مشغل أول المفاعل
ِّ

مشغلي
مشغل أول لغرفة التحكم يوجه ويشرف على نشاطات
ِّ
ِّ
ومشغلي المعدات.
المفاعل
ِّ
 FANR-REG-16, FANR-REG-17, FANR-RG-017, FANRRG-030

معلومات نووية حساسة

معلومات ساارية ،قد تكون سااريتها ألسااباب وطنية أو ألسااباب
تتعلق باااألمن النووي ،سااااااواء كاااناات شاااااافهيااة أو مكتوبااة أو
إلكترونية.
 FANR-REG-08 ,FANR-RG-032

حوادث عنيفة

المتحوط
ظروف مفضاايه إلى وقوع حوادث أعنف من الحادث
َّ
له في التصميم وتنطوي على تدهور جوهري لقلب المفاعل.
 FANR-REG-03, FANR-REG-04, FANR-REG-14, FANRREG-16, FANR-RG-004, FANR-RG-030

تخفيف الحوادث العنيفة

إنهاء أو تقليل لعواقب حوادث انصهار قلب المفاعل.
 FANR-RG-003

منع الحوادث العنيفة

منع قلب المفاعل من االن صهار .إجراءات الت صحيح ألي خلل
واضطراب قد يؤدي إلى انصهار قلب المفاعل النووي.
 FANR-RG-003
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شاحن
ِّ

الشررراحن .شاااخص أو مؤساااساااة أو حكومة تقوم بإعداد شاااحنة
للن قل .يُطلق على الشااااااااحن في مع يار األ مان ال تابع للو كا لة
الدولية للطاقة الذرية  TR-S-1اسم ال ُمر ِّسل.

 FANR-RG-006

الشاحن .أي شخص أو مؤسسة أو حكومة تقوم بإعداد أو تقديم
شحنة مواد نووية للنقل (أي ال ُمرسل).
 FANR-RG-025

فرد
عطل ُم َ

عطل يؤدي إلى فقدان نظام لقدرته على أداء وظيفة (وظائف)
األمان المطلوبة ،وأي عطل ناتج عنه.
 FANR-REG-03

معيار العطل المفرد

معيار (أو متطلب) يطبَّق على نظام بحيث يجب أن يكون ذلك
النظام قادرا على أداء مهمته في حالة وجود أي عطل ُمفرد.
 FANR-REG-03

مصدر مفرد

مجمع أبنية أو منشآت متعددة تقع في مكان أو موقع واحد.
 FANR-REG-27

موقع

الموقع .المنطقة التي تحددها الدولة في معلومات التصااااااميم
الخاصااااة بمرفق ،بما في ذلك المرفق المغلق ،وفي المعلومات
المتعلقة بالمكان خارج المرفق والذي عادة ما تستخدم فيه مواد
نووية ،بما في ذلك المكان خارج المرفق المغلق والذي عادة
ما كانت تسااااااتخدم فيه مواد نووية .كما يجب أن تشاااااامل هذه
المنطقة كافة المنشاااااااآت المتصاااااالة بالمرفق أو المكان خارج
المرفق لتوفير خدمات أساسية أو استخدامها.
 FANR-REG-10

الموقع .حساااااااااب ماااا ورد تعريفاااه في الماااادة ( 18ب) من
البروتوكول اإلضافي.
 FANR-RG-015

منطقة الموقع

منطقة جغرافية تتضاامن مرفقا مصاارحا به أو نشاااطا مصاارحا
به أو مصااااااادرا ،ويجوز إلدارة هذا المرفق المصاااااار به أو
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النشاااااط المصاااار به أو المصاااادر أن تبدأ مباشاااارة في اتخاذ
إجراءات الطوارئ.
 FANR-REG-02

طوارئ بمنطقة الموقع

حدث ينتج عنه انخفاض كبير في مسااااااتوى وقاية الجمهور أو
عاملي المرخص له داخل الموقع وأجهزة التصاااااادي (منظومة
االسااااتجابة) بساااابب ما يلي )1( :انخفاض شااااديد في مسااااتوى
حماية قلب المفاعل ،أو حدوث انخفاض شاااااااديد في مسااااااتوى
حمااايااة كميااات كبيرة من الوقود النووي المسااااااتهلااك )2( ،أو
ظروف يمكن أن تؤدي فيها أي أعطال إضااااااافية إلى ضاااااارر
يصاااااايب قلب المفاعل أو الوقود النووي المسااااااتهلك )3( ،أو
جرعات عالية داخل الموقع .عند اإلعالن عن حالة طوارئ
بمنطقة الموقع ،يجب القيام باستعدادات التخاذ اجراءات وقائية
خارج الموقع والسيطرة على الجرعات التي يتلقاها األشخاص
داخل الموقع.
 FANR-REG-12

