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

الوكالة مختص�ة، بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب��ن تض�ع أو تعتم�د   
حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن  معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى

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

اإلش�عاعي وأم�ان النق�ل  . وتش�مل ھ�ذه السلس�لة األم�ان الن�وو� واألم�انالوكال�ةالص�ادرة ع�ن مان األ
أساس��يات وأم��ان النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��ورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات، وھ��ي: 

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

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

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة. كم��ا   
س�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية، تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل

قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير الوكال�ة وتقري�ر ل�ذ� وض�عت� باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ا
 األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
ھة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغھا بالخبرة عن  ةالصادرمان األوالدعوة موجَّ

المستفادة من استخدامھا (ك�س�ا� لل�وا�� الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)، 
بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن 

ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��
 .Official.Mail@iaea.orgاإللكتروني على العنوان التالي: 

  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن   
ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش���ن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا الم��ادة الثامن��

 وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
ت�وفر أمثل�ة  تق�ارير أم�انفي مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا  وتـَصُدر تقارير عن األمان  

 ر األمان.عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايي
الت������ والتص���دي  منش���ورات وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل  
، التق�ارير التقني�ة، وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول� ل�م�ان الن�وويو، تقارير التقي�ي� ا�ش�عاع�و، للطوارئ

ب وأدل�ـَّة . كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـَّة خاصة بالت�دريالوثائق التقنيةو
 عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
لتش��جيع ودع��م  منش��ورات إعالمي��ة الص��ادرة ع��ن الوكال��ة سلس��لة الطاق��ة النووي��ة تش��مل  

. وتش�مل تق�ارير الس�لمية لألغراض النووية وتطبيقھا العمليلطاقة باالمتعلقة  والتطوير أنشطة البحث
الممارس�ات الجّي�دة المكتس�بة و خب�رةع�ن ال، وفيھ�ا عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رزوأدلة 

في مجاالت القوى النووية، ودورة الوق�ود الن�وو�، والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�ّعة  العملية مثلةاألو
 واإلخراج من الخدمة.
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وافق المؤتمر الخاص بالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاق�ة الذري�ة ال�ذي ع�ـُقد ف�ي المق�ّر الرئيس�ي ل�م�م     
، عل�ى النظ�ام األساس�ي للوكال�ة ال�ذي ب�دأ نف�اذ� ف�ي ١٩٥٦ن األول/أكت�وبر تشري ٢٣المتحدة في نيويورك، في 

. ويق��ع المق��ّر الرئيس��ي للوكال��ة ف��ي فيين��ا. ويتمث��ـّل ھ��د� الوكال��ة الرئيس��ي ف��ي "تعجي��ل ١٩٥٧تموز/يولي���  ٢٩
  وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".

:ي الوكالة الدولية للطاقة الذريةالتالية أعضاء فالدول 
 االتحاد الروسي

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

 اإلمارات العربية المتحدة
 ا وباربوداأنتيغو

 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان
 أوغنــدا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال

 بروناي دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديـش
 بنمـــا
 بنـــن

 بوتسوانا
 بوركينا فاسـو

 رونديبو
 البوسنة والھرسك

 بولندا
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 تونــس
 جامايكــا

 الجبل األسود
 الجزائر

 جزر البھاما
 جزر مارشال

  جمھورية أفريقيا 
 الوسطى   

 الجمھورية التشيكية
 الجمھورية الدومينيكية

  الجمھورية العربية 
 السورية   

   جمھورية الكونغو
 الديمقراطية   

  جمھورية إيران 
 اإلسالمية    

 جمھورية تنزانيا المتحدة
  جمھورية فنزويال 

 البوليفارية    
 جمھورية كوريا
  جمھورية الو 

 الديمقراطية الشعبية   
  جمھورية مقدونيا 

    ً  اليوغوسالفية سابقا
 جمھورية مولدوفـــا

 جنوب أفريقيا
 جورجيــا
 جيبوتي
 الدانمرك
  وليفيا المتعددة دولة ب

 القوميات   
 دومينيكا
 رواندا
 رومانيا
 زامبيـــا

 زمبابــوي
 سان مارينو

 سري النكا
 السلفـادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغـال
 سوازيلند
 السودان
 السويد
 سويسرا

 سيراليـون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق
 عـُمان
 غابــون
 غانا

 غواتيمــاال
 غيانا
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبيــن
 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا
 كولومبيــا
 الكونغو
 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا

 لبنان
 لختنشتاين
 لكسمبورغ

 ليبيا
 ليبيريــا
 نياليتوا

 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي
 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة لبريطانيا

  العظمى وآيرلندا    
 الشمالية   

 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 ـرالنيجـ
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 ھايتـــي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاريا
 ھولندا

  الواليات المتحدة 
 األمريكية   

 اليابان
 اليمـــن
اليونان
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  النشر حقوق بشأن مالحظة
جميع منشورات الوكالة العلمية والتقنية محمية بموجب أحكام االتفاقية العالمية لحقوق   

(ب��رن) والمنقح��ة ف��ي ع��ام  ١٩٥٢ن الملكي��ة الفكري��ة بص��ي�تھا المعتم��دة ف��ي ع��ام النش��ر بش���
(باريس). وقد تم تمديد حق النشر منذ ذل�� الح�ين بواس�طة المنظم�ة العالمي�ة للملكي�ة  ١٩٧٢

الفكري��ة (جني��ف) ليش��مل الملكي��ة الفكري��ة اإللكتروني��ة والفعلي��ة. ويج��ب الحص��ول عل��ى إذن 
منشورات الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني، استخداما كلي�اً  باستخدام النصوص الواردة في

��ب ب�ي��ة  أو ج��ي��اً؛ ويخ���ع ���ذا اإلذن ع��ادة التفاق��ات حق��وق النش��ر واإلنت��ا� األدب��ي. وُيرحَّ
اقتراحات تخص االستنساخ والترجمة ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أس�اس ك�ل 

ة ـــ��ـع للوكالــــ��ـر التابــــ��ـم النشـ��ـإل��ى قس حال��ة عل��ى ح��دة. وينب���ي توجي��� أي��ة استفس��ارات
)IAEA Publishing Section :على العنوان التالي (  
 

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
PO Box 100 
1400 Vienna, Austria  

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

 sales.publications@iaea.orgالبريد اإللكتروني: 
 http://www.iaea.org/booksالموقع الشبكي: 
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  طـُبـِع من قَِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
  ٢٠١٦ ديسمبركانون األول/
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��ب ب�ي��ة  أو ج��ي��اً؛ ويخ���ع ���ذا اإلذن ع��ادة التفاق��ات حق��وق النش��ر واإلنت��ا� األدب��ي. وُيرحَّ
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ة ـــ��ـع للوكالــــ��ـر التابــــ��ـم النشـ��ـإل��ى قس حال��ة عل��ى ح��دة. وينب���ي توجي��� أي��ة استفس��ارات
)IAEA Publishing Section :على العنوان التالي (  
 

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
PO Box 100 
1400 Vienna, Austria  

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
  ٢٠١٦حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

  طـُبـِع من قَِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
  ٢٠١٦ ديسمبركانون األول/

STI/PUB/1715  
    



  

  

  صديرت
  أمانو يوكيا بقلم

  العام المدير

ل الوكال�ة "أن تض�ع أو تعتم�د...  إن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخ�وِّ
مع���ايير س���المة بقص���د حماي���ة الص���حة والتقلي���ل إل���ى أدن���ى ح���د م���ن األخط���ار عل���ى األرواح 

أن تستخدمھا الوكالة ف�ي عملياتھ�ا، والت�ي يمك�ن لل�دول وھي المعايير التي يجب  –والممتلكات" 
أن تطبِّقھا من خالل أحكامھا الرقابية المتعلقة باألم�ان الن�ووي واإلش�عاعي. وتق�وم الوكال�ة ب�ذلك 
بالتشاور مع األجھزة المختصة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع الوك�االت المتخصص�ة المعني�ة. ووض�ع 

ة العالية وإخضاعھا لالستعراض بص�فة منتظم�ة، فض�الً مجموعة شاملة من المعايير ذات الجود
عن مساعدة الوكالة في تطبيق تلك المعايير، إنما يشكِّل عنصراً أساسياً ألي نظام عالمي مس�تقر 

  ومستدام لألمان.
. وأدى التركي��ز ١٩٥٨وق��د ب��دأت الوكال��ة برنامجھ��ا الخ��ا� بمع��ايير األم��ان ف��ي ع��ام 

تحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نطاق واسع على الجودة والمالءمة للغرض وال
في جميع أنحاء العالم. وأصبحت سلسلة معايير األمان تضم اآلن مبادئ أساسية موح�دة لألم�ان، 
تمثل توافقاً دولي�اً عل�ى م�ا يج�ب أن يش�كِّل مس�توى عالي�اً م�ن الحماي�ة واألم�ان. وتعم�ل الوكال�ة، 

ر األمان، على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا بدعم قوي من جانب لجنة معايي
  على الصعيد العالمي.

والمعايير ال تكون فعالة إال إذا ما ُطبِّقت بشكل صحيح في الممارس�ة العملي�ة. وتش�مل 
خ���دمات األم���ان الت���ي تق���دمھا الوكال���ة التص���ميم، وتحدي���د المواق���ع واألم���ان الھندس���ي، واألم���ان 

ان اإلشعاعي، والنقل المأمون للم�واد المش�عة، والتص�رف الم�أمون ف�ي النفاي�ات التشغيلي، واألم
وخ�دمات  .المشعة، فضالً عن التنظيم الحكومي، والمسائل الرقابية، وثقافة األمان في المنظم�ات

  األمان المذكورة تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.
ان مسؤولية وطنية، وقد قررت العديد م�ن ال�دول اعتم�اد مع�ايير الوكال�ة إن تنظيم األم

الستخدامھا في لوائحھا الوطنية. وبالنسبة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان، توفر 
مع���ايير الوكال���ة وس���يلة متس���قة وموثوق���اً بھ���ا لض���مان التنفي���ذ الفع���ال اللتزاماتھ���ا بموج���ب تل���ك 

لين ح�ول الع�الم لتعزي�ز االتفاقيات. كما  ي�تم تطبي�ق المع�ايير م�ن جان�ب الھيئ�ات الرقابي�ة والمش�غِّ
األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطبيق��ات النووي��ة المتص��لة بالط��ب والص��ناعة 

  والزراعة والبحوث.
واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع  

في الحاضر والمستقبل. ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات  –البيئة  الدول وحماية
المؤيِّنة والسيطرة عليھا دون الحد على نحو غير مالئم من مساھمة الطاقة النووية في التنمية 
لين في كل مكان ضمان  العادلة والمستدامة. ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمشغِّ

النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي. وقد ُصمِّمت  استخدام المواد
ع جميع الدول األعضاء على  معايير األمان الصادرة عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية، وأشجِّ

 االستفادة منھا.





  

  

  تمھيد

وقع الحادث ال�ذي ش�ھدته محط�ة فوكوش�يما داييتش�ي للق�و� النووي�ة ف�ي الياب�ان عق�ب  
. ٢٠١١آذار/م�ار�  ١١األرضية والتسونامي الكبيرين اللذين ضربا شرق اليابان في الھّزة 

) م�ن GOV/2011/59-GC(55)/14وأِعدَّت خطة عمل الوكال�ة بش�أن األم�ان الن�ووي (الوثيق�ة 
ھ��ا  ١أج��ل التص��دِّي لح��ادث فوكوش��يما داييتش��ي فواف��ق عليھ��ا مجل��� مح��اف�ي الوكال��ة وأقرَّ

). وتتض��مَّن خط��ة GC(55)/RES/9(الوثيق��ة  ٢٠١١لول/س��بتمبر م��ؤتمر الوكال��ة الع��ام ف��ي أي
العمل ھذه إجراء بعنوان: استعراض وتعزيز مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة وتحس�ين 

  تنفيذھا.
ودع��ت خط��ة العم��ل الم��ذكورة لجن��ة مع��ايير األم��ان وأمان��ة الوكال��ة إل��ى القي��ام، حس��ب   

ذات الص�لة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، وتنقيحھ�ا تسلسل األولوي�ات، باس�تعراض مع�ايير األم�ان 
عن��د الض��رورة، وناش��دت ال��دول األعض��اء أن تس��تخدم مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة 

  على أوسع نطاق ممكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية.
��ب    ولق��د تن��اول ھ��ذا االس��تعراض، م��ن ب��ين مواض��يع أخ��ر�، الھيك��ل الرق��ابي، والتأھُّ

وجوان�ب األم�ان الن�ووي والھندس�ة النووي�ة (اختي�ار المواق�ع وتقييمھ�ا، والتصدِّي للط�وار�، 
وتقي��يم األخط��ار الطبيعي��ة القص��و�، بم��ا ف��ي ذل��ك آثارھ��ا المجتمع��ة، والتص��دِّي للح��وادث 
العنيف�ة، وانقط�اع التي�ار الكھرب��ائي ف�ي المحط�ة، وفق�دان بالوع��ة الح�رارة، وت�راكم ال���ازات 

  وأمان تخزين الوقود المستھلك). المتفّجرة، وسلوك الوقود النووي،
، في إجراء مثل ھذا االستعراض لمنش�ورات متطلب�ات ٢٠١١وبدأت األمانة، في عام   

األمان المندرجة في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة اس�تناًدا إل�ى المعلوم�ات الت�ي 
ادران ع�ن كانت متاح�ة آن�ذاك ع�ن ح�ادث فوكوش�يما داييتش�ي، وم�ن ض�منھا التقري�ران الص�

، وتقري��ر بعث��ة الخب��راء ٢٠١١وأيلول/س��بتمبر  ٢٠١١حكوم��ة الياب��ان، ف��ي حزيران/يوني��ه 
الدولي���ة لتقص���ي الحق���ائق ف���ي إط���ار الوكال���ة والت���ي أُجِري���ت ف���ي الياب���ان خ���الل الفت���رة م���ن 

خة ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢أيار/مايو إلى  ٢٤ كان ق�د  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٦، ورسالة مؤرَّ
ھھا رئ�ي� ا لفري�ق ال�دولي ل�م�ان الن�ووي إل�ى الم�دير الع�ام. واستعرض�ت األمان�ة، عل�ى وجَّ

سبيل األولوية، منشورات متطلبات األمان الت�ي تنطب�ق عل�ى محط�ات الق�و� النووي�ة وعل�ى 
  تخزين الوقود المستھلك.

وتض��مَّن االس��تعراض بداي��ًة إج��راء تحلي��ل ش��امل لالس��تنباطات الت��ي خلص��ت إليھ��ا   
. وعلى ضوء النتائج التي انتھ�ى إليھ�ا ھ�ذا التحلي�ل، أُجِري�ت بعدئ�ذ دراس�ة التقارير المذكورة

لمنش��ورات متطلب��ات األم��ان عل��ى نح��و منھج��ي م��ن أج��ل اتخ��اذ ق��رار بش��أن م��ا إذا ك��ان م��ن 
  المستصوب إدخال تعديالت عليھا بھدف التعبير عن أي استنباط من تلك االستنباطات. 

                                                       
ال��ال�� الد�لي�� ل��ا��� ال�ري��� ��اد� ������يما داييت���: طالع على مزيد من المعلوم�ات، ان��ر لال  ١    

 ).٢٠١٥، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (تقرير من المدير العام



  

  

األم��ان، ف��ي اجتماعھ��ا المعق��ود ف��ي تش��رين  وعل��ى ھ��ذا األس��اس، وافق��ت لجن��ة مع��ايير  
، عل��ى اقت��را� ي��دعو إل��ى إج��راء عملي��ة تنق��يح تنط��وي عل��ى إدخ��ال ٢٠١٢األول/أكت��وبر 

 يـــي والقانونـــار الحكومـــة: اإلطـــتعديالت على منشورات متطلبات األمان الخمسة التالي
الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان  GSR Part 1 والرق��ابي لألم��ان (الع��دد

)؛ وأمان محط�ات الق�وى GSR Part 4, 2009)؛ وتقييم أمان المرافق واألنشطة (العدد ٢٠١٠
)؛ وأم��ان محط��ات الق��وى النووي��ة: اإلدخ��ال ف��ي SSR-2/1, 2012 النووي��ة: التص��ميم (الع��دد
(العـــ�ـدد ة ــــ�ـآت النوويــــ�ـ)؛ وتقي�يم مواق�� المنشSSR-2/2, 2011الخدم�ة والتش�غيل (الع�دد 

NS-R-3, 2003.(  
وأُِخ��ذت ف��ي االعتب��ار ُم��دخالت إض��افية عن��د إع��داد مس��ودة ن��� التع��ديالت المقت��ر�   

، بم��ا ف��ي ذل��ك ٢٠١٣و ٢٠١٢إدخالھ��ا عل��ى مع��ايير األم��ان الخمس��ة الم��ذكورة ف��ي الع��امين 
ت�ي االستنباطات التي خلصت إليھا اجتماعات الخبراء الدوليين التابعين للوكالة والع�روض ال

مت خالل االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة ف�ي اتفاقي�ة األم�ان الن�ووي، الت�ي  قُدِّ
  . وأِخذت في االعتبار أيضا عدة تقارير وطنية وإقليمية.٢٠١٢ُعقدت في آب/أغسطس 

وخالل استعراض متطلب�ات األم�ان، خلص�ت لجن�ة مع�ايير األم�ان إل�ى اس�تنتاج أُدِرج   
خ ھھا رئيس�ھا إل�ى الم�دير الع�ام، مف�اده م�ا ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٦ة في رسالة مؤرَّ ، وجَّ

  يلي:

����د   االس����تعراض أنَّ متطلب����ات األم����ان الحالي����ة كافي����ة حت����ى اآلن. ول����م يكش����ف  "أكَّ
االستعراض عن أي مجاالت ضعف ذات أھمية، ول�م ُتقت�ر� س�وى مجموع�ة ص�غيرة 

ا. وتعتقد لجنة معايير األمان أنه ينبغي من التعديالت لتعزيز المتطلبات وتيسير تنفيذھ
تحس��ين مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة م��ن خ��الل القي��ام، باألس��اس، بعملي��ة 
االستعراض والتنقيح الراسخة الت�ي يج�ري اس�تخدامھا من�ذ ع�ّدة س�نوات. وف�ي الوق�ت 

م�ان ذاته، أبرز أعضاء لجنة معايير األمان أنَّ األساس الستعراض وتنق�يح مع�ايير األ
الصادرة عن الوكالة ينبغي أال يقتصر عل�ى ال�دروس المس�تفادة م�ن ح�اد� فوكوش�يما 
ة م�ن  داييتشي. فال ُبدَّ أن يش�مل ھ�ذا األس�اس أيض�اً خب�رات التش�غيل األخ�رى المس�تمدَّ
م في مجال البح�� والتط�وير.  أماكن أخرى وكذلك المعلومات المكتسبة من أوجه التقدُّ

دت اللجن��ة ك��ذلك عل�� ى ض��رورة إي��الء مزي��د م��ن االھتم��ام لتنفي��ذ مع��ايير األم��ان وش��دَّ
  الصادرة عن الوكالة، من قِبل الدول األعضاء وفي ھذه الدول."

دة التع���ديالت ف���ي اجتماع���ات لخب���راء استش���اريين، كم���ا    واستعرض���ت األمان���ة مس���وَّ
يير استعرض��تھا لجن��ة مع��ايير األم��ان الن��ووي، ولجن��ة مع��ايير األم��ان اإلش��عاعي، ولجن��ة مع��ا

. وُعرضت ٢٠١٣أمان النقل، ولجنة معايير أمان النفايات، وذلك في النصف األول من عام 
، عل�ى س�بيل العل�م بھ�ا. وُعرض�ت ٢٠١٣كذلك على لجنة إرشادات األمن النووي، ف�ي ع�ام 

التعديالت بعدئ�ذ عل�ى ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة لك�ي ُتب�دي تعليقاتھ�ا عليھ�ا ث�م ُنقِّح�ت ف�ي 



  

  

براء استشاريين على ضوء ما ورد من تعليقات. ومن ثم، وافقت لج�ان مع�ايير اجتماعات لخ
األم���ان األرب���ع جميعھ���ا عل���ى التع���ديالت المقترح���ة، ف���ي اجتماعاتھ���ا الت���ي عق���دتھا ف���ي 

تھا لجنة مع�ايير األم�ان ف�ي اجتماعھ�ا ال�ذي عقدت�ه ٢٠١٤حزيران/يونيه وتموز/يوليه  ، وأقرَّ
  .٢٠١٤في تشرين الثاني/نوفمبر 

  بالمجاالت الرئيسية التالية: SSR-2/1تتعلق التنقيحات التي أُدِخلت على العدد و  

  الوقاية من الحوادث العنيفة عن طريق تعزيز األساس التصميمي للمحطة؛  –  
  الوقاية من العواقب اإلشعاعية غير المقبولة للحادث العنيف على الجمھور والبيئة؛  –  
خ��ار�  تدنيت��هلتف��ادي التل��وث اإلش��عاعي أو تخفي��ف ح��دة عواق��ب الح��ادث العني��ف   –  

  الموقع.

وق��د أُدِخل��ت تع��ديالت عل��ى فق��رات مح��ددة عل��ى النح��و المب��يَّن أدن��ا�. وأُض��يفت فق��رات   
...). وعالوة على ذلك، وحيثم�ا ُح�ِذفت فق�رة ، جديدة ُيشار إليھا بالحروف الكبيرة (ألف، باء

  ما ُيشار إلى ذلك في النص.
لت أو أُض��يفت ا   ، ١٣-٢ة: �����لمتطلب��ات والفق��رات التالي��ة ف��ي ���ذ� النس��خة المنقَّحوُع��دِّ

، ١٨-٥، و١٧-٥ب��اء، و ١٥-٥أل��ف، و ١٥-٥، و١٧، والمتطل��ب رق��م ١-٥أل��ف، و ١٣-٤و
، ٣١-٥، و٢٨-٥، و٢٧-٥، و١٩، والمتطل�ب رق�م ٢٢-٥ألف، و ٢١-٥، و٢١-٥، و٢٠-٥و
، ٧٦-٥و، ٧٥-٥، و٧٣-٥، و٦٣-٥، و٣٣، والمتطل���������ب رق���������م ٥٥-٥أل���������ف، و ٣١-٥و

، ٣٩-٦اء، و�������ب ٢٨-٦أل���ف، و ٢٨-٦ب��اء، و ١٩-٦أل���ف، و ١٩-٦، و٥٣والمتطل��ب رق���م 
أل��ف،  ٤٤-٦، و٤٣-٦، و٦٨، والمتطل��ب رق��م ٤٢-٦، و٦٧أل��ف، والمتطل��ب رق��م  ٤٠-٦و
أل���ف. وأُدِخل���ت  ٦٨-٦، و٦٨-٦أل���ف، و ٤٥-٦دال، و ٤٤-٦ج���يم، و ٤٤-٦ب���اء، و ٤٤-٦و

  ري.كذلك بعض التعديالت ذات الطابع التحري
م إلى الوكالة (على العن�وان    )، ُتت�ا� Safety.Standards@iaea.orgوبناء على طلب ُيقدَّ

  قائمة بالتغييرات التي أُجِريت.
، ��ذ� المس�ودة ٢٠١٥آذار/م�ارس  ٢ولقد اعتمد المجل�س، ف�ي اجتماع�ه ال�ذي ب�دأ ف�ي   

 ٦-اً للفق�رة أل�فمن المنشور الخاص بمتطلبات األمان ك�ح�د مع�ايير أم�ان الوكال�ة وذل�ك وفق�
من الم�ادة الثالث�ة م�ن الن��ام األساس�ي للوكال�ة، وأذن للم�دير الع�ام ب�ص�دار متطلب�ات األم�ان 
المنقَّح�ة ��ذ� ونش��ر�ا باعتبار��ا أح�د منش��ورات متطلب�ات األم�ان ف��ي سلس�لة مع�ايير األم��ان 

  الصادرة عن الوكالة.
ع المؤتمر العام للوكالة، في دورته التاسعة والخمس   ، ٢٠١٥ين في أيلول/س�بتمبر وشجَّ

الدول األعضاء على تنفي�ذ ت�دابير عل�ى الص�عيد ال�وطني واإلقليم�ي وال�دولي لض�مان األم�ان 
النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات، باإلضافة إلى الت���ب للط�وار�، م�ع 

أن تق�وم باس�تمرار  المراعاة الكاملة لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة؛ وطلب م�ن الوكال�ة
باس��تعراض وتعزي��ز وتنفي��ذ مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة عل��ى أوس��ع نط��اق ممك��ن 



  

  

���د لجن���ة مع���ايير األم���ان ولج���ان مع���ايير األم���ان ف���ي  وب���أكبر ����در ممك���ن م���ن الفعالي���ة� وأيَّ
استعراضھا لمعايير األمان ذات الصلة على ضوء حادث محطة فوكوشيما داييتشي، وك�ذل� 

  .١لمستفادة الواردة في تقرير الوكالة عن حادث فوكوشيما داييتشيالدروس ا
  وطلب المؤتمر العام من األمانة:  

"أن تواص��ل تعاونھ��ا الوثي��� م��ع لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة ب�ث��ار اإلش��عا�   
الذري واللجن�ة الدولي�ة للو�اي�ة م�ن اإلش�عاعات وس�ائر المنظم�ات المعني�ة، ف�ي وض�ع 

  ان، بما يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، حماية البيئة".معايير لألم

ع المؤتمر العام للوكالة، في دورته التاسعة وال�مس�ين، ال�دول األعض�اء عل�ى    كما شجَّ
أن تس��ت�دم، حس��ب اال�تض��اء، مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ف��ي برامجھ��ا الر�ابي��ة 

الل��وائ� واإلرش��ادات الوطني��ة دورًي��ا  الوطني��ة، والح��ظ الحاج��ة �ل��ى التفكي��ر ف��ي اس��تعرا�
مقارنة بالمعايير واإلرشادات المعمول بھ�ا دولي�اً، واإلب��� ع�ن التق�دم المح�ر� ف�ي المحاف�ل 
الدولي��ة الم�تص��ة، مث��ل االجتماع��ات االستعراض��ية، بموج��ب ش��روط اتفا�ي��ات األم��ان ذات 

  الصلة.
ع الم��ؤتمر الع��ام ك��ذل� ال��دول األعض��اء عل��ى التأّك��د    م��ن �ج��راء تقييم��ات ذاتي��ة وش��جِّ

منتظمة لتدابيرھا المحلية في مجال األمان النووي واإلشعاعي وأم�ان النق�ل وأم�ان النفاي�ات، 
وك��ذل� التأھ��ب للط��وار�، وذل��� باس��ت�دام أدوات الوكال��ة للتقي��يم ال��ذاتي م��ع مراع��اة مع��ايير 

  األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.
  

   



  

  

  الدولية للطاقة الذرية لوكالةاالصادرة عن  ماناأل معايير
  الخلفية

يمثل النشاط اإلشعاعي ظ�ا�رة طبيعي�ة، كم�ا أن مص�ادر اإلش�عاعات الطبيعي�ة تعك�� 
ة تطبيقات مفي�دة كثي�رة، يت�راو� نطاقھ�ا ب�ين تولي�د  مالمح البيئة. ولإلشعاعات والمواد المشعَّ

دير حج�م المخ�اطر القوى واالستخدامات في مجاالت الطب والصناعة والزراع�ة. ويج�ب تق�
اإلش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��را� ���ذ� التطبيق��ات، والس��يطرة 

  عليھا إذا اقتضى األمر.
ولذلك فإن أنش�طة مث�ل االس�تخدامات الطبي�ة لإلش�عاعات، وتش��يل المنش��ت النووي�ة، 

المشع��ـّة، كلھ��ا يج��ب  وإنت��ا� الم��واد المشع��ـّة ونقلھ��ا واس��تعمالھا، والتص��ّرف ف��ي النفاي��ات
  مان.األإخضاعھا لمعايير 

بيد أن المخ�اطر اإلش�عاعية ق�د تتج�اوز الح�دود  .وتنظيم األمان رقابياً مسؤولية وطنية
الوطنية؛ ومن شأن التعاون الدولي أن يعزز األمان ويدعمه على النطاق العالمي، وذلك ع�ن 

عل�ى المخ�اطر ومن�ع الح�واد�،  طريق تبادل الخب�رات، وتحس�ين الق�درات الكفيل�ة بالس�يطرة
  إلى جانب التصدي للطوارئ والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخيمة.

ويق��ع عل��ى ال��دول الت��زام بب��ذل العناي��ة الواجب��ة، كم��ا أن م��ن واجبھ��ا ت��وخي الح��ر�، 
  وُيتوقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.

وفر الدعم للدول ف�ي الوف�ا� بم�ا عليھ�ا م�ن التزام�ات بموج�ب ومعايير األمان الدولية ت
المبادئ العامة للقانون الدولي، كتلك المتعلقة بحماية البيئ�ة. كم�ا أن لھ�ذ� المع�ايير أثر��ا ف�ي 
تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان، فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�اري عل�ى النط�اق 

  الدولي.
لنووي قيد العمل ويجري تحسينه بصورة مستمرة. وتشكـِّل وثمة نظام عالمي لألمان ا

، والت��ي ت��دعم تنفي��ذ الص��كوك الدولي��ة الملزم��ة والبن��ى ص��ادرة ع��ن الوكال��ةمع��ايير األم��ان ال
م��ان األاألساس��ية الوطني��ة لألم��ان، حج��ر الزاوي��ة ف��ي ���ذا النظ��ام الع��المي. وتش��كل مع��ايير 

ق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ���ذ� االتفاقي��ات الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاالص��ادرة ع��ن 
  الدولية.

