 ر ان ادرة ن او ادو ط اذر
ا��ر��
�����ــــ� ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������
�� أ�� ����ـــ� ا���س وا����ــــ�

أمان محطات القوى النووية:
اإلدخال في الخدمة والتشغيل
النووية:
القوى النووية:
محطات القوى
أمان محطات
أمان
والتشغيل
الخدمة والتشغيل
في الخدمة
اإلدخال في
اإلدخال

متطلبات األمان المح َّددة
العدد )َّ SSR-2/2الصيغة المنقحة (Rev. 1
دة
المح َّدددة
األمان المح
متطلبات األمان
متطلبات
ر��
((Rev.
العدد
المنقحة Rev. 11
)الصيغة المنقحة
) SSR-2/2الصيغة
العدد SSR-2/2

*

معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختصة ،بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي ،بأن تضع أو تعتم�د مع�ايير
أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدن�ى ح�د م�ن األخط�ار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن تتخ�ذ
ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وتـَص ُدر المنشورات التي تضع الوكالة بواسطتھا ھ�ذه المع�ايير ض�من سلس�لة مع�ايير األم�ان
الص�ادرة ع��ن الوكال�ة .وتش��مل ھ�ذه السلس��لة األم�ان الن��ووي واألم�ان اإلش��عاعي وأم�ان النق��ل وأم��ان
النفاي��ات .وتصن�ـَّف المنش��ورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات ،وھ��ي :أساس��يات األم��ان،
ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكال�ة ،ال�وارد أدن�اه ،معلوم�ات ع�ن برن�ام� مع�ايير
األمان الصادرة عن الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

ويوفر ھذا الموقع نصوص معايير األمان المنشورة ومسوداتھا باللغ�ة االنكليزي�ة .كم�ا تت�وافر
نص���وص مع���ايير األم���ان الص���ادرة باللغ���ات اإلس���بانية والروس���ية والص���ينية والعربي���ة والفرنس���ية،
باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ال�ذي وض�عته الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير
األمان .وللحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria

والدعوة موجَّ ھة إلى جمي�ع مس�تخدمي مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة إلبالغھ�ا ب�الخبرة
المستفادة من استخدامھا )كأس�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
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و مب��يّن أع��اله ،أو بواس��طة البري��د
اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبي�ق مع�ايير األم�ان ،وبموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن
الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش��أن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا
وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان في مجال األنشطة النووية بوصفھا تقارير أمان توفر أمثلة عملي�ة
وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل منشورات الت���� والتص�دي للط�وار�،
وتق��ارير التقي��ي� ا�ش��عاع� ،وتق��ارير ال�ري��� ال��دول� ل�م��ان الن��ووي ،والتق��ارير التقني��ة ،والو���ا��
التقنية .كما تصدر الوكالة تقارير ع�ن الح�وادث اإلش�عاعية ،وأدل�ـَّة خاص�ة بالت�دريب وأدل�ـَّة عملي�ة،
وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تشمل سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة منش�ورات إعالمي�ة لتش�جيع ودع�م أنش�طة
البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العمل�ي ل�غ�راض الس�لمية .وتش�مل تق�ارير وأدل�ة
عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا ،وعن الخبرة المكتسبة والممارس�ات الجيّ�دة واألمثل�ة
العملية في مجاالت القوى النووية ،ودورة الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المش�عّة واإلخ�را�
من الخدمة.