تحديد الموقع

عمل ية اخت يار موقع م ناساااااااب لمرفق ما ،ب ما في ذ لك التقييم
والتحديد المناسبان ألساس التصميم ذي الصلة.
 FANR-REG-02, FANR-REG-27

برمجيات

مجموعااة واحاادة أو أكثر من "البرامج" أو "البرامج الاادقيقااة"
ال ُمثبتة في أي وسط ملموس من وسائط الترميز.
 FANR-REG-09

ماد مصدرية

ماد مصردرية .اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج من النظائر
الموجودة في الطبيعة أو اليورانيوم المساااتنفد في النظير 235؛
الثوريوم ،ويكون أي منهما إما في شاااااكل معدن أو سااااابيكة أو
مركب كيميائي أو مادة مركزة ،أو أي مادة أخرى تحتوي على
واحد أو أكثر مما سااااابق ذكره بدرجة تركيز تحددها الهيئة من
وقاات آلخر بناااء على قرار مجلس محااافظي الوكااالااة الاادوليااة
للطاقة الذرية ،وأي مادة أخرى مماثلة حساااااب ما تقرره الهيئة
من وقت آلخر بناء على قرار مجلس محافظي الوكالة.
ال يجب تفسااااير مصااااطلح المادة المصاااادرية كونه ينطبق على
المادة الخام أو بقاياها.
 FANR-REG-09

ماد مصردرية .اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج من النظائر
الموجودة في الطبيعة أو اليورانيوم المساااااتنفد في النظير 235
والثوريوم ،ويكون أيهمااا امااا في شااااااكاال معاادن أو مزيج من
المعادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة ،أو أي مادة أخرى
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تحتوي على واحااد أو أكثر ممااا ساااااابق ذكره باادرجااة تركيز
تحددها الهيئة من وقت آلخر بناءا على قرار مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأي مادة أخرى تحددها الهيئة
من و قت آلخر ب ناءا على قرار مجلس م حافظي الو كا لة .وال
يجب تفساااير مصاااطلح مادة مصااادرية كونه ينطبق على المادة
الخام أو بقاياها.
 FANR-REG-10

رصد المصادر

قياس النشاط في مواد مشعة تُطلق إلى البيئة ،أو قياس معدالت
الجرعة الخارجية التي تسااااااببها مصاااااااادر موجودة في مرفق
نووي.
 FANR-REG-11

ماد انشطارية خاصة

بلوتونيوم  239أو يورانيوم  233أو اليورانيوم المخصااااب في
النظائر  235أو 233؛ أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما
سبق ذكره؛ وأي مادة انشطارية أخرى مماثلة حسب ما تقرره
الهيئااة من وقاات آلخر وفقااا لقرار مجلس محااافظي الوكااالااة
الدولية للطاقة الذرية .وال تتضاامن المواد االنشااطارية الخاصااة
المواد المصدرية.
 FANR-REG-09, FANR-REG-10

تقارير خاصة

التقارير التي يقدمها المرخص له إلى الهيئة وفقا للمادة  12من
الئحة الهيئة .FANR-REG-10
 FANR-REG-10

وقود نووي مستهلك

وقود نووي تمت إزالته نهائيا من مفاعل بعد التشاااااعيع لغرض
عدم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي.
 القانون النووي

هجوم عن بعد

هجوم يتم تنفيذه على مساااااافة من المرفق النووي المساااااتهدف،
وال يتطلب وصااااول الخصاااام العملي إلى الهدف أو يتطلب من
الخصم التغلب على نظام الحماية المادية.
 FANR-RG-026, FANR-RG-032

نظرام ا لدو لة لحسررررررراب المواد
النووية ومراقبتها

ن ظام لحسااااااااب كا فة المواد النوو ية ومراقبت ها ،اعت مادا على
الضاااااا ما نات الواردة في ات فاق ية الضاااااا ما نات ،يتم وضاااااا عه
واالستمرار في العمل به على مستوى الدولة.
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 FANR-REG-10, FANR-REG-16

تخزيــــــــــــن

االحتفاظ بالمصااااادر المشااااعة أو الوقود المسااااتهلك أو النفايات
المشعة في مرفق يكفل احتواءها ،بقصد استعادتها.
 القانون النووي