  الوكالةصادرة عن معايير األمان ال
الوكالة م�ن نظ�ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي ي�أذن الصادرة عن مان األتنبثق حالة معايير 

للوكالة بأن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع األجھزة المختصة في األمم المتحدة وم�ع الوك�االت 
معني��ة، وبالتع��اون معھ��ا عن��د االقتض��ا�، مع��ايير س��المة [مع��ايير أم��ان] بقص��د المتخصص��ة ال



  

  

حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح والممتلك��ات، وأن تتخ��ذ 
  ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھ��دف ض��مان حماي��ة الن��اس والبيئ��ة م��ن الت���ثيرات الض��ارة الناتج��ة ع��ن ا�ش��عاعات 
د معايير  الوكال�ة المب�ادئ والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية الص�ادرة ع�ن مان األالمؤيـِّنة، تحدِّ

الم��واد المشع��ـّة ف��ي  انط��القالخاص��ة باألم��ان لمراقب��ة تع��رُّض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة 
من احتمال وقوع أحداث قد تفضي إلى فقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي،  البيئة، والحدّ 

أو تفاع��ل ن��ووي متسلس��ل، أو مص��در مش��ّ� أو أي مص��در �خ��ر م��ن مص��ادر ا�ش��عاعات، 
ر لھ��ا أن تق���. وتطب��ـَّق  ة العواق��ب المترت��ـِّبة عل��ى ھ��ذه األح��داث إذا م��ا ق��دِّ والتخفي��ف م��ن ح��دِّ

الت��ي تنش��� منھ��ا مخ��اطر إش��عاعية، بم��ا ف��ي ذل��ك المنش���ت المع��ايير عل��ى المراف��ق واألنش��طة 
النووي��ة، واس��تخدام المص��ادر ا�ش��عاعية والمشع��ـّة، ونق��ل الم��واد المشع��ـّة، والتص��ّرف ف��ي 

  النفايات المشعـّة.
في ھدف واحد ھو حماية حياة البشر وص�حتھم  ٢وتشترك تدابير األمان وتدابير األمن

م وت ـُنفـَّذ تدابير األمان وتدابير األمن بطريقة متكاملة بحيث ال وحماية البيئة. ويجب أن تصمَّ
  تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

الوكال��ة توافق��اً دولي��اً ف��ي اآلراء ح��ول ماھي��ة الص��ادرة ع��ن م��ان األوتعك��س مع��ايير 
م�ن الت��ثيرات الض�ارة العناصر التي تشكـِّل مستوى عالي�اً م�ن األم�ان لحماي�ة الن�اس والبيئ�ة 

الص�ادرة ع�ن م�ان األلإلشعاعات المؤيـِّنة. وي�تم إص�دار ھ�ذه المع�ايير ض�من سلس�لة مع�ايير 
  ).١الوكالة، وھي تنقسم إلى ثالث فئات (انظر الشكل 

  أساسيات األمان

تعرض أساسيات األمان أھداف ومبادئ الحماية واألمان، وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي تق�وم 
  مان.عليه متطلبات األ

  متطلبات األمان

د مجموعة متكاملة ومتساوقة من متطلبات األمان المتطلبات التي يج�ب اس�تيفاؤھا  تحدِّ
لضمان حماية الناس والبيئة، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. وتخض�� المتطلب�ات 

بير ألھ��داف ومب��ادئ أساس��يات األم��ان. وإذا ل��م ي��تم اس��تيفاء ھ��ذه المتطلب��ات، يج��ب اتخ��اذ ت��دا
لبلوغ أو استعادة مستوى األمان المطل�وب. وش�كل المتطلب�ات وأس�لوبھا ييس�ـِّران اس�تخدامھا 
بش���ن وض��� إط��ار رق��ابي وطن��ي عل��ى نح��و مت��وائم. والمتطلّب��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك المتطلب��ات 

والعدي�د م�ن المتطلب�ات ليس�ت موّجھ�ة ‘. يل��م’المرّقمة، ُيعبَّر عنھا بجمل تبدأ بفع�ل ‘ الشاملة’
 رف محدد، بما يقتضي ضمناً مسؤولية األطراف المختّصة حيال الوفاء بھا. إلى ط

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



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

  أدلة األمان

بم�ا يش�ير إل�ى  توفـِّر أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلبات األمان،
توافق دولي في اآلراء على ��رورة ات�ـِّخاذ الت�دابير الم�ـُوصى بھ�ا (أو ت�دابير بديل�ة مكافئ�ة 
لھ��ا). وتع��ر� أدل��ـَّة األم��ان الممارس��ات الدولي��ة الجي��دة وتعم��ل ب��اطراد عل��ى تجس��يد أف���ل 
الممارس��ات م��ن أج��ل مس��اعدة المس��تخدمين ف��ي س��عيھم ال��د�و� إل��ى ت��ي��ق مس��تويات أم��ان 

  يعة. وُيعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".رف

  الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 

الھيئات الرقابية وغيرھا م�ن الس�لطات الوطني�ة ذات الص�لة ھ�ي المس�تخدمة الرئيس�ية 
الص��ادرة ع��ن م��ان ألالمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األع���اء ف��ي الوكال��ة. وت��ـُستخدم مع��ايير 

الوكال��ة أي���اً م��ن جان��� من�م��ات مش��اركة ف��ي الرعاي��ة وم��ن جان��� من�م��ات عدي��دة ت���وم 

 األمان أدلـَّة ةمجموع

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مبادئ

دة األمان متطلـِّبات العامة األمان متطلـِّبات المحدَّ

 والقانوني الحكومي اإلطار -١ الجزء
 لألمان والرقابي

 البحوث مفاعالت أمان -٣

 نوويال الوقود دورة مرافق أمان -٤

المشعـَّة النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥

  مأمون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

 يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء
  األمان

 المصادر وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء
 إلشعاعيةا

 المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء
 واألنشطة

تمھيداً  المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص

األنشطة وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



  

  

بتص��ميم وتش��ييد وتش���يل مراف��ق نووي��ة، باإلض��افة إل��ى منظم��ات ت��ـُعنى باس��تخدام المص��ادر 
  اإلشعاعية والمشعـَّة.

ال كام��ل الوكال��ة قابل��ة للتطبي��ق، حس��ب االقتض��اء، ط��والص��ادرة ع��ن م��ان األومع��ايير 
المس��تخدمة ل����راض  –الق��ائم منھ��ا والمس��تجّد  –عم��ر تش���يل المراف��ق واألنش��طة جميعھ��ا 

السلمية، كما تنطبق على اإلجراءات الوقائية الھادفة إلى تقليص المخاطر اإلشعاعية القائمة. 
  ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھا الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.

ونظام الوكالة األساسي يجع�ل مع�ايير األم�ان ُملِزم�ة للوكال�ة فيم�ا يخ�ص عملياتھ�ا   
  ھي ذاتھا وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.

الوكال�ة األس�ا� لخ�دمات اس�تعراض األم�ان الص�ادرة ع�ن م�ان األكما تشكـِّل مع�ايير 
ا الوكال��ة فيم��ا ي��دعم بن��اء الكف��اءة، بم��ا ف��ي ذل��ك وض��ع الت��ي تض��طلع بھ��ا الوكال��ة، وتس��تخدمھ

  وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.
وتتضمـَّن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة للمتطلبات المنص�وص عليھ�ا ف�ي مع�ايير 

الص�ادرة ان م�األالوكالة، فتجعلھ�ا ُملِزم�ة ل�ط�را� المتعاق�دة. ومع�ايير الصادرة عن مان األ
الوكالة، مع استكمالھا باالتفاقيات الدولية ومعايير الص�ناعة ومتطلب�ات وطني�ة تفص�يلية، عن 
أساس��اً مت��ـَّسقاً لحماي��ة الن��ا� والبيئ��ة. وس��يكون ثم��ة أيض��اً بع��ض الجوان��ب الخاص��ة  يترس��

ال، إن المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا على المستوى الوطني. فعلى سبيل المث
، ال س��يما المع��ايير الت��ي تتن��اول الص��ادرة ع��ن الوكال��ة المقص��ود بالعدي��د م��ن مع��ايير األم��ان

جوانب األمان في عملية التخطيط أو التصميم، ھو أن تنطبق في المق�ام األول عل�ى المراف�ق 
دة ف��ي مع��ايير  الص��ادرة ع��ن م��ان األواألنش��طة الجدي��دة. وق��د ال ت��ـُستوفى المتطلب��ات المح��دَّ

كالة على نحو كامل في بعض المرافق القائمة التي تم بنا�ھ�ا وفق�اً لمع�ايير س�ابقة. وعل�ى الو
م��ان األف��رادى ال��دول أن تت��ـَّخذ ق��رارات بش��أن الطريق��ة ال���زم إت��ـِّباعھا ف��ي تطبي��ق مع��ايير 

  الوكالة على تلك المرافق.الصادرة عن 
الوكال��ة ت��وفر ص��ادرة ع��ن الم��ان األواالعتب��ارات العلمي��ة الت��ي تشك��ـِّل أس��ا� مع��ايير 

ركيزة موض�وعية للق�رارات المتعلق�ة باألم�ان� بي�د أن�ه يج�ب أيض�اً عل�ى مت�ـَّخذي الق�رارات 
إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط م�ا 

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

  ضع معايير األمان الصادرة عن الوكالةعملية و

يش��ترك ف��ي إع��داد واس��تعراض مع��ايير األم��ان ك��لٌّ م��ن أمان��ة الوكال��ة وخم��� لج��ان 
مختص��ة بمع��ايير األم��ان، ف��ي مج��االت التأھ��ب والتص��دي للط��وار� (لجن��ة مع��ايير التأھ��ب 

 )، واألم��ان الن��ووي (لجن��ة مع��ايير األم��ان٢٠١٦والتص��دي للط��وار�) (اعتب��اًرا م��ن ع��ام 
النووي)، واألمان اإلشعاعي (لجنة معايير األمان اإلشعاعي)، وأمان النفايات المشعة (لجن�ة 
مع��ايير أم��ان النفاي��ات)، والنق��ل الم��أمون للم��واد المش��عة (لجن��ة مع��ايير أم��ان النق��ل)، ولجن��ة 



  

  

معنية بمعايير األمان (لجنة معايير األمان) تشرف على برنامج مع�ايير أم�ان الوكال�ة (أنظ�ر 
 ).٢شكل ال

ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تسمية خبراء للجان معايير األمان، ولھا   
أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعيـِّن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير األم�ان، 

  وھي تضم مسؤولين حكوميين كباراً ممن ُيعَھد إليھم بمسؤولية وضع معايير وطنية.
الوكال��ة الص��ادرة ع��ن م��ان األإداري ي��ـُعنى بعملي��ات تخط��يط مع��ايير وأنش��� نظ��ام   

ووضعھا واستعراضھا وتنقيحھا وإرساء العمل بھا. وھو يعبـِّر ع�ن والي�ة الوكال�ة، والرؤي�ة 
بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالس�تراتيجيات ف�ي مج�ال األم�ان، والوظ�ائف 

 والمسؤوليات الموازية لذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 : عملية استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.٢الشكل 
 

  التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
الوكالة، تؤخذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات لجن�ة الصادرة عن مان األعند وضع معايير 

ولي�ة، وف�ي األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع ال�ذري وتوص�يات ھيئ�ات الخب�راء الد
متھا اللجنة الدولي�ة للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات. وتوض�ع بع�ض مع�ايير األم�ان بالتع�اون م�ع  مقدِّ
ھيئات أخرى في منظومة األمم المتحدة أو مع وكاالت متخصـِّصة أخ�رى، بم�ا فيھ�ا منظم�ة 
األغذي��ة والزراع��ة ل�م��م المتح��دة، وبرن��امج األم��م المتح��دة للبيئ��ة، ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة، 

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

 األمان
 ضاءالدول األع

 إقرار لجنة معايير األمان

 الصيغة النھائية
تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 ولجنة معايير األمان

 األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم

مسودة

مسودة



  

  

ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��ادي، ومنظم��ة 
  الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

  تفسير النص
يج�������� أن تـُفس�������ـَّر المص�������طلحات المتص�������لة باألم�������ان عل�������ى نح�������و تعريفھ�������ا 

ع: ـــــ�����ـة (انظ�����ر الموقـ�����ــاص بالوكالـــــ�����ـان الخـــ�����ـات األمـــ�����ـمصطلح ردـــ�����ـمس ف�����ي
glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www.(  وبخ��الف ذل��ك، ُتس��تخَدم الكلم��ات

دة لھ��ا ف��ي الطبع��ة األخي��رة م��ن "ق��اموس أكس��فورد الم��وجز". م��ا وفي بالھج��اء والمع��اني المح��دَّ
رة باللغة اإل   نكليزية.يخص أدلـَّة األمان، تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ

، أي المقدم�ة، م�ن ك�ل منش�ور ش�ر� لخلفي�ة وس�يا� ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القس�م 
  الوكالة، وھدفه ونطاقه وھيكله.الصادرة عن مان األسلسلة معايير 

م�تن (ك�المواد اإلض�افية ل�نص أما المواد التي ال يوجد لھا أي موضع مالئم في نص ال
المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص المتن، أو تصف 
أس���الي� الحس���ا� أو اإلج���راءات أو الح���دود والش���روط) فيج���وز عرض���ھا ف���ي ت���ذييالت أو 

  مرفقات.
يكون للمواد الواردة ويـُعتبر أي تذييل، في حالة إدراجه، جزءاً ال يتجزأ من معيار األمان. و

ف��ي ت��ذييل م��ا نف��س الوض��ع ك��نص الم��تن وتض��طلع الوكال��ة بمس���ولية ت��أليف تل��ك الم��واد. 
وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساس�ي، ف�ي حال�ة إدراجھ�ا، م�ن أج�ل إعط�اء 
 أم�ل��ة عملي��ة أو ت��وفير معلوم��ات أو ش��رو� إض��افية. وال ت��ـُعّد المراف��� والحواش��ي ج��زءاً ال

يتجزأ من النص األساسي. وم�واد المرفق�ات الت�ي تنش�رھا الوكال�ة ال تص�در بالض�رورة م�ن 
تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يج�وز أن ت�رد م�واد م�ن ت�أليف جھ�ات أخ�ر� ض�من المرفق�ات 
بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات تـُقت�ـَبس ��م ت�واءم حس�� االقتض�اء 

    على وجه العموم. لتكون ذات فائدة
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١ 

 مقدمة  -١

 خلفيةال

ھ��ذا المن���ور يح��ل مح��ل من���ور متطلب��ات األم��ان المعن��ون أم��ان محط��ات الق��وى   -١-١
م�ن سلس�لة مع�ايير  SSR-2/1باعتب�ار� الع�دد  ٢٠١٢الذي صدر في عام  ١،التصميم النووية:

، الت�ي ُن��رت ف�ي ]١[ الوكالة. وقد ُروِعَيت فيه مبادئ األم�ان األساس�ية األمان الصادرة عن
أعل��ى مس��توى م��ن األم��ان "القص��د م��ن متطلب��ات األم��ان الن��ووي ھ��و ض��مان و .٢٠٠٦ ع��ام

لحماي��ة الع��املين والجمھ��ور والبي���ة م��ن الت���ثيرات الض��ارة  "يمك��ن أن يتحق��ق ب���كل معق��ول
ن��ة  محط��ات الق��وى النووي��ة و�يرھ��ا م��ن المراف��ق  الت��ي يمك��ن أن تن���� م��نل����عاعات المؤيِّ

إل�ى  ،في سياق الحالة الراھنة للمعرف�ة ،أن ثمة حاجة إلى النظرومن المسلَّم به  .]١[ النووية
 وم�دى مالءم�ةاألم�ان الن�ووي إل�ى و ،أوجه التقدم في مجاالت التكنولوجيا والمعرف�ة العلمي�ة

وم�ع تغيُّ�ر متطلب�ات األم�ان بم�رور الوق�ت� ف��ن ھ�ذا المن��ور  مخاطر اإل��عاع. الوقاية من
 الحالي. لمتطلبات األمان يعكس توافق اآلراء

العدي��د م��ن محط��ات الق��وى النووي��ة القا�م��ة، فض��الً ع��ن تص��اميم وق��د ت��م تع�ي���  -٢-١
تص��اميم محط��ات الق��وى النووي��ة الجدي��دة، ك��ي ت���مل ت��دابير إض��افية للتخفي��� م��ن العواق��� 

بة الحوادث  تالناتجة عن تسلسال التي تنط�وي عل�ى إخفاق�ات متع�ددة، وع�ن الح�وادث المركَّ
ر أنظم��ة ومع��دات تكميلي��ة ذات ق��درات مس��تحدثة ف��ي كثي��ر م��ن محط��ات وت��م ت��وفي الخطي��رة.

 والتخفي�� م�ن عواقبھ�ا. القوى النووية الموجودة للمساعدة في منع وقوع الح�وادث الخطي�رة
مت توجيھات ب���ن التخفي�� م�ن  الح�وادث الخطي�رة ف�ي معظ�م محط�ات الق�وى عواق�� وقُدِّ

لنووي��ة الجدي��دة اآلن ص��راحًة النظ��ر ف��ي وي���مل تص��ميم محط��ات الق��وى ا النووي��ة القا�م��ة.
كما تؤخذ المتطلبات المتعلقة بالنظ�ام  سيناريوھات الحوادث الخطيرة واستراتيجيات إدارتھا.

الحكومي لحصر ومراقب�ة الم�واد النووي�ة والمتطلب�ات ذات الص�لة ب�األمن ف�ي االعتب�ار عن�د 
والت�دابير األمني�ة أن يس�اعد وم�ن ���ن إدم�ا� ت�دابير األم�ان  تصميم محطات القوى النووية.

 على ضمان عدم إخالل أحدھما باآلخر.

ق��د ال يك��ون عملي��اً تطبي��ق جمي��ع المتطلب��ات الت��ي يقتض��يھا ھ��ذا المن���ور الخ��ا� و -٣-١
 .بمتطلبات األمان على محطات القوى النووية التي ھي بالفعل قيد الت��غيل أو تح�ت اإلن��اء

مكن�اً تع�ديل التص�اميم الت�ي س�بق أن أقرتھ�ا الھي��ات وباإلضافة إلى ذل��، ف�ن�ه ق�د ال يك�ون م
م��ع تحلي��ل أم��ان ھ��ذ� التص��اميم، م��ن المتوق��ع أن ُتعَق��د مقارن��ة  ةوفيم��ا يخ��� عملي�� الرقابي��ة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م��ن سلس��لة  SSR-2/1الوكال�ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، أم��ان محط��ات الق�وى النووي��ة: التص��ميم، الع��دد   ١

  ).٢٠١٢رية، فيينا (معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذ
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٢ 

المعايير الحالية، وذلك على سبيل المثال كجزء من المراجعة الدورية ألمان المحطة، بھ�دف 
لم�أمون للمحط�ة ع�ن طري�ق إدخ�ال تحس�ينات تحديد ما إذا كان يمكن زيادة تعزيز التش�غيل ا

 عملية بدرجة معقولة على األمان.

 الھدف

محط��ات الق��وى مكون��ات ووأنظم��ة  ھياك��ل تص��ميم متطلب��ات يح��دد المنش��ور ھ��ذا  -٤-١
 ھااس�تيفا�ال�الزم ، ذات األھمي�ة ل�م�ان التنظيمي�ة اإلجراءات والعملي�ات عن فضال، النووية

 عواق�ب م�نالتخفيف أو  تخلَّ باألمان التي يمكن أن حداثاألمنع المأمون ولتشغيل من أجل ا
 .إذا وقعت مثل ھذه األحداث

والھدف من ھذا المنشور ھو استخدامه من قَِبل المنظمات المعنية بعملي�ات تص�ميم   -٥-١
وتص��نيع وتش��ييد وتع��ديل وص��يانة وتش��غيل وإخ��راج محط��ات الق��وى النووي��ة م��ن الخدم��ة، 

تق��ديم ال��دعم التقن��ي، فض��الً ع��ن بو ،والتحق��ق واالس��تعراضوالجھ��ات المختص��ة بالتحلي��ل 
 الھيئات الرقابية.

 النطاق

م��ن المتوق��ع أن ُيس��تخَدم ھ��ذا المنش��ور ف��ي المق��ام األول ألغ��راض محط��ات الق��وى   -٦-١
مة لتولي���د  دة بالم���اء مص���مَّ دة بمف���اعالت مب���رَّ النووي���ة الثابت���ة المقام���ة عل���ى األرض والم���زوَّ

ويمك�ن  من تطبيقات إنتاج الحرارة (مثل تدفئة المدن أو تحلي�ة المي�اه).الكھرباء أو لغير ذلك 
ھذا المنشور، مع أحك�ام اجتھادي�ة، عل�ى أن�وا� مف�اعالت أخ�رى، وذل�ك لتحدي�د أيضاً تطبيق 

 المتطلبات التي يتعين النظر فيھا عند وضع التصميم.

 وھذا المنشور ال يعالج الجوانب التالية: -٧-١

ي تغطيھ�ا عل�ى وج�ه التحدي�د منش�ورات أخ�رى ص�ادرة ع�ن الوكال�ة المتطلبات الت�  (أ)
 GSR Part 4الع�دد الدولية للطاقة الذرية بشأن متطلبات األمان (عل�ى س�بيل المث�ال 

) م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، تقي�يم Rev. 1(الصيغة المنقَّح�ة 
  ؛])٢[ أمان المرافق واألنشطة

األمن الن���ووي أو بالنظ���ام الحك���ومي لحص���ر ومراقب���ة الم���واد المس���ائل المتعلق���ة ب���  (ب)
 النووية؛

األم��ان الص��ناعي التقلي��دي ال��ذي ال يمك��ن أن ي���ثر تح��ت أي ظ��رف م��ن الظ��روف   (ج)
 على أمان محطة القوى النووية؛

 التأثيرات غير اإلشعاعية الناجمة عن تشغيل محطات القوى النووية.  (د)
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٣ 

المنش��ور عل��ى النح��و المح��دد والموض��� ف��ي مس��رد وُتفَھ��م المص��طلحات ف��ي ھ��ذا   -٨-١
]، م�ا ل�م ُي�َنص عل�ى خ�الف ٣مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذري�ة [

 نظر التعاريف).اذلك ھنا (

 الھيكل

األم��ان ومب��ادئ  ھ��دفب��ع العالق��ة ب��ين تھ��ذا المنش��ور الخ��اص بمتطلب��ات األم��ان يت  -٩-١
ويتن�اول  األمان الن�ووي ومع�ايير التص�ميم المتص�لة باألم�ان.األمان، وبين متطلبات وظائف 

ومبادئ ومفاھيم األمان التي تشكِّل أساساً الشتقاق متطلبات وظائف  ھدفبالتفصيل  ٢القسم 
األمان التي يجب استيفاؤھا فيم�ا يخ�ص محط�ة الق�و� النووي�ة، فض�الً ع�ن مع�ايير التص�ميم 

المتطلب�ات الش�املة (كم�ا ھ�و موض��  ٦إل�ى  ٣مة م�ن وتحدد األقسام المرقَّ  المتصلة باألمان.
 ٣فالقسم  .ترد في الفقرات التي تليھا بالخط العريض)، مع متطلبات إضافية حسب االقتضاء

مة ف��ي إط��ار إدارة األم��ان  يح��دد المتطلب��ات العام��ة ال��الزم اس��تيفاؤھا م��ن قَِب��ل الجھ��ة المص��مِّ
ص�ة بمع�ايير التص�ميم التقن�ي الرئيس�ية متطلب�ات خا: ٤ويح�دد القس�م  ضمن عملية التص�ميم.

المتصلة باألمان، بما في ذلك متطلبات وظائف األمان األساسية، وتطبيق الدفاع ف�ي العم�ق، 
ب�ين األم�ان وك�لٍّ م�ن األم�ن  الت�رابطومتطلب�ات خاص�ة بأوج��  ؛خ�ص التش�ييدوالحكم الذي ي

ت خاص���ة بض���مان ومتطلب���ا ؛الن���ووي والنظ���ام الحك���ومي لحص���ر ومراقب���ة الم���واد النووي���ة
 االحتفاظ بمخاطر اإلشعاع الناجمة عن المحطة منخفضة إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيق��.

يحدد متطلبات التصميم العام للمحطات التي تكمل متطلبات معايير التصميم التقني  ٥والقسم 
وتنطب�ق متطلب�ات التص�ميم  الرئيسية لض�مان تحقي�ق أھ�داف األم�ان وتطبي�ق مب�ادئ األم�ان.

(أي الھياك���ل واألنظم���ة والمكون���ات) ذات األھمي���ة  مف���رداتلع���ام للمحط���ات عل���ى جمي���ع الا
تصميم أنظمة محددة في المحطات، مثل قل�ب المفاع�ل، لفيحدد متطلبات  ٦أما القسم  لألمان.

  وأنظمة مواد تبريد المفاعالت، ونظام االحتواء، واألجھزة وأنظمة التحكم.

 

 مهومفاھي األمان مبادئ تطبيق  -٢

ً ] ١ح��دد المب��ادئ األساس��ية لألم��ان [ت -١-٢ ً أساس��ي ھ��دفا لألم��ان وعش��رة مب��ادئ  اً واح��د ا
لألمان توفر األساس للمتطلبات والتدابير الخاصة بحماية الناس والبيئة من مخ�اطر اإلش�عاع 

 وبأمان المرافق واألنشطة التي تؤدي إلى مخاطر إشعاعية.

��ق مب��ادئ األم��ان لأل ھ��ذا الھ��دف األساس��يويتع��ين تحقي��ق  -٢-٢ م��ان، كم��ا يج��ب أن تطبَّ
العشرة، دون تقييد غير مالئم لتشغيل المرافق أو لمزاول�ة األنش�طة الت�ي ت�ؤدي إل�ى مخ�اطر 

ولضمان تش�غيل محط�ات الق�و� النووي�ة وتس�يير األنش�طة بم�ا يكف�ل تحقي�ق أعل�ى  اإلشعاع.
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٤ 

م�ا يل�ي تحقي�ق بير م�ن أج�ل معقولة، يتعين اتخاذ تدا معايير األمان التي يمكن بلوغھا بدرجة
 ):]١من مبادئ األمان األساسية [ ١-٢الفقرة  انظر(

ف�ي الم�واد المش�عة إل�ى البيئ�ة  اتتع�ر� البش�ر لإلش�عاعات وانبعاث� سيطرة علىال  (أ)
 الحاالت التشغيلية؛

تقل��يص احتم��ال وق��وع أح��داث ق��د تفض��ي إل��ى فق��دان الس��يطرة عل��ى قل��ب مفاع��ل   (ب)
سلس��ل، أو مص��در مش��ع، أو وق��ود ن��ووي مس��تھلك، أو ن��ووي، أو تفاع��ل ن��ووي مت

 نفايات مشعة، أو أي مصدر آخر لإلشعاع في محطة القوى النووية؛

ر لھا أن تقع. ،التخفيف من حدة العواقب المترتبة على مثل ھذه األحداث  (ج)  إذا قُدِّ

عم�ر تش�غيل محط�ة الق�وى في مراحل الاألمان األساسي على جميع  ھدفنطبق يو  -٣-٢
نووية، بما في ذلك التخطيط واختي�ار المواق�ع والتص�ميم والتص�نيع والتش�ييد وا�دخ�ال ف�ي ال

م��ا ي��رتبط ب��ذلك م��ن الھ��دف ويش��مل ھ��ذا  الخدم��ة والتش��غيل، وك��ذلك ا�خ��راج م��ن الخدم��ة.
 انظ�ر( عمليات نقل المواد المشعة والتصرف في الوقود النووي المستھلك والنفاي�ات المش�عة

 .)]١ئ األمان األساسية [من مباد ٢-٢الفقرة 

  على ما يلي: ]١[مبادئ األمان األساسية من  ٣-٢الفقرة نص وت -٤-٢

"ص���يغت عش���رة مب���ادئ ل�م���ان، توض���ع عل���ى أساس���ھا متطلب���ات ل�م���ان وُتنفَّ���ذ  
وتش��كِّل مب��ادئ  األم��ان الج��وھري. ھ��دفبمقتض��اھا ت��دابير ل�م��ان س��عياً إل��ى بل��و� 

ھ��ا؛ ورغ��م أن المب��ادئ المختلف��ة ق��د تتف��اوت األم��ان مجموع��ة قابل��ة للتطبي��ق برمت
ن�ة، ف�ن��  أھميتھا بالزيادة أو النقصان في الممارسة العملي�ة قياس�اً عل�ى ظ�روف معيَّ

 يلزم تطبيق المبادئ ذات الصلة جميعھا تطبيقاً مالئماً."

متطلب��ات تطب��ق مب��ادئ األم��ان الم��ذكورة، لمتطلب��ات األم��ان ويح��دد ھ��ذا المنش��ور  -٥-٢
 ية خاصة في تصميم محطات القوى النووية.تكتسب أھمو

  في التصميم الوقاية من اإلشعاعات

من أجل استيفاء مبادئ األمان، مطلوب أن ُيضَمن في جميع حاالت تش�غيل محط�ة  -٦-٢
القوى النووية وفي أي أنشطة مرتبطة بھا أن تظل الجرعات الناتجة عن التع�ر� لإلش�عاع 

انبع��اث مش��ع مزم��ع م��ن المنش���ة، أدن��ى م��ن الح��دود  داخ��ل المنش���ة، أو التع��ر� بس��بب أي
 المتص��لة بالجرع��ات وأن ي��تم الحف��اظ عليھ��ا منخفض��ة إل��ى أق��ل ق��در معق��ول يمك��ن تحقيق���.
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٥ 

تدابير للتخفيف من العواقب اإلشعاعية ألي حوادث، إذا  اتخاذوباإلضافة إلى ذلك، فإنه يلزم 
ر لھا أن تقع.  ما قُدِّ

طل��وب أيض��اً تص��ميم محط��ات الق��وى النووي��ة وتش��غيلھا ولتطبي��ق مب��اد� األم��ان، م -٧-٢
وم�ع  بحيث يجري الحفاظ على جميع مصادر اإلش�عاع تح�ت رقاب�ة تقني�ة وإداري�ة ص�ارمة.

ذلك، فإن ھذا المبدأ ال يمنع حاالت التعرض المحدودة أو انبع�اث كمي�ات م�ن الم�واد المش�عة 
 وي��ة ف��ي الح��االت التش��غيلية.إل��ى البيئ��ة ف��ي الح��دود الم��أذون بھ��ا م��ن محط��ات الق��وى النو

مطلوب أن تكون مث�ل ھ�ذ� التعرض�ات واالنبعاث�ات المش�عة خاض�عة لرقاب�ة ص�ارمة، وأن و
تظل منخفضة إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه في إطار االمتثال للحدود الرقابية والتشغيلية 

 ].٤فضالً عن متطلبات الحماية من اإلشعاع [

 األمان في التصميم

أعلى مستوى م�ن األم�ان يمك�ن أن يتحق�ق بش�كل معق�ول ف�ي تص�ميم محط�ة لبلوغ  -٨-٢
ُتتََّخذ تدابير، بما يتفق مع معايير القبول وغايات األمان الوطني�ة، مطلوب أن القوى النووية، 
 ]:١للقيام بما يلي [

منع وقوع حوادث ذات عواقب وخيمة نتيجة لفقدان السيطرة على قلب المفاع�ل أو   (أ)
ح�وادث أي ، والتخفيف م�ن العواق�ب المترتب�ة عل�ى األخرى إلشعاعمصادر اعلى 

  تقع فعالً؛
فيما يخص جميع الحوادث التي تؤخذ في االعتبار عند تصميم المنش�أة، ض�مان أن   (ب)

تكون أي عواقب إشعاعية أدنى م�ن الح�دود ذات الص�لة وأن ي�تم إبقاؤھ�ا منخفض�ة 
 إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه؛

يك��ون احتم��ال وق��وع ح��وادث ذات عواق��ب إش��عاعية خطي��رة منخفض��اً  ض��مان أن  (ج)
للغاية، وأن يتم التخفيف من العواقب اإلشعاعية لوق�وع ح�ادث م�ن ھ�ذا القبي�ل إل�ى 

 أقصى حد ممكن عملياً.

] في تصميم محطة للقوى النووية، ١لألمان [ الھدف األساسيوللتدليل على تحقيق   -٩-٢
تحدي��د جمي��ع  والھ��دف من��ه ھ��و .] المتص��ل بالتص��ميم٢م��ان [مطل��وب القي��ام بتقي��يم ش��امل لأل

المصادر المحتملة ل�ش�عاع وتقي�يم الجرع�ات الممك�ن أن يتع�رض لھ�ا الع�املون ف�ي المنش�أة 
وتقي�يم  وأفراد الجمھور، فضالً عن التأثيرات المحتمل�ة عل�ى البيئ�ة، نتيج�ة لتش�غيل المحط�ة.

أداء المحطة ف�ي و‘ ٢’شغيل الطبيعي للمحطة؛ الت‘ ١’ األمان مطلوب من أجل دراسة ما يلي:
وعل�ى أس�ا� ھ�ذا التحلي�ل، يمك�ن تحدي�د  ظروف الحوادث.و‘ ٣’الوقائع التشغيلية المنتظرة؛ 

ق�درة التص��ميم عل�ى الص��مود أم��ام األح�داث البادئ��ة االفتراض��ية والح�وادث، ويمك��ن البرھن��ة 
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٦ 

الم�دخ�ت (الش�روط المس�بقة)  على فعالية المفردات ذات األھمي�ة لألم�ان، كم�ا يمك�ن تعي�ين
 المتصلة بالتخطيط للطوارئ.