أمان محطات القوى النووية:
اإلدخال في الخدمة والتشغيل

الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قيرغيزستان
الجزائر
االتحاد الروسي
كازاخستان
جزر البھاما
إثيوبيا
الكاميـرون
جزر مارشال
أذربيجان
الكرسي الرسولي
جمھورية أفريقيا الوسطى
األرجنتين
كرواتيــا
الجمھورية التشيكية
األردن
كمبوديــا
الجمھورية الدومينيكية
أرمينيا
كندا
الجمھورية العربية السورية
إريتريا
كوبا
جمھورية الكونغو الديمقراطية
إسبانيا
كوت ديفوار
جمھورية إيران اإلسالمية
أستراليا
كوستاريكــا
جمھورية تنزانيا المتحدة
إستونيا
كولومبيــا
جمھورية فنزويال البوليفارية
إسرائيـل
الكونغو
جمھورية كوريا
أفغانستان
الكويـــت
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
إكـوادور
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
كينيـــا
ألبانيــا
التفيا
جمھورية مولدوفـــا
ألمانيا
لبنان
جنوب أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة
لختنشتاين
جورجيــا
أنتيغوا وباربودا
لكسمبورغ
جيبوتي
إندونيسيا
ليبيا
الدانمرك
أنغـوال
ليبيريــا
دولة بوليفيا المتعددة القوميات
أوروغواي
ليتوانيا
دومينيكا
أوزبكستان
ليسوتو
رواندا
أوغنــدا
مالطـة
رومانيا
أوكرانيا
مالـــي
زامبيـــا
آيرلندا
ماليزيــا
زمبابــوي
آيسلندا
مدغشقــر
سان مارينو
إيطاليا
مصر
سري النكا
بابوا غينيا الجديدة
المغـــرب
السلفـادور
باراغـواي
المكسيك
سلوفاكيا
باكستان
مالوي
سلوفينيا
باالو
المملكة العربية السعودية
سنغافورة
البحرين
السنغـال
البرازيل
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
سوازيلند
بربادوس
وآيرلندا الشمالية
السودان
البرتغال
منغوليـــا
السويد
بروناي دار السالم
موريتانيا
سويسرا
بلجيكا
موريشيـوس
سيراليـون
بلغاريا
موزامبيق
سيشيل
بليز
موناكــــو
شيلي
بنغالديـش
ميانمـــار
صربيا
بنمـــا
ناميبيـــا
الصين
بنـــن
النرويج
طاجيكستان
بوتسوانا
النمسا
العــراق
بوركينا فاسـو
نيبال
عـُمان
بوروندي
النيجــر
غابــون
البوسنة والھرسك
نيجيريا
غانا
بولندا
نيكاراغـوا
غواتيمــاال
بيرو
نيوزيلندا
غيانا
بيالروس
ھايتـــي
فانواتو
تايلند
الھند
فرنسا
تركيا
ھندوراس
الفلبيــن
ترينيداد وتوباغو
ھنغاريا
فنلندا
تشاد
ھولندا
فيجي
توغو
الواليات المتحدة األمريكية
فييت نــام
تونــس
اليابان
قبرص
جامايكــا
اليمـــن
قطـــر
الجبل األسود
اليونان
واف��ق الم���تمر الخ��اص بالنظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ال��ذي ع �ـُقد ف��ي المق � ّر الرئيس��ي ل�م��م المتح��دة ف��ي
نيويورك ،في  ٢٣تشرين األول/أكتوبر  ،١٩٥٦على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في  ٢٩تموز/يوليه  .١٩٥٧ويقع المق ّر
الرئيسي للوكالة في فيينا .ويتمثـّل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھ�ار
في العالم أجمع".
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أمان محطات القوى النووية:
اإلدخال في الخدمة والتشغيل
متطلبات األمان المحددة
يحتوي على مسرد الوكالة
(CD-ROM
أمانا ً مضغوطا
يتضمـَّن ھذا المنشور قرص
النووية:
محطاتً )القوى
يشمل:
وھو
األمان،
بمصطلحات
الخاص
اإلدخال في الخدمة والتشغيل
طبعة  (٢٠٠٧) ٢٠٠٧ومبادئ األمان األساسية ) ،(٢٠٠٦وقد صدر ك ٌّل منھما
باللغات اإلسبانية ،واالنكليزية ،والروسية ،والصينية ،والعربية ،والفرنسية.
متطلبات األمان المحددة
وھذا القرص المضغوط ) (CD-ROMمـُتاح أيضا ً لشرائه منفصال.
انظر الموقع التاليhttp://www-pub.iaea.org/books :
يتضمـَّن ھذا المنشور قرصا ً مضغوطا ً ) (CD-ROMيحتوي على مسرد الوكالة
الخاص بمصطلحات األمان ،وھو يشمل:
طبعة  (٢٠٠٧) ٢٠٠٧ومبادئ األمان األساسية ) ،(٢٠٠٦وقد صدر ك ٌّل منھما
باللغات اإلسبانية ،واالنكليزية ،والروسية ،والصينية ،والعربية ،والفرنسية.
وھذا القرص المضغوط ) (CD-ROMمـُتاح أيضا ً لشرائه منفصال.
انظر الموقع التاليhttp://www-pub.iaea.org/books :
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مالحظة بشأن حقوق النشر
جمي��ع منش��ورات الوكال��ة العلمي��ة والتقني��ة محمي��ة بموج��� أحك��ام ا�تفاقي��ة العالمي��ة
لحقوق النشر بشأن الملكي�ة الفكري�ة بص�يغتھا المعتم�دة ف�ي ع�ام ) ١٩٥٢ب�رن( والمنقح�ة
ف��ي ع��ام ) ١٩٧٢ب��اريس( .وق��د ت��م تمدي��د ح��ق النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة
العالمي��ة للملكي��ة الفكري��ة )جني��ف( ليش��مل الملكي��ة الفكري��ة اإللكتروني��ة والفعلي��ة .ويج���
الحصول على إذن باستخدام النصوص ال�واردة ف�ي منش�ورات الوكال�ة بش�كل مطب�و� أو
إلكترون��ي ،اس��تخداما كلي �ا ً أو ج��ي �ا ً
النشرع��ادة �تفاق��ات حق��وق النش��ر
حقوق اإلذن
ويخ���ع ���ذا
مالحظة؛ بشأن
واإلنت��ا� األدب��ي .ويُرحَّ ��� بأي��ة اقتراح��ات تخ��ص ا�ستنس��ا� والترجم��ة أل���را� �ي��ر
منش��ورات الوكال��ة العلمي��ة والتقني��ة محمي��ة بموج��� أحك��ام ا�تفاقي��ة العالمي��ة
جمي�
�عي َ
ُنظر فيھا على أساس كل حالة على حدة .وينبغي توجيه أية استفسارات إل�ى
تجارية ،وس
لحقوق النشر بشأن الملكي�ة الفكري�ة بص�يغتھا المعتم�دة ف�ي ع�ام ) ١٩٥٢ب�رن( والمنقح�ة
قســم النشـــــر التابـــــع للوكالــــة ) (IAEA Publishing Sectionعلى العنوان التالي:
ف��ي ع��ام ) ١٩٧٢ب��اريس( .وق��د ت��م تمدي��د ح��ق النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة
 Marketingويج���
��andة والفعلي��ة.
اإللكتروني
Publishingالفكري�
�Sectionمل الملكي��ة
العالمي��ة للملكي��ة الفكري��ة )جني��ف( ليش�
�Unit,ة Sales
International
Atomic
Energy
مطب�و� أو
الوكال�ة بش�كل
منش�ورات
Agencyف�ي
الحصول على إذن باستخدام النصوص ال�واردة
Vienna International Centre
�وق النش��ر
إلكترون��ي ،اس��تخداما كلي �ا ً أو ج��ي �اً؛ ويخ���ع ���ذا اإلذن ع��ادة �تفاق��ات حق�
PO Box 100
�را� �ي��ر
والترجم��ة
واإلنت��ا� األدب��ي .ويُرحَّ ��� بأي��ة اقتراح��ات تخ��ص ا�ستنس��ا�
أل��1400
Vienna,
Austria
+٤٣ ١ ٢٦٠٠
٢٩٣٠٢
ُنظر فيھا على أساس كل حالة رقم
تجارية ،وسي َ
استفسارات إل�ى
توجيه أية
الفاكس:وينبغي
على حدة.
+
٤٣
١
٢٦٠٠
٢٢٤١٧
الھاتف:
رقم
قســم النشـــــر التابـــــع للوكالــــة ) (IAEA Publishing Sectionعلى العنوان التالي:
البريد اإللكترونيsales.publications@iaea.org :
الموقع الشبكيhttp://www.iaea.org/books :
Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box
حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية100 ،
٢٠١٦
1400 Vienna,
Austriaالنمسا
طـُبـِع من قِ َبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في

+٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٩٣٠٢
الفاكس:
رقم
٢٠١٦
األول/ديسمبر
كانون
STI/PUB/1716
الھاتف+٤٣ ١ ٢٦٠٠ ٢٢٤١٧ :
رقم
البريد اإللكترونيsales.publications@iaea.org :
الموقع الشبكيhttp://www.iaea.org/books :

حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية٢٠١٦ ،
طـُبـِع من قِ َبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا
كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦
STI/PUB/1716
STI/PUB/1716
ISBN 978–92–0–612416–1
ISSN 1996–7497

تصدير
بقلم يوكيا أمانو
المدير العام
إن النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخوِّ ل الوكالة "أن تضع أو تعتمد ...معايير سالمة
بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات" – وھي المعايير التي يجب
أن تستخدمھا الوكالة في عملياتھا ،والتي يمك�ن لل�دول أن تطبِّقھ�ا م�ن خ�الل أحكامھ�ا الرقابي�ة المتعلق�ة باألم�ان
الن��ووي واإلش��عاعي .وتق��وم الوكال��ة ب��ذلك بالتش��اور م��ع األجھ��زة المختص��ة ف��ي األم��م المتح��دة وم��ع الوك��االت
المتخصصة المعنية .ووضع مجموعة شاملة من المعايير ذات الج�ودة العالي�ة وإخض�اعھا لالس�تعراض بص�فة
منتظم��ة ،فض�الً ع��ن مس��اعدة الوكال��ة ف��ي تطبي��ق تل��ك المع��ايير ،إنم��ا يش� ِّكل عنص��راً أساس��يا ً ألي نظ��ام ع��المي
مستقر ومستدام لألمان.
وقد ب�دأت الوكال�ة برنامجھ�ا الخ�ا� بمع�ايير األم�ان ف�ي ع�ام  .١٩٥٨وأدى التركي�ز عل�ى الج�ودة
والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام مع�ايير الوكال�ة عل�ى نط�اق واس�ع ف�ي جمي�ع أنح�اء الع�الم.
وأصبحت سلسلة معايير األمان تضم اآلن مبادئ أساس�ية موح�دة لألم�ان ،تمث�ل توافق�ا ً دولي�ا ً عل�ى م�ا يج�ب أن
يش� ِّكل مس�توى عالي�ا ً م�ن الحماي��ة واألم�ان .وتعم��ل الوكال�ة ،ب�دعم ق��وي م�ن جان��ب لجن�ة مع��ايير األم�ان ،عل��ى
تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.
والمع��ايير ال تك��ون فعال��ة إال إذا م��ا ُ
طبِّق��ت بش��كل ص��حيح ف��ي الممارس��ة العملي��ة .وتش��مل خ��دمات
األمان التي تقدمھا الوكالة التصميم ،وتحديد المواقع واألمان الھندسي ،واألمان التشغيلي ،واألم�ان اإلش�عاعي،
والنقل المأمون للمواد المشعة ،والتصرف المأمون في النفايات المشعة ،فضالً عن التنظيم الحكومي ،والمسائل
الرقابية ،وثقافة األمان في المنظمات .وخ�دمات األم�ان الم�ذكورة تس�اعد ال�دول األعض�اء ف�ي تطبي�ق المع�ايير
وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.
إن تنظيم األمان مسؤولية وطنية ،وقد قررت العدي�د م�ن ال�دول اعتم�اد مع�ايير الوكال�ة الس�تخدامھا
في لوائحھا الوطنية .وبالنس�بة لألط�راف ف�ي االتفاقي�ات الدولي�ة المختلف�ة لألم�ان ،ت�وفر مع�ايير الوكال�ة وس�يلة
متسقة وموثوقا ً بھا لضمان التنفيذ الفعال اللتزاماتھا بموجب تلك االتفاقيات .كما يتم تطبيق المعايير م�ن جان�ب
الھيئات الرقابية والمش ِّغلين حول العالم لتعزيز األمان ف�ي مج�ال تولي�د الق�وى النووي�ة وف�ي التطبيق�ات النووي�ة
المتصلة بالطب والصناعة والزراعة والبحوث.
واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول وحماية
البيئة – في الحاضر والمستقبل .ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات المؤيِّنة والسيطرة عليھا دون
الحد على نحو غير مالئم من مساھمة الطاقة النووية في التنمية العادلة والمستدامة .ويجب على الحكومات
والھيئات الرقابية والمش ِّغلين في كل مكان ضمان استخدام المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد
صمِّمت معايير األمان الصادرة عن الوكالة لتسھيل ھذه الغاية ،وأشجِّ ع جميع الدول
ومأمون وأخالقي .وقد ُ
األعضاء على االستفادة منھا.