هياكل ونُ ُ
ومكونات
ظم
ِّ

والمكونات .مصطلح عام يشمل جميع عناصر
الهياكل وال ُن ُظم
ِّ
المرفق أو النشااااااط التي تسااااااهم في الوقاية واألمان باساااااتثناء
العوامل البشااارية .والهياكل هي العناصااار الخاملة مثل المباني
مكونات مج َّمعة بحيث
واألوعية والتدريع .ويشااامل النظام عدة ِّ
والمكون هو أي عنصااااار منفصااااال
تؤدي وظيفة فاعلة محددة.
ِّ
من عناصر النظام.
 FANR-REG-02, FANR-REG-03, FANR-REG-05, FANRREG-06, FANR-REG-08, FANR-REG-14, FANR-REG-16,
FANR-REG-21 FANR-RG-001, FANR-RG-004, FANR-RG010, FANR-RG-023, FANR-RG-030

مكونات
الهياكل وال ُن ُظم
ِّ
والمكونات .مصطلح عام يشمل جميع ِّ
مرفق أو نشاااط ،باسااتثناء العوامل البشاارية ،تساااهم في الوقاية
واألمان .والهياكل هي العناصاار الخاملة مثل المباني واألوعية
والتدريع .ويتكون النظام ضاامن الهياكل والنُ ُ
والمكونات من
ظم
ِّ
عاادة مكونااات مجمعااة بحيااث تؤدي وظيفااة فاااعلااة محااددة،
والمكون ضاااااامن الهياكل والنُ ُ
لمكونات هو أي عنصاااااار
ظم وا ِّ
ِّ
ُ
ُ
والمكونات.
م
ظ
ن
وال
الهياكل
نظام
عناصر
من
منفصل
ِّ
 FANR-REG-27

مكونات
الهياكل وال ُن ُظم
ِّ
والمكونات .مصطلح عام يشمل جميع ِّ
مرفق أو نشااااط تسااااهم في الوقاية واألمان باساااتثناء الترتيبات
المؤسااااااسااااااية .والهياكل هي العناصاااااار الخاملة مثل المباني
واألوعيااة والتاادريع .ويتكون النظااام ضاااااامن الهياااكاال والنُ ُ
ظم
والمكونات من عدة مكونات مجمعة بحيث تؤدي وظيفة فاعلة
ِّ
والمكون هو أي عنصر منفصل من عناصر النظام.
محددة
ِّ
 FANR-RG-029

ترتيبات فرعية

الوثيقااة التي تحتوي على اإلجراءات الفنيااة واإلداريااة لتحااديااد
كيفية تطبيق األحكام المنصاااوص عليها في اتفاقية الضااامانات.
تتكون الترتيبات الفرعية التفاقية الضاااامانات من "جزء عام"،
ينطبق على جميع األنشاااطة النووية المشاااتركة لدولة اإلمارات
العرب ية المت حدة ،ومن ملحق مرفق يتم إ عداده ل كل مرفق في
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دولة اإلمارات العربية المتحدة ويصف الترتيبات الخاصة بهذا
المرفق.
 FANR-RG-029

منطقة خاضعة لإلشرا

منطقة محددة لم يتم تحديدها مساااااابقا كونها منطقة خاضااااااعة
للرقابة ولكن تتطلب ظروف التعرض المهني فيها أن تظل قيد
المراجعااة على الرغم من أن تاادابير الوقااايااة المحااددة وتاادابير
األمان ال تكون مطلوبة عادة.
 FANR-RG-007, FANR-RG-033

مورد
ِّ

أي شخص اعتباري يعهد إليه المرخص له مهام كلية أو جزئية
فيما يتعلق بتصاااااميم أو تصااااانيع أو إنتاج أو تركيب المصااااادر
موردا لهذه
اإلشااااعاعي .ويُعد مسااااتورد المصااااادر اإلشااااعاعية ِّ
المصادر.
 FANR-REG-24

وظيفة داعمة

وظيفة تدعم بشااااكل مباشاااار أو غير مباشاااار تشااااغيل ووظائف
النظم التي تؤدي وظائف األمان واألمن والضاااامانات والتأهب
للطوارئ .تتضمن أمثلة الوظائف الداعمة التدفئة أو التهوية أو
تكييف الهواء أو االتصااااااااالت أو إخماد الحرائق أو أي وظيفة
يمكن أن يكون لهاااا تاااأثير ساااااالبي على األماااان أو األمن أو
الضمانات أو التأهب للطوارئ في حال المساس بها.
 FANR-RG-011