َخ���ذ ت���دابير بھ���دف الس���يطرة عل���ى التع���رض ف���ي جمي���ع الح���االت مطل���وب أن و -١٠-٢ ُتتَّ
التشغيلية عن�د مس�تويات منخفض�ة إل�ى أق�ل ق�در معق�ول يمك�ن تحقيق�ه، والتقلي�ل م�ن احتم�ال 

وم�ع ذل�ك، س�وف  ش�عاع.وقوع حادث يمك�ن أن ي�ؤدي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى مص�در لإل
َخ�ذ ت�دابير لض�مان التخفي�ف ولذا فإنه مطل�وب أن  يظل ھناك احتمال إلمكان وقوع حادث. ُتتَّ

تحديد سمات لألم�ان وت�وفير أنظم�ة  ومن بين ھذه التدابير: ادث.ومن العواقب اإلشعاعية للح
لة، لألمان إج�راءات  عوض�وربم�ا ، ووضع إجراءات إلدارة الح�وادث م�ن قَِب�ل الجھ�ة المش�غِّ
لة عن�د الض�رورة،  وقائية خارج الموقع من قَِبل السلطات المختص�ة، ب�دعم م�ن الجھ�ة المش�غِّ

 .ما حادث عندما يقعلتخفيف حاالت التعرض 

ويطبِّق التصميم المتصل ب�م�ان محط�ة الق�وى النووي�ة مب�دأ األم�ان ال�ذي يس�توجب  -١١-٢
حي�اة وص�حة البش�ر عل�ى أو اإلشعاعية  النوويةالحوادث عواقب  تخفيفلعملية اتخاذ تدابير 

ً . )]١م��ن مب��ادئ األم��ان األساس��ية [ ٨ (المب��دأالبيئ��ة عل��ى و عل��ى أي  ٢ويج��ب القض��اء عملي��ا
، كبي�ر أو انبع�اث مش�ععالي�ة ؤدي إلى جرع�ات إش�عاعية يلألحداث في المحطات قد  تسلسل

ة إل�ى عواق�ب على أال يؤدي أي تسلسل لألحداث في المحطات متواتر الحدوث بدرج�ة كبي�ر
ويتمث�ل أح�د األھ�داف األساس�ية ف�ي  إش�عاعية محتمل�ة، أو أال تتج�او� مج�رد عواق�ب طفيف�ة.

خارج الموقع بھدف تخفي�ف العواق�ب اإلش�عاعية أو  إجراءات وقائيةالحد من ضرورة اتخاذ 
حتى استبعاد تلك الضرورة من الناحية التقنية، ب�ر�م أن مث�ل ھ�ذه الت�دابير ق�د تظ�ل مطلوب�ة 

 قَِبل السلطات المسؤولة.من 

 مفھوم الدفاع في العمق

إن الوسيلة الرئيسية لمنع الحوادث في محطة القوى النووية والتخفيف م�ن عواق�ب   -١٢-٢
ويطبَّ�ق ھ�ذا  ].٦، ٥، ١ھي تطبيق مفھ�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق [إذا وقعت بالفعل تلك الحوادث 

التنظيمية أو السلوكية أو ذات الص�لة المفھوم على جميع األنشطة ذات الصلة باألمان، سواء 
بالتص��ميم، وس��واء ف��ي ح��االت الق��وى الكامل��ة، أو الق��وى المنخفض��ة، أو ح��االت اإل����ق 

وذل��ك لض��مان خض��وع جمي��ع األنش��طة ذات الص��لة باألم��ان لطبق��ات مس��تقلة م��ن  المختلف��ة.
ر حدوث إخف�اق، ي�تم الكش�ف عن�ه وتعويض�ه أو تص�حيحه ع�ن طري�ق  األحكام، بحيث إذا قُدِّ

وتطبيق مفھوم الدفاع في العمق في جميع نواحي التصميم والتش�غيل ي�وفر  التدابير المناسبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ   ٢ ھ�ذه نش�وء اس�تحال فعلي�اً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘القضاء عمليا

  الظروف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.
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٧ 

الحماي��ة م��ن الوق��ا�ع التش��غيلية المنتظ��رة والح��وادث، بم��ا فيھ��ا تل��ك الناجم��ة ع��ن إخف��اق ف��ي 
المعدات أو أحداث يسبِّبھا اإلنس�ان داخ�ل المحط�ة، وم�ن عواق�� األح�داث الت�ي تنش�� خ�ار� 

 ة.المحط

  ما يلي: على] ١[ مبادئ األمان األساسيةمن  ٣١-٣ الفقرة تنصو  -١٣-٢

 المس�تويات م�ن ع�دد ب�ين الجم�ع خ�الل م�ن األول المقام في العمق في الدفاع ذ"ينفَّ   
 أو الن�ا� ضتع�رّ  احتم�ال قبل أخفقت قد تكون وأن البد للحماية والمستقلة متتاليةال

 يك���ون ،الح��واجزأو  حماي��ةال مس���تويات أح��د أخف��ق ف����ذا. ض��ارة لت���ثيرات البي���ة
ً  الحقال الحاجز أو المستوى  مس�توياتك�لٍّ م�ن الل مس�تقلةال الفعالي�ةتعّد و .....متاحا
   ."العمق في لدفاعاً أساسياً من عناصر اعنصر للدفاع المختلفة

  :لدفاعا من ھناك خمسة مستوياتو

ن التش��غيل الع��ادي الغ��رض م��ن المس��توى ال��دفاعي األول ھ��و من��ع االنحراف��ات ع��  )١(
وي��دي ھ�ذا إل�ى متطلب�ات تقض�ي باختي�ار  وإخفاق المفردات ذات األھمية ل�م�ان.

موقع المحطة على نحو سليم وتحفُّظي، مع تصميمھا وتشييدھا وصيانتھا وتشغيلھا 
ولتحقي��ق ھ��ذ� األھ��داف،  وفق��اً إلدارة الج��ودة ولممارس��ات ھندس��ية مناس��بة ومثَبت��ة.

يار قوانين التصميم والمواد المناسبة، ومراقبة جودة تص�نيع يولى اھتمام دقيق الخت
وم�ن ش��ن تبّن�ي خي�ارات  مكونات المحطة وتش�ييدھا، وك�ذلك إدخالھ�ا ف�ي الخدم�ة.

الداخلي��ة أن يس��اھم ف��ي الوقاي��ة م��ن  خط��ارالتص��ميم الت��ي تقل��ل م��ن احتم��االت األ
ات واإلج�را�ات وي�ولى االنتب�ا� أيض�اً للعملي� الحوادث على ھذا المس�توى ال�دفاعي.

والتفت�ي� ف�ي أثن�ا� الخدم�ة  ،التي تنطوي عليھا أنشطة التصميم والتصنيع والتشييد
والص��يانة واالختب��ار، وس��ھولة الوص��ول لھ��ذ� األنش��طة، وطريق��ة تش��غيل المحط��ة 

وي��دعم ھ��ذ� العملي��ة تحلي��ل مفّص��ل يح��ّدد  وكيفي��ة االس��تفادة م��ن خب��رة التش��غيل.
متطلب���ات إدارة ج���ودة ممارس���ات التش���غيل متطلب���ات تش���غيل وص���يانة المحط���ة و

 والصيانة.
والغ���رض م���ن المس���توى ال���دفاعي الث���اني ھ���و كش���ف ومكافح���ة االنحراف���ات ع���ن   )٢(

الح��االت التش��غيلية العادي��ة م��ن أج��ل من��ع تص��اعد الوق��ا�ع التش��غيلية المنتظ��رة ف��ي 
وھ�ذا ف�ي إط�ار االعت�راف بحقيق�ة أن  ظروف مفضية إلى وقوع حوادث.لالمحطة 
اث الباد���ة االفتراض��ية م��ن المحتم��ل أن تق��ع عل��ى م��دى عم��ر تش��غيل محط��ة األح��د

وھ�ذا المس�توى ال�دفاعي الث�اني يتطل��  القوى النووية، رغم الح�رص عل�ى منعھ�ا.
والت�ك�د م�ن فعاليتھ�ا م�ن خ�الل تحلي�ل ، توفير أنظم�ة وس�مات مح�ددة ف�ي التص�ميم
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٨ 

تخفي�ف البادئ�ة، أو  مثل ھذه األحداث ووضع إجراءات للتشغيل بھدف منع، األمان
 إعادة المحطة إلى حالة مأمونة.و، بطريقة أخرى ھاعواقب

وف��ي المس��توى ال��دفاعي الثال��ث ُيفت��َرض، وإن ك��ان ذل��ك مس��تبعداً ج��داً، أن تص��اعد   )٣(
بع��ض الوق��ائع التش��غيلية المنتظ��رة أو األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ربم��ا ل��م يمك��ن 

 ،وُيفت�َرض ر قد يتطور إلى وقوع حادث.السيطرة عليه في مستوى سابق وأن األم
أن تك�ون وي��دي ھ�ذا إل�ى اش�تراط  أن تقع مثل ھذه الح�وادث. ،في تصميم المحطة

رة ھندس��ياً ل�م��ان والكامن��ة و/أو الس��مات ال متص��لة الج��راءات اإلنظم��ة واألمط��وَّ
 من���ع انط���القباألم���ان ق���ادرة عل���ى من���ع األض���رار الت���ي تلح���ق بقل���ب المفاع���ل أو 

وإعادة المحط�ة إل�ى وقائية خارج الموقع إجراءات المشعة التي تقتضي  االنبعاثات
  حالة مأمونة.

والغرض من المستوى الدفاعي الرابع ھو التخفيف من عواقب الحوادث التي تنجم   )٤(
 تط�ور من�عخ�الل  م�ن ھ�ذا ويتحق�ق عن إخفاق المستوى الثال�ث لل�دفاع ف�ي العم�ق.

 وق�وع حال�ة ف�ي ماناأل ھدفو .العنيف ثالحاد عواقب وتخفيف مثل ھذه الحوادث
 حي�ث م�ن مح�دودةالت�ي تك�ون  وقائيةال اإلجراءاتأال ُتتََّخذ سوى  ھو عنيف حادث

 أو الموق��ع خ��ارج تل��وثح��دوث  تف��اديو تطبيقھ��ا أم��اكنو الزمني��ة ط��ول الفت��رات
أو انبع�اث  مبك�ر مش�ع انبع�اث إل�ى ت��ديق�د  الت�ي األحداث متوالياتو .تقليل منهال

ً ’يلزم  ٣رمشع كبي  .٤‘القضاء عليھا عمليا
والغ��رض م���ن المس���توى ال��دفاعي الخ���امس واألخي���ر ھ��و التخفي���ف م���ن العواق���ب   )٥(

ويتطل�ب  ح�وادث.وق�وع اإلشعاعية لالنبعاثات المشعة التي قد ُيحتَمل أن تنجم ع�ن 
تجھيزاً كافياً، ووضع  ةكون مجھزتفي حاالت الطوارئ مرافق للتصدي ھذا إقامة 

ت للط���وارئ بھ���دف التص���دي لح���االت الط���وارئ داخ���ل وخ���ارج خط���ط وإج���راءا
 الموقع.

ومن الجوانب ذات الصلة بتنفيذ الدفاع في العمق فيما يخص محطة القوى النووي�ة   -١٤-٢
أن ُت��دَرج ف��ي التص��ميم سلس��لة م��ن الح��واجز المادي��ة، فض��الً ع��ن توليف��ة م��ن س��مات األم��ان 

ي�ق فعالي�ة الح�واجز المادي�ة ف�ي حج�ز الم�واد أص�لة الت�ي تس�ھم ف�ي تحقمتالفعالة والخاملة وال
ح�ّد وس�وف يعتم�د ع�دد الح�واجز الت�ي س�تكون ض�رورية عل�ى  المشعة داخل أم�اكن مح�ددة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتخ�ذة  ق�د تك�ون في�ه اإلج�راءات الوقائي�ة انبع�اث مش�عفي ھذا السياق ھ�و  ‘مشع المبكراالنبعاث ال’  ٣

المناس�ب. أم�ا  الوق�ت بش�كل كام�ل ف�ي تكون فعالة من غير المحتمل أنقد يكون  ولكن ضرورية خارج الموقع
عل�ى نط�اق  خ�ارج الموق�عالمتخ�ذة  الوقائي�ة اإلج�راءاتفھو انبعاث مشع قد تكون في�ه ‘ االنبعاث المشع الكبير’

  والبيئة. لحماية الناس غير كافية وأماكن تطبيقھا الزمنية طول الفترات محدود من حيث
ً ’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ    ٤ ھ�ذه نش�وء استحال فعلي�اً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘القضاء عمليا

  الظروف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.
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٩ 

لياإلفالت  من حيث كمية وتركيبة النويدات المشعة، وفعالية الحواجز الفردية،  للمصدر األوَّ
 إلخفاقات.ر الداخلية والخارجية الممكنة، والعواقب المحتملة لاخطواأل

 عمر المحطةالحفاظ على سالمة تصميم المحطة طوال 

يمكن تقاسم عمليات تصميم وتشييد محطة القوى النووية وإدخالھا ف�ي الخدم�ة ب�ين  -١٥-٢
دي  عدد من الجھات مثل: د المفاعل واألنظم�ة الداعم�ة ل�ه؛ وم�ورِّ المھندس المعماري؛ وُمَورِّ

م دي األنظم�ة األخ�رى ذات األھمي�ة األنظمة  يالمكونات الرئيسية؛ ومصمِّ الكھربائية، ومورِّ
 ألمان المحطة.

وتقع المسؤولية الرئيسية عن األمان على ع�اتق الش�خص أو الجھ�ة المس�ؤولة ع�ن   -١٦-٢
لة) [ ف��ي ع��ام و ].١المراف��ق واألنش��طة الت��ي ت��ؤدي إل��ى مخ��اطر اإلش��عا� (أي الجھ��ة المش��غِّ

لة أس��اس ال��دولي لألاالستش��اري اقت��ر� الفري��ق ، ٢٠٠٣ م��ان الن��ووي أن تض��ع الجھ��ة المش��غِّ
التش�غيلي  العم�رأي خالل (عملية رسمية للحفاظ على سالمة تصميم المحطة طوال عمرھا، 

عل�ى أن يتحم�ل مس�ؤولية ھ�ذ� العملي�ة كي�ان يع�يَّن  .]٧[ )وحتى مرحلة اإلخراج م�ن الخدم�ة
لة.  رسمياً داخل الجھة المشغِّ

يكتمل تصميم محطة القوى النووية إال عندما ي�تم وض�ع  وفي الممارسة العملية، ال -١٧-٢
المواص��فات الكامل��ة للمحط��ة (بم��ا ف��ي ذل��ك تفاص��يل الموق��ع) تمھي��داً لعملي��ات المش��تريات 

] الحاج�ة إل�ى وج�ود كي�ان مع�يَّن رس�مياً يتحّم�ل ٧المرج�ع [ويؤكد والتراخيص الخاصة بھا. 
 ع�ن إق�رار التغيي�رات ف�ي التص�ميم المسؤولية الشاملة عن عملي�ة التص�ميم، ويك�ون مس�ؤوالً 

م المرج��ع [ وع��ن ض��مان الحف��اظ عل��ى المعرف��ة المطلوب��ة. مين ٧كم��ا يق��دِّ ] مفھ��وم 'المص��مِّ
الذين يمكن أن يسِند إليھم ھذا الكي�ان المع�يَّن رس�مياً مس�ؤوليات مح�ّددة لتص�ميم  ،المسؤولين'

حط�ة، تق�ع مس�ؤولية وقب�ل تق�ديم طل�ب للحص�ول عل�ى تص�ري� بإقام�ة م أجزاء من المحط�ة.
د). مة (مث�ل الم�َورِّ وبمج�رد تق�ديم طل�ب للحص�ول عل�ى تص�ري�  التصميم على الجھة المصمِّ

م الطل�ب المعرف�ة ، رغ�م أن بإقامة محطة، تقع المسؤولية األولى عن األم�ان عل�ى ع�اتق مق�دِّ
مين المس�ؤولين. م�ع  وس�و� يتغيَّ�ر ھ�ذا الت�وازن التفصيلية بالتصميم تقع عل�ى ع�اتق المص�مِّ

وض��ع المحط��ة قي��د التش��غيل، نظ��راً ألن الكثي��ر م��ن ھ��ذ� المعرف��ة التفص��يلية، مث��ل المع��ار� 
الواردة في تقرير تحليل األمان وكتيبات التصميم وغيرھا من مستندات التص�ميم، س�يتم نقل�ه 

لة. وض�ع الھيك�ل في مرحلة مبك�رة ومن أجل تسھيل ھذا النقل للمعرفة، يتم  إلى الجھة المشغِّ
 الذي تقع على عاتقه المسؤولية الشاملة عن عملية التصميم.مي للكيان المعيَّن رسمياً التنظي

الكي�ان المع�يَّن رس�مياً ھ�ذا وتنطبق متطلبات النظ�ام اإلداري الت�ي ي�تم إس�نادھا إل�ى  -١٨-٢
مين المسؤولين أيضاً. ومع ذلك، فإن المسؤولية الشاملة عن الحفاظ عل�ى س�المة  على المصمِّ
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١٠ 

لة ف�ي تصميم ال محطة تقع على عاتق الكيان المعيَّن رسمياً، وبالتالي على عاتق الجھة المش�غِّ
 نھاية المطاف.

 

 التصميم في األمان إدارة  -٣

 المسؤوليات المندرجة ضمن إدارة األمان في تصميم المحطة :١المتطلب رقم 

م الطل�ب �ستص�دار ت�ر�ي� بت��ييد و/أو ت���يل محط�ة الق�و� النووي�ة مس� ؤول ��ن مقدِّ
م إلى الھيئة الرقابية يلّبي جميع متطلبات األمان الم  قة.بطنالتأكد من أن التصميم المقدَّ

جمي��ع الجھ��ات الت��ي تش��ارك ف��ي أنش��طة ذات أھمي��ة ألم��ان تص��ميم محط��ة الق��و�   -١-٣
مة ، مسؤولة عن ض�مان إعط�ا� أولوي�ة قص�و� للمس�ائل ٥النووية، بما في ذلك الجھة المصمِّ

  ن.المتصلة باألما

 لتصميم المحطة النظام اإلداري :٢المتطلب رقم 

مة بوض��ع وتن�ي��� نظ�ام إداري لض��مان مرا���اة وتن�ي��� جمي��ع متطلب��ات  تق�وم الجھ��ة المص��مِّ
األم��ان المح��ددة لتص��ميم المحط��ة ف��ي جمي��ع مراح��ل �ملي��ة التص��ميم� م��ع اس��تي�ا� تل��� 

 المتطلبات في التصميم النھائي.

لضمان ج�ود� تص�ميم ك�لٍّ م�ن الھياك�ل اتخاذ ترتيبات  ٦يتضمن ھذا النظام اإلداري  -٢-٣
التص�ميم الش�امل لمحط�ة الق�و� النووي�ة، ف�ي جمي�ع ج�ود� واألنظمة والمكونات، فض��ً ع�ن 

ويشمل ذلك وسائل لتحدي�د وتص�حي� عي�و� التص�ميم والتحق�ق م�ن م�د� م��مت�ه  األوقات.
 ومراقبة التغييرات فيه.

ذل���ك التغيي���رات ال�حق���ة أو التع���دي�ت أو  تص���ميم المحط���ة، بم���ا ف���ي ويوض���ع  -٣-٣
��د بالقوا س��ة تتقيَّ والمع��ايير الھندس��ية  ع��دالتحس��ينات المتص��لة باألم��ان، وفق��اً إلج��را�ات مكرَّ

تحدي��د ومراقب��ة الص���ت  . وي��تمالمتطلب��ات وأس��� التص��ميم ذات الص��لة ويتض��ّمنالم�ئم��ة، 
 .البينية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مة ھي الجھة المسؤولة عن إعداد التصميم التفصيلي النھائي للمحطة المزمع بناؤھا.الجھة المصمِّ   ٥
م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادر� ع��ن الوكال��ة بعن��وان "النظ��ام اإلداري  GS-R-3يتض��مَّن الع��دد   ٦

  اإلداري. بالنظاملمتطلبات المتعلقة ] تحديًدا ل٨للمرافق واألنشطة" [
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١١ 

ف�ي ذل�ك أدوات وم�دخالت ومخرج�ات التحقق من كفاية تصميم المحط�ة، بم�ا  ويتم  -٤-٣
التصميم، مع التص�ديق عليھ�ا م�ن قَِب�ل أف�راد أو مجموع�ات منفص�لة ع�ن أولئ�ك ال�ذين ق�اموا 

وُتس�تكَمل أنش�طة التحق�ق م�ن تص�ميم المحط�ة والتص�ديق والموافق�ة  أصالً بأعمال التص�ميم.
ل قب�ل ب�دء التص�ميم والتش�ييد، وعل�ى أي ح�ا اتعليه في أقرب وق�ت ممك�ن عملي�اً م�ن عملي�

 تشغيل المحطة.

 أمان تصميم المحطة طوال عمرھا التشغيلي :٣المتطلب رقم 

لة ن�ام�اً ر��مياً لض�مان ا�م�ان الم��تمر لتص�ميم المحط�ة ط�وال   ال�م�رتضع الجھة المشغِّ
 .لمحطة القوى النووية التشغيلي

كيان�اً شمل النظ�ام الرس�مي الرام�ي إل�ى ض�مان األم�ان المس�تمر لتص�ميم المحط�ة ي -٥-٣
لة.ويكون مسؤوالً عن يعيَّن رسمياً   أمان تصميم المحطة ضمن النظام اإلداري للجھ�ة المش�غِّ

مين المس�ؤولين) لتص�ميم  وتؤخذ المھام المسندة إلى جھات خارجية (يشار إليھا باس�م المص�مِّ
 أجزاء محددة من المحطة في االعتبار ضمن الترتيبات المتخذة.

ن رس��مياً أن يف��ي تص��ميم المحط��ة بمع��ايير القب��ول الخاص��ة الكي��ان المع��يَّ  ويض��من -٦-٣
والمع��ايير والق��وانين والل��وائ� ذات الص��لة عل��ى  ع��دباألم��ان والموثوقي��ة والج��ودة وفق��اً للقوا

 وتوضع سلسلة من المھام والوظائف وُتَنفَّذ لضمان ما يلي: الصعيدين الوطني والدولي.

وأن يلبي متطلبات تحقي�ق المس�تو� ھا منأن يكون تصميم المحطة صالحاً للغرض   (أ)
األمثل للحماية واألمان ع�ن طري�ق إبق�اء مخ�اطر اإلش�عا� منخفض�ة إل�ى أق�ل ق�در 

  معقول يمكن تحقيقه؛
أن ُيدَرج ف�ي النظ�ام الرس�مي الموض�و� بغ�رض ض�مان األم�ان المس�تمر لتص�ميم   (ب)

ير الھندس�ية والمع�اي ع�دالمحطة كل ما يتعلق ب�التحقق م�ن التص�ميم، وتعري�ف القوا
والمتطلب���ات المح���ددة، واس���تخدام الممارس���ات الھندس���ية المثَبت���ة، وإتاح���ة تق���ديم 
معلوم��ات تفاعلي��ة للوق��وف عل��ى اآلراء ح��ول التش��ييد والخب��رة، واعتم��اد الوث��ائق 

 الھندسية الرئيسية، وإجراء تقييمات لألمان، والحفاظ على ثقافة لألمان؛
حو م�ا يل�زم للتش�غيل الم�أمون والص�يانة (بم�ا ف�ي أن تتاح المعرفة بالتصميم على ن  (ج)

ذلك فترات فاصلة كافية لالختبار) وإدخال التعديالت المطلوبة عل�ى المحط�ة، وأن 
لة، وأن تؤخ��ذ ف��ي  ت��تم المواظب��ة عل��ى تح��ديث ھ��ذ� المعرف��ة م��ن قَِب��ل الجھ��ة المش��غِّ

قة؛  االعتبار الواجب خبرات التشغيل الماضية ونتائج البحوث المصدَّ
 ؛مكوناتالنسق أن يتم الحفاظ على إدارة متطلبات التصميم والتحكم في   )(د

مين المس���ؤولين   (ھـ) أن ي���تم تحدي���د ومراقب���ة الص���الت البيني���ة الض���رورية م���ع المص���مِّ
دين المشاركين في أعمال التصميم؛  والمورِّ
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١٢ 

نط�ا�  أن يتم الحفاظ على الخبرات الھندسية والمعرفة العلمية والتقنية الالزم�ة ف�ي  (و)
لة؛  الجھة المشغِّ

أن ت���تم مراجع���ة جمي���ع التغيي���رات ف���ي تص���ميم المحط���ة والتحق���� منھ���ا وتوثيقھ���ا   (ز)
 واعتمادھا؛

أن ي���تم الحف���اظ عل���ى مس���تندات �افي���ة لتس���ھيل �خ���را� المحط���ة م���ن الخدم���ة ف���ي   (ح)
 المستقبل.

 

 الرئيسية التقنية المتطلبات  -٤

 وظائف األمان األساسية :٤المتطلب رقم 

التأكد م�ن اس�تيفا� وظ�ائف األم�ان األساس�ية التالي�ة لمحط�ة الق�و� النووي�ة ف�ي �مي��  يتم
إزالة الحرارة من المفاعل ومن مخزن و‘ ٢’السيطرة على التفاعلية؛  ‘١’ حاالت المحطة:

ح���ز الم��واد المش��عة، والت��دري� ض��د اإلش��عا� ومراقب��ة االنبعاث��ات المش��عة و‘ ٣’الوق��ود؛ 
ط لھا، فضالً عن  الحد من االنبعاثات المشعة الَعَرضية. المخطَّ

م لتحدي��د المف��ردات ذات األھمي��ة ل�م��ان الت��ي ُتَع��دُّ ض��رورية م��ن  -١-٤ يوض�ع نھ��� م��نظَّ
أج��ل أداء الوظ��ائف األساس��ية ل�م��ان وتحدي��د الس��مات ال�امن��ة الت��ي تس��ھم ف��ي تحقي��� تل��� 

  جميع حاالت المحطة.ما يخص الوظائف أو تؤثر عليھا في 

الوسائل الالزمة لرصد حالة المحطة بغرض ضمان استيفاء وظائف األمان  فَّروُتو -٢-٤
 المطلوبة.

  في التصميم الوقاية من اإلشعاعات :٥المتطلب رقم 

يراع��ى ف��ي تص��ميم محط��ة الق��و� النووي��ة ض��مان أال تت���اوز ال�رع��ات اإلش��عاعية الت��ي 
ة بال�رع�ات، وأن ي�تم يتعرض لھا الع�املون ف�ي المحط�ة وأف�راد ال�مھ�ور الح�دود المتص�ل

إبقاؤھا منخفضة إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه في الحاالت التشغيلية طوال كامل العم�ر 
التش��غيلي للمحط��ة، م��� الحف��اظ عليھ��ا أق��ل م��ن الح��دود المقبول��ة ومنخفض��ة إل��ى أق��ل ق��در 

  معقول يمكن تحقيقه في الظروف المفضية إلى حوادث وبعدھا.
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١٣ 

ً ’مان يراعى في التص�ميم ض� -٣-٤ عل�ى ح�االت المحط�ة الت�ي يمك�ن أن  ٧‘القض�اء عملي�ا
انبع��اث مش��ع كبي��ر، وأال تن��تج عواق��ب إش��عاعية إل��ى ت���دي إل��ى جرع��ات إش��عاعية عالي��ة أو 

مج�رد عواق�ب  زمحتملة في حاالت المحطة التي يوجد احتمال كبير في حدوثھا أو أال تتجاو
  طفيفة.

ت��رتبط بالفئ��ات ذات الص��لة  ٨م��ن اإلش��عا� لوقاي��ة���را� اوُتع��يَّن ح��دود مقبول��ة أل -٤-٤
 بحاالت المحطة، بما يتفق مع المتطلبات الرقابية.

 : تصميم محطة القوى النووية٦المتطلب رقم 

 للمحط�ة المنا��بة ال�ص�ائ� ت�و�ُّر م�ن التأك�ديل��م  النووي�ة، الق�وى محط�ة تص�ميم �ن�د
الض�رور� م�ن  بالق�در األمان فوظائ أداء إمكانية يضمن بما لألمان ذات األھمية وللمفردات
 كام�ل ط�وال التش�غيلية والش�روط الح�دود ض�من بأمان المحطة تشغيل وإمكانية الموثوقية،

 �ل�� النات��ة الت�أثيرات م�ن تقلي�لوال بأم�ان، ال�دم�ة م�ن إ�را���ا وإمكاني�ة تص�ميم�ا �م�ر
 .البيئة

ن الخاص��ة يراع��ى ف��ي تص��ميم محط��ة الق��وى النووي��ة ض��مان تلبي��ة متطلب��ات األم��ا -٥-٤
لة ومتطلب��ات الھيئ��ة الرقابي��ة ومتطلب��ات التش��ريعات ذات الص��لة، فض��الً ع��ن  بالجھ��ة المش��غِّ

دات بطنوالمعايير الوطنية والدولية الم عدالقوا قة، مع إيالء االعتبار الواجب للقدرات والمح�دِّ
م البش��رية والعوام��ل الت��ي يمك��ن أن ت���ثِّر عل��ى األداء البش��ري. كافي��ة ع��ن المعلوم��ات ال وتق��دَّ

التص��ميم بغ��ر� ض��مان التش��غيل الم��أمون للمحط��ة وص��يانتھا، وإتاح��ة إج��راء التع��ديالت 
ممارس��ات موص��ى بھ��ا إلدماجھ��ا ف��ي اإلج��راءات اإلداري��ة  كم��ا ت��وفَّر الالحق��ة ف��ي المحط��ة.

 والتشغيلية للمحطة (أي الحدود والشروط التشغيلية).

تاحة ذات الصلة التي تم اكتسابھا في ويولي التصميم االعتبار الواجب للخبرات الم -٦-٤
 البحوث ذات الصلة. تصميم وتشييد وتشغيل محطات القوى النووية األخرى، ولنتائج برامج

ويأخ���ذ التص���ميم ف���ي الحس���بان بالش���كل الالئ���ق نت���ائج تحل���يالت األم���ان القطعي���ة  -٧-٤
التخفي��ف م��ن واالحتمالي��ة بھ��دف التأك��د م��ن إي��الء االعتب��ار الواج��ب لمن��ع وق��و� الح��وادث و

 .أي حوادث تقع فعالً  عواقب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ   ٧ ��ذ� نش�وء اس�تحال فعلي�اً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘القضاء عمليا
  الظروف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.

 GSR PART 3ترد المتطلبات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات وبأمان مصادر اإلشعاعات ف�ي الع�دد   ٨
مص�ادر اإلش�عاعات: وأم�ان  اتالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعلة مع�ايير األم�ان الص�ادر� ع�ن الوكال�ة بعن�وان "من سلس

  ].٩معايير األمان األساسية الدولية [
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١٤ 

ويراعى في التصميم ضمان اإلبقاء عل�ى تولي�د النفاي�ات والتص�ريفات المش�عة ف�ي  -٨-٤
أدنى مستوى من الناحية العملية، سواء من حيث النشاط أو الحجم، عن طريق اتخاذ التدابير 

 ة.المناسبة فيما يخص التصميم وممارسات التشغيل واإلخراج من الخدم

 تطبيق الدفاع في العمق :٧المتطلب رقم 

تكون مس�تويا� يلزم أن و تصميم محطة القوى النووية عنصر الدفاع في العمق.في  دَرجيُ 
  الدفاع في العمق مستقلة بقدر ما يمكن عملياً.