تمھيد
وقع الحادث ال�ذي ش�ھدت� محط�ة فوكوش�يما داييتش�ي للق�و� النووي�ة ف�ي الياب�ان عق�ب
ّ
الھزة األرضية والتسونامي الكبيرين اللذين ضربا شرق اليابان في  ١١آذار/م�ار� .٢٠١١
وأعِ َّدت خطة عمل الوكال�ة بش�أن األم�ان الن�ووي )الوثيق�ة  (GOV/2011/59-GC(55)/14م�ن
أج��ل التص � ِّدي لح��ادث فوكوش��يما داييتش��ي ١فواف��ق عليھ��ا مجل��� مح��افظي الوكال��ة وأقرَّ ھ��ا
م��ؤتمر الوكال��ة الع��ام ف��ي أيلول/س��بتمبر ) ٢٠١١الوثيق��ة  .(GC(55)/RES/9وتتض �مَّن خط��ة
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
تسلسل األولوي�ات ،باس�تعراض مع�ايير األم�ان ذات الص�لة الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،وتنقيحھ�ا
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.
ولق��د تن��اول ھ��ذا االس��تعراض ،م��ن ب��ين مواض��يع أخ��ر� ،الھيك��ل الرق��ابي ،والتأ ُّھ��ب
والتص ِّدي للط�وار� ،وجوان�ب األم�ان الن�ووي والھندس�ة النووي�ة )اختي�ار المواق�ع وتقييمھ�ا،
وتقي��يم األخط��ار الطبيعي��ة القص��و� ،بم��ا ف��ي ذل��ك آثارھ��ا المجتمع��ة ،والتص�� ِّدي للح��وادث
العنيف�ة ،وانقط�اع التي�ار الكھرب��ائي ف�ي المحط�ة ،وفق�دان بالوع��ة الح�رارة ،وت�راكم ال���ازات
المتفجّ رة ،وسلوك الوقود النووي ،وأمان تخزين الوقود المستھلك(.
وبدأت األمانة ،في عام  ،٢٠١١في إجراء مثل ھذا االستعراض لمنش�ورات متطلب�ات
األمان المندرجة في سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة اس�تنا ًدا إل�ى المعلوم�ات الت�ي
كانت متاح�ة آن�ذاك ع�ن ح�ادث فوكوش�يما داييتش�ي ،وم�ن ض�منھا التقري�ران الص�ادران ع�ن
حكوم��ة الياب��ان ،ف��ي حزيران/يوني���  ٢٠١١وأيلول/س��بتمبر  ،٢٠١١وتقري��ر بعث��ة الخب��راء
ُ
جري��ت ف��ي الياب��ان خ��الل الفت��رة م��ن ٢٤
الدولي��ة لتقص��ي الحق��ائق ف��ي إط��ار الوكال��ة والت��ي أ ِ
أيار/م��ايو إل��ى  ٢حزيران/يوني���  ،٢٠١١ورس��الة مؤرَّ خ��ة  ٢٦تموز/يولي���  ٢٠١١ك��ان ق��د
وجَّ ھھا رئ�ي� الفري�ق ال�دولي ل�م�ان الن�ووي إل�ى الم�دير الع�ام .واستعرض�ت األمان�ة ،عل�ى
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
ُ
جري�ت بعدئ�ذ دراس�ة
التقارير المذكورة .وعلى ضوء النتائج التي انتھ�ى إليھ�ا ھ�ذا التحلي�ل ،أ ِ
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.
وعل��ى ھ��ذا األس��ا� ،وافق��ت لجن��ة مع��ايير األم��ان ،ف��ي اجتماعھ��ا المعق��ود ف��ي تش��رين
األول/أكت��وبر  ،٢٠١٢عل��ى اقت��را� ي��دعو إل��ى إج��راء عملي��ة تنق��ي� تنط��وي عل��ى إدخ��ال
تعديالت على منشورات متطلبات األمان الخمسة التاليـــة :اإلطـــار الحكومـــي والقانونـــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