()T
جهاز كشف التالعب

جهاز يسااتخدم في حاوية أو وساايلة احتواء على نحو يمكن من
الكشف عن أي انتها لسالمة محتويات الحاوية.
 FANR-REG-10

عناصر مستهدفة

مكونات مرفق نووي
العناصرررر المسرررتهدفة .هياكل أو نظم أو ِّ
أو إجراءات موظفي تشااااااغياال تؤدي وظيفااة مااا لمنع حاادوث
ضرر في قلب المفاعل أو في الوقود النووي المستهلك.
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 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-032

مكونات مرفق نووي
العناصرررر المسرررتهدفة .هياكل أو نظم أو ِّ
أو إجراءات التشااغيل التي تؤدي وظيفة ما لمنع حدوث ضاارر
في قلب المفاعل أو في الوقود المستهلك.
 FANR-RG-026

مجموعة مستهدفة

الحد األدنى لمجموعة من العناصااار المساااتهدفة والتي إذا تمت
إعاقتها كلها عن أداء وظائفها أو إعاقتها عن إتمام وظائفها،
ساايؤدي على األرجح إلى إحداث ضاارر في قلب المفاعل وفي
الوقود النووي المستهلك.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-026, FANRRG-032

مركز الدعم التشغيلي

مرفق داخاال الموقع للتجمع داخاال الموقع والتحكم التشااااااغيلي
لعماااال الطوارئ الااذين يؤدون مهاااام مثااال الرصااااااااد البيئي،
والفيزياء الصااااحية ،والساااايطرة على األضاااارار ،وتوفير دعم
مكافحة الحرائق .يوفر هذا المرفق أيضا دعم الفيزياء الصحية
لعمال الطوارئ التابعين لخدمات الطوارئ خارج الموقع.
 FANR-REG-12

تكنولوجيا

معلومات ُمحددة ضاااارورية إلعداد أو إنتاج أو اسااااتخدام مواد
نووية أو مفردات خاضااعة للرقابة أو كل منهما .وقد تكون هذه
المعلومات على هيئة بيانات فنية أو مساعدة فنية.
 FANR-REG-09

إدخال مةقت

تصريح جمركي يتم استخراجه فقط عندما يتم استيراد مفردات
خاضااااااعة للرقابة لفترة معلومة محددة عبر المنافذ الجمركية
ل لدو لة و/أو الم ناطق الحرة و/أو الم ناطق ال خاصاااااااة وي جب
إعادتها في نفس الحالة التي تم استيرادها فيها.
 FANR-REG-09

تقييم التهديد

تقييم للتهديدات  -بناء على المعلومات االسااااااتخباراتية المتاحة
وإنفاذ القانون ومعلومات المصااااااادر المفتوحة  -التي تصااااااف
دوافع ونوايا وقدرات هذه التهديدات.
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 FANR-RG-025

معامل ترجيح األنسجة

عامل تُضاااااارب فيه قيمة الجرعة
معامل ترجيح األنسررررررجةُ .م ِّ
المكافئة في نساااااايج أو عضااااااو ،يُسااااااتخدم ألغراض الوقاية
اإلشااااااعاعية في تحديد الحساااااااساااااايات المختلفة لألنسااااااجة أو
األعضاء المختلفة لحث التأثيرات العشوائية لإلشعاع.
 FANR-REG-04

عامل تُضاااااارب فيه قيمة الجرعة
معامل ترجيح األنسررررررجةُ .م ِّ
المكافئة في نسااااايج أو عضاااااو ،يُساااااتخدم ألغراض الوقاية من
اإلشااعاع في تحديد الحساااساايات المختلفة لألعضاااء واألنسااجة
المختلفة بالنسبة لحث التأثيرات العشوائية لإلشعاع.
سااااوف تطبق المعامالت اإلشااااعاعية الترجيحية الصااااادرة في
توصاايات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشااعاعات " ساانة 1990
( ")ICRP 60إلى أن تقرر الهيئة االتحادية للرقابة النووية
تطبيق التعديل الخاص بقيم معامل ترجيح األنسااااجة الوارد في
"توصاايات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشااعاعات الصااادرة في
اجتماعها الخامس سنة ."ICRP 103" 2007
 FANR-REG-21, FANR-REG-24

نقل

االسااتيراد أو التصاادير أو إعادة التصاادير أو العبور أو الشااحن
المرحلي لمواد نووية ومفردات خاضعة للرقابة.
 FANR-REG-09