يطبَّق مفھوم الدفاع في العمق لتوفير عدة مستويات دفاعية تھدف إلى من�ع عواق�ب  -٩-٤
يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات ضارة على الناس والبيئة، وضمان اتخاذ الت�دابير الحوادث التي 

 الوقاية.إخفاق المناسبة بغرض حماية البشر والبيئة والتخفيف من العواقب في حالة 

ولي التصميم االعتب�ار الواج�ب لحقيق�ة أن وج�ود مس�تويات دفاعي�ة متع�ددة ل�يس يو -١٠-٤
وتظ�ل جمي�ع مس�تويات ال�دفاع  أح�د المس�تويات الدفاعي�ة.أساساً الستمرار التشغيل في غياب 

تبري��ر أي  ي��تمف��ي العم��ق متاح��ة ف��ي جمي��ع األوق��ات، وفيم��ا يخ��ص أس��اليب تش��غيل مح��ددة، 
 حاالت تراِخ. 

 ويراعى في التصميم ما يلي: -١١-٤

 حواجز مادية متعددة تمنع انبعاث المواد المشعة إلى البيئة؛ أن يوفِّر  (أ)
ظي��اً، وأن تك��ون األعم��ال اإلنش��ائية ذات ج��ودة عالي��ة، وذل��ك بھ��دف أن يك��ون تحف  (ب)

توفير ضمانات تكفل الحد من اإلخفاقات واالنحرافات ع�ن التش�غيل الع�ادي، ومن�ع 
الحوادث بقدر ما يمكن عملياً، وتجنب أن يؤدي أي انحراف طفيف ف�ي أح�د مع�الم 

 ؛٩المحطة إلى تأثير حافة الھاوية
رة ھندسياً؛ بحيث أن يتيح التحكم في   (ج) سلوك المحطة عن طريق سمات كامنة ومطوَّ

يتم قدر اإلمكان من خالل التصميم تقليل أو استبعاد أي إخفاقات أو انحراف�ات ع�ن 
 األمان؛ ةنظمأالتشغيل العادي تتطلب تشغيل 

أن يت��يح اس��تكمال الس��يطرة عل��ى المحط��ة ع��ن طري��ق التش��غيل التلق��ائي ألنظم��ة   (د)
ك���ن بمس���توى ع���ال م���ن الثق���ة الس���يطرة عل���ى أي إخفاق���ات أو األم���ان، بحي���ث يم

انحراف��ات ع��ن التش��غيل الع��ادي تتج��اوز ق��درة أنظم��ة ال��تحكم، وأن يلب��ي ض��رورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ف�ي محط�ة الق�وى النووي�ة، ھ�و حال�ة س�لوك ش�اذ بش�دة ف�ي المحط�ة ي�نجم ع�ن ‘تأثير حاف�ة الھاوي�ة’  ٩

خ�رى بع�د ح�دوث انح�راف طفي�ف ف�ي أح�د مع�الم المحط�ة، انتقال مفاجئ من إحدى حاالت المحطة إلى حالة أ
  بالتالي تباين كبير مفاجئ في أوضاع المحطة استجابًة الختالف طفيف في أحد المدخالت.فيحدث 
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١٥ 

ل ف���ي المرحل���ة المبك���رة م���ن ھ����� اإلخفاق���ات أو  التقلي���ل م���ن إج���راءات المش���غِّ
 االنحرافات عن التشغيل العادي؛

ات للتحكم ف�ي س�ير عواق�ب أي إخفاق�ات أنظمة وھياكل ومكونات وإجراء يوفِّرأن   (ھـ)
أو انحرافات عن التشغيل العادي تتجاوز قدرة أنظمة األمان، والح�د منھ�ا بق�در م�ا 

 ً  ؛يمكن عمليا
وسائل متعددة لضمان تأدية كلٍّ م�ن وظ�ائف األم�ان األساس�ية، مم�ا يكف�ل  أن يوفِّر  (و)

 لتشغيل العادي.فعالية الحواجز ويخفِّف من عواقب أي إخفاق أو انحراف عن ا

من��ع التص��ميم بق��در م��ا ل��زم أن يولض��مان الحف��اظ عل��ى مفھ��وم ال��دفا� ف��ي العم��ق، ي -١٢-٤
 يمكن عملياً حدوث ما يلي:

 تحديات تؤثر على سالمة الحواجز المادية؛  (أ)
 إخفاق واحد أو أكثر من الحواجز؛  (ب)
 إخفاق أحد الحواجز نتيجة إلخفاق حاجز آخر؛  (ج)
 واقب ضارة ناجمة عن أخطاء في التشغيل والصيانة.احتمال حدوث ع  (د)

ويراعى ف�ي التص�ميم أن يض�من إل�ى أقص�ى ح�د ممك�ن عملي�اً أن يك�ون المس�توى  -١٣-٤
الدفاعي األول، أو الثاني على األكثر، قادراً على منع التصعيد لظروف مفضية إلى ح�وادث 

التي ُيحتَمل أن تح�دث خ�الل فيما يخص جميع اإلخفاقات أو االنحرافات عن التشغيل العادي 
  عمر تشغيل محطة القوى النووية.

ً  يمك��ن م��ا بق��در مس��تقلة العم��ق ف��ي ال��دفا� مس��تويات تك��ونو  -ل��فأ-١٣-٤  أن لتجن��ب عملي��ا
وج����  عل���ىو. األخ���رى المس���تويات فعالي���ة م���ن الح���دإل���ى  المس���تويات أح���د إخف���اق ي���ؤدي

 س�مات (خاص�ةً  تص�ميمال دتمدي� ظ�روفب المتعلق�ة األم�ان س�مات تك�ون أن يلزم الخصوص،
ً ما يمكن  بقدر مستقلة) الوقود انصھار على تنطوي التي الحوادث عواقب من التخفيف  عمليا

 .األمان ةنظمأعن 

  بين األمان واألمن والضمانات أوجه الترابط بين :٨المتطلب رقم 

م ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن الن�وو� والترتيب�ات الخاص�� بالن��ام الح��وتُ  مي لحص�ر صمَّ
نفَّ��� بطري���� مت�امل��� بحي��� ال يخ��� ومراقب��� الم��واد النووي��� ���ي محط��� ال���و� النووي��� وتُ 

  أحدھا باآلخر.
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١٦ 

 الممارسات الھندسية الُمثَبتة :٩المتطلب رقم 

م المف��ردات ذات األھمي��ة لألم��ان فيم��ا ي���� محط��ة الق��وى النووي��ة وفق��اً للق��وانين تُ  ص��مَّ
 الصلة. والمعايير الوطنية والدولية ذات

ل أن  -١٤-٤ تك�ون المف�ردات ذات األھمي�ة ألم�ان محط�ة الق�وى النووي�ة ذات تص�ميم يفضَّ
ر ذلك، تكون مف�ردات ذات ج�ودة  يلزم أن سبق أن ثبتت جدواه في تطبيقات مكافئة، وإذا تعذَّ

 عالية وقائمة على تكنولوجيا تم اعتماد صالحيتھا واختبارھا.

د القواوتُ  -١٥-٤ لتص�ميم المف�ردات  �حك�امر الوطنية والدولية التي ُتس�تخَدم كوالمعايي عدحدَّ
لُتس�تكَمل أو ولتحديد مدى انطباقھا ومالءمتھا وكفايتھ�ا،  وُتقيَّمذات األھمية لألمان  عن�د  ُتع�دَّ

 الضرورة لضمان تناُسب جودة التصميم مع وظيفة األمان المرتبطة به.

جدواھما، أو عن�دما يك�ون ھن�اك خ�رو� وحيثما يتم إدخال تصميم أو سمة لم تثبت  -١٦-٤
َبعة،  إثبات األمان من خالل برامج البحوث الداعم�ة المناس�بة، أو  يتمعن ممارسة ھندسية متَّ

اختبارات األداء القائمة على معايير قبول مح�ددة، أو دراس�ة الخب�رة التش��يلية المكتس�بة م�ن 
ي�د أو الس�مة أو الممارس�ة الجدي�دة ر التص�ميم الجدختَب�كم�ا يُ  التطبيقات األخ�رى ذات الص�لة.

بشكل كاٍف ق�در ا�مك�ان عملي�اً قب�ل ا�دخ�ال ف�ي الخدم�ة، م�ع القي�ام بعملي�ة رص�د ف�ي أثن�اء 
 ما ھو متوقع.مطابق لالخدمة للتحقق من أن سلوك المحطة 

 تقييم األمان :١٠المتطلب رقم 

ط�ة الق�وى النووي�ة تجرى تقييمات قطعية واحتمالية شاملة لألمان طوال عملية تص�ميم مح
بھدف ضمان استيفاء جمي�� متطلب�ات األم�ان المتعلق�ة بتص�ميم المحط�ة ف�ي جمي�� مراح�ل 
د من أن التصميم كما ھو ُمَنفَّ�ذ يلب�ي متطلب�ات التص�ني� والتش�ييد،  عمرھا التشغيلي، والتأكُّ

  وأن التصميم كما ھو يستوفي المتطلبات المحددة للبناء والتشغيل والتعديل.

 افي مرحلة مبكرة من عملية التص�ميم، م�ع تكرارھ� ١٠األمان اتتقييميتم البدء في  -١٧-٤
دة له، مع زيادة نطاقھ  اومستوى تفاص�يلھ افيما بين أنشطة التصميم واألنشطة التحليلية المؤكِّ

م برنامج التصميم.  كلما تقدَّ

  األمان في شكل ُيَسھِّل التقييم المستقل. اتوثَّق تقييمتُ و -١٨-٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق��ة بتقي��يم أم��ان  ] تحدي��ًدا للمتطلب��ات٢) [Rev. 1(الص��ي�ة المنقَّح��ة  GSR Part 4الع��دد يتض��مَّن   ١٠

  .المرافق واألنشطة
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١٧ 

 الترتيبات الخاصة باألعمال اإلنشائية :١١طلب رقم المت

م المف��ردات ذات األ�مي��ة لألم��ان ف��ي محط��ة الق��وى النووي��ة بحي��� يمك��ن تص��نيعھا  ُتص��مَّ
وتش���ييد�ا وت�ميعھ���ا وتركيبھ���ا وإقامتھ���ا وفق���اً ل�����را�ات المح���دد� الت���ي تكف���ل تحقي���� 

 مواصفات التصميم والمستوى المطلوب لألمان.

الترتيب��ات الخاص��ة بعملي��ات ا�نش��اء والتش���يل، ت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار  عن��د اتخ��اذ -١٩-٤
الواجب الخبرة ذات الصلة التي تم اكتسابھا في تشييد المحطات المش�ابھة ا�خ�رى والھياك�ل 

وحيثم���ا اعُتِم���دت أفض���ل الممارس���ات المس���تمدة م���ن  وا�نظم���ة والمكون���ات المرتبط���ة بھ���ا.
 ة مثل ھذه الممارسات للتطبيق النووي المحدد.إظھار مالءم يتمصناعات أخرى ذات صلة، 

خ�راج التص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة واإلعملي�ات إدراج سمات لتسھيل  :١٢المتطلب رقم 
 من الخدمة

ي��ول� ا�تم��ام خ��ا� ف��ي مرحل��ة تص��ميم محط��ة الق��وى النووي��ة إلدم��اج س��مات م��ن ش���نھا 
  وتفكيكھا مستقبالً.تسھيل التصرف في النفايات المشعة وإخراج المحطة من الخدمة 

 يولي التصميم االعتبار الواجب للعناصر التالية:يلزم أن على وجه الخصوص،  -٢٠-٤

اختيار المواد، بحيث يتم التقليل من كميات النفايات المشعة إلى الحد الممكن عملي�اً   (أ)
 وتسھيل إزالة التلوث؛

 قدرات الوصول ووسائل المناولة التي قد تكون ضرورية؛  (ب)
 أيللتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�عة المتولِّ�دة ف�ي أثن�اء التش��يل (التسھيالت الالزمة   ج)(

 )والتكيي����فمعالج����ة ا�ولي����ة، والمعالج����ة والتص����نيف، وال، والتوص����يف، فص����لال
ولد في أثن�اء تي ستت، والترتيبات المتخذة للتصرف في النفايات المشعة الھاتخزينلو

 إخراج المحطة من الخدمة مستقبالً.
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١٨ 

 للمحطة العام التصميم  -٥

 األساس التصميمي

 تحديد فئات حاالت المحطة :١٣المتطلب رقم 

�� ��من ع�دد مح�دود م�ن الفئ�ات تص�نَّف ف�ي المق�ام األول عل�ى  د حاالت المحطة وُتجمَّ ُتحدَّ
 أساس تواتر حدوثھا في محطة القوى النووية.

  :على نحو نموذجي تغطي حاالت المحطة الجوانب التالية -١-٥

  التشغيل العادي؛  (أ)
الو���ا�� التش��غيلية المنتظ��ر�، الت��ي ُيتو���� أن تح��دث عل��ى م��د� العم��ر التش��غيلي   (ب)

  للمحطة؛
 الحوادث المحتاط لھا في التصميم؛  (ج)
 قلب.انصھار الظروف تمديد التصميم، بما في ذلك الحوادث التي تنطوي على   (د)

لمحط��ة بحي��ث ال ت���ون لح��االت المحط��ة وُتَع��يَّن مع��ايير ل���ل حال��ة م��ن ح��االت ا -٢-٥
المت��واتر� الح��دوث أي عوا���ب �ش��عاعية، أو ال تتج��او� مج��رد عوا���ب ط�ي���ة، عل��ى أن ي��تم 
التقلي��ل �ل��ى ح��د �بي��ر م��ن ت��واتر ح��دوث ح��االت المحط��ة الت��ي يم���ن أن ت���دي �ل��ى عوا���ب 

 وخيمة.

 أساس تصميم المفردات ذات األھمية لألمان :١٤المتطلب رقم 

د ف ي أساس تصميم المفردات ذات األھمية لألم�ان الق�درات ال��م�ة ودرج�ة الموثوقي�ة ُتحدَّ
واألداء الوظيفي للحاالت التشغيلية ذات الص�لة� وذل�� فيم�ا ي��� الظ�روف المف��ية �ل�ى 

ر الدا�لي�ة وال�ارجي�ة� بھ�دف تلبي�ة مع�ايير ا�ط�وقوع حوادث والظروف التي تنشأ من األ
  ر التشغيلي لمحطة القوى النووية.القبول المحددة على مدى العم

ذات ا��مي�ة يتم بص�ور� منھجي�ة تبري�ر وتو�ي�� أ��ا� تص�ميم ��لٍّ م�ن العناص�ر  -٣-٥
لة لتش��غيل يراع��ى أن و .ل�م��ان تت���من الم���تندات المعلوم��ات الت��ي تحتاجھ��ا الجھ��ة المش��غِّ

 المحطة بأمان.
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١٩ 

 حدود التصميم :١٥المتطلب رقم 

د مجموعة من حدود ال تصميم بما يتفق مع المعالم المادية األساسية ل���ٍّ م�ن العناص�ر ُتحدَّ
ذات األھمية ألمان محطة القوى النووي�ة فيم�ا يخ�� جمي�ع الح�االت الت���يلية وال��رو� 

  المفضية إلى وقوع حوادث.

ُتعيَّن حدود التصميم بحيث تكون متوافق�ة م�ع المع�ايير والق�وانين الوطني�ة والدولي�ة  -٤-٥
 وكذلك مع المتطلبات الرقابية ذات الصلة.ذات الصلة، 

 األحداث البادئة االفتراضية  :١٦المتطلب رقم 

��قعن��د تص��ميم محط��ة الق��وى النووي��ة،  أس��لوب من�ج��ي لتحدي��د مجموع��ة ���املة م��ن  ُيطبَّ
األحداث البادئة االفتراضية، بحيث يتم توقع جميع األحداث المرتقبة التي ُيحتَم�� أن ت�ؤد� 

، وجميع األحداث المرتقبة الت�ي ُيحتَم�� أن يت�واتر ح�دو��ا ب���� �بي�ر، إلى عواقب وخيمة
 وتؤخذ في االعتبار عند التصميم.

د األحداث البادئة االفتراضية على أساس األحك�ام الھندس�ية وم��ي� م�ن التقي�يم  -٥-٥ ُتحدَّ
م تبرير لم�دى اس�تخدام التحلي�ل القطعي واالحتمالي. ان بھ�دف القطع�ي واالحتم�الي لألم� ويقدَّ

  إظھار أن جميع األحداث المرتقبة قد أُِخذت في االعتبار.

تش�مل األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية جمي�ع اإلخفاق�ات المتوقع�ة لھياك�ل ويراعى أن  -٦-٥
أخطاء التشغيل واإلخفاقات التي يمكن أن تنشأ م�ن باإلضافة إلى وأنظمة ومكونات المحطة، 

في حاالت التشغيل بطاقة كاملة أو منخفضة أو في حالة األخطار الداخلية والخارجية، سواء 
  اإلغالق.

ألحداث البادئ�ة االفتراض�ية للمحط�ة بھ�دف اتخ�اذ الت�دابير الوقائي�ة لتحليل  وُيجرى -٧-٥
 الحمائية الضرورية لضمان أداء وظائف األمان المطلوبة.والتدابير 

د السلوك المتوقع للمحطة ف�ي أي ح�دث ب�ادئ افت -٨-٥ راض�ي بحي�ث يمك�ن تحقي�ق ويحدَّ
 الشروط التالية، بترتيب األولوية:

أال يؤدي حدث بادئ افتراضي إلى أي ت�أ�يرات كبي�ر� عل�ى األم�ان، أو أال يفض�ي   )١(
سوى إلى تغيُّر نحو ظروف تحقق أمان المحطة عن طريق الخصائص الكامنة في 

  المحطة؛



20

 

٢٠ 

م�ن خ�الل س�مات األم�ان  بعد أي حدث بادئ افتراضي، ي�تم جع�ل المحط�ة مأمون�ة  )٢(
الخاملة أو بفعل األنظمة التي تعمل بش�كل مس�تمر ف�ي الحال�ة الض�رورية للس�يطرة 

  على الحدث البادئ االفتراضي؛
بعد أي حدث بادئ افتراضي، ي�تم جع�ل المحط�ة مأمون�ة م�ن خ�الل تش�غيل أنظم�ة   )٣(

 اضي؛األمان التي يلزم وضعھا قيد التشغيل استجابًة للحدث البادئ االفتر
ب�اع   )٤( ف�ي أعق�اب أي ح�دث ب�ادئ افتراض�ي، ي�تم جع�ل المحط�ة مأمون�ة م�ن خ�الل اتِّ

 إجراءات محددة.

تجمي���ع األح���داث البادئ���ة االفتراض���ية المس���تخدمة لتط���وير متطلب���ات أداء  وي���تم -٩-٥
المفردات ذات األھمية لألمان في إطار التقييم الع�ام لألم�ان والتحلي�ل المفص�ل للمحط�ة، م�ع 

في شكل عدد محدد من المتواليات الممثِّلة لألحداث ي�تم م�ن خاللھ�ا تحدي�د الح�االت  تصنيفھا
الُملِزمة وتوفير األساس الضروري لوضع التصميم وتعيين الحدود التش�غيلية للمف�ردات ذات 

 األھمية لألمان.

م تبري�ر م�دعوم تقني�اً ل -١٠-٥ س�تبعاد م�ن التص�ميم فيم�ا يخ�ص أي ح�دث ب�ادئ ي�تم الويق�دَّ
 ديده وفقا للمجموعة الشاملة من األحداث البادئة االفتراضية.تح

يكون اتخاذ إجراءات سريعة وموثوق بھا أمراً ضرورياً اس�تجابًة يمكن أن وحيثما  -١١-٥
لح��دث ب��ادئ افتراض��ي، يراع��ى ف��ي التص��ميم اتخ��اذ إج��راءات تلقائي��ة لألم��ان تكف��ل التش��غيل 

  ضاع في المحطة إلى األسوأ.الالزم ألنظمة األمان، بھدف منع تطور األو

ال يك���ون ض���رورياً اتخ���اذ إج���راءات س���ريعة اس���تجابًة لح���دث ب���ادئ ق���د وحيثم���ا  -١٢-٥
أي إج��راءات أخ��رى عل��ى افتراض��ي، يج��وز االعتم��اد عل��ى ب��دء تش��غيل األنظم��ة ي��دوياً أو 

ل. يك�ون الفاص�ل الزمن�ي ب�ين الكش�ف ع�ن يل�زم أن وف�ي مث�ل ھ�ذه الح�االت،  يتخ�ذھا المش�غِّ
د اإلج�راءات  عملغير العادي أو الحادث وال الحدث المطل�وب ط�ويالً بم�ا في�� الكفاي�ة، وُتَح�دَّ

 وُيجرى المناسبة (مثل اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية والطارئة) لضمان تأدية ھذه األعمال.
لين ف��ي تف��اقم تسلس��ل لألح��داث إل��ى األس��وأ م��ن خ��الل  تقي��يم الحتم��ال أن يتس��بَّب أح��د المش��غِّ

الخاطئ للمعدات أو التشخيص غي�ر الص�حي� للعملي�ة الض�رورية م�ن أج�ل اس�تعادة  التشغيل
 القدرة على العمل.

ل ال وُتسھَّل -١٣-٥ ضرورية من أجل تش�خيص حال�ة المحط�ة تي قد تكون إجراءات المشغِّ
بعد أي حدث بادئ افتراضي وتحويلھا في الوق�ت المناس�ب إل�ى وض�ع إغ�الق طوي�ل األج�ل 

خالل توفير األجھزة المناسبة لرصد حالة المحطة ووضع ضوابط كافي�ة ومستقر، وذلك من 
 لتشغيل المعدات يدوياً.
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٢١ 

د في التصميم ضرورة ت�وفير المع�دات واتخ�اذ ا�ج�راءات الال�م�ة م�ن أج�ل تُ و -١٤-٥ حدَّ
تھيئ���ة س���بل االحتف���اظ بالس���يطرة عل���ى المحط���ة والتخفي���ف م���ن أي عواق���ب ض���ارة لفق���دان 

 السيطرة.

دات ضرورية التخاذ إجراءات في إطار االستجابة اليدوية وتنفي�ذ عملي�ات وأي مع -١٥-٥
األكثر مالءمة لضمان توفُّرھا في وقت الحاج�ة المكان استعادة القدرة على العمل توضع في 

  وإتاحة الوصول المأمون إليھا في ظل الظروف البيئية المنتَظرة.

 األخطار الداخلية والخارجية :١٧المتطلب رقم 

دُتح جميع األخطار الداخلية والخارجية المنظورة، بم�ا ��ي ذل�� احتم�ال أن ت���ر األح�دا�  دَّ
بھا اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر على أم�ان محط�ة ال��و� النووي�ة،  مالتي يسبِّ  وُت��يَّ

تحدي��د األح��دا� عن��د تص��ميم مخط��ط المحط��ة وعن��د دراس��ة ھ��ذ� األخط��ار  وت��تم ت��يراتھ��ا.
ية واألحم�ال المتول�دة عنھ�ا ب��ر� ا�س�ت�ادة منھ�ا ��ي تص�ميم الم��ردات البادئة ا��ترا��
  ة ألمان المحطة.تي تتسم باألھميذات الصلة ال

م  -لفأ-١٥-٥ الواجب�ة  مراع�اةال م�ع ،ويخت�ار موقعھ�ا ألم�انل األھمي�ة ذات مف�رداتال تص�مَّ
ً  ،ةمحمي�� تك��ون أو خط��اراأل ت��داعيات لتحّم��بحي��� ت ،عل��ى األم��ان األخ��ر� للم��ؤثرات  وفق��ا

إخف�اق  �لي�اتم�ن  ض�د م�ا يتول�د ع�ن تل�ك األخط�ارو خط�اراأل ض�د ،مانألھميتھا بالنسبة لأل
  ناتجة عن سبب مشترك.

 االعتب�ار تص�ميمي�ولى ف�ي ال ،اتوح�دال حط�ات المتع�ددةالم مواق�عوفيما يخص   -اءب-١٥-٥
 حت�ى أو وح�دات ع�دة عل�ىأثيرات مت�امن�ة ت إلىمحددة قد تؤدي  أخطارت حتماالالواجب ال

 .الموقع الوحدات في جميععلى 

 الداخلية األخطار

التصميم االعتبار الواجب لألخطار الداخلية مثل الحرائق، واالنفج�ارات، في  ىيول -١٦-٥
والفيضانات، وتولُّد القذائف، وانھيار الھياك�ل واألجس�ام الس�اقطة، وخفق�ان األنابي�ب، وت�أثير 

 المعطوب��ة أو م��ن غيرھ��ا م��ن المنش���ت ف��ي الموق��ع.الت��دفق، وانط��الق الس��وائل م��ن األنظم��ة 
 السمات المناسبة ألغراض الوقاية والتخفيف لضمان عدم المساس باألمان. وُتوفَّر

 

 



22

 

٢٢ 

 األخطار الخارجية

التص��ميم الن���ر بع��ين االعتب��ار الواج��ب لألح��داث الخارجي��ة الطبيعي��ة راع��ى ف��ي ي -١٧-٥
أ الخ�ارجي ع�ن المحط�ة) الت�ي ت�م تحدي�دھا (أي األحداث ذات المنش� ١١والتي يسبِّبھا اإلنسان

 عن�دالترجيحي�ة  االحتماالتو السببية اتالعالق في االعتبار تؤخذ كما في عملية تقييم الموقع.
وف��ي الم��دى القص��ير، ال ُيس��م� ب��أن يعتم��د أم��ان المحط��ة عل��ى  .المحتمل��ةخط��ار األ افت��را�

ف�ي  ىي�ولو كافح�ة الحرا��ق.توفُّر خ�دمات خ�ارج الموق�ع مث�ل إم�دادات الكھرب�اء وخ�دمات م
ن�ة، وذل�� لتحدي�د أقص�ى مھل�ة زمني�ة يل�زم  التصميم االعتب�ار الواج�ب ل��روف الموق�ع المعيَّ

  بحلولھا إتاحة خدمات خارج الموقع.

دة ـ�ـنط�اق أوس�ع، إل�ى الفق�رة الجدي المنطبق عل�ىُحِذفت ھذه الفقرة وُنقِل محتواھا،   -١٨-٥
  ألف. -١٥-٥

د م�ن أي تف�اعالت ب�ين المب�اني الت�ي تحت�وي عل�ى مف�ردات ذات سمات للح� وُتوفَّر -١٩-٥
أھمية لألمان (بما فيھا كابالت الكھرباء وكابالت التحكم) وأيٍّ من الھياكل األخ�رى للمحط�ة 

   نتيجة ألحداث خارجية تراعى في التصميم.

دة ـدي�، إل�ى الفق�رة الجالمنطب�ق عل�ى نط�اق أوس�عُحِذفت ھذه الفقرة وُنقِل محتواھا،   -٢٠-٥
 ألف. -١٥-٥

ً لمحطة ھامشاً اتصميم  وُيوفِّر -٢١-٥ من المفردات ذات األھمية لألمان حماية يكفل  مناسبا
تقي�يم  الُمس�تنَبط م�نمستويات األخطار الخارجي�ة ويؤخ�ذ بع�ين االعتب�ار أل��را� التص�ميم 

  ١٢.تجنُّب تأثيرات حافة الھاويةبالموقع، ويكفل المتعلقة األخطار 

ً ك�ذل�  محط�ةال تصميم يوفرو  -لفأ-٢١-٥  ف�ي الض�رورية ف�رداتالم لحماي�ة ھامش�اً مناس�با
 مستوياتتجاوز  حالة في أو انبعاث مشع كبير مبكر مشع حدوث انبعاث لمنع المطاف نھاية
 تقي��يم الُمس��تنَبط م��ن تص��ميملبع��ين االعتب��ار أل���را� ا الم��أخوذة تل���ل الطبيعي��ة خط��اراأل
  .الموقعب المتعلقةخطار األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ) Rev. 1(الص�ي�ة المنقَّح�ة   NS-R-3الع�دد نيتضمَّ   ١١

  .لمتطلبات المتعلقة بتقييم المنشآت النووية في الموقع] تحديًدا ل١٠بعنوان "تقييم المنشآت النووية في الموقع [
دة ف�ي المحط�ة ي�نجم ع�ن ، في محط�ة الق�وى النووي�ة، ھ�و حال�ة س�لو� ش�اذ بش�‘تأثير حافة الھاوية’  ١٢

انتقال مفاجئ من إحدى حاالت المحطة إلى حالة أخ�رى بع�د ح�دوث انح�راف طفي�ف ف�ي أح�د مع�الم المحط�ة، 
  .بالتالي تباين كبير مفاجئ في أوضاع المحطة استجابًة الختالف طفيف في أحد المدخالتفيحدث 
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٢٣ 

دة ـُحِذفت ھذه الفقرة وُنقِل محتواھا، المنطب�ق عل�ى نط�اق أوس�ع، إل�ى الفق�رة الجدي�  -٢٢-٥
  باء. ١٥-٥

 قواعد التصميم الھندسي :١٨المتطلب رقم 

د قواعد التصميم الھندسي للمفردات ذات األھمية لألمان في محطة القوى النووي�ة بم�ا  ُتحدَّ
ذات الص��لة وم��ع الممارس��ات الھندس��ية  يتف��� م��ع الق��وانين والمع��ايير الوطني��ة أو الدولي��ة

 الُمثَبتة، مع المراعاة الواجبة ألھميتھا بالنسبة لتكنولوجيا القوى النووية.

أساليب تضمن وضع تصميم قوي وااللتزام بالممارسات الھندسية الُمثَبتة في  ُتطبَّق -٢٣-٥
جمي�ع م�ا يتعل�ق بي تصميم محطة القوى النووية بما يكفل تحقيق الوظائف األساسية لألمان ف

  الحاالت التشغيلية وجميع الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

 الحوادث المحتاط لھا في التصميم :١٩المتطلب رقم 

ُتستخلَص من األحداث البادئة االفتراضية مجموعة م�ن الح�وادث الت�ي يج�ب مراعاتھ�ا ف�ي 
لنووي�ة دون تج�او� ة لص�مود محط�ة الق�وى اّي�الظروف الحدّ  عيينالتصميم، وذلك بغرض ت

 الحدود المقبولة للحماية من اإلشعاع.

ُتس��تخَدم الح��وادث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم لتحدي��د أس��� التص��ميم، بم��ا ف��ي ذل���  -٢٤-٥
الت�ي ُتَع�دُّ ومعايير األداء، الخاصة بأنظمة األمان وغيرھا من المفردات ذات األھمية لألم�ان 

ط لھ��ا ف��ي التص��ميم، وذل��� بھ��دف إع��ادة ض��رورية للس��يطرة عل��ى ظ��روف الح��وادث المحت��ا
 حوادث. أي المحطة إلى حالة مأمونة وتخفيف عواقب

ويراعى في التصميم، فيما يخص ظروف الحوادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم، أال  -٢٥-٥
ن�ة. يك�ون أح�د األھ�داف الرئيس�ية ھ�و و تتجاوز المعالم الرئيسية للمحطة حدود التصميم المعيَّ

إش�عاعية، أو ال  عواق�بدث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم بحي�ث ال تك�ون لھ�ا إدارة جميع الح�وا
 إجراءات وقائي�ةطفيفة، داخل أو خارج الموقع، وبحيث ال تتطلب أي  عواقبتتجاوز مجرد 
  خارج الموقع.