لالطالع على مزيد من المعلومات ،انظر الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،ح�ادث فوكوش�يما
داييتشي :تقرير من المدير العام ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٥

والرقابي لألمان )العدد  GSR Part 1من سلسلة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة،
(٢٠١٠؛ وتقييم أمان المرافق واألنشطة )العدد (GSR Part 4, 2009؛ وأمان محط�ات الق�وى
النووي��ة :التص��ميم )الع��دد( SSR-2/1, 2012؛ وأم��ان محط��ات الق��وى النووي��ة :ا�دخ��ال ف��ي
الخدم�ة والتش�غيل )الع�دد (SSR-2/2, 2011؛ وتقي�يم مواق�� المنشــــ�ـ�ت النوويــــ�ـة )العـــ�ـدد
.(NS-R-3, 2003
وأ ُ ِخ��ذت ف��ي االعتب��ار ُم��دخالت إض��افية عن��د إع��داد مس��ودة ن��� التع��ديالت المقت��رح
إدخالھ��ا عل��ى مع��ايير األم��ان الخمس��ة الم��ذكورة ف��ي الع��امين  ٢٠١٢و ،٢٠١٣بم��ا ف��ي ذل��ك
االستنباطات التي خلصت إليھا اجتماعات الخبراء الدوليين التابعين للوكالة والع�روض الت�ي
قُ ِّدمت خالل االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة ف�ي اتفاقي�ة األم�ان الن�ووي ،الت�ي
عُقدت في آب/أغسطس  .٢٠١٢وأخِذت في االعتبار أيضا عدة تقارير وطنية وإقليمية.
وخالل استعراض متطلب�ات األم�ان ،خلص�ت لجن�ة مع�ايير األم�ان إل�ى اس�تنتاج أ ُ
درج
ِ
في رسالة مؤرَّ خة  ٦كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٤وجَّ ھھا رئيس�ھا إل�ى الم�دير الع�ام ،مف�اده م�ا
يلي:
"أ َّك����د االس����تعراض أنَّ متطلب����ات األم����ان الحالي����ة كافي����ة حت����ى اآلن .ول����م يكش����ف
االستعراض عن أي مجاالت ضعف ذات أھمية ،ولم ُتقترح سوى مجموع�ة ص�غيرة
م��ن التع��ديالت لتعزي��ز المتطلب��ات وتيس��ير تنفي��ذھا .وتعتق��د لجن��ة مع��ايير األم��ان أن��ه
ينبغي تحسين معايير األمان الصادرة عن الوكالة من خالل القي�ام ،باألس�اس ،بعملي�ة
االستعراض والتنقيح الراسخة التي يجري استخدامھا من�ذ ع�دّة س�نوات .وف�ي الوق�ت
ذاته ،أبرز أعضاء لجنة معايير األمان أنَّ األساس الستعراض وتنقيح معايير األمان
الصادرة عن الوكالة ينبغي أال يقتصر على الدروس المس�تفادة م�ن ح�اد� فوكوش�يما
داييتشي .فال ُب َّد أن يشمل ھذا األساس أيض�ا ً خب�رات التش�غيل األخ�رى المس�تم َّدة م�ن
أم���اكن أخ���رى وك���ذلك المعلوم���ات المكتس���بة م���ن أوج���ه التق��� ُّدم ف���ي مج���ال البح����
والتطوير .وش َّددت اللجنة كذلك على ضرورة إيالء مزيد من االھتم�ام لتنفي�ذ مع�ايير
األمان الصادرة عن الوكالة ،من قِبل الدول األعضاء وفي ھذه الدول".
واستعرض���ت األمان���ة مس���وَّ دة التع���ديالت ف���ي اجتماع���ات لخب���راء استش���اريين ،كم���ا
استعرض��تھا لجن��ة مع��ايير األم��ان الن��ووي ،ولجن��ة مع��ايير األم��ان ا�ش��عاعي ،ولجن��ة مع��ايير
أمان النقل ،ولجنة معايير أمان النفايات ،وذلك في النصف األول من عام  .٢٠١٣وعُرضت
كذلك على لجنة إرشادات األمن النووي ،ف�ي ع�ام  ،٢٠١٣عل�ى س�بيل العل�م بھ�ا .وعُرض�ت
التعديالت بعدئ�ذ عل�ى ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة لك�ي ُتب�دي تعليقاتھ�ا عليھ�ا ث�م ُن ِّقح�ت ف�ي
اجتماعات لخبراء استشاريين على ضوء ما ورد من تعليقات .ومن ثم ،وافقت لج�ان مع�ايير
األم���ان األرب���� جميعھ���ا عل���ى التع���ديالت المقترح���ة ،ف���ي اجتماعاتھ���ا الت���ي عق���دتھا ف���ي
حزيران/يونيه وتموز/يوليه  ،٢٠١٤وأقرَّ تھا لجنة مع�ايير األم�ان ف�ي اجتماعھ�ا ال�ذي عقدت�ه
في تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٤
وتتعلق التنقيحات التي أُدخِلت على العدد SSR 2/2بالمجاالت الرئيسية التالية:
– استعراض األمان الدوري والتعقيبات المستم َّدة من الخبرة التشغيلية؛
– التأھـّب للطوارئ؛