عبور

عبور مواد نووية أو مفردات خاضااااااعة للرقابة أو كل منهما
عبر أراضااااااي الدولة ،بما في ذلك المناطق الحرة أو المناطق
الخاصاااااااة للدولة أو كل منهما ُمح َّم لة على وساااااايلة نقل قبل
دخولها أراضي الدولة وخروجها ثانية من أراضي الدولة دون
إنزال ها من وسااااااي لة الن قل مع ب قائ ها ت حت ر قا بة مسااااااؤولي
الجمار و/أو األمن بالدولة أو كل منهما حساااااااب مقتضااااااى
الحال.
 FANR-REG-09

نقل

نقل دولي أو محلي للمواد النووية بأي وساايلة من وسااائل النقل
ابتداء من مغادرتها للمرفق نووي الخاص بالشااااااااحن وانتهاء
بوصولها إلى مرفق نووي خاص بالمست ِّلم.
 FANR-REG-08, FANR-RG-025, FANR-RG-032
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مركز التحكم في النقل

مرفق يقوم بالرصاااااااد المسااااااتمر لموقع مركبات النقل والحالة
األمنية وللتواصاال مع مركبة النقل والشاااحن/المسااتلم والناقل،
وعند الضرورة ،الحراسة المرافقة وقوات االستجابة.
 FANR-RG-025

مةشر النقل

رقم يسااتخدم للتحكم في التعرض لإلشااعاع مخصااص لطرد أو
عبوة مجمعة أو حاوية شحن ،أو لخام أو تركيز خام اليورانيوم
أو الثوريوم أو الخااامااات األخرى التي تحتوي على نوياادات
مشااعة طبيعية المنشااأ غير المعبأة ،أو لمواد مشااعة ذات نشاااط
محدد منخفض غير معبأة.
 FANR-RG-006

خطة أمنية للنقل

خ طة ت حدد المتطل بات األمن ية المتعل قة بأي عمل ية ن قل دا خل
الدولة لمصاااادر الفئة  ،1أو مصاااادر الفئة  ،2أو مصاااادر الفئة
 ،3تم إعاادادهااا وعرضااااااهااا على الهيئااة للموافقااة عليهااا وفقااا
للمتطلبااات المنصااااااوص عليهااا في الئحااة الهيئااة FANR-
.REG-23
 FANR-REG-23

شحن مرحلي

رفع مواد نووية أو مفردات خاضاااااعة للرقابة أو كل منهما من
وساااااايلة النقل التي ُجلبت بواسااااااطتها إلى داخل الدولة ،بما في
ذلك المناطق الحرة أو المناطق الخاصاااااااة للدولة أو كل منهما
وإعادة وضاااااعها على ذات وسااااايلة النقل أو على وسااااايلة نقل
أخرى بغرض إخراجهااا إلى خااارج الاادولااة ،حيااث ال تغااادر
المواد النوو ية والمفردات الخااضااااااعاة للر قا بة منطقاة مدرج
الميناء الجوي أو منطقة مرسى الميناء البحري.
 FANR-REG-09

معالجة

عمليااات يقصااااااااد منهااا تحقيق فااائاادة لألمااان من خالل تغيير
خصااائص النفايات المشااعة .وللمعالجة ثالثة أهداف أساااسااية،
هي( :أ) تقليل الحجم (ب) إزالة النويدات المشااااعة من النفايات
الاااااامشااااااااااااعااااااة (ج) تااااااغاااااايااااااياااااار الااااااتااااااركااااااياااااابااااااة.
 FANR-REG-11, FANR-REG-26
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()U
بالوعة الحرار النهائية

وساااط يمكن فيه دائما تقبُل الحرارة المتبقية المنقولة ،حتى وإن
فُقدت كل الوسائل األخرى إلزالة الحرارة أو كانت غير كافية.
 FANR-REG-03

إزالة غير مصرح بها

سرقة المواد النووية أو سلبها بأي طريقة أخرى غير قانونية.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010, FANR-RG-032

مصدر مشع غير مختوم

مادة ُمشااااعة ليساااات مصاااادرا ُمشااااعا مختوما بصاااافة دائمة في
كبسولة أو مغلفة بإحكام وفي شكل مادة صلبة.
 FANR-REG-23