وينط�وي ھ�ذا  لحوادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم بطريق�ة تحفُّظي�ة.لتحليل  ويجرى -٢٦-٥
إخفاق��ات معّين��ة ف��ي أنظم��ة األم��ان، وتحدي��د مع��ايير للتص��ميم، ال��نھ� عل��ى افت��را� ح��دوث 

 واستخدام افتراضات ونماذج ومعالم مدخالت تحفُّظية في التحليل.
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٢٤ 

 ظروف تمديد التصميم :٢٠المتطلب رقم 

ُتستخلص مجموعة من ظروف تمدي�د التص�ميم عل�ى أس�ا� ا�ح��ام الھ�دس�ية والتقييم�ات 
ي��اد� تحس��ين أم��ان محط��ة الق��و� ال�ووي��ة م��ن خ���� القطعي��ة وا�حتمالي��ة، و�ل��� ب���ر� ز

تعزيز قدرات المحطة على الصمود، دون عواقب إشعاعية غير مقبولة، للحوادث التي إم�ا 
 أن ت���ون أش��د م��ن الح��وادث المحت��اط لھ��ا ���ي التص��ميم أو ت�ط��و� عل��ى إخفاق��ات إ���ا�ية.

دث ا�����ا�ية وُتس���تخَدم ظ���روف تمدي���د التص���ميم ������ بھ���دف تحدي���د س���ي�اريو�ات الح���وا
م���� ����� المطل��وب ت�اولھ��ا ���ي التص��ميم، والتخط��يط لترتيب��ات يم���ن تطبيقھ��ا عملي��اً لم���� 

 .عواقبھاأو تخفيف الحوادث 

والھدف التقني الرئيسي من دراسة  .١٣يجرى تحليل لظروف تمديد تصميم المحطة  -٢٧-٥
الت�ي ال  ظروف تمديد التصميم ھ�و ض�مان أن يكف�ل تص�ميم المحط�ة من�ع ظ�روف الح�وادث

بأقص�ى ق�در معق�ول م�ن أو تخفيف عواقبھا، ُتعتَبر ظروف حوادث محتاط لھا في التصميم، 
وقد يتطلب ذلك سمات أمان إضافية لظروف تمديد التص�ميم، أو تمدي�د ق�درة  الناحية العملية.
الحف�اظ عل�ى  أو عل�ى ،هعواقب� م�ن لتخفي�فا أو ،عني�فح�ادث وقوع  منععلى أنظمة األمان 

أو ھ�ذا لظ�روف تمدي�د التص�ميم،  ھ�ذها�ض�افية  ألم�اناويراعى في سمات  حتواء.سالمة اال
ضمان القدرة على إدارة الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع ح�وادث  ،التمديد لقدرة أنظمة األمان

والتي تنطوي على وجود كمية كبي�رة م�ن الم�واد المش�عة ف�ي االحت�واء (بم�ا ف�ي ذل�ك الم�واد 
م المحط�ة بحي�ث يمك�ن الوص�ول بھ�ا تُ و قلب المفاعل).ليد المشعة الناتجة عن تدھور شد صمَّ

القض�اء ’إلى حالة خاضعة للسيطرة ويمك�ن المحافظ�ة عل�ى وظيف�ة االحت�واء، بم�ا ين�تج عن�ه 
 ً أو ر مبك��انبع��اث مش��ع ح��دوث  ح��االت للمحط��ة ق��د تفض��ي إل��ى نش��وء إمكاني��ةعل��ى  ١٤‘عملي��ا

لتي تضمن األداء الوظيفي لالحتواء عل�ى ويمكن تحليل فعالية الترتيبات اانبعاث مشع كبير. 
 أساس نھج أفضل التقديرات.

تص�ميم س�مات األم�ان، مواص�فات وُتستخَدم ظ�روف تمدي�د التص�ميم بھ�دف تحدي�د   -٢٨-٥
الت�ي ُتَع�دُّ ض�رورية م�ن أج�ل من�ع ووتصميم جمي�ع المف�ردات األخ�رى ذات األھمي�ة ل�م�ان 

 خفيف من عواقبھا إذا نشأت فعالً.أو السيطرة عليھا والت ،نشوء مثل ھذه الظروف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھ�ج أفض�ل التق�ديرات (ويج�و� ن عن طريق اتب�اعالمحطة إجراء تحليل ظروف تمديد تصميم يمكن   ١٣

  استخدام نُھج أكثر صرامة وفقاً لمتطلبات الدول).
ً ’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ   ١٤ ھ�ذه نش�وء استحال فعلياً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘القضاء عمليا

  الظروف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.
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٢٥ 

مة الس�تخدامھا ف�ي من�ع و  -٢٩-٥ يشمل التحلي�ل ال�ذ� ي�تم إج�راؤه تعري�ف الس�مات المص�مَّ
 ١٥و/أو تخفيف حدة األحداث التي تراعى في ظروف تمدي�د التص�ميم، أو الق�ادرة عل�ى ذل�ك.

 تكون ھذه السمات:ويراعى أن 

 التي ُتستخَدم في الحوادث األكثر تواتراً؛ مستقلة، إلى الحد الممكن عملياً، عن تلك  (أ)

قادرة على األداء في الظروف البيئية المتعلق�ة بظ�روف تمدي�د التص�ميم الم�ذكورة،   (ب)
 بما في ذلك ظروف تمديد التصميم في الحوادث الخطيرة، حسب االقتضاء؛

 قابلة لالعتماد عليھا بما يتناسب مع الوظيفة المطلوب أن تفي بھا.  (ج)

وعلى وجه الخصوص، يك�ون االحت�واء وس�مات األم�ان الخاص�ة ب�ه ق�ادَرين عل�ى   -٣٠-٥
الص��مود أم��ام الس��يناريوھات المتطرف��ة الت��ي تش��مل، م��ن ب��ين أم��ور أخ��رى، انص��ھار قل��ب 

وُتخت��ار ھ��ذه الس��يناريوھات باس��تخدام األحك��ام الھندس��ية والم��دخالت المس��تمدة م��ن  المفاع��ل.
  التقييمات االحتمالية لألمان.

ً ’ويراعى في التصميم   -٣١-٥ ظروف يمك�ن أن ت�ؤد� إمكانية نشوء على  ١٦‘القضاء عمليا
  أو انبعاث مشع كبير. ر مبكانبعاث مشع  حدوث إلى

أن تك���ون  ،التص��ميمتمدي���د  ظ��روف، فيم���ا يخ��ص تص��ميمال كم��ا يراع���ى ف��ي -ل��فأ-٣١-٥
 وأم��اكن ط��ول الفت��رات الزمني��ة حي��ثمتخ��ذة عل��ى نط��ا� مح��دود م��ن ال الوقائي��ة ا�ج��راءات

  .التدابيرمثل ھذه  تخاذالوقت الكافي مع إتاحة ال ،الجمھور لحمايةكافية  تطبيقھا

 توليفات األحداث واإلخفاقات

حيثما تشير نتائج األحكام الھندسية والتقييمات القطعي�ة واالحتمالي�ة لألم�ان إل�ى أن   -٣٢-٥
و ظ��روف مفض��ية إل��ى توليف��ات م��ن األح��داث يمك��ن أن ت��ؤد� إل��ى وق��ائع تش��غيلية منتظ��رة أ

وقوع حوادث، ُتعتبر توليفات األحداث ھذه بمثابة حوادث محتاط لھ�ا ف�ي التص�ميم أو ُت�دَرج 
وق�د  كجزء م�ن ظ�روف تمدي�د التص�ميم، ويعتم�د ذل�ك بش�كل رئيس�ي عل�ى احتم�ال وقوعھ�ا.

ن�ة عواق�ب ألح�داث أخ�رى، مث�ل الفيض�انات الت�ي تعق�ب ال�زالزل. وُتعتَب�ر  تكون أح�داث معيَّ
  ثار المترتبة من ھذا القبيل جزءاً من الحدث البادئ االفتراضي األصلي.اآل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أجل إعادة المحطة إلى حالة مأمونة أو التخفيف من عواق�ب وق�وع ح�ادث، يمك�ن أن تؤخ�ذ ف�ي   ١٥

  إضافية. ةنظماالعتبار قدرات التصميم الكامل للمحطة واالستخدام المؤقت أل
ً ’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ   ١٦ ھ�ذه نش�وء استحال فعلياً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘القضاء عمليا

  روف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.الظ
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٢٦ 

 الفصل المادي واالستقالل في أنظمة األمان :٢١المتطلب رقم 

ً ُيمَن��ع الت��دا�ل ب��ين أنظم��ة األم��ان أو ب��ين العناص��ر ال لنظ��ام م��ا ع��ن طري���  داعم��ة احتياطي��ا
ل ال�وظيفي، واس�تقالل االتص�االت وسائل مثل الفصل المادي، والعزل الكھربائي، واالس�تقال

 (نقل البيانات)، حسب االقتضاء.

تس��ھيل التع��رف عل��ى مع��دات أنظم��ة األم��ان (بم��ا ف��ي ذل��ك الك��ابالت وقن��وات  يل��زم  -٣٣-٥
 األسالك الكھربائية) في المحطة لكل عنصر داعم احتياطياً من عناصر نظام األمان.

 تصنيف األمان :٢٢المتطلب رقم 

د  على أساس وظيفتھا وأھميتھا لألمان. وُتصنَّففردات ذات األھمية لألمان جميع الم ُتحدَّ

أسلوب تصنيف المفردات ذات األھمية لألمان من حي�ث م�دلولھا بالنس�بة في د ستنَ يُ   -٣٤-٥
لألم��ان ف��ي المق��ام األول إل��ى وس��ائل قطعي��ة ُتس��تكَمل عن��د االقت���ا� بوس��ائل احتمالي��ة، م��� 

 :المراعاة الواجبة لعوامل مثل

 وظيفة (وظائف) األمان المطلوب تأديتھا من خالل المفردة؛  (أ)

 عواقب اإلخفاق في تأدية إحدى وظائف األمان؛  (ب)

 التواتر المطلوب أن تؤدي به المفردة إحدى وظائف األمان؛  (ج)

الزمن الذي يعقب أحد األحداث البادئة االفترا��ية وال�ذي يك�ون مطلوب�اً خالل�ه أن   (د)
 إحدى وظائف األمان، أو الفترة التي يحدث فيھا ذلك.تؤدي المفردة 

ويراع��ى أن ي���من التص��ميم من��� أي ت��داخل ب��ين المف��ردات ذات األھمي��ة لألم��ان،   -٣٥-٥
وبخاصة أال ينتشر أي إخفاق للمف�ردات ذات األھمي�ة لألم�ان ف�ي نظ�ام ��من فئ�ة أم�ان أق�ل 

 إلى نظام في فئة أمان أعلى.

ي تؤدي وظائف متع�ددة ف�ي فئ�ة أم�ان تنس�جم م�� أھ�م وظيف�ة وُتصنَّف المعدات الت -٣٦-٥
 تؤديھا المعدات.
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٢٧ 

 موثوقية المفردات ذات األھمية لألمان :٢٣المتطلب رقم 

 تكون موثوقية المفردات ذات األھمية لألمان متناسبة مع مدلولھا بالنسبة لألمان.يلزم أن 

إمكاني�ة اعتم�اد ص�الحية  يراعى في تصميم المفردات ذات األھمية لألم�ان ض�مان  -٣٧-٥
المع��دات وتوري��دھا وتركيبھ��ا وإدخالھ��ا ف��ي الخدم��ة وتش��غيلھا وص��يانتھا لتك��ون ق��ادرة عل��ى 
اس��تيفاء جمي��� الش��روط المنص��و� عليھ��ا ف��ي أس��ا� تص��ميم المف��ردات بق��در ك��اٍف م��ن 

 الموثوقية والفعالية.

واإلخفاق�ات غي�ر وعند اختيار المع�دات� تراع�ى ك�لٍّ م�ن أس�اليب التش�غيل الزائ�ف   -٣٨-٥
وتعطى أفضلية في عملية االختيار للمع�دات الت�ي تكش�ف نم�ط اإلخف�اق عل�ى نح�و  المأمونة.

 يمكن التنبؤ به وبشكل ظاھر والتي يسھل بفضل تصميمھا إصالحھا أو استبدالھا.

 األعطال الناتجة عن سبب مشترك  :٢٤المتطلب رقم 

الت األعط�ال الناتج�ة ع�ن س�بب مش�ترك ي تصميم المعدات االعتب�ار الواج�ب الحتم�اى فيول
في المفردات ذات األھمية لألمان، وذلك بھدف تحديد الكيفية التي يتعين بھا تطبيق مفاھيم 

  التنوع والدعم االحتياطي والفصل المادي واالستقالل الوظيفي لتحقيق الموثوقية الالزمة.

 معيار العطل المفرد :٢٥المتطلب رقم 

  مفرد لكل فئة أمان ُمدَرجة في تصميم المحطةمعيار العطل ال يطبَّق

 معيار العطل المف�ردُيعتَبر اإلجراء الزائف بمثابة أحد أشكال األعطال عند تطبيق  -٣٩-٥

 على فئة لألمان أو نظام لألمان. ١٧

ل أحد المكون�ات الخامل�ة� إال إذا تض�مَّن ى فيولو  -٤٠-٥ ي التصميم االعتبار الواجب لتعطُّ
ح تحليل العطل ال �ل ذل�ك المك�ون غي�ر م�رجَّ مفرد تبريراً بمستوى عاٍل من الثقة يفيد بأن تعطُّ

 للغاية وأن وظيفته ستظل غير متأثرة بالحادث البادئ االفتراضي.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المف��رد ھ��و عط��ل ي��ؤدي إل��ى فق��دان ق��درة أح��د األنظم��ة أو المكون��ات عل��ى تأدي��ة وظيف��ة  العط��ل  ١٧

ي�ار ومعيار العط�ل المف�رد ھ�و مع (وظائف) األمان المقصودة منھا وأي عطل أو أعطال مترتبة تنتج عن ذلك.
  (أو شرط) ينطبق على نظام ما بحيث يكون قادراً بالضرورة على تأدية مھمته في حالة وجود أي عطل مفرد.
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٢٨ 

 التصميم المأمون في حاالت األعطال :٢٦المتطلب رقم 

ظمة ضمن تصميم األن ،حسب االقتضاء ،ج مفھوم التصميم المأمون في حاالت األعطالدمّ يُ 
 والمكونات ذات األھمية لألمان.

م األنظمة والمكونات ذات األھمية لألمان بغرض تحقيق السلوك المأمون ف�ي تُ   -٤١-٥ صمَّ
�ل إح�دى س�مات ال�دعم أداء  لھ�ا أو تعطُّ حالة األعطال، حس�ب االقتض�اء، بحي�� ال يمن�� تعطُّ

 وظيفة األمان المقصودة.

 أنظمة خدمات الدعم :٢٧المتطلب رقم 

ل ج��زءاً م��ن أح��د األنظم��ة ذات أنظم�� ة خ��دمات ال��دعم الت��ي تكف��ل قا�لي��ة تش��غيل م���دات تش��كِّ
 األھمية لألمان ُتصنَّف وفقاً لذلك.

تك��ون عناص��ر الموثوقي��ة وال��دعم االحتي��اطي والتن��و� واالس��تق�ل فيم��ا يل��زم أن  -٤٢-٥
ناس�بة م�� يخص أنظمة خدمات الدعم، وتوفير س�مات لعزلھ�ا والختب�ار ق�درتھا الوظيفي�ة، مت

 لألمان.الجاري دعمه بالنسبة أھمية النظام 

�ل أح�د أنظم�ة خ�دمات ال�دعم أن يك�ون ق�ادراً ف�ي وق�ت واح�د عل�ى   -٤٣-٥ وال ُيسَمح لتعطُّ
التأثير على أجزاء داعمة احتياطي�اً م�ن نظ�ام لألم�ان أو نظ�ام ي��دي وظ�ائف أم�ان متنوع�ة، 

  تصلة باألمان.وإضعاف قدرة ھذه األنظمة على الوفاء بوظائفھا الم

 : الحدود والشروط التشغيلية الالزمة للتشغيل المأمون٢٨المتطلب رقم 

ضع التصميم مجموعة من الحدود والشروط التشغيلية الالزمة م�ن أج�ل التش�غيل لزم أن يي
 المأمون لمحطة القوى النووية.

ف��ي  تش��مل المتطلب��ات والح��دود والش��روط التش��غيلية المنص��وص عليھ��ايراع��ى أن  -٤٤-٥
(الص�يغة المنقَّح�ة  SSR-2/2الع�دد  ف�ي ٦المتطلب رق�م تصميم محطة القوى النووية ما يلي (

Rev. 1( " أم��ان محط��ات الق��وى م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة بعن��وان
 ):]٤[ "التشغيلوالنووية: اإلدخال في الخدمة 

 حدود األمان؛  (أ)
دة ألنظمة األمان  (ب)  ؛األُُطر المحدِّ
 ؛العادي حدود وشروط التشغيل  (ج)
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٢٩ 

قيود أنظمة المراقبة والقيود اإلجرائية المتعلقة بمتغيرات العمليات والمعالم المھم�ة   (د)
 األخرى؛

متطلبات المراقبة والصيانة واالختبار والتفتيش الخاصة بالمحطة لضمان أن تعمل   (ھـ)
م، بم��ا يحق��ق االمتث��ال الھياك��ل واألنظم��ة والمكون��ات بالش��كل المقص��ود ف��ي التص��مي

للمتطل��ب الخ��اص بالتحس��ين األمث��ل ع��ن طري��ق الحف��اظ عل��ى مخ��اطر اإلش��عا� 
 منخفضة إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه؛

التكوين��ات التش��غيلية المح��ددة، بم��ا ف��ي ذل��ك القي��ود التش��غيلية ف��ي حال��ة ع��دم ت��وفُّر   (و)
 أنظمة أمان أو أنظمة ذات صلة باألمان؛

بما في ذلك أوقات استكمال اإلجراءات المتخذة استجابًة لالنحرافات  بيانات العمل،  (ز)
 عن الحدود والشروط التشغيلية.

 التصميم من أجل التشغيل المأمون على مدى العمر التشغيلي للمحطة

مع�اير� وا�ت��ار وص�يا�ة و�ص��� واس�ت�دال وفح�� ورص�د المف�ردات  :٢٩المتطلب رقم 
 ذات األھمية لألمان

م التُ  مف���ردات ذات األھمي���ة ألم���ان محط���ة ال����وى ال�ووي���ة �حي���� يم����ن معايرتھ���ا أو ص���مَّ
ا�ت�ارھ��ا أو ص��يا�تھا أو �ص���حھا أو اس��ت�دالھا وفحص��ھا ورص��دھا عل��ى ال�ح��و المطل��وب 
لضمان قدرتھا على تأدية وظائفھا والحفاظ على س��متھا ف�ي جمي�� األوض�ا� الم�ص�و� 

 عليھا في أساس تصميمھا.

��ط المحط��ة تيس��ير أنش��طة المع��ايرة أو االختب��ار أو الص��يانة أو يراع��ى ف��ي م  -٤٥-٥ خطَّ
اإلص��ال� أو االس���تبدال والفح���ص والرص��د، وإمكاني���ة القي���ام بھ��ا وفق���اً للق���وانين والمع���ايير 

تكون مثل ھ�ذه األنش�طة متناس�بة م�� أھمي�ة وظ�ائف يلزم أن و الوطنية والدولية ذات الصلة.
دون تع�ري� الع�املين ل�ش�عا� بش�كل  االض�طال� بھ�ا أن ي�تماألمان المطلوب القي�ام بھ�ا، و

ر.  غير مبرَّ

ط -٤٦-٥ تشغيل  صيانة مفردات ذات أھمية لألمان أثناء أو و اختبارأ لمعايرة وحيثما يخطَّ
م، القوى أداء  موثوقي�ة دون التقلي�ل بدرج�ة كبي�رة م�ن ھذه المھام لتأدية المعنية األنظمة ُتصمَّ

لتص��ميم ترتيب��ات لمع��ايرة أو اختب��ار أو ص��يانة أو إص��ال� أو وُت��دَرج ف��ي ا وظ��ائف األم��ان.
استبدال أو فحص المفردات ذات األھمية لألمان أثناء اإلغالق، بحيث يمكن تأدية ھذه المھام 

 أداء وظائف األمان. موثوقية دون التقليل بدرجة كبيرة من

ر تصميم مفردة ذات أھمية لألمان بحيث تكون قابل�ة  -٤٧-٥ لالختب�ار أو الفح�ص وإذا تعذَّ
مأو الرصد إلى المدى المرغوب فيه،    مبرر تقني قوي يشتمل على النھج التالي: ُيقدَّ
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٣٠ 

د أساليب بديلة و/أو غير مباشرة مثَبت�ة أخ�رى، مث�ل إج�راء اختب�ارات لمراقب�ة   (أ) ُتحدَّ
 مفردات مرجعية أو استخدام أساليب حسابية تم التحقُّق والتثبُّت من صحتھا؛

َخ�ذ احتياط�ات مناس�بة أخ�رى للتع�وي� ع�ن أي تطبَّ   (ب) ق ھ�وام� أم�ان تحفُّظي�ة أو ُتتَّ
 إخفاقات غير منتظرة يمكن حدوثھا.

 المفردات ذات األھمية لألماناعتماد صالحية  :٣٠المتطلب رقم 

���ذ برن���ام� العتم���اد ص���الحية  بھ���دف التحقُّ���� م���ن أن  المف���ردات ذات األھمي���ة لألم���انُيَنفَّ
ھمي���ة لألم���ان ف���ي محط���ة الق���وى النووي���ة ق���ادرة عل���ى تأدي���ة وظائفھ���ا المف���ردات ذات األ

المقص��ودة عن��د ال���رورة� وف��ي الظ��روف البيئي��ة ال���ائدة� ط��وال عم��ر تص��ميمھا� م��� 
 المراعاة الواجبة لظروف المحطة أثناء عمليتي الصيانة واالختبار.

ردات ذات الظ��رو� البي�ي��ة الت��ي تراع��� ف��ي برن��امج اعتم��اد ص���حية المف��تش��مل   -٤٨-٥
األھمية لألمان في محطة القوى النووية االخت�ف�ات ف�ي الظ�رو� البي�ي�ة المحيط�ة المتوقع�ة 

 في أساس تصميم المحطة.

مراع��اة ت���ثيرات  المف��ردات ذات األھمي��ة لألم��انيش��مل برن��امج اعتم��اد ص���حية و  -٤٩-٥
عيع أو الرطوب��ة أو التق��ادم الت��ي تس��بِّبھا العوام��ل البي�ي��ة (مث��ل ظ��رو� االھت��زازات أو التش��

وعن��دما  للمف��ردات ذات األھمي��ة لألم��ان. ةالمتوقع�� فت��رة الخدم��ةدرج��ة الح��رارة) عل��� م��دى 
أن منھ��ا ألح��دا� خارجي��ة طبيعي��ة ويك��ون مطلوب��اً  المف��ردات ذات األھمي��ة لألم��انتتع��ر� 

رت���دي إح��دى وظ��ا�� األم��ان أثن��اء أو ف��ي أعق��اب مث��ل ھ��ذا الح��د�،  برن��امج اعتم��اد  ُيك��رِّ
عل��� الخ��ارجي حية بالق��در الممك��ن عملي��اً الظ��رو� الت��ي يفر���ھا الح��د� الطبيع��ي الص���

 المفردات ذات األھمية لألمان، إما عن طريق االختبار أو التحليل أو مزيج من االثنين معاً.

ُت��دَرج ف��ي برن��امج اعتم��اد الص���حية أي ظ��رو� بي�ي��ة ق��د تك��ون متوقع��ة منطقي��اً و -٥٠-٥
تش���يلية مح��ددة، كم��ا ف��ي االختب��ارات الدوري��ة لمع��دل تس��رب  ويمك��ن أن تنش��� ف��ي ح��االت

 االحتواء.

 إدارة التقادم :٣١المتطلب رقم 

د ھ�وام�  وُتوفَّر عمر تصميم المفردات ذات األھمية لألمان في محطة القوى النووية. ُيحدَّ
منا����بة ف���ي التص���ميم ت���ولي االعتب���ار الواج���ب ل�لي���ات ذات الص���لة بالتق���ادم والتقص���ف 

تروني والبِل��ى الت��دريجي واحتم��االت الت��دھور المتص��لة ب��ال�مر� وذل��� ل���مان ق��درة الني��و
 المفردات ذات األھمية لألمان على تأدية وظائفھا الالزمة لألمان طوال عمر تصميمھا.



31

 

٣١ 

ي تصميم محطة القوى النووية االعتبار الواجب لتأثيرات التقادم والِبلى ف�ي ى فيول -٥١-٥
ة التي يقيَّد فيھا أحد المكونات، بما في ذلك حاالت االختبار والص�يانة جميع الحاالت التشغيلي

وانقط��اع الص��يانة وح��االت المحط��ة أثن��اء ح��دث ب��اد� افتراض��ي وحاالتھ��ا عق��ب مث��ل ھ��ذا 
 الحدث.

وُتتََّخذ ترتيبات للرصد واالختبار وأخذ العينات والتفتيش، وذلك بھدف تقي�يم �لي�ات  -٥٢-٥
حلة التصميم والمساعدة على تحديد الس�لوك �ي�ر المتوق�ع للمحط�ة أو التقادم المتوقعة في مر

  التدھور الذي قد يحدث في أثناء الخدمة.

 العوامل البشرية

ل :٣٢المتطلب رقم   التصميم بغرض تحقيق األداء األمثل للمشغِّ

ُتدَرج في مرحلة مبكرة من عملية تص�ميم محط�ة الق�و� ال�ووي�ة درا��ة م�ھ�ي�ة للعوام�ل 
ية، بم��ا ف��ي �ل��� الص��لة ب��ين ا�����ان وا�ل��ة، وي���تمر �ل��� ط��وال عملي��ة التص��ميم البش��ر

 بأكملھا.

يعيِّن تصميم محطة القوى النووية الحد األدنى لعدد موظفي التشغيل المطلوبين من  -٥٣-٥
 أجل تأدية جميع العمليات المتزامنة الالزمة للوصول بالمحطة إلى حالة مأمونة.

محط��ات مماثل��ة مم��ن ف��ي يمك��ن عملي��اً إش��راك م��وظفي التش��غيل  بق��در م��ايراع��ى و -٥٤-٥
مة، وذل�ك م�ن للضلوع خبرة تشغيلية اكتسبوا  في عملية التصميم التي تجريھ�ا الجھ�ة المص�مِّ

أجل ضمان إيالء االعتبار في أقرب وقت ممك�ن م�ن ھ�ذ� العملي�ة لتش�غيل وص�يانة المع�دات 
 في المستقبل.

أن تأدي�ة مھ�امھم، وف�ي غيل ف�ي الوف�اء بمس��ولياتھم وويدعم التصميم موظفي التش� -٥٥-٥
ت��ولي عملي��ة يراع��ى أن و ت��أثيرات األخط��اء التش��غيلية عل��ى األم��ان.احتم��االت ويح��د م��ن 
ط الخاص بالمحطة وبالمعدات، ول�ج�راءات، بم�ا ف�ي ذل�ك  عتبار الواجبالتصميم اال للمخطَّ

، في جمي�ع وظفي التشغيل والمحطةإجراءات الصيانة والتفتيش، وذلك لتسھيل التفاعل بين م
 .حاالت المحطة

م  -٥٦-٥ لين معلوم��ات ش��املة ولك��ن  وُتص��مَّ الص��لة ب��ين ا�نس��ان وا�ل��ة بحي��ث ت��وفِّر للمش��غِّ
. يمك��ن ال��تحكم فيھ��ا بس��ھولة، وذل��ك وفق��اً لتوقيت��ات اتخ��اذ الق��رارات وا�ج��راءات الض��رورية

م ببساطة وبشكل ال لبس فيه المعلومات الالزمتُ و ل كي يتخذقدَّ  .بالتصرف قرارات ة للمشغِّ
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٣٢ 

دو -٥٧-٥ ل بالمعلومات الالزمة لما يلي: ُيزوَّ  المشغِّ

 ؛ظرفتقييم الحالة العامة للمحطة في أي   (أ)
ن��ة بش��أن المع��الم المرتبط��ة بأنظم��ة ومع��دات   (ب) تش��غيل المحط��ة ض��من الح��دود المعيَّ

 المحطة (الحدود والشروط التشغيلية)؛
د من ال  (ج) بدء تلقائياً في اتخاذ إجراءات األمان الالزمة لتشغيل أنظمة األمان عند التأكُّ

 الحاجة، ومن تأدية األنظمة ذات الصلة لوظائفھا على النحو المقصود؛
تحدي�د م��د� الحاج�ة إل��ى ب�دء التش��غيل الي�دوي إلج��راءات األم�ان المح��دد� وتوقي��ت   (د)

 .على حد سواء ذلك

ل، وذل�ك م�ع المراع�ا� ويراعى في التص�ميم تعزي�ز ف�  -٥٨-٥ رص نج�اح إج�راءات المش�غِّ
الواجبة للوقت المتاح من أجل التصرف والشروط المتوقعة والمطالب النفسية الت�ي يفرض�ھا 

ل.   الموقف على المشغِّ

ل في غضون مھلة زمنية قص�ير� عن�د ويتم إبقاء   -٥٩-٥ ل من قَِبل المشغِّ الحاجة إلى التدخُّ
ولديه الوقت الكافي تخاذ قرار الالوقت الكافي أن المشّغل لديه  التأكد منأدنى حد ممكن، مع 

 لتصرف.ل

ويراعى في التصميم أن يضمن، ف�ي أعق�اب ح�د� ي��ثر عل�ى المحط�ة، أال ت��دي  -٦٠-٥
الظروف البيئية في غرفة التحكم أو غرفة التحكم التكميلي وفي األماكن الواقعة على طري�� 

 المساس بحماية وأمان موظفي التشغيل. الوصول لغرفة التحكم التكميلي إلى

م -٦١-٥ أماكن العم�ل وبيئ�ة العم�ل لم�وظفي التش�غيل وفق�اً لمف�ا�يم �ندس�ة ظ�روف  وُتصمَّ
 العمل.

��ت، بم��ا ف��ي ذل��ك ع��ن طري���   -٦٢-٥ وُت��دَرج ف��ي المراح��ل المناس��بة عمليت��ا التحقُّ��� والتثبُّ
��د م��ن تحدي��د اس��تخدام أجھ��ز� المحاك��ا�، م��ن الس��مات المتعلق��ة بالعوام��ل ال بش��رية، وذل��ك للتأكُّ

ل وإمكان تأديتھا بشكل صحيح.  اإلجراءات الالزمة من قَِبل المشغِّ

 اعتبارات أخرى خاصة بالتصميم

أنظم��ة األم��ان� وس��مات األم��ان الخاص��ة بظ��روف تمدي��د التص��ميم� ف��ي  :٣٣المتط���� رق��م 
 وحدات محطات القوى النووية المتعددة الوحدات 

 ك�ونتو بھ�ا الخاص�ة ماناأل أنظمةالوحدات  متعددةحطة قوى نووية في م وحدة كلتكون ل
 .التصميم تمديد بظروف لخاصةا سماتھا ھاديل
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٣٣ 

 ب�ين الترابطب� س�م�وس�ا�ل ت تؤخذ بعين االعتبار في التصميم ،ماناأل تعزيززيادة ل  -٦٣-٥
  ات.وحدمحطات القوى النووية المتعددة ال وحدات

 حتوي على مواد انشطارية أو مواد مشعةاألنظمة التي ت :٣٤المتطلب رقم 

م جميع األنظمة في محطة القوى النووية التي يمكن أن تحتوي عل�ى م�واد انش�طارية  ُتصمَّ
منع وقوع أحداث قد ت��دي إل�ى انبع�اث م�واد  أو مواد مشعة بحيث تتحقق األھداف التالية:

رة المفرط�ة؛ وض�مان مشعة في البيئة ال تخضع لضوابط؛ ومنع الحرجية الَعَرض�ية والح�را
أن تبقى االنبعا��ات المش�عة دون الح�دود الم�أذون بھ�ا فيم�ا يتعل�ق بالتص�ريفات ف�ي ح�االت 
التشغيل العادي ودون الحدود المقبولة في ظروف الحوادث، وأن تظل منخفضة إلى أقل ما 

 يمكن تحقيقه في حدود المعقول؛ وتيسير التخفيف من العواقب اإلشعاعية للحوادث.