– التص ِّدي للحوادث؛
– األمان من الحرائق.
وق��د أُدخِل��ت تع��ديالت عل��ى فق��رات مح��ددة عل��ى النح��و المب�يَّن أدن��ا� .وأُض��يفت فق��رات
جديدة يُشار إليھا بالحروف الكبيرة )ألف ،باء .(...وعالوة على ذلك ،وحيثما ُحذِفت فقرة ما
يُشار إلى ذلك في النص.
َّ
و ُع ِّدلت أو أُضيفت المتطلبات والفقرات التالية ف�ي ��ذ� النس�خة المنقح�ة ،٣١-٤ :و-٤
 ،٤٤و ،٤٧-٤و ،٦-٥و ،٧-٥والمتطل��ب  ،١٩و ،٨-٥و ٨-٥أل��ف ،و ٨-٥ب��اء ،و ٨-٥ج��يم،
و ٨-٥دال ،و������� ٨-٥اء ،و ٨-٥واو ،و ،٩-٥و ،٢٤-٥و ،٢٧-٥و ،٣٢-٥و ،٣-٧و،١٠-٧
و ١٤-٨ألف .وأُدخِلت كذلك بعض التعديالت ذات الطابع التحريري.
وبناء على طلب يُق َّدم إلى الوكالة )على العن�وان ُ ،(Safety.Standards@iaea.orgتت�ا�
ُ
جريت.
قائمة بالتغييرات التي أ ِ
ولقد اعتمد المجلس ،ف�ي اجتماع�ه ال�ذي ب�دأ ف�ي  ٢آذار/م�ارس �� ،٢٠١٥ذ� المس�ودة
من المنشور الخاص بمتطلبات األمان ك�ح�د مع�ايير أم�ان الوكال�ة وذل�ك وفق�ا ً للفق�رة أل�ف٦-
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
المن َّقح�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.
وشجَّ ع المؤتمر العام للوكالة ،في دورته التاسعة والخمسين في أيلول/س�بتمبر ،٢٠١٥
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
المراعاة الكاملة لمعايير األمان الصادرة عن الوكالة؛ وطلب م�ن الوكال�ة أن تق�وم باس�تمرار
باس��تعراض وتع�ي��� وتنفي��ذ مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة عل��ى أوس��ع نط��اق ممك��ن
وب����كبر ق���در ممك���ن م���ن الفعالي���ة؛ وأ َّي���د لجن���ة مع���ايير األم���ان ولج���ان مع���ايير األم���ان ف���ي
استعراضھا لمعايير األمان ذات الصلة على ضوء حادث محطة فوكوشيما داييتشي ،وك�ذلك
الدروس المستفادة الواردة في تقرير الوكالة عن حادث فوكوشيما داييتشي.١
وطلب المؤتمر العام من األمانة:
"أن تواص��ل تعاونھ��ا الوثي��ق م��ع لجن��ة األم��م المتح�دة العلمي��ة المعني��ة ب�ث��ار اإلش��عا�
الذري واللجنة الدولية للوقاية م�ن اإلش�عاعات وس�ائر المن�م�ات المعني�ة ،ف�ي وض�ع
معايير لألمان ،بما يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،حماية البيئة".
كما شجَّ ع المؤتمر العام للوكالة ،في دورته التاسعة والخمس�ين ،ال�دول األعض�اء عل�ى
أن تس��تخدم ،حس��ب االقتض��اء ،مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ف��ي برامجھ��ا الرقابي��ة
الوطني��ة ،والح��� الحاج��ة إل��ى التفكي��ر ف��ي اس��تعراض الل��وائ� واإلرش��ادات الوطني��ة دور ًي��ا
مقارنة بالمعايير واإلرشادات المعمول بھ�ا دولي�اً ،واإلب�ال� ع�ن التق�دم المح�ر� ف�ي المحاف�ل
الدولي��ة المختص��ة ،مث��ل االجتماع��ات االستعراض��ية ،بموج��ب ش��روط اتفاقي��ات األم��ان ذات
الصلة.