حدث غير اعتيادي
حاادث جاااري أو حاادث وقع ،يؤدي إلى تاادهور محتماال ألمااان
المرفق النووي أو يشاااكل تهديدا أمنيا للمرفق النووي .في حال
وقوع هااذا الحاادث ،ال يُتوقع حاادوث انبعاااثااات مواد مشااااااعااة
تستدعي تصد (استجابة) للطوارئ خارج الموقع أو رصد ،ما
لم يحدث مزيد من التدهور لنُ ُ
ظم أمان المرفق النووي.
 FANR-REG-12

إجرا وقائي عاجل

إجرا وقائي عاجل .إجراء وقائي في حالة وقوع حالة طوارئ
يجب اتخاذه فورا لكي يكون فاعال (عادة في غضااون ساااعات
من اكتشاااااااااف الظروف المؤديااة إلى وقوع حااالااة الطوارئ)،
وتقل فاعليته بصورة ملحوظة إذا تأخر اتخاذه.
 FANR-REG-12
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إجرا وقائي عاجل .إجراء وقائي يجب اتخاذه فورا لكي يكون
فاعال (عادة خالل ساعات) في حال وقوع طارئ ،وهو إجراء
تقل فاعليته بشكل ملحوظ في حال تأخير اتخاذه.
 FANR-REG-15

مررنررطررقرررة تررخررطرريررط اإلجرررا ات
الوقائية العاجلة

منطقة محيطة بمرفق نووي ُوضااااعت بشااااأنها ترتيبات التخاذ
إجراءات و قائياة عاجلاة في حال وقوع حا لة طوارئ بهادف
ت فادي جر عات خارج الموقع ،وف قا لم عايير األ مان ا لدول ية.
وتُتخااذ اإلجراءات الوقااائيااة العاااجلااة داخاال هااذه المنطقااة على
أساس الرصد البيئي أو على أساس األوضاع السائدة بالمرفق
النووي ،حسبما يلزم.
 FANR-REG-12

مستخدم األصول الرقمية

موظفو المرخص لهم والمقاولون والموردون الذين لديهم حق
الوصول إلى أي نظام رقمي في المرفق النووي.
 FANR-RG-011

()V
منطقة حيوية

منطقة تقع داخل منطقة محمية تحتوي على معدات أو نُ ُ
ظم أو
أجهزة أو مواد نوو ية ،يمكن أن يؤدي تخريب ها اإلشاااااا عاعي،
سااواء على نحو مباشاار أو غير مباشاار ،إلى عواقب إشااعاعية
قوية.
 FANR-REG-08, FANR-RG-010، FANR-RG-026, FANRRG-032

مواطن الضعف

ضااااااعف في اإلعدادات المادية أو اإللكترونية ألصااااااال رقمي
حيوي أو أصااااااال رقمي مرتبط قد يساااااامح بإجراء من شاااااااأنه
اإلضرار بوظائف األصل.
 FANR-RG-011

تقييم مواطن الضعف

عملية تقييم وتوثيق ساااااامات وفعالية نظام الحماية المادية العام
في هدف محدد.
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 FANR-RG-010, FANR-RG-032

W
شكل النفايات

النفايات المشاااعة في شاااكلها الفيزيائي والكيميائي بعد المعالجة
مكون من
و/أو التكييف قبل التغليف .ويمثل شااااااكل النفايات ِّ
مكونات عبوة النفايات.
ِّ
 FANR-REG-27

عبو النفايات

ناتج تكييف يشاااتمل على شاااكل النفايات وأي حاوية (حاويات)
وحواجز داخلية مثل مواد االمتصااااااااص والبطانات حساااااااب
إ عداد ها وف قا لمتطل بات الم ناو لة ،و/أو الن قل ،و/أو التخزين،
و/أو التخلُّص.
FANR-REG-26, FANR-REG-27

عامل/عاملين

العامل/العاملين .أي شااااااخص يعمل بدوام كامل أو جزئي أو
بصاااااافااة مؤقتااة في مرفق نووي ،ولااه حقوق وعليااه واجبااات
معترف بها فيما يتعلق بالوقاية من اإلشعاعات المهنية.
 FANR-REG-11

أي شخص يعمل بدوام كامل أو جزئي أو بصفة مؤقتة لحساب
مرخص له ،وله حقوق وعليه واجبات معترف بها فيما يتعلق
بالوقاية اإلشعاعية المهنية.
 FANR-REG-04, FANR-REG-24, FANR-RG-007, FANRRG-027

رصد مكان العمل

قياس جرعة اإلشعاع أو التلوث داخل مكان العمل ألسباب
تتعلق بتقييم التعرض لإلشعاعات أو المواد المشعة أو التحكم
فيها وتفسير النتائج.
 FANR-REG-11
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