محط��ات الق��وى النووي��ة المس��تخدمة ف��ي التولي��د المش��تر� للح��رارة  :٣٥ل��ب رق��م المتط
 والقوى أو توليد الحرارة أو تحلية المياه

م محطات الق�وى النووي�ة المقرون�ة بوح�دات الس�تخدام الح�رارة (كم�ا ف�ي حال�ة تدفئ�ة  ُتصمَّ
ت المش�عة م�ن المدن) و/أو وح�دات لتحلي�ة المي�اه بحي�ث تمن�ع العملي�ات الت�ي تنق�ل النوي�دا

المحطة النووية إلى وحدة التحلية أو وحدة تدفئة المدن في ظل ظروف الح�االت التش�غيلية 
 وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

 طرق النجاة من المحطة :٣٦المتطلب رقم 

د محطة القوى النووية بعدد كاٍف م�ن ط�رق النج�اة المعلّم�ة بوض�و� وبص�ورة دائم�ة،  تزوَّ
ءة وتھوية يعّول عليھما في حالة الطوارئ، باإلضافة إل�ى الخ�دمات األخ�رى مع توفير إضا

  الضرورية لالستخدام المأمون لطرق النجاة ھذه.

تس��توفي ط��رق النج��اة م��ن محط��ة الق��وى النووي��ة المتطلب��ات الوطني��ة يراع��ى أن   -٦٤-٥
طلب�ات الوطني�ة والدولية ذات الصلة بتقسيم المناطق ا�ش�عاعية والوقاي�ة م�ن الحرا��ق، والمت

 ذات الصلة باألمان الصناعي وأمن المحطات.

من أماكن العمل والمناطق للخروج ويكون واحد على األقل من طرق النجاة متاحاً  -٦٥-٥
تولي��ات م�ن األح�داث الت�ي تراع�ى ���ر المشغولة األخرى عقب حدث داخلي أو خ�ارجي أو 

 في التصميم.
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٣٤ 

 المحطة أنظمة االتصاالت في :٣٧المتطلب رقم 

وسائل فعالة لالتصال في جميع أنحاء محطة القوى النووية من أج�ل تيس�ير التش�غيل  ُتوفَّر
المأمون في جميع أشكال التشغيل الع�ادي، وك�ي تك�ون متاح�ة لالس�تخدام بع�د ك�ل األح�داث 

 البادئة االفتراضية وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

تص�ال منا��بة لك�ي يت��نى تق�ديم تح�ذيرات وإرش�ادات أنظمة إنذار وو��ائل ا ُتوفَّر  -٦٦-٥
ل�مي��ع ا�ش��خاص المتوا���دي� ف��ي محط��ة الق��وى النووي��ة وف��ي الموق��ع، وذل��� ف��ي الح��االت 

 التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

ت�يئ��ة و���ائل منا���بة ومتنو���ة لالتص��االت الال�م��ة م��� أ���ل ا�م��ا�، وذل���  وت��تم -٦٧-٥
م�ع ال���ات لغ�ر� االتص�ال و ،النووية وفي المنطقة الم��اور� مباش�ر�ً  داخل محطة القوى

 ذات الصلة خارج الموقع.

 التحكم في الوصول إلى المحطة :٣٨المتطلب رقم 

عزل محط�ة الق�وى النووي�ة ع�ن محيطھ�ا بمخط�ط مناس�ب للعناص�ر الھيكلي�ة المختلف�ة  يتم
 بحيث يمكن التحكم في الوصول إليھا.

ط الموقع لل�تحكم ف�ي الوص�ول إل�ى محط�ة تيبات في تصميم ُتتََّخذ تر -٦٨-٥ المباني ومخطَّ
الق��وى النووي��ة م��� قَِب��ل م��وظفي التش��غيل و/أو �غ��را� الم���دات، بم��ا ف��ي ذل��� ا�ف��راد 
والمركبات في حاالت التصدي للطوارئ، مع إيالء اھتمام خاص لدرء مخاطر الدخول غير 

ح به لألشخاص والبضائع إلى المحطة.  المصرَّ

ح ب�ه إل�ى المف�ردات ذات األھمي�ة لألم�ان أو  :٣٩المتطل�ب رق�م  من�ع الوص�ول غي�ر المص�رَّ
 التدخل فيھا 

ح به إلى  الوصولمنع يُ  ل في المفردات ذات األھمية لألمانغير المصرَّ ، بم�ا ف�ي ھ�اأو التدخُّ
  ذلك األجھزة والبرامج الحاسوبية.

  مانمنع التفاعالت الضارة لألنظمة ذات األھمية لأل :٤٠المتطلب رقم 

احتماالت التف�اعالت الض�ارة لألنظم�ة ذات األھمي�ة لألم�ان ف�ي محط�ة الق�وى النووي�ة  ُتقيَّم
 تأثيرات أي تفاعالت ضارة. وُتمَنعوالتي قد يكون مطلوباً أن تعمل في وقت واحد، 
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 ي���ولىعن��د تحلي��ل احتم���االت التف��اعالت الض���ارة ل�نظم��ة ذات األ�مي���ة ل�م��ان،  -٦٩-٥
والتأثيرات المحتملة لتش�غيل أو ��وء تش�غيل أو اخ�تالل  ،للترابطات الماديةاالعتبار الواجب 

أحد األنظمة عل�ى الظ�روف البي�ي�ة المحلي�ة ألنظم�ة أ�ا��ية أخ�ر�، وذل�� لض�مان أال ت��ثر 
��رات ف��ي الظ��روف البي�ي��ة عل��ى موثوقي��ة األنظم��ة أو المكون��ات ف��ي أداء وظا�فھ��ا عل��ى  التغيُّ

 النحو المنشود.

ھم��ا موّص��ل يل��ة وج��ود نظ��امين مھم��ين ل�م��ان ي���تخدمان ما�ع��اً للتبري��د كلوف��ي حا -٧٠-٥
إما تصميم كال النظ�امين لتحّم�ل  يراعىباآلخر ويعمل كلٌّ منھما بضغط مختلف عن اآلخر، 

الض��غط األعل��ى، أو اتخ��اذ ترتيب��ات تح��ول دون تج��او� الض��غط التص��ميمي للنظ��ام العام��ل 
  بضغط أدنى.

 ت بين شبكة القوى الكھربائية والمحطةالتفاعال :٤١المتطلب رقم 

يكون األداء ال�و�يفي للمف�ردات ذات األ�مي�ة ل�م�ان ف�ي محط�ة الق�وى النووي�ة ُيتجنَّب أن 
عرضة للخطر بسبب حدوث اضطرابات في شبكة القوى الكھربائية، بما في ذل�� التغيُّ�رات 

دات الخاصة بإمدادات الشب  كة.المتوقعة في القدرة الفلطية والتردُّ

 تحليل األمان

 تحليل أمان تصميم المحطة :٤٢المتطلب رقم 

ُيجرى تحليل ألمان تصميم محطة القوى النووية تطبَّق فيه أساليب كلٍّ من التحليل القطع�ي 
واالحتمالي للتمكُّن من تقييم وتقدير التحديات التي تواجه األم�ان ف�ي مختل�� فئ�ات ح�االت 

  المحطة.

��د م��ن أ���ا� تص��ميم المف��ردات ذات األ�مي��ة عل��ى أ���ا� تحلي��ل األ -٧١-٥ م��ان، ي��تم التأكُّ
أن محط��ة الق��و� التأك��د م��ن  وي��تم ١٨ل�م��ان وِص��التھا باألح��داث الباد���ة وت�ل���ل األح��داث

النووي��ة كم��ا ت��م تص��ميمھا ق��ادرة عل��ى االمتث��ال لح��دود التص��ريفات الم��أذون بھ��ا فيم��ا يتعل��ق 
لحاالت التشغيلية، وأنھا قادرة على ا��تيفاء باالنبعاثات المشعة ولحدود الجرعات في جميع ا

 الحدود المقبولة للظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

 ر تحليل األمان ضمانات بأنه تم تنفيذ الدفاع في العمق عند تصميم المحطة.يوفِّ و -٧٢-٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم��ان لمتطلب��ات المتعلق��ة بتقي��يم ] تحدي��ًدا ل٢) [Rev. 1(الص��يغة المنقَّح��ة  GSR Part 4يتض��مَّن الع��دد   ١٨

  .المرافق واألنشطة
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٣٦ 

د ر تحليل األمان ضمانات بأنه تم إيالء االعتبار الكافي ألوجه ع�دم الت�يقُّن عن�يوفِّ و -٧٣-٥
 ١٩الھاوي��ة حاف��ة كافي��ة لتجن��ب ت��أثيرات ھ��وام� تت��وفر هأن�� خصوص��او، تص��ميم المحط��ة

 .ةالكبيرالمبكرة أو االنبعاثات المشعة  المشعة نبعاثاتواال

تحديث مدى انطباق االفتراضات التحليلية وأس�اليب ودرج�ة ال�تحفظ الت�ي ويراعى  -٧٤-٥
التصميم الح�الي أو التص�ميم كم�ا  اسُتخِدمت في تصميم المحطة والتحقق من ذلك فيما يخص

 ُوِضع.

 النھج القطعي

 يوفر التحليل القطعي لألمان جوانب معيَّنة أھمھا ما يلي: -٧٥-٥

 وضع وتأكيد أسس التصميم الخاصة بجميع المفردات ذات األھمية لألمان؛  (أ)
 توصيف األحداث البادئة االفتراضية المناسبة لموقع وتصميم المحطة؛  (ب)
ل وتقييم تسلس�ل األح�داث ال�ذ� ين�تج ع�ن أح�داث بادئ�ة افتراض�ية، للتأك�د م�ن تحلي  (ج)

 متطلبات التأھيل؛
 والح�دودلجرعات، احدود التصميم، و، وحدود القبولبمعايير مقارنة نتائج التحليل   (د)

 ؛ألغراض الوقاية من اإلشعاعات مقبولةال
ث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم الح��وادوأن إدارة الوق��ائع التش��غيلية المنتظ��رة إظھ��ار   (ھـ)

ممكنة من خالل اتخاذ إجراءات األم�ان الخاص�ة بالتش�غيل التلق�ائي ألنظم�ة األم�ان 
ل  ؛فضالً عن اإلجراءات المنصوص عليھا من قَِبل المشغِّ

أن إدارة ظروف تمديد التصميم ممكن�ة م�ن خ�الل التش�غيل التلق�ائي ألنظم�ة إظھار   (و)
ل.األمان واستخدام سمات األمان ف   ضالً عن اإلجراءات المتوقعة من قَِبل المشغِّ

 النھج االحتمالي

م�ا يخ�ص يي التصميم االعتبار الواج�ب للتحلي�ل االحتم�الي ألم�ان المحط�ة فى فيول -٧٦-٥
جميع حاالت المحطة، بما في ذلك اإلغالق، مع اإلشارة بوجه بشأن جميع أساليب التشغيل و

 خاص إلى ما يلي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووي�ة، ھ�و حال�ة س�لوك ش�اذ بش�دة ف�ي المحط�ة ي�نجم ع�ن ، ف�ي محط�ة الق�وى الن‘تأثير حافة الھاوي�ة’  ١٩

انتقال مفاجئ من إحدى حاالت المحطة إلى حالة أخ�رى بع�د ح�دوث انح�راف طفي�ف ف�ي أح�د مع�الم المحط�ة، 
  .بالتالي تباين كبير مفاجئ في أوضاع المحطة استجابًة الختالف طفيف في أحد المدخالتفيحدث 
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٣٧ 

ن��ة أو البرھن��ة عل��ى أن��  (أ) ه ت��م التوص��ل إل��ى تص��ميم مت��وازن بحي��ث ال تس��ھم س��مة معيَّ
حدث بادئ افتراضي معيَّن إسھاماً كبيراً بشكل غير متناسب أو غير مؤكد إلى حد 
كبي��ر ف��ي المخ��اطر الش��املة، وأن مس��تويات ال��دفاع ف��ي العم��� مس��تقلة إل��ى الح��د 

 ً  ،الممكن عمليا
االنحرافات الطفيفة لتي يمكن أن تؤدي فيھا الحاالت اتوفير تأكيدات بأنه سيتم منع   (ب)

ف���ي مع���الم المحط���ة إل���ى اختالف���ات كبي���رة ف���ي ظ���روف المحط���ة (ت���أثيرات حاف���ة 
 ؛٢٠الھاوية)

 مقارنة نتائج التحليل بمعايير قبول المخاطر حيثما يكون قد تم تحديد ھذه المعايير.  (ج)

  

 للمحطة محددة أنظمة تصميم  -٦

 به قلب المفاعل والسمات المرتبطة

عات الوقود :٤٣المتطلب رقم   أداء عناصر ومجمَّ

م عناص��ر ومجمع��ات الوق��ود ف��ي محط��ة ال���و� النووي��ة بحي��ث تح��افظ عل��� س��المتھا  ُتص��مَّ
ل بشكل ُمرٍض مستويات اإلشعاع المتوقعة وغيرھا من الظ�رو� ف�ي قل�ب  الھيكلية، وتتحمَّ

 في الحاالت التشغيلية. المفاعل، فضالً عن جميع عمليات التدھور التي يمكن أن تحدث

  :تشمل عمليات التدھور التي ينبغي النظر فيھا تلك الناشئة عما يلي -١-٦
  التوسع والتشوه بشكل متفاوت؛  —
د  —   ؛ الضغط الخارجي للمبرِّ
الض��غط ال��داخلي ا�ض��افي بس��بب ن��واتج االنش��طار وت��راكم الھلي��وم ف��ي   —

  عناصر الوقود؛
  مجمع الوقود؛ تشعيع الوقود والمواد األخرى في  —
  التغيُّرات في الضغط والحرارة نتيجة التغيُّرات في متطلبات القوى؛  —
  التأثيرات الكيميائية؛  —
التحميل الثابت والديناميكي، بما في ذلك االھتزازات الت�ي يس�بِّبھا الت�دف�   —

  واالھتزازات الميكانيكية؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لق�وى النووي�ة، ھ�و حال�ة س�لوك ش�اذ بش�دة ف�ي المحط�ة ي�نجم ع�ن ، في محط�ة ا‘تأثير حافة الھاوية’  ٢٠

انتقال مفاجئ من إحدى حاالت المحطة إلى حالة أخ�رى بع�د ح�دوث انح�راف طفي�ف ف�ي أح�د مع�الم المحط�ة، 
  بالتالي تباين كبير مفاجئ في أوضاع المحطة استجابًة الختالف طفيف في أحد المدخالت.فيحدث 
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٣٨ 

ي��نجم ع��ن االختالف��ات ف��ي األداء م��ن حي��ث نق��ل الح��رارة بم��ا يمك��ن أن   —
  تشوھات أو تأثيرات كيميائية.

 .في الحساب أوجه عدم التيقُّن في البيانات وفي العمليات الحسابية وفي التصنيع وتدُخل

المس�تَمدة  وتشمل حدود تصميم الوقود حدود التسرب المسموح به لنواتج االنشطار -٢-٦
 اسباً لالستخدام المستمر.، في الوقائع التشغيلية المنتظرة بحيث يبقى الوقود منمن الوقود

��ل األحم��ال والض��غوط و -٣-٦ تك��ون عناص��ر الوق��ود ومجمع��ات الوق��ود ق��ادرة عل��ى تحمُّ
 المرتبطة بمناولة الوقود.

 القدرة الھيكلية لقلب المفاعل :٤٤المتطلب رقم 

م عناصر الوقود ومجمعات الوقود وھياكلھا الداعمة في محطة الق�و� النووي�ة بحي��  ُتصمَّ
لح��االت التش��غيلية وف��ي ال���رو� ا����ر� المفض��ية إل��ى وق��و� ح��واد� �ي��ر ي��تم، ف��ي ا
، االحتف��ا� بنس��ق ھندس��ي يس��م� بتبري��د ك��اٍ�، وبحي��� ال يع��اق إد���ال العنيف��ةالح��واد� 

 قضبان التحكم.

 التحكم في قلب المفاعل :٤٥المتطلب رقم 

الت قل��ب الت��ي يمك��ن أن تنش��� ف��ي أي حال��ة م��ن ح��ا ،تو�يع��ات ت��دفُّق النيوترون��اتتك��ون 
المفاعل في محطة الق�و� النووي�ة، بم�ا فيھ�ا الح�االت الناش��ة بع�د ا����ق وأ�ن�ا� أو بع�د 
د ب�الوقود، والح�االت الناش��ة ع�ن الوق�ا�ع التش�غيلية المنت��رة وع�ن ال��رو�  إعادة الت��وُّ
 المفضية إلى وق�و� ح�واد� بم�ا ال ينط�وي عل�ى ت�دھور قل�ب المفاع�ل، مس�تقرة بطبيعتھ�ا.

قلي��ل م��ن المطال��ب المنش��ودة م��ن ن���ام ال��تحكم للحف��ا� عل��ى أش��كال ومس��تويات الت وي��تم
 واستقرار تدفق النيوترونات ضمن حدود التصميم المعيَّن في جميع الحاالت التشغيلية.

الوس��ائل الكافي��ة للكش��ف ع��ن توزيع�ات ت��دفُّق النيوترون��ات ف��ي قل��ب المفاع��ل  ُت�وفَّر -٤-٦
ضمان عدم وجود مناطق ف�ي القل�ب يمك�ن فيھ�ا تج�اُوز  والتغييرات التي تطرأ عليھا لغرض

  حدود التصميم.

 ،ويولى االعتبار الواجب، عند تص�ميم أجھ�زة ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة، لح�االت الِبل�ى -٥-٦
 وتأثيرات التشعيع، مثل احتراق الوقود والتغييرات في الخواص الفيزيائية وتوليد الغاز.

لي��ة اإليجابي��ة ومع��دل تزاي��دھا عب��ر اإلدراج ف��ي وي��تم تقيي��د أقص��ى درج��ة للتفاع -٦-٦
الحاالت التشغيلية وظروف الحوادث التي ال تنطوي على تدھور قلب المفاعل، أو التعويض 
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٣٩ 

عنھا بھدف الحيلولة دون أي إخفاق ناتج لحدود ضغط أنظمة مواد تبري�د المفاع�ل، والحف�اظ 
 على قدرة التبريد، ومنع أي ضرر جسيم في قلب المفاعل.

 إغالق المفاعل :٤٦لمتطلب رقم ا

الوسائل الالزمة لض�ما� و��و� ق��ر� عل�ى إغ�الق مفاع�ل محط�ة الق�و� ال�ووي�ة ف�ي  ُتوفَّر
الح��ا�� الت����يلية وف��ي الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��و� ح��وا��� م��ع إمكا�ي��ة اإل�ق��ا� عل��ى 

 وضع اإلغالق حتى في الظروف األكثر تفاعلية لقلب المفاعل.

وسرعة العمل وھامش اإلغ�الق فيم�ا يخ�ص وس�ائل إغ�الق المفاع�ل  تكون الفعالية -٧-٦
 على نحو يكفل عدم تجاُوز حدود التصميم المعيَّنة للوقود.

النظ��ر إل��ى اإلخفاق��ات  ي��تموعن��د الحك��م عل��ى م��د� كفاي��ة وس��ائل إغ��الق المفاع��ل،  -٨-٦
معط�الً  الناشئة في أي مك�ان ف�ي المحط�ة والت�ي يمك�ن أن تجع�ل ج�ز�اً م�ن وس�ائل اإلغ�الق

(مثل فشل إدخ�ال أح�د قض�بان ال�تحكم)، أو الت�ي يمك�ن أن ت��دي إل�ى عط�ل ن�اتج ع�ن س�بب 
 مشترك.

وتتك��ون الوس��ائل الالزم��ة إلغ��الق المفاع��ل م��ن اثن��ين عل��ى األق��ل م��ن األنظم��ة  -٩-٦
 المتنوعة والمستقلة.

إبق�ا� ويكون واح�د عل�ى األق�ل م�ن نظ�امي اإلغ�الق المختلَف�ين ق�ادراً بمف�رد� عل�ى  -١٠-٦
المفاعل دون الحرجية بھامش كاٍف وبموثوقية عالية، حتى في الظروف األكثر تفاعلية لقلب 

 المفاعل.

وتك��ون وس��ائل اإلغ��الق كافي��ة لمن��ع أي زي��ادة منظ��ورة ف��ي التفاعلي��ة ت���دي إل��ى  -١١-٦
د ب�الوقود أو غيرھ�ا م��ن  حرجي�ة غي�ر مقص��ودة أثن�ا� اإلغ�الق أو أثن��ا� عملي�ات إع�ادة الت��زوُّ

 عمليات الروتينية أو غير الروتينية في حالة اإلغالق.ال

داألجھزة  وُتوفَّر -١٢-٦ االختبارات الالزمة لضمان أن تكون وسائل اإلغ�الق دائم�اً  وُتحدَّ
 في الحالة المنصوص عليھا أليٍّ من حاالت المحطة المعيَّنة.
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٤٠ 

 أنظمة مواد تبريد المفاعل

 د المفاعلتصميم أنظمة مواد تبري :٤٧المتطلب رقم 

د بحيث ي�تم  م مكونات أنظمة مواد تبريد المفاعل الخاصة بمحطة القوى النووية وُتشيَّ ُتصمَّ
التقليل من مخاطر األخطاء بسبب عدم كفاية نوعية المواد، أو عدم كفاية معايير التصميم، 

 أو عدم كفاية القدرة على التفتيش، أو عدم كفاية جودة الُصنع.

لة بحدود ضغط أنظمة مواد تبري�د المفاع�ل الخاص�ة بمحط�ة  تكون األنابيب -١٣-٦ الموصَّ
دة بأجھزة عزل كافية بھدف الحد م�ن أي فق�دان للس�وائل المش�عة (الُمب�رد  القوى النووية مزوَّ

د من خالل أنظمة الربط.   االبتدائي)، والحيلولة دون فقدان الُمَبرِّ

�ل�ى ي�ث يك�ون م�ن غي�ر الم�رج� ويتم تصميم حدود ضغط مواد تبري�د المفاع�ل بح -١٤-٦
أن تح�دث تش�ققات، وبحي�ث تنتش�ر أي تش�ققات تح�دث داخ�ل نظ�ام ع�الي المقاوم�ة حد كبي�ر 

للكسور غير المستقرة ولالنتشار السريع للتص�دعات، بم�ا يس�م� بالكش�ف ع�ن التش�ققات ف�ي 
 الوقت المناسب.

ح�االت المحط�ة تصميم أنظم�ة م�واد تبري�د المفاع�ل عل�ى نح�و يض�من تجنُّ�ب يتم و -١٥-٦
 التي قد يظھر فيھا تقصُّف لمكونات حدود ضغط مواد تبريد المفاعل.

نة داخ�ل ح�دود ض�غط م�واد تبري�د المفاع�ل،  -١٦-٦ ويراعى في تصميم المكونات المتضمَّ
مث��ل ض��واغط المض��خات وأج��زاء الص��مامات، التقلي��ل م��ن احتم��االت ا�خف��ا� واألض��رار 

د االبتدائي التي ُتعتَبر ذات أھمية ل�م�ان، وذل�� المترتِّبة على المكونات األخرى لن ظام المبرِّ
ف��ي جمي��ع الح��االت التش��غيلية وف��ي ظ��روف الح��وادث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم، م��ع �ي��الء 

  االعتبار الواجب لما قد يحدث من تدھور في أثناء الخدمة.

 حماية حدود ضغط مواد تبريد المفاعل من الضغط الزائد :٤٨المتطلب رقم 

َخذ الترتيبات الالزمة لضمان أن ي�ؤدي تش�غيل أج��زة تخفي�� الض�غط إل�ى حماي�ة ح�دود  ُتتَّ
ضغط أنظمة مواد تبريد المفاعل من الضغط الزائد، وأال يؤدي ذلك إلى انبعاث مواد مش�عة 

  من محطة القوى النووية إلى البيئة مباشرًة.
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٤١ 

 جرد مواد تبريد المفاعل :٤٩المتطلب رقم 

َخذ الترت يبات الالزمة لمراقبة المخزون ودرجة الحرارة والضغط فيما يخ�ص م�واد تبري�د ُتتَّ
ن�ة ف�ي  تش�غيلية لمحط�ة أي حال�ة المفاعل، بھدف ضمان ع�دم تج�اوز ح�دود الت��ميم المعيَّ

 القوى النووية، مع المراعاة الواجبة للتغيرات الحجمية وللتسرب.

 تنظيف مواد تبريد المفاعل :٥٠المتطلب رقم 

المرافق المناسبة في محطة القوى النووية بغرض تخليص م�واد تبري�د المفاع�ل م�ن  ُتوفَّر
��طة ون��وات� االنش��طار المس��تمدة م��ن  الم��واد المش��عة، بم��ا ف��ي ذل��� منتج��ات الت�ك��ل الُمَنشَّ

 الوقود، والمواد غير المشعة.

ب تس��تند ق��درات ا�نظم��ة الالزم��ة للمح���ة إل��ى ح��د التص��ميم المع��يَّن بش��أن التس��ر -١٧-٦
الج��ائز للوق��ود، م��� ھ��ام� تحفُّظ��ي م��ن أج��ل ض��مان إمكاني��ة تش���يل المح���ة بحي��� يك��ون 
مستوى نش�ا� ال�دوائر منخفض�اً إل�ى أق�ل ق�در معق�ول عملي�اً، وض�مان تلبي�ة المت�لب�ات الت�ي 
تقتضي أن تكون االنبعاثات المشعة منخفضة إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه ودون الحدود 

 علق بالتصريفات.المأذون بھا فيما يت

 إزالة الحرارة المتبقية من قلب المفاعل :٥١المتطلب رقم 

الوس�ائل الالزم�ة �زال�ة الح�رارة المتبقي�ة م�ن قل�ب المفاع�ل ف�ي حال�ة إغ�الق محط�ة  ُتوفَّر
القوى النووي�ة، بحي�ث ال ي�تم تج�اوز ح�دود الت��ميم الخا��ة ب�الوقود وح�دود ض�غط م�واد 

 ألھمية لألمان.تبريد المفاعل والھياكل ذات ا

 التبريد الطارئ لقلب المفاعل :٥٢المتطلب رقم 

الوسائل الالزمة لتبريد قلب المفاعل بھدف استعادة تبري�د الوق�ود والحف�اظ علي�� ف�ي  ُتوفَّر
ظل ظروف الحوادث التي تقع في محطة الق�وى النووي�ة، وذل�� حت�ى ل�و ل�م ت�تم المحافظ�ة 

د اال  بتدائي.على سالمة حدود ضغط نظام المبرِّ

 يراعى في الوسائل التي يتم توفيرھا لتبريد قلب المفاعل أن تضمن ما يلي: -١٨-٦

دة لكسوة أو لسالمة الوقود (مثل درجة الحرارة)؛  (أ)  عدم تجاوز المعالم المحدِّ
 أن تظل التفاعالت الكيميائية المحتملة عند مستوى مقبول؛  (ب)
ض فعالي�ة وس�ائل تبري�د قل�ب الم  (ج) فاع�ل ع�ن الت�يي�رات المحتمل�ة ف�ي الوق�ود أن تعوِّ

 وفي النسق الھندسي الداخلي لقلب المفاعل؛
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٤٢ 

 ضمان تبريد قلب المفاعل لفترة كافية.  (د)

س����مات ف����ي التص����ميم (مث����ل أنظم����ة الكش����ف ع����ن التس����رب، وال����روابط  وت����وفَّر -١٩-٦
بمتطلب�ات  المالئمة للعزل)، مع قدر مناسب م�ن ال�دعم االحتي�اطي والتن�و� للوف�اء والقدرات
 بموثوقية كافية فيما يخص كل حدث بادئ افتراضي. ١٨-٦ الفقرة

 نقل الحرارة إلى بالوعة حرارية نھائية :٥٣المتطلب رقم 

ح�االت  جمي�عفيم�ا يخ��  ةنھائي� ةي�حرار بالوعة إلى الحرارة نقل على القدرة ضمان يلزم
  .المحطة

 المحطة فيما يخص جميع حاالت ةكافي موثوقيةذات  الحرارة نقل أنظمة تكون  -لفأ-١٩-٦
 ةيحرار بالوعة استخدام ھذا قد يتطلبو .الحرارة نقل وظيفة يتعين عليھا أن تؤدي فيھا التي
  .النھائية ةيالحرار بالوعةإلى ال مختلفبشكل  الوصول أوة مختلف ةنھائي

 ل��ت م�ن أش�د طبيعية أخطار مستوياتفيما يخص  الحرارة نقل وظيفة ستوفىتُ و -اءب-١٩-٦
 .الموقعب المتعلقةخطار األ تقييم الُمستنَبط من التصميم فيبعين االعتبار  المأخوذة

 ھيكل االحتواء ونظام االحتواء

 نظام احتواء المفاعل :٥٤المتطلب رقم 

نظام احتواء يضمن أو ي��اھم ف�ي ا��تيفاء وظ�ائف ا�م�ان التالي�ة ف�ي محط�ة الق�و� ُيوفَّر 
عة في الحاالت التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وق�وع حجز المواد المش‘ ١’النووية: 
حماي���ة المفاع���ل م���ن ا�ح���داث الخارجي���ة الطبيعي���ة والناجم���ة ع���ن البش���ر� ‘٢’ح���وادث� 

 التدريع اإلشعاعي في الحاالت التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث. ‘٣’

 اءمراقبة المواد المشعة المنبعثة من االحتو :٥٥المتطلب رقم 

م االحت��واء بحي��ث يض��من أن يك��ون أي انبع��اث مش��ع م��ن محط��ة الق��و� النووي��ة إل��ى  ُيَص��مَّ
البيئة منخفضاً إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه، وأن يكون أدنى من الح�دود الم���ون بھ�ا 
فيم���ا يتعل���� بالتص���ريفات ف���ي الح���االت التش���غيلية ودون الح���دود المقبول���ة ف���ي الظ���روف 

 ث.المفضية إلى وقوع حواد

تصميم وتشييد ھيكل االحتواء واألنظمة والمكون�ات الت�ي ت�ؤثر ف�ي ق�درة نظ�ام  يتم -٢٠-٦
االحتواء على منع التس�رب بحي�ث يمك�ن اختب�ار مع�دل التس�رب بع�د تثبي�ت ك�ل االختراق�ات 
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٤٣ 

الت��ي ت��تم عب��ر االحت��واء، وبحي��� يمك��ن اختب��ار مع��دل التس��رب عن��د الض��غط التص��ميمي 
 ياً أثناء العمر التشغيلي للمحطة.لالحتواء إذا كان ذلك ضرور

عل�ى عدد االختراقات التي تتم عبر االحتواء عند أدنى حد ممكن عملي�اً،  تم إبقاءوي  -٢١-٦
ت��تم و تف��ي جمي��ع االختراق��ات ب��نف� متطلب��ات التص��ميم تمام��اً مث��ل �يك��ل االحت��واء ذات���.أن 

األحم�ال الَعَرض�ية مث�ل  حماية االختراقات من قوى رد الفعل الناجمة عن حركة األنابيب أو
خفق��ان تل��ك الناجم��ة ع��ن ق��ذا�ف تس��بِّبھا أح��دا� خارجي��ة أو داخلي��ة، وم��ن الق��وى النفاث��ة و

  األنابيب.