وش��جِّ ع الم���تمر الع��ا� ك��ذل� ال��دول األع���ا� عل��� التأ ّك��د م��ن �ج��را� ت�ييم��ات ذاتي��ة
منتظمة لتدابيرھا المحلية في مجال األمان النووي واإلشعاعي وأم�ان الن��ل وأم�ان الن�اي�ات�
وك��ذل� التأھ��� لل���وار�� وذل��� با���ت�دا� أدوات الوكال��ة للت�ي��ي� ال��ذاتي م��ع مراع��اة مع��ايير
األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة.

الخلفية

معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يمث��ل النش��اط ا�ش��عاعي ���اھرة طبيعي��ة ،كم��ا أن مص��ادر ا�ش��عاعات الطبيعي��ة
تعكس مالمح البيئة .ولإلشعاعات والمواد المشعَّة تطبيقات مفي�دة كثي�رة ،يت�راو� نطاقھ�ا
بين توليد القوى واالس�تخدامات ف�ي مج�االت الط�ب والص�ناعة والزراع�ة .ويج�ب تق�دير
حج��م المخ��اطر ا�ش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��را� ھ��ذه
التطبيقات ،والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.
ولذلك فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبية لإلشعاعات ،وتشغيل المنشآت النووية،
وإنتاج الم�واد المشع�ـّة ونقلھ�ا واس�تعمالھا ،والتص�رّ ف ف�ي النفاي�ات المشع�ـّة ،كلھ�ا يج�ب
إخضاعھا لمعايير األمان.
ً
وتن���يم األم��ان رقابي �ا مس���ولية وطني��ة .بي��د أن المخ��اطر ا�ش��عاعية ق��د تتج��اوز
الح��دود الوطني��ة� وم��ن ش��أن التع��اون ال��دولي أن يع��زز األم��ان ويدعم��� عل��ى النط���اق
الع��المي ،وذل��ك ع��ن طري��ق تب��ادل الخب��رات ،وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى
المخاطر ومنع الحوادث ،إل�ى جان�ب التص�دي للط�وارئ والتخفي�ف م�ن ح�دة م�ا ق�د ي�نجم
عنھا من عواقب وخيمة.
ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجب�ة ،كم�ا أن م�ن واجبھ�ا ت�وخي الح�ر�،
ويُتوقع منھا أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.
ومع��ايير األم��ان الدولي��ة ت��وفر ال��دعم لل��دول ف��ي الوف��ا� بم��ا عليھ��ا م��ن التزام��ات
بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي ،كتلك المتعلقة بحماية البيئة .كما أن لھذه المع�ايير
أثرھا في تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان ،فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�اري
على النطاق الدولي.
وثم��ة ن���ام ع��المي لألم��ان الن��ووي قي��د العم��ل ويج��ري تحس��ين� بص��ورة مس��تمرة.
وتشكـِّل معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،والتي تدعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة
والبنى األساسية الوطنية لألمان ،حج�ر الزاوي�ة ف�ي ھ�ذا الن��ام الع�المي .وتش�كل مع�ايير
األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذه
االتفاقيات الدولية.

معايير األمان الصادرة عن الوكالة
تنبثق حالة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة م�ن ن��ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي
يأذن للوكالة بأن تضع أو تعتمد ،بالتشاور مع األجھزة المختصة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع

الوك�االت المتخصص��ة المعني�ة ،وبالتع��اون معھ��ا عن�د االقتض��اء ،مع�ايير س��المة ]مع��ايير
أمان[ بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات،
وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات
المؤي���ـِّنة ،تح��� ِّدد مع���ايير األم���ان الص���ادرة ع���ن الوكال���ة المب���ادئ والمتطلب���ات والت���دابير
األساس��ية الخاص��ة باألم��ان لمراقب��ة تع��رُّ ض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة انط��الق الم��واد
المشعـّة في البيئة ،والح ّد من احتم�ال وق�و� أح�داث ق�د تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى
قل��ب مفاع��ل ن��ووي ،أو تفاع��ل ن��ووي متسلس��ل ،أو مص��در مش��عّ أو أي مص��در �خ��ر م��ن
مصادر اإلشعاعات ،والتخفيف من ح ِّدة العواقب المترتـِّبة على ھ�ذه األح�داث إذا م�ا ق� ِّدر
لھا أن تقع .وتطبـَّق المعايير عل�ى المراف�ق واألنش�طة الت�ي تنش�أ منھ�ا مخ�اطر إش�عاعية،
بم��ا ف��ي ذل��� المنش���ت النووي��ة ،واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع �ـّة ،ونق��ل الم��واد
المشعـّة ،والتصرّ ف في النفايات المشعـّة.
١
وتش��تر� ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن ف��ي ھ��دف واح��د ھ��و حماي��ة حي��اة البش��ر
وصحتھم وحماية البيئ�ة .ويج�ب أن تص�مَّم وتـُنف�ـَّذ ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن بطريق�ة
متكاملة بحيث ال تخ ّل تدابير األمن باألمان وال تخ ّل تدابير األمان باألمن.
وتعك�س مع�ايير األم�ان الص��ادرة ع�ن الوكال�ة توافق�ا ً دولي�ا ً ف�ي اآلراء ح�ول ماھي��ة
العناصر التي تشكـِّل مستوى عاليا ً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة
لإلشعاعات المؤيـِّنة .ويتم إصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير األمان الصادرة ع�ن
الوكالة ،وھي تنقسم إلى ثالث فئات )انظر الشكل .(١
أساسيات األمان
تعرض أساسيات األم�ان أھ�داف ومب�ادئ الحماي�ة واألم�ان ،وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي
تقوم عليه متطلبات األمان.
متطلبات األمان
تح�� ِّدد مجموع��ة متكامل��ة ومتس��اوقة م��ن متطلب��ات األم��ان المتطلب��ات الت��ي يج��ب
اس��تيفاؤھا لض��مان حماي��ة الن��اس والبيئ��ة ،س��واء ف��ي الوق��ت الحاض��ر أو ف��ي المس��تقبل.
وتخضع المتطلبات ألھداف ومبادئ أساسيات األمان .وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات،
يجب اتخاذ تدابير لبلوغ أو استعادة مستوى األمان المطلوب .وشكل المتطلبات وأس�لوبھا
١