 عزل االحتواء :٥٦المتطلب رقم 

كل خط يخترق االحتواء في محط�ة للق�و� النووي�ة باعتب�ار� ج�زءاً م�� ح�دود ض��ط م�واد 
حك�ام إالج�و� ل�حت�واء� يك�و� ق�اب�ً ل����ق بتبريد الم�اع�ل� أو ي�رتبط مباش�رً� ب�ال��� 

تلقائي��اً وب���ور� مو���وق ب���ا ف��ي حال��ة وق��و� ح��ادث تك��و� في��� ق��در� االحت��واء عل��ى من��ع 
 التسرب ضرورية لمنع انبعاث مواد مشعة إلى البيئة تتجاوز الحدود المقبولة.

ري��د تجھي��ز الخط��وط الت��ي تخت��رق االحت��واء كج��زء م��ن ح��دود ض��غط م��واد تب ي��تم -٢٢-٦
المفاع��ل والخط��وط الت��ي ت��رتبط مباش��رة ب��الغالف الج��و� لالحت��واء ب��اثنين عل��ى األق��ل م��ن 

ب�ة ف�ي سالس�ل ، م�ع تزوي�د�ا ٢١الصمامات الكافية لعزل االحتواء أو صمامات الفحص المرتَّ
وتكون ص�مامات ع�زل االحت�واء أو ص�مامات الفح�ص  بأنظمة مناسبة للكشف عن التسرب.

يكون كل صمام قادراً على العمل بصورة موثوقة ور الممكن عملياً، قريبة من االحتواء بالقد
 ومستقلة وقابالً الختباره دورياً.

لف��ات  ٢٢-٦وُيسَمح باستثناءات م�ن متطلب�ات ع�زل االحت�واء المح�ّددة ف�ي الفق�رة  -٢٣-٦
لة إلى األجھ�زة، أو ف�ي الح�االت الت�ي يك�ون  معيَّنة من الخطوط مثل خطوط األنابيب الموصِّ

أن يقل��ل موثوقي��ة نظ��ام  ٢٢-٦م��ن ش��أن تطبي��ق أس��اليب ع��زل االحت��واء المح��ّددة ف��ي الفق��رة 
 لألمان يشمل اختراقاً لالحتواء.

وكل خط يخترق االحتواء وال يك�ون ج�زءاً م�ن ح�دود ض�غط م�واد تبري�د المفاع�ل  -٢٤-٦
دكم��ا ال ي��رتبط مباش��رًة ب��الغالف الج��و� لالحت��واء،  لص��مامات بواح��د عل��ى األق��ل م��ن ا ُي��زوَّ

تكون صمامات عزل االحتواء موجودة خارج االحتواء وقريبة م�ن و الكافية لعزل االحتواء.
 االحتواء بالقدر الممكن عملياً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اح���د م���ن ص���مامات ع���زل االحت���واء أو ص���مامات االختب���ار خ���ارج ف���ي معظ���م الح���االت، يك���ون و  ٢١

  ومع ذلك، قد تكون ثمة ترتيبات أخرى مقبولة، تبعاً للتصميم. االحتواء، ويكون اآلخر داخل االحتواء.
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٤٤ 

 الوصول إلى االحتواء :٥٧المتطلب رقم 

يكون وصول عاملي التشغيل إلى احتواء محطة لل��وى النووي�ة م�ن خ��ل مس�ّدات ھوا�ي�ة 
ان أن ي�تم إغ��� واح�د عل�ى ا�ق�ل م�ن ا�ب�واب أ�ن�اء تش�غيل مجّھزة بأبواب متشابكة لضم

  قوى المفاعل وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

د حيثما ُتتََّخذ ترتيبات من أجل دخول موظفي التشغيل ألغراض المراقب�ة،  -٢٥-٦ ف�ي ُيح�دَّ
ت��وفير وف��ي الح��االت الت��ي ي��تم فيھ��ا  لض��مان حماي��ة وأم��ان م��وظفي التش��غيل.حك��م التص��ميم 

د مسّدات ھوائية للمعدات،   لضمان حماية وأمان موظفي التشغيل.حكم في التصميم ُيحدَّ

م فتحات االحتواء الخاصة بنقل المعدات أو المواد عب�ر االحت�واء بحي�ث ُتقَف�ل  -٢٦-٦ ُتصمَّ
 بسرعة وبشكل موثوق في حالة إذا كان مطلوباً عزل االحتواء.

 االحتواءالتحكم في ظروف  :٥٨المتطلب رقم 

َخذ ترتيبات بھدف التحكم في الض�غط ودرج�ة الح�رارة داخ�ل االحت�واء ف�ي محط�ة ال��وى  ُتتَّ
الس�ا�لة  النووية والسيطرة على أي تراكم لنواتج االنشطار أو غيرھا من المواد الغازية أو

أو الص��لبة الت��ي ق��د تنب���ث داخ��ل االحت��واء والت��ي يمك��ن أن ت����ر عل��ى تش��غيل أنظم��ة ذات 
 لألمان.أھمية 

 يت��ي� التص��ميم طرق��اً كافي��ة للت��دفق ب��ين المقص��ورات المنفص��لة داخ��ل االحت��واء. -٢٧-٦
وتكون المقاطع العرضية للفتح�ات ب�ين المقص�ورات ذات أبع�اد تض�من أال ي�نجم ع�ن ف�روق 
الضغوط التي تحدث خالل تعادل الض�غط ف�ي ظ�رو� الح�وادث ض�رر غي�ر مقب�ول للھيك�ل 

ظم��ة المھم��ة ف��ي التخفي��� م��ن ت���ثيرات الظ��رو� المفض��ية إل��� ال��ذي يتحّم��ل الض��غط أو لألن
 وقوع حوادث.

ض��مان الق��درة عل��� إزال��ة الح��رارة م��ن االحت��واء، وذل��� م��ن أج��ل تخفي��� ي��تم و -٢٨-٦
الض��غط ودرج��ة الح��رارة ف��ي االحت��واء، والمحافظ��ة عليھم��ا عن��د مس��تويات منخفض��ة بش��كل 

لألنظم�ة الت�ي ت��دي وظيف�ة  يك�ونو ة.مقبول، بعد أي انط�الق َعَرض�ي لس�وائل عالي�ة الطاق�
إزالة الحرارة من االحتواء درجة كافية من الموثوقية والدعم االحتياطي بم�ا يض�من إمكاني�ة 

  الوفاء بھذه الوظيفة.

َخ�ذ ترتيب�ات  -ل��أ-٢٨-٦ جمي��ع  ف�ي الحت�واءل الھيكلي�ة الس��المة فق�دان لمن�ع لتص�ميمف��ي ا ُتتَّ
 أو مبك�رمش�ع  انبع�اثح�دوث  إل��ه الترتيب�ات ھ�ذ اماس�تخد حاالت المحطة. ويلزم أال ي��دي

  انبعاث مشع كبير.
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٤٥ 

�� اتس��م تص��ميمال يتض��منكم��ا   -اءب��-٢٨-٦ غي��ر  مع��داتلل نومم���ال االس��تخدامم��ن  نتمكِّ
 .االحتواء من الحرارة إزالة على القدرة استعادةبغرض  ٢٢دائمةال

عل��ى ن��وات� وي��تم حس��ب الض��رورة ت��وفير س��مات التص��ميم الت��ي تكف��ل الس��يطرة  -٢٩-٦
االنشطار، والھيدروجين واألكسجين والمواد األخرى التي يمكن أن تنطل�ق داخ�ل االحت�واء، 

 وذلك بھدف:

الح��د م��ن كمي��ات ن��وات� االنش��طار الت��ي يمك��ن أن تنطل��ق إل��ى البيئ��ة ف��ي ظ��روف   (أ)
 الحوادث؛

 التحكم في تركيزات الھيدروجين واألكسجين وغيرھما من الم�واد الموج�ودة داخ�ل  (ب)
الغالف الجوي لالحتواء في ظروف الحوادث، وذلك لمن�ع ح�دوث احت�راق فج�ائي 

 مصحوب بفرقعة أو أحمال تفجيرية يمكن أن تخّل بسالمة االحتواء.

وُتختار بعناية مواد التغطية والعزل الحراري والطالء الالزمة للمكونات والھياك�ل  -٣٠-٦
د طرق استعمالھا، و ذلك لضمان الوفاء بوظائفھا الخاصة باألمان داخل نظام االحتواء، وُتحدَّ

والح��د م��ن الت��داخل م��ع وظ��ائف األم��ان األخ��رى ف��ي حال��ة ت��دھور م��واد التغطي��ة والع��زل 
  الحراري والطالء.

 األجھزة وأنظمة التحكـّم

 توفير األجھزة :٥٩المتطلب رقم 

ية الت�ي يمك�ن أن تحديد قيم جميع المتغيرات الرئيس ما يلي: األجھزة الالزمة من أجل ُتوفَّر
تؤثر على عملية االنشطار وس�المة قل�ب المفاع�ل وأنظم�ة م�واد تبري�د المفاع�ل واالحت�وا� 

والح���ول عل��ى م�لوم��ات أساس��ية ع��ن المحط��ة عل��ى النح��و  ؛ف��ي محط��ة الق��و� النووي��ة
وتحدي��د حال��ة المحط��ة ف��ي الظ��رو�  ؛الض��رور� لتش��غيلھا ب���ورة م�مون��ة وموث��و� بھ��ا

 واتخاذ القرارات المطلوبة ألغراض إدارة الحوادث. ؛دثالمفضية إلى وقوع حوا

األجھ���زة ومع���دات التس���جيل الالزم���ة لض���مان إتاح���ة المعلوم���ات األساس���ية  ُت���وفَّر -٣١-٦
 وكمي�ات اتنبعا��الألغراض رصد حالة المعدات األساسية وسير الحوادث؛ والتنبؤ بمواق�ع ا

ودة عل��ى ھ��ذا النح��و ف��ي التص��ميم، الم��واد المش��عة الت��ي يمك��ن أن تنبع��ث م��ن المواق��ع المقص��
 وتحليل ما بعد الحوادث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في الموقع. أن يتم تخزينھا بالضرورة ال يلزم دائمةال المعدات غير  ٢٢
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٤٦ 

م :٦٠المتطلب رقم   أنظمة التحكُّ

�م مناس�بة وموث�وق بھ�ا ف�ي محط�ة الق�وى النووي�ة للحف�اظ عل�� متغي�رات  ُتوفَّر أنظمة تحكُّ
دة.  العمليات ذات الصلة وتقييدھا ضمن النطاقات التشغيلية المحدَّ

 نظام الحماية :٦١المتطلب رقم 

نظام للحماية في محطة القوى النووية لدي�� الق�درة عل�� الكش�ف ع�ن الظ�روف �ي�ر  وفَّريُ 
المأمون��ة للمحط��ة والش��رو� تلقائي��اً ف��ي اتخ��اذ �ج��را�ات األم��ان الالزم��ة لتش��غي� أنظم��ة 

 األمان، وذلك بغرض تحقيق الظروف المأمونة للمحطة والحفاظ عليھا.

م -٣٢-٦  نظام الحماية بحيث يكون: ُيصمَّ

 قادراً على تجاوز اإلجراءات غير المأمونة لنظام التحكم؛  (أ)
�ل ب��دف تحقي�� الظ�روف المأمون�ة للمحط�ة ف�ي حال�ة   (ب) ذا خصائص آمنة م�ن التعطُّ

ل نظام الحماية.  تعطُّ

  ويراعى في التصميم ما يلي: -٣٣-٦

ل التي قد تخّل بفعالية نظام الحماية في الحاالت ال  (أ) تشغيلية وفي منع إجراءات المشغِّ
ل  الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��و� ح��وادث، ولك��ن م��ع ع��دم إبط��ال إج��راءات المش��غِّ

 التصحيحية في ظروف الحوادث؛
إمكاني��ة التفعي��ل اآلل��ي إلج��راءات ا�م��ان المختلف��ة ال�زم��ة لتش��غيل أنظم��ة ا�م��ان   (ب)

ل أي إجراء، وذلك في غضون فت�رة  بحيث ال يكون من الضروري أن يتخذ المشغِّ
رة من بداية الوقائع التشغيلية المنتظرة أو الظروف المفض�ية إل�ى وق�و� زمن ية مبرَّ

 ؛حوادث
ل بغرض رصد تأثيرات اإلجراءات التلقائية.  (ج)   إتاحة المعلومات ذات الصلة للمشغِّ

 موثوقية األجھزة وأنظمة التحكم وقابليتھا لالختبار :٦٢المتطلب رقم 

م األجھزة وأنظم�ة ال�تحكم الخ اص�ة ب�المفردات ذات األھمي�ة ل�م�ان ف�ي محط�ة الق�وى ُتصمَّ
النووية بما يحقق موثوقية وظيفية عالية وقابلية لالختبار ال�دور� عل�� نح�و يتناس�ب م�� 

 وظيفة (وظائف) األمان التي ستتم تأديتھا.

ُتستخَدم قدر اإلمكان عملياً تقنيات للتصميم مثل قابلية االختبار، بما في ذلك الق�درة   -٣٤-٦
�ل، والتن�و� ع لى الفحص الذاتي حيثما تقتضي الضرورة ذلك، والخصائص اآلمنة م�ن التعطُّ
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٤٧ 

مف��اھيم التش��غيل، وذل��ك لمن��ع فق��دان أيٍ م��ن ف��ي ال��وظيفي، والتن��وع ف��ي تص��ميم المكون��ات و
 وظائف األمان.

م أنظمة األم�ان بم�ا يس�مح باالختب�ار ال�دوري ألدائھ�ا ال�وظيفي عن�دما تك�ون  -٣٥-٦ وُتصمَّ
ة قيد التشغيل، بما في ذلك إمكانية اختب�ار القن�وات بش�كل مس�تقل للكش�ف ع�ن ح�االت المحط

يسمح التصميم بجمي�ع الجوان�ب الخاص�ة باختب�ار األداء و األعطال وفقدان الدعم االحتياطي.
ك النھائي وشاشة العرض.  الوظيفي لجھاز االستشعار وإشارة المدخالت والمحرِّ

ع أحد أنظمة األمان، أو جزء من نظام لألمان، خ�ارج وعندما يستوجب األمر وض -٣٦-٦
نطاق الخدمة لغرض اختباره، ُتتََّخذ تدابير كافي�ة �يض�ا� أي ط�رق جانبي�ة ألنظم�ة الحماي�ة 

  تكون ضرورية لمدة االختبار أو أنشطة الصيانة.

ذات األھمي��ة نظم��ة األاس��تخدا� المع��دات القا�م��ة عل��ى الحاس��و� ف��ي  :٦٣المتطل��� ر���� 
 انألمل

إذا كان أحد األنظمة ذات األھمية لألمان في محطة القوى النووية يعتمد على معدات تستند 
د المع��ايير والممارس��ات الم��م��ة لتط��وير واختب��ار األجھ���ة والب��رام�  إل��ى الحاس��و�� ُتح��دَّ

النظ��ا�� وعل��ى وج��� الخ���و� ط��وا� دورة تط��وير  فت��رة خدم��ةالحاس��وبية وُتنفَّ��ذ ط��وا� 
 ضع عملية التطوير برّمتھا ألحد أنظمة إدارة الجودة.تخو البرمجيات.

فيما يخص المعدات القائمة عل�ى الحاس�وب ف�ي أنظم�ة األم�ان أو األنظم�ة المتعلق�ة  -٣٧-٦
 ما يلي: يراعىباألمان، 

اس��تخدام أجھ��زة وب��رام� حاس��وبية ذات ج��ودة عالي��ة وتلت��زم بأفض��ل الممارس��ات،   (أ)
 .وذلك وفقاً ألھمية النظام لألمان

القي��ام بص��ورة منھجي��ة بتوثي��ق واس��تعراض عملي��ة التط��وير برّمتھ��ا، بم��ا ف��ي ذل��ك   (ب)
مراقبة ما يطرأ على التصميم من تغيي�رات واختب�ار التص�ميم المع�ّدل وإدخال�ه ف�ي 

 .الخدمة
د   (ج) إجراء تقييم للمع�دات م�ن قَِب�ل خب�راء مس�تقلين م�ن فري�ق التص�ميم وفري�ق الم�ورِّ

 .عاليةللتأكد من موثوقيتھا ال
وحيثما تكون وظائف األمان ضرورية لتحقيق الظروف المأمون�ة والحف�اظ عليھ�ا،   (د)

 ي�تموال يمكن إظھار الموثوقية العالية الضرورية للمعدات بمستوى عاٍل من الثق�ة، 
 .توفير وسائل متنوعة لضمان إنجاز وظائف األمان

 .من البرمجيات يةالمتأتوتؤخذ بعين االعتبار األعطال المشتركة السبب   (ھـ)
د فيه. وُتوفَّر  (و) ل المتعمَّ  الحماية من االنقطاع الَعَرضي لتشغيل أحد األنظمة أو التدخُّ
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٤٨ 

 فصل أنظمة الحماية وأنظمة التحكم :٦٤المتطلب رقم 

ُيمَن��� الت��داخل ب��ين أنظم��ة الحماي��ة وأنظم��ة ال��تحكم ف��ي محط��ة الق��و� النووي��ة ع��ن طري��ق 
 لترابط فيما بينھا أو عن طريق االستقالل الوظيفي المناسب.الفصل بينھا من خالل تجنب ا

إذا كان يتم استخدام إشارات بصورة مش�تركة م�ن قَِب�ل ك�لٍّ م�ن نظ�ام للحماي�ة وأي  -٣٨-٦
ضمان الفصل بينھما (من خالل من�ع التق�ارن بش�كل ك�اٍف م�ثالً)، ويص�نَّف  يتمنظام للتحكم، 

  نظام اإلشارة كجزء من نظام الحماية.

 غرفة التحكـّم :٦٥متطلب رقم ال

غرفة للتحكم في محطة الق�و� النووي�ة يمك�ن منھ�ا ت��غيل المحط�ة ب�م�ان ف�ي جمي��  ُتوفَّر
الح��االت الت���غيلية، إم��ا تلقائي��اً أو ي��دوياً، ويمك��ن م��ن خاللھ��ا اتخ��اذ ت��دابير للحف��اظ عل��ى 

غيلية المنتظ��رة المحط��ة ف��ي حال��ة م�مون��ة أو �عادتھ��ا إل��ى حال��ة م�مون��ة ب���د الوق��ائ� الت���
 والظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

تدابير مناسبة، بما في ذلك توفير حواجز بين غرفة التحكم ف�ي محط�ة الق�و�  ُتتخذ -٣٩-٦
 طويل�ة لفت�رة، معلومات وافية لحماي�ة ش�اغلي غرف�ة ال�تحكم وُتقّدمالنووية والبيئة الخارجية، 

ش�عا� الن�ات� ع�ن ظ�روف الح�وادث، أو م�ن المخ�اطر مث�ل ارتف�ا� مس�تويات اإل ،ال�زمن من
 .، أو الحرائق، أو المتفجرات، أو الغازات السامةاتنبعاثاال

ويولى اھتم�ام خ�ا� لتحدي�د األح�داث، الواقع�ة داخ�ل وخ�ار� غرف�ة ال�تحكم عل�ى  -٤٠-٦
د استمرار تشغيلھا، وُتتََّخذ تدابير معقولة عملي�اً ف�ي التص�ميم للح�د  السواء، التي يمكن أن تھدِّ

  ن عواقب مثل ھذه األحداث.م

ً ھامش التحكم غرفة تصميم ويوفر  -لفأ-٤٠-٦ ً كاف ا  م�ن أشد طبيعيةأخطار  مستويات ضد يا
 .بالموقع المتعلقة المخاطر تقييم الُمستنَبط من التصميم في االعتبار بعين المأخوذةتلك 

 غرفة التحكم التكميلي :٦٦المتطلب رقم 

ال�تحكم متاح�ة، واألفض�ل ف�ي مك�ان واح�د (غرف�ة تحك�م  ا�بق�اء عل�ى األجھ��ة وم��دات يتم
تكميل��ي) يك��ون منفص��الً مادي��اً وكھربائي��اً ووظيفي��اً ع��ن غرف��ة ال��تحكم ف��ي محط��ة الق��و� 

غرف��ة ال��تحكم التكميل��ي بم��ا يمك��ن م���� وض��� المفاع��ل والحف��اظ تجھي��� ويراع��ى  النووي��ة.
ت المحط��ة األساس��ية إذا علي��� ف��ي حال��ة إغ��الق، وإ�ال��ة الح��رارة المتبقي��ة، ورص��د متغي��را

 حدث فقدان للقدرة على أداء وظائف األمان األساسية ھذه في غرفة التحكم.
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٤٩ 

فيم��ا يخ��ص اتخ��اذ الت��دابير المناس��بة وت��وفير أي���اً  ٣٩-٦تنطب��ق متطلب��ات الفق��ر�  -٤١-٦
المعلوم��ات الكافي��ة لحماي��ة الش��ا�لين م��ن ا�خط��ار عل��� �رف��ة ال��تحكم التكميل��ي ف��ي محط��ة 

  وية.القوى النو

 في الموقع حاالت الطوارئمرافق التصدي ل :٦٧المتطلب رقم 

 الموق��ع. ف��ي الط��وارئ ح��االتلتص��دي لل الالزم��ة المراف��ق النووي��ة الق��وى محط��ة نت���مّ ت
 ح�االت إلدارة المتوقع�ة المھام على أداء ينقادر نوالموظف أن يكون تصميمھافي  ويراعى
 ألخطار.او الحوادث عن الناتجة الظروف ظل في الطوارئ

ح��ول مع��الم ذات الص��لة  ٢٣إل��� مراف��ق التص��دي للط��وارئت��وفير معلوم��ات  ي��تم -٤٢-٦
ُتھَي�أ و المحطة المھمة والظروف اإلشعاعية في محطة القوى النووية وفي محيطھ�ا المباش�ر.

وس��ائل االتص��ال م��ع �رف��ة ال��تحكم و�رف��ة ال��تحكم التكميل��ي والمواق��ع المھم��ة لك��ل مرف��ق 
وم��ع الجھ��ات المكلَّف��ة بالتص��دي لح��االت الط��وارئ س��ب االقت���ا�، حا�خ��رى ف��ي المحط��ة، 
  داخل وخارج الموقع.

 إمدادات القوى في حاالت الطوارئ

  الموقع خارج قوىال فقدان لتحمُّ غرض ل التصميم :٦٨المتطلب رقم 

يك�ون م�دادات الق�وى ف�ي ح�االت الط�وارئ إلمص�دراً  النووي�ةات القوى محط تصميم يشمل
المحتاط لھ�ا ف�ي  زويد القوى الالزمة في الوقائع التشغيلية المتوقعة والحوادثعلى ت اً قادر

  للق�وىب�ديالً  اً مصدر تصميمال يشملو ، وذلك في حالة فقدان القوى خارج الموقع.التصميم
 .التصميم تمديد ظروفظل  في الالزمة قوىالب لإلمداد

مص�در بواالت الط�وارئ إمدادات القوى في ح�الخاصة بتصميم ال تشمل مواصفات -٤٣-٦
إمكان�ات وم�دى ت�وفر وم�د� إم�دادات بش�أن محط�ة الق�وى النووي�ة متطلب�ات القوى البديل في 

 القوى المطلوبة وقدرتھا واستمراريتھا.

ع�ة لت�وفير الق�وى ف�ي ح�االت الط�وارئ (توربين�ات المي�ا� أو  -٤٤-٦ وتكون الوسائل المجمَّ
طاري�ات م���ً) ذات مو�وقي�ة ونم�ط ينس�جمان م�ع البخار أو الغاز، أو محركات الديزل أو الب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م�ن سلس�لة مع�ايير ا�م�ان الص�ادر� ع�ن  GSR Part 7التصدي للطوارئ في العدد  مرافق يتم تناول  ٢٣
 ف�إنَّ ، ]. وفيما يخص محطات القوى النووي�ة١١الوكالة بعنوان "التأھب والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي" [

التقن�ي،  مرك�ز ال�دعم) تش�مل التكميل�ي�رف�ة ال�تحكم و �رف�ة ال�تحكم ع�ن المس�تقلةالتص�دي للط�وارئ (مرافق 
   الطوارئ. ركزوم الدعم التشغيلي،مركز و
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٥٠ 

ك��ل متطلب��ات أنظم��ة ا�م��ان الت��ي س��يتم تزوي��د�ا ب��القوى، وتك��ون ق��درتھا الوظيفي��ة قابل��ة 
  لالختبار.

 عل�ى للحف�اظ الالزم�ة ب�القوى اإلم�داد عل�ى اً ق�ادر الب�ديل ق�وىال مصدر ويكون  -لفأ-٤٤-٦
د ال نظامسالمة   ف�ي ھلَك، وذل�كالمس�ت لوق�ودلوللقل�ب  ي�رةكب أض�رارح�دو�  ومنع مفاعلُمَبرِّ
ً  الموق��ع خ��ارج ق��وىال فق��دان ح��ال إم��دادات الق��وى ف��ي ح��االت  إخف��ا� إل��ى جن��ب م��ع جنب��ا

  .الطوارئ

 ةقابل� المفاع�ل قل�ب انص�ھار عواق�ب م�ن للتخفي�ف الض�رورية المع�دات وتك�ون  -اءب-٤٤-٦
  .المتاحة قوىال من مصادر أيٍّ لإلمداد ب

ف�ي ح�االت  إم�دادات الق�وى عن مستقالً  البديل قوىال مصدر كونويراعى أن ي  -يمج-٤٤-٦
 ق�وىال مص�درب االتصال أن يكون زمن يتعينو .المادية عنھامن الناحية  الً وفصموالطوارئ 

ً متسق البديلة   .البطارية نفاد زمن مع ا

 رئيس��يةال محط��ةال الممع�� رص��دالالزم��ة ل ق��وىال اس��تمراريةعل��ى  ظاحف��وي��تم ال  -الد-٤٤-٦
 مص��ادر فق��دان حال��ة ف��ي م��ان عل��ى الم��دى القص��يرلأل الض��رورية ج��راءاتاإلم��ن  نتھ��اءالاو

 .المتردد التيار ذاتالقوى 

ويتض��من أس��ا� تص��ميم أي داف��ع يعم��ل بال��ديزل أو أيٍّ م��ن المحرك��ات الرئيس��ية   -٤٥-٦
الت��ي ت��وفر إم��دادات الق��وى ف��ي ح��االت الط��وارئ للمف��ردات ذات ا��مي��ة لألم��ان  ٢٤ا�خ��رى
 التالية: الجوانب

ق��درة ا�نظم��ة المرتبط��ة بتخ��زين زي��ت الوق��ود واإلم��داد ب��� عل��ى تلبي��ة الطل��ب ف��ي   )أ(
  غضون الفترة الزمنية المحددة؛

الرئيس��ي عل��ى ب��دء العم��ل والتش��غيل بنج��ا� تح��ت جمي��ع الظ��روف  المح��ركق��درة   )ب(
 المحددة وفي الوقت المطلوب؛

  التبريد.النظم المساِعدة للمحرك الرئيسي مثل أنظمة   )ج(

 الدائم�ة غي�ر مع�داتلل نومم�أال االس�تخداممن  نتمكِّ  اتسم تصميمال يشملكما   -لفأ-٤٥-٦
  . ٢٥الكھربائية قوىال إمدادات من يلزم ما الستعادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل ب�الھواء المض�غوط)   ٢٤ ل بِمل�ف ل�ولبي، أو مش�غِّ المحرك الرئيسي ��و مك�ون (مث�ل مح�رك، أو مش�غِّ

ل الطاقة إلى فعل عندما يصدر أمر بذلك من ِقَبل جھاز تشغيل.   يحوِّ
  في الموقع. أن يتم تخزينھا بالضرورة ال يلزم دائمةال المعدات غير  ٢٥
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 األنظمة الداعمة واألنظمة المساِعدة

 أداء األنظمة الداعمة واألنظمة المساِعدة :٦٩المتطلب رقم 

م ألنظمة المس�اِعدة بش�كل يض�من أداء ھ�ذه األنظم�ة بم�ا يتف�ق م�ع األنظمة الداعمة وا ُتصمَّ
 أھمية األمان للنظام أو المكون الذي تخدمه ھذه األنظمة في محطة القوى النووية.

 : أنظمة نقل الحرارة٧٠المتطلب رقم 

أنظمة مساِعدة عند االقتضاء �زال�ة الح�رارة م�ن األنظم�ة والمكون�ات الموج�ودة ف�ي  ُتوفَّر
قوى النووي�ة والت�ي تك�ون ھن�ا� حاج�ة إل�ى أن تعم�ل ف�ي الح�االت التش�غيلية وف�ي محطة ال

 الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

م -٤٦-٦ أنظمة نقل الحرارة بما يض�من �مكاني�ة ع��ل األج��ا� �ي�ر الض�رورية م�ن  ُتصمَّ
 األنظمة.

 دثأنظمة أخذ عينات المعالجة وأنظمة أخذ العينات بعد الحوا :٧١المتطلب رقم 

ف ف�ي  ُتوفَّر أنظمة ألخذ عينات المعالجة وأنظمة ألخ�ذ العين�ات بع�د الح�وادث بغ�ر� التع�رُّ
الوقت المناسب على تركيز نويدات مشعة محددة في أنظمة معالجة الس�وائل، وف�ي عين�ات 
الغازات والسوائل المأخوذة من األنظمة أو من البيئة، وذل�� ف�ي جمي�ع الح�االت التش�غيلية 

  المفضية إلى وقوع حوادث بمحطة القوى النووية.وفي الظروف 

الوسائل المناسبة في محطة القوى النووية لرصد النش�اط ف�ي أنظم�ة الس�وائل  ُتوفَّر -٤٧-٦
  التي تكون عرضة للتلوث بشكل كبير، ولجمع عينات المعالجة.

 أنظمة الھواء المضغوط :٧٢المتطلب رقم 

وط يخدم أح�د المف�ردات ذات األھمي�ة لألم�ان يتضمن أساس تصميم أي نظام للھواء المضغ
   في محطة القوى النووية تحديداً لجودة ومعدل تدفق ونظافة الھواء المزمع توفيره.

 أنظمة تكييف الھواء وأنظمة التھوية :٧٣لمتطلب رقم ا

أنظم��ة لتكيي��ف وتدفئ��ة وتبري��د الھ��واء وأنظم��ة للتھوي��ة حس��ب االقتض��اء ف��ي الغ��رف  ُت��وفَّر
ة أو غيرھا من المناطق في محط�ة الق�وى النووي�ة، وذل�� للحف�اظ عل�ى الش�روط االحتياطي

 البيئية المطلوبة لألنظمة والمكونات ذات األھمية لألمان في جميع حاالت المحطة.
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أنظمة لتھوية المباني في محطة القوى النووية ذات قدرة مناسبة على تنظيف  ُتوفَّر -٤٨-٦
 الھواء لألغراض التالية:

 نع التشتُّت غير المقبول للمواد المشعة المحمولة جواً داخل المحطة؛م  (أ)
تقلي��ل تركي��ز الم��واد المش��عة المحمول��ة ج��واً إل��ى مس��تويات متوافق��ة م��ع ض��رورة   (ب)

 وصول العاملين إلى المنطقة؛
الحف��اظ عل��ى مس��تويات الم��واد المش��عة المحمول��ة ج��واً ف��ي المحط��ة دون الح��دود   (ج)

 إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه؛ المأذون بھا ومنخفضة
تھوي��ة الغ��رف الت��ي تحت��وي عل��ى غ��ازات خامل��ة أو غ��ازات ض��ارة دون إض��عاف   (د)

 القدرة على مراقبة النفايات السائلة المشعة؛
نبعاثات المشعة الغازية إلى البيئة دون الح�دود الم�أذون بھ�ا بش�أن الالسيطرة على ا  (ھـ)

 إلى أقل قدر معقول يمكن تحقيقه.التصريفات، واالحتفاظ بھا منخفضة 

ض�غط س�لبي تفاض�لي الحفاظ على المناطق األعلى تلوثاً في المحطة في حالة  ويتم -٤٩-٦
 (فراغ جزئي) مقارنًة بمناطق التلوث األقل وغيرھا من المناطق التي يمكن الوصول إليھا.

 أنظمة الحماية من الحرائق :٧٤المتطلب رقم 

أنظمة للحماية من الحرائق، بما ف�ي �ل�� توفير القوى النووية في جميع أنحاء محطة  يتم،
أنظمة الكشف ع�ن الحرائ�ق وأنظم�ة �ط��اء الحرائ�ق، وح�واج� �حت�واء الحرائ�ق وأنظم�ة 

 للتحكم في الدخان، مع المراعاة الواجبة لنتائج تحليل مخاطر الحرائق.

ب�ة ف�ي محط�ة ال -٥٠-٦ ق�وى النووي�ة ق�ادرة عل�ى تكون أنظم�ة الحماي�ة م�ن الحرائ�ق الُمَركَّ
 التعامل بأمان مع أحداث الحرائق من األنواع المختلفة المفترضة.

مو وتك��ون أنظم��ة إطف��اء الحرائ��ق ق��ادرة عل��ى العم��ل تلقائي��اً عن��د االقتض��اء.  -٥١-٦  ُتص��مَّ
أنظمة إطفاء الحرائق وُتختار أماكنھا بما يضمن أال يؤدي انفجارھا أو تشغيلھا بش�كل زائ�ف 

 صود إلى اإلضعاف كثيراً من قدرة المفردات ذات األھمية لألمان.أو غير مق

مو  -٥٢-٦ د ع��املي التش��غيل عل��ى الف��ور  ُتص��مَّ أنظم��ة الكش��ف ع��ن الحرائ��ق بحي��ث ت��زوِّ
 بمعلومات عن مكان وانتشار أي حرائق قد تندلع.

وتكون أنظمة الكشف عن الحرائق وأنظمة إطفاء الحرائق الضرورية للحماي�ة م�ن  -٥٣-٦
ل��ة بش��كل مناس��ب لمقاوم��ة ال حرائ��ق المحتمل��ة عق��ب أح��د األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية مؤھَّ

 تأثيرات الحدث البادئ االفتراضي.
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م��واد غي��ر �ابل��ة لالحت��را� أو كابح��ة للحري��� ومقاِوم��ة للح��رار�، حيثم��ا  ُتس��تخَدمو  -٥٤-٦
 واء وغرفة التحكم.أمكن ذلك عملياً في المحطة بكاملھا، خاصًة في أماكن معيَّنة مثل االحت

 أنظمة اإلنارة :٧٥المتطلب رقم 

اإلضاءة الكافية في جميع المناطق التشغيلية الخاص�ة بمحط�ة الق�وى النووي�ة� وذل��  ُتوفَّر
 في الحاالت التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

 معدات الرفع العلوي :٧٦المتطلب رقم 

ع وخفض المفردات المھمة لألمان ف�ي محط�ة الق�وى معدات للرفع العلوي بغرض رف ُتوفَّر
النووي��ة� ورف��ع وخف��ض المف��ردات األخ��رى الكا�ن��ة ب��القرب م��ن المف��ردات ذات األ�مي��ة 

 لألمان.

م معدات الرفع العلوي بحيث: -٥٥-٦  تصمَّ

 ُتتََّخذ التدابير الالزمة لمنع رفع األحمال المفرطة؛  (أ)
ع أي س��قوط غي��ر مقص��ود ألحم��ال بم��ا يمك��ن أن تطبَّ�� ت��دابير تص��ميم تحفُّ�ي��ة لمن��  (ب)

 يؤثر على مفردات ذات أھمية لألمان؛
ط المحطة   (ج) مأمونة لمعدات الرفع العلوي وللمفردات التي يجري بحركة يسمح مخطَّ

 نقلھا؛
ن�ة بالمحط�ة (ع�ن طري�� أ�ف�ال   (د) ال ُتستخَدم مثل ھذه المعدات س�و� ف�ي ح�االت معيَّ

 )؛أمان متداخلة على الرافعة
تكون مثل ھذه المعدات الُمخصصة لالستخدام ف�ي من�اط� توج�د بھ�ا مف�ردات ذات   (ھـ)

لة لتحمُّل الھزات.   أھمية لألمان مؤھَّ

 األنظمة األخرى لتحويل القوى

 نظام اإلمداد بالبخار ونظام مياه التغذية والمولدات التوربينية  :٧٧المتطلب رقم 

ظام مياه التغذية والمولدات التوربينية لمحطة القوى يراعى تصميم نظام اإلمداد بالبخار ون
النووية بما يضمن عدم تجاوز حدود التصميم المنا��بة لح�دود ض�غط م�واد تبري�د المفاع�ل 

 الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.في في الحاالت التشغيلية أو 
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بة م�ن يؤخذ في الحسبان عن�د تص�ميم نظ�ام اإلم�داد بالبخ�ار ت�وفير ص�مامات مناس� -٥٦-٦
حيث رتبتھا التصنيفية ومؤّھلة لعزل البخار بحيث يمكن إغالقھا ف�ي ظ�ل الظ�روف المح�ددة 

 الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.في في الحاالت التشغيلية و

م بحي�ث تمن�ع  -٥٧-٦ وتتوفر لنظام اإلمداد بالبخار وأنظمة مياه التغذي�ة ق�درة كافي�ة وتص�مَّ
  رة لظروف مفضية إلى وقوع حوادث.تصاعد الوقائع التشغيلية المنتظ

د -٥٨-٦ المول��دات التوربيني��ة بالحماي��ة المناس��بة� م���ل الحماي��ة م��ن الس��رعة الزائ��دة  وُت��زوَّ
َخ�ذ ت�دابير للح�د م�ن الت���يرات المحتمل�ة للق�ذائف المتولِّ�دة م�ن  والحماية من االھت�زازات� وُتتَّ

  التوربينات على البنود ذات األھمية لألمان.

 النفايات السائلة المشعة والنفايات المشعةمعالجة 

 أنظمة معالجة ومراقبة النفايات :٧٨المتطلب رقم 

أنظمة لمعالجة النفايات المشعة الصلبة والنفايات المش�عة الس�ائلة ف�ي محط�ة الق�و�  ُتوفَّر
النووي��ة� وذل��� بھ��دف الحف��اظ �ل��ى كمي��ات وتركي���ات ا�نبعا���ات المش��عة دون الح��دود 

 فيما يتعلق بالتصريفات ومنخفضة إلى أقل قدر يمكن تحقيقه بشكل معقول. المأذون بھا

أنظم��ة ومراف��ق للتص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة وتخزينھ��ا ف��ي موق��ع محط��ة  ُت��وفَّر -٥٩-٦
 القوى النووية لفترة زمنية تتفق مع مدى توفُّر خيار التخلُّص ذي الصلة.

ھيل عملي�ات تحري�� ونق�ل ومناول�ة ويتضمن تصميم المحطة السمات المناس�بة لتس� -٦٠-٦
النظر في توفير سبل الوصول إلى المرافق والق�درات الخاص�ة ب�الرفع  يتمو النفايات المشعة.

   والتغليف.

 أنظمة معالجة ومراقبة النفايات السائلة :٧٩المتطلب رقم 

وذل��  أنظمة في محط�ة الق�و� النووي�ة لمعالج�ة النفاي�ات المش�عة الس�ائلة وال�ا�ي�ة� ُتوفَّر
بھدف الحفاظ �ل�ى كمياتھ�ا دون الح�دود الم�أذون بھ�ا فيم�ا يتعل�ق بالتص�ريفات ومنخفض�ة 

 إلى أقل قدر يمكن تحقيقه بشكل معقول.

معالجة النفايات المشعة السائلة والغازية في المحطة بحيث يكون تعرُّض أفراد  تتم -٦١-٦
 عقول يمكن تحقيقه.الجمھور بسبب التصريفات في البيئة منخفضاً إلى أقل قدر م
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الس�ائلة المش�عة  اتنبعاث�الويتضمن تصميم المحطة الوسائل المناسبة للحفاظ عل�ى ا -٦٢-٦
إلى البيئة عند أدنى حد معقول يمك�ن تحقيق�ه، ولض�مان أن تظ�ل االنبعاث�ات المش�عة أق�ل م�ن 

 الحدود المأذون بھا فيما يتعلق بالتصريفات.

عة الغازّي�ة عام�ل االحتج�از ال�الزم للحف�اظ عل�ى وتوفر معدات تنظيف المواد المش� -٦٣-٦
م أنظم�ة الترش�يح  االنبعاثات المشعة دون الحدود المأذون بھا فيما يتعلق بالتصريفات. وتصمَّ

بحي��� يمك��ن اختب��ار كفاءتھ��ا، ويمك��ن رص��د أدائھ��ا ووظيفتھ��ا بص��ورة منتظم��ة عل��ى م��د� 
 ظ على خرج الھواء.عمرھا التشغيلي، ويمكن استبدال خراطيش الترشيح مع الحفا

 أنظمة مناولة وتخزين الوقود

 أنظمة مناولة وتخزين الوقود :٨٠المتطلب رقم 

أنظمة لمناولة وتخزين الوقود في محطة القوى النووية، وذلك بھدف ��مان الح��اظ  ُتوفَّر
 على سالمة وخصائص الوقود في جميع األوقات أثناء مناولته وتخزينه.

الس�مات المناس�بة لتس�ھيل عملي�ات رف�ع وتحري�ك ومناول�ة  يتضمن تصميم المحط�ة -٦٤-٦
  الوقود الطازج والوقود المستھلَك.

ويراعى ف�ي تص�ميم المحط�ة من�ع أي إض�رار جس�يم بمف�ردات ذات أھمي�ة لألم�ان  -٦٥-٦
 أثناء نقل الوقود أو البراميل، أو في حالة سقوط الوقود أو البراميل. 

ع ما يلي:ويكفل تصميم أنظمة مناولة وت -٦٦-٦ ع وغير المشعَّ  خزين الوقود المشعَّ

منع الحرجية بھامش معيَّن، بواسطة وسائل مادية أو عن طريق عمليات فيزيائي�ة،   (أ)
ل أن يكون ذل�ك ع�ن طري�ق اس�تخدام أش�كال مأمون�ة ھندس�ياً، حت�ى ف�ي ظ�ل  ويفضَّ

 ظروف التھدئة المثلى؛
 السماح بفحص الوقود؛  (ب)
  نات ذات األھمية لألمان وفحصھا دورياً واختبارھا؛السماح بصيانة المكو  (ج)
 منع األضرار التي تلحق بالوقود؛  (د)

 منع سقوط الوقود في مرحلة العبور؛  (ھـ)
 إتاحة تحديد نوع مجمعات الوقود الفردية؛  (و)
 توفير الوسائل المناسبة لتلبية االحتياجات ذات الصلة بالحماية من اإلشعاع؛  (ز)
ة تنفيذ إجراءات تشغيل مالئمة ووضع نظ�ام لحص�ر ومراقب�ة الوق�ود ضمان إمكاني  (ح)

 النووي، وذلك بھدف منع أي فقدان للوقود النووي أو فقدان السيطرة عليه.
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ع  -٦٧-٦ م أنظمة مناولة وتخزين الوقود الخاصة ب�الوقود المش�عَّ وباإلضافة إلى ذلك، تصمَّ
 بالمواصفات التالية:

الظ�روف  وف�ي التش�غيلية الح�االت ف�ي الوق�ود م�ن ح�رارةلل كافي�ة ب�زال�ة الس�ماح  (أ)
 المفضية إلى وقوع حوادث؛

 منع سقوط الوقود المستھلَك في مرحلة العبور؛  (ب)
التسبُّب ف�ي ح�االت ض�غط غي�ر مقب�ول ن�ات� ع�ن مناول�ة عناص�ر الوق�ود أو  تفادي  (ج)

 مجمعات الوقود؛
لَك أو الرافعات أو أجس�ام أخ�رى منع سقوط أجسام ثقيلة مثل براميل الوقود المستھ  (د)

 على الوقود بما ُيحتمل أن يسبب أضراراً؛
 السماح بالحفظ المأمون لعناصر الوقود أو مجمعات الوقود المشتبه فيھا أو التالفة؛  (ھـ)
السيطرة على مستويات مواد االمتصاص القابلة للذوبان إذا تم استخدام ھذه الم�واد   (و)

 ألغراض أمان الحرجية؛
تس��ھيل أعم��ال الص��يانة واإلخ��راج م��ن الخدم��ة مس��تقبالً لمراف��� مناول��ة وتخ��زين   (ز)

 الوقود؛
تسھيل إزالة التلوث من المن�اط� والمع�دات الخاص�ة بمناول�ة وتخ�زين الوق�ود عن�د   (ح)

 الضرورة؛
االستيعاب، بھوامش كافي�ة، لك�ل الوق�ود ال�ذي ت�تم إزالت�ه م�ن المفاع�ل، وذل�ك وفق�اً   (ط)

الموج��ودة ف��ي قل��ب المفاع��ل ارة المفاع��ل المتوقع��ة وكمي��ة الوق��ود الس��تراتيجية إد
 ؛بالكامل

 تسھيل إزالة الوقود من التخزين وتحضيره للنقل خارج الموقع.  (ي)

وفيم��ا يخ��ص المف��اعالت الت��ي تس��تخدم نظ��ام األح��واض الما�ي��ة لتخ��زين الوق��ود،  -٦٨-٦
 ذات حاالت المحط�ة جميع في الوقود مجمعات تعرية دون محطةال تصميم يراعى أن يحول

ً  لقض�اءا’بحي�ث ي�تم  ،ھلَكالمس�ت الوق�ود بحوض الصلة نش�وء ظ�روف  إمكاني�ةعل�ى  ٢٦‘عملي�ا
��بحي��ث ي��تم و ،انبع��اث مش��ع كبي��ر أو مبك��رح��دوث انبع��اث مش��ع يمك��ن أن تفض��ي إل��ى   بتجنُّ

  تصميم المحطة ما يلي:ويراعى أن يوفر  الموقع. في عاليةال شعاعيةاإل حقولال

  الوقود؛ تبريدل الالزمة تالقدرا  (أ)
  ؛ألنابيبل كسر أو تسربحدوث  حالة في الوقود تعرية مجمعات لمنع اتسم  (ب)
  .المياه مخزون استعادة على قدرة  (ج)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ا’ر أنه تم اعتبَ مكن ايُ   ٢٦ ھ�ذه نش�وء استحال فعلياً ما ظروف معينة إذا نشوء على إمكانية  ‘لقضاء عمليا

  الظروف، أو إذا أمكن بمستوى عاٍل من الثقة اعتبار نشوء مثل تلك الظروف مستبعداً للغاية.
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��س��مات  تص��ميمال يش��ملكم��ا   لض��مان دائم��ةالغي��ر  مع��داتلل نومم��أال االس��تخدامم��ن  نتمكِّ
 ض��د ت��دريع ت��وفيرلو الطوي��ل م��د�ال عل��ىالوق��ود المس��تھلَك  تبري��دليكف��ي  المي��ا� م��ن مخ��زون
  . ٢٧اإلشعاع

 :يلي ما التصميم أن يتضمن لزموي  -لفأ-٦٨-٦

 ظ�روفو التش�غيلية الحاالت يخص فيمادرجة حرارة الماء رصد ومراقبة وسائل ل  (أ)
  ھلَك؛المست الوقود بحوض الصلة ذات ادثوالح

ظ��روف ية والتش��غيل فيم��ا يخ��ص الح��االتوس��ائل لرص��د ومراقب��ة مس��تو� المي��ا�   (ب)
  الوقود المستھلَك؛ بحوض ذات الصلة الحوادث

التش�غيلية،  فيما يخص الحاالت الھواءفي و الماء في النشاط ومراقبة لرصد وسائل  (ج)
 ذات ادثوالح�� ظ�روففيم��ا يخ�ّص  الھ�واء وف�ي الم�اء ف��ي النش�اط لرص�د ووس�ائل
  ھلَك؛المست الوقود بحوض الصلة

  .التشغيلية فيما يخص الحاالت اءالم كيمياء مراقبةرصد ول وسائل  (د)

 الوقاية من اإلشعاعات

 التصميم لغرض الوقاية من اإلشعاعات :٨١المتطلب رقم 

َخذ تدابير لض�مان أن ي�تم اإلبق�ا� عل�� الجرع�ات الت�ي يتع�رض لھ�ا موظف�و التش�غيل ف�ي  ُتتَّ
أق�ل  محطة القوى النووية دون حدود الجرعات المسموح بھا والحفاظ عليھا منخفضة �ل��

 قدر معقول يمكن تحقيقه، وأن تؤخذ القيود ذات الصلة بالجرعات في االعتبار.

اإلبق�اء ي�تم يتم تحديد مصادر اإلشعاع في جميع أنحاء المحطة عل�ى نح�و ش�امل، و -٦٩-٦
المحافظ�ة عل�ى مع ، ٢٨على مخاطر اإلشعاع المرتبطة بھا عند أدنى حد معقول يمكن تحقيقه

 يطرة على توليد ونقل نواتج التآكل ونواتج التنشيط.سالمة كسوة الوقود، والس

اختيار المواد المستخدمة في تصنيع الھياكل واألنظمة والمكون�ات بحي�ث تح�د  يتمو  -٧٠-٦
 من الناحية العملية. معقوالً يكون من تنشيط المادة بأقصى قدر 

ت المواد المش�عة وألغراض الحماية من اإلشعاع، ُتتََّخذ تدابير لمنع انطالق أو تشتُّ  -٧١-٦
 والنفايات المشعة وحدوث تلوث في المحطة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الموقع. أن يتم تخزينھا بالضرورة ال يلزم دائمةال المعدات غير  ٢٧
ي��داً للمتطلب��ات المتعلق��ة بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاع وأم��ان المص��ادر ] تحد٩[ GSR Part 3الع��دد يتض��من   ٢٨

  اإلشعاعية فيما يخص المرافق واألنشطة.
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ط المحطة ضمان السيطرة على نحو كاٍف على وص�ول م�وظفي   -٧٢-٦ ويراعى في مخطَّ
التش���غيل إل���ى المن���اطق الت���ي تنط���وي عل���ى مخ���اطر إش���عاعية ومن���اطق التل���وث المحتم���ل، 

ه الوس�ا�ل وبواس�طة أنظم�ة والحيلولة دون حاالت التعرض والتلوث أو تقليلھا م�ن خ��ل ھ�ذ
 التھوية.

��م المحط��ة إل��ى من��اطق ي��تم ربطھ��ا بالش��ا�لين المت��وقعين لھ��ا، وبمس��تويات  -٧٣-٦ وتقسَّ
اإلش��عاع ومس��تويات التل��وث ف��ي الح��االت التش��غيلية (بم��ا ف��ي ذل��� إع��ادة الت��زود ب��الوقود 
ف والص���يانة والتفت���ي�)، وبمس���تويات اإلش���عاع المحتمل���ة ومس���تويات التل���وث ف���ي ظ���رو

 توفير التدريع بحيث يتم منع أو تقليل التعرض لإلشعاع.يتم و الحوادث.

ط المحطة أن يمكن االحتفاظ بالجرعات التي يتعرض لھا ع�املو  -٧٤-٦ ويراعى في مخطَّ
التشغيل أثناء التشغيل العادي وإع�ادة الت�زود ب�الوقود والص�يانة والتفت�ي� منخفض�ة إل�ى أق�ل 

ي�ولى االعتب�ار الواج�ب لض�رورة ت�وفير أي�ة مع�دات خاص�ة قدر معق�ول يمك�ن تحقيق��، وأن 
 لتلبية ھذه المتطلبات.

وتوضع معدات المحطة الخاضعة للصيانة المتكررة أو التشغيل اليدوي في مناطق  -٧٥-٦
 ذات معدل جرعات منخفض للحد من تعرض العمال.

ي التش��غيل ت��وفير التس��ھي�ت ال�زم��ة إلزال��ة التل��وث ال��ذي ق��د يص��يب م��وظفي��تم و -٧٦-٦
  ومعدات المحطة.

 وسائل رصد اإلشعاع :٨٢المتطلب رقم 

المع�دات ال��م�ة ف�ي محط�ة ال��و� ال�ووي��ة ل��ما� و��ود رص�د ��اٍف ل�ش�عاع ف��ي  ُت�وفَّر
الحاالت التشغيلية وظروف الحوادث المحتاط لھا في التص�ميم� و���در م�ا يم��� �ملي�اً ف�ي 

 ظروف تمديد التصميم.

ثابتة لمعدالت الجرعات بغرض رص�د مع�دالت اإلش�عاع الموض�عية  مقاييس ُتوفَّر -٧٧-٦
في مواقع المحطة التي يمكن الوصول إليھا بشكل روتيني من قَِبل موظفي التش�غيل، وحيثم�ا 
يمكن أن تكون التغيُّرات في مستويات اإلشعاع في الحاالت التشغيلية بدرج�ة ال ُيس�َمح معھ�ا 

  فترات زمنية محددة.بالوصول إلى ھذه األماكن إال لبعض 

عّدادات ثابتة لمعدالت الجرعات بھدف بيان مستويات اإلشعاع العامة ف�ي  وُتركَّب -٧٨-٦
ر المق�اييس الثابت�ة وفِّ وُت� مواق�ع مناس�بة بالمحط�ة ف�ي الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع ح�وادث.
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ي�ث لمعدالت الجرعات معلومات كافية في غرفة التحكم أو في موضع السيطرة المناس�ب بح
 يمكن لموظفي التشغيل الشروع في اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.

أجھزة رصد ثابتة لقي�اس نش�اط الم�واد المش�عة ف�ي الج�و ف�ي المن�اطق الت�ي  وُتوفَّر -٧٩-٦
يتواجد فيھا موظفو التشغيل بشكل روتيني، وحيثما قد يكون نشاط المواد المش�عة العالق�ة ف�ي 

ر ��ذ� ال�نظم م�ش�راً ف�ي غرف�ة ال�تحكم أو ت�وفِّ و اتخاذ تدابير وقائية.الھواء بمستويات تتطلب 
ً  في أماكن أخرى مناسبة عند الكشف عن تركيز ع�الي النش�اط لنوي�دات مش�عة.  وُت�وفَّر أيض�ا

�ل المع�دات أو غي�ر ذل�ك م�ن  ضة لتلوث محتمل نتيج�ة لتعطُّ أجھزة مراقبة في المناطق المعرَّ
 الظروف غير العادية.

تركيزات نوي�دات  ،في الوقت المناسب ،معدات ثابتة ومرافق مختبرية تحددوفَّر وتُ  -٨٠-٦
مشعة مختارة في أنظمة معالجة السوائل، وفي العينات الغازية والسائلة المأخوذة م�ن أنظم�ة 
المحط��ة أو م��ن البيئ��ة، وذل��ك ف��ي الح��االت التش��غيلية وف��ي الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع 

 حوادث.

ات ثابت��ة لرص��د النفاي��ات الس��ائلة المش��عة والنفاي��ات الس��ائلة المحتم��ل مع��د وُت��وفَّر -٨١-٦
 تلوثھا، وذلك قبل أو أثناء عمليات التصريف من المحطة إلى البيئة.

أجھ�زة مراقب�ة ثابت�ة (عل�ى  وُتوفَّر األدوات الالزمة لقياس التلوث السطحي.وُتوفَّر  -٨٢-٦
ل، وأجھ�زة لمراقب�ة الي�دين والق�دمين) ف�ي سبيل المثال أجھ�زة لمراقب�ة اإلش�عاع عل�ى الم�داخ

نقاط الخروج الرئيسية من المناطق الخاضعة للسيطرة والمناطق الخاضعة لإلشراف، وذل�ك 
 لتسھيل رصد موظفي التشغيل والمعدات.

وتوض�ع أس�س  تس�ھيالت لرص�د التع�رض والتل�وث ل�دى م�وظفي التش�غيل. وُت�وفَّر -٨٣-٦
 راكمية لدى العمال على مر الزمن.عمليات لتقييم وتسجيل الجرعات الت

َخ���ذ الترتيب���ات  -٨٤-٦ غي���ر ذل���ك م���ن الت���أثيرات التع���رض وح���االت  لتقي���يمالالزم���ة  وُتتَّ
 الجرع�ات لمع�دالت بواس�طة الرص�د البيئ�ي محط�ةال على مقربة من إن ُوِجدت، اإلشعاعية،
 إلى ما يلي: مع اإلشارة بوجه خاص النشاط، أو تركيزات

 لبشر، بما في ذلك سلسلة الغذاء؛مسارات تعرُّض ا  )(أ
 التأثيرات اإلشعاعية، إن ُوِجدت، على البيئة المحلية؛  )ب(
 التراكم الممكن، والتراكم في البيئة، للمواد المشعة؛  )ج(
إمكانية وجود أي طرق غير مصرح بھا لالنبعاثات المشعة.  )د(
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  .إلى ملحوظة إعالمية‘ ⱷ’يشير الرمز 
  

  .(plant states (considered in design))في التصميم)  أحوال المحطة (التي تراعى

 حوادث وقوع إلى المفضية الظروف األحوال التشغيلية

 التشغيل العادي
الوقائع التشغيلية
 المنتظرة

الحوادث المحتاط 
 في التصميم لھا

 ظروف تمديد
 التصميم

 تدھور دون
وقودكبير لل

مع انصھار 
 القلب

  
 .(accident conditions) الظروف المفضية إلى وقوع حوادث  
العادي تكون أقل تواتراً وأكثر حدة من الوقائع التش�غيلية  حاالت حيود عن التشغيل  

  .المنتظرة

    ⱷ  الح�وادث المحت�اط عل�ى الظروف المفضية إلى وق�وع ح�وادث  تشتمل
 لھا في التصميم وظروف تمديد التصميم. 

 .(design basis accident)حادث محتاط له في التصميم   
م الميظروف مفض�ية إل�ى وق�وع ح�وادث، حي�ث ل افتراضي يؤديحادث     رف��ص�مَّ
مع��ايير ثابت��ة خاص��ة بالتص��ميم ومنھجي��ة تحفظي��ة، وي��تم االحتف��اظ بانبعاث��ات  ف���و

 المواد المشعة ضمن حدود مقبولة.

  .(design extension conditions) ظروف تمديد التصميم  
مفضية إلى حوادث ال تؤخذ ف�ي االعتب�ار فيم�ا يخ�ص الح�وادث افتراضية ظروف   

نھجي�ة وفق�اً لمالمرف�� المحتاط لھا في التصميم، ولكنھ�ا تراع�ى ف�ي عملي�ة تص�ميم 
  أفضل التقديرات، حيث يتم االحتفاظ بانبعاثات المواد المشعة ضمن حدود مقبولة.
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   ⱷ  ت�ل�و  أح�داث في القائمة ظروفالعلى ظروف تمديد التصميم  تشتمل
ظ��روف القائم��ة ف��ي أح��داث يص��احبھا والللوق��ود،  كبي��ر ت��دھور م��ن

  انصھار قلب المفاعل. 

  .(controlled state) حالة خاضعة للمراقبة
حال�ة بالمحط�ة، ف�ي أعق�اب واقع�ة تش�غيلية منتظ�رة أو ظ�روف مفض�ية إل�ى وق�و�  

حوادث، حيث يمكن ض�مان وظ�ائف األم�ان األساس�ية ويمك�ن الحف�اظ عليھ�ا لفت�رة 
  ترتيبات الوصول إلى حالة مأمونة. ليعكافية من أجل تف

  .(safe state) حالة مأمونة
أو ظ�روف مفض�ية إل�ى وق�و�  ة تش�غيلية منتظ�رةواقع�حال�ة بالمحط�ة، ف�ي أعق�اب  

ح���وادث، حي���ث يك���ون المفاع���ل دون الحرجي���ة ويمك���ن ض���مان وظ���ائف األم���ان 
 األساسية والحفاظ عليھا ثابتة لفترة طويلة.

  .(safety feature for design extension conditions) سمة أمان خاصة بظروف تمديد التصميم
مة لتأدي��ة إح��د� وظ��ائف األم��ان أو ذات وظيف��ة متص��لة باألم��ان ف��ي   مف��ردة مص��مَّ

 .التصميمظروف تمديد 

دات أنظمة األمان   .(safety system settings) محدِّ
دات   الوق�ائ� المستويات التي يتم عندھا تلقائياً تفعي�ل أنظم�ة األم�ان ف�ي ح�ا�ت محدِّ

، للحيلول�ة دون تج�او� الظروف المفضية إلى وق�و� ح�وادثأو  التشغيلية المنتظرة
 .حدود األمان
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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختص�ة، بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي، ب��ن تض�ع أو تعتم�د   
حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات، وأن  معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى

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

اإلش�عاعي وأم�ان النق�ل  . وتش�مل ھ�ذه السلس�لة األم�ان الن�وو� واألم�انالوكال�ةالص�ادرة ع�ن مان األ
أساس��يات وأم��ان النفاي��ات. وتصن��ـَّف المنش��ورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات، وھ��ي: 

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

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

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة. كم��ا   
س�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية، تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإل

قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير الوكال�ة وتقري�ر ل�ذ� وض�عت� باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ا
 األمان. وللحصول على مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
ھة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغھا بالخبرة عن  ةالصادرمان األوالدعوة موجَّ

المستفادة من استخدامھا (ك�س�ا� لل�وا�� الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)، 
بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن 

ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��
 .Official.Mail@iaea.orgاإللكتروني على العنوان التالي: 

  ذات الصلةالمنشورات 
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن   
ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش���ن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا الم��ادة الثامن��

 وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
ت�وفر أمثل�ة  تق�ارير أم�انفي مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا  وتـَصُدر تقارير عن األمان  

 ر األمان.عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايي
الت������ والتص���دي  منش���ورات وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل  
، التق�ارير التقني�ة، وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول� ل�م�ان الن�وويو، تقارير التقي�ي� ا�ش�عاع�و، للطوارئ

ب وأدل�ـَّة . كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية، وأدلـَّة خاصة بالت�دريالوثائق التقنيةو
 عملية، وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

  .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
لتش��جيع ودع��م  منش��ورات إعالمي��ة الص��ادرة ع��ن الوكال��ة سلس��لة الطاق��ة النووي��ة تش��مل  

. وتش�مل تق�ارير الس�لمية لألغراض النووية وتطبيقھا العمليلطاقة باالمتعلقة  والتطوير أنشطة البحث
الممارس�ات الجّي�دة المكتس�بة و خب�رةع�ن ال، وفيھ�ا عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رزوأدلة 

في مجاالت القوى النووية، ودورة الوق�ود الن�وو�، والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�ّعة  العملية مثلةاألو
 واإلخراج من الخدمة.
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 آ��� ����ًا ا�� ا���ن ا��� ����� ������ أ�������"

�����ً� ���ا��  ا����م ا������ ����ن أ����ً� �� �����
 .ا�����������������ت ا���و�� واا����ام 

  
� ������ أ��ن ا��آ��� �� ���ل ����� ا���ى ��ـَ�ـُ�و"

ا���و��؛ وآ��� �� ����ت ا��� وا������ وا��را�� 
��� ���  ���س وا���������� ا ، ��� ����وا����ث وا������

����". 

   ا���اد������
  ��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�����م ا� ����ا�

  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر��
�����  

  
"يتعين عل�ى ال�كوم�ا�� والھي��ا� الرقا�ي�� والمش�ّ�لين ��ي ك�ل مك�ان ض�مان 
اس��تخدام الم��واد النووي��� والم���ادر ا�ش��عاعي� عل��ى ن���و م�ي��د� وم���مون� 

ومعايير األم�ان ال��ادر� ع�ن الوكال�� م��ا�� لتيس�ير ���� ال�اي���  وأخالقي.
  وأشجع جميع الدول األعضاء على استخدامھا."

  
  يوكيا أمانو
  المدير العام
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