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

ييسـِّران استخدامھا بشأن وضع إطار رق�ابي وطن�ي عل�ى نح�و مت�وائ� .والمتطلّب�ات� بم�ا
ف�ي ذل��� المتطلب��ات ’الش��املة‘ المر ّقم��ة� يُع َّب��ر عنھ�ا بجم��ل تب��دأ بفع��ل ’يل����‘ .والعدي��د م��ن
المتطلب��ات ليس��ت موجّ ھ��ة إل��ى ط��ر� مح��دد� بم��ا ي�تض��ي ض��منا ً مس���ولية األط��را�
المختصّة حيال الوفاء بھا.
أساسيات األمان
مبادئ األمان األساسية
متطلـِّبات األمان العامة

متطلـِّبات األمان المحدَّدة

الجزء  -١اإلطار الحكومي والقانوني
والرقابي لألمان

 -١تقييم المواقع ألغراض المنشآت النووية

الجزء  -٢القيادة واإلدارة فيما يخص
األمان

 -٢أمان محطات القوى النووية
 -١-٢التصميم
 -٢-٢اإلدخال في الخدمة والتشغيل

الجزء  -٣الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر
اإلشعاعية
الجزء  -٤تقييم األمان فيما يخص المرافق
واألنشطة

 -٣أمان مفاعالت البحوث

التصرف في النفايات المشعـَّة تمھيداً
الجزء -٥
ّ
للتخلـُّص منھا

 -٤أمان مرافق دورة الوقود النووي

الجزء  -٦اإلخراج من الخدمة وإنھاء األنشطة

 -٥أمان مرافق التخلـُّص من النفايات المشعـَّة

الجزء  -٧التصدِّ ي والتأھـُّب للطوارئ

 -٦نقل المواد المشعـَّة على نحو مأمون
مجموعة أدلـَّة األمان

الشكل  :١الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة
أدلة األمان
توفـِّر أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية االمتثال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا يش�ير
إلى توافق دولي في اآلراء على ض�رورة ات�ـِّخاذ الت�دابير الم�ـُوصى بھ�ا )أو ت�دابير بديل�ة
مكافئة لھا( .وتعرض أدلـَّة األمان الممارسات الدولية الجيدة وتعمل ب�اطراد عل�ى تجس�يد

أفضل الممارسات من أجل مساعدة المستخدمين في سعيھم الدؤوب إلى تحقيق مس�تويات
أمان رفيعة .ويُعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الھيئ���ات الرقابي���ة و�يرھ���ا م���ن الس���لطات الوطني���ة ذات الص���لة ھ���ي المس���تخدمة
الرئيس��ية لمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة .وت��ـُستخدم مع��ايير األم��ان
الصادرة عن الوكالة أيضا ً من جانب منظمات مشاركة في الرعاية ومن جان�ب منظم�ات
عدي���دة تق���وم بتص���ميم وتش���ييد وتش���غيل مراف���ق نووي���ة ،باإلض���افة إل���ى منظم���ات ت���ـُعنى
باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.
ومعايير األمان الصادرة عن الوكالة قابلة للتطبيق ،حسب االقتض�اء ،ط�وال كام�ل
عمر تشغيل المرافق واألنشطة جميعھا – القائم منھا والمستج ّد – المس�تخدمة لأل��راض
الس��لمية ،كم��ا تنطب��ق عل��ى اإلج��راءات الوقائي��ة الھادف��ة إل��ى تقل��يص المخ��اطر اإلش��عاعية
القائمة .ويمكن أن تستخدمھا الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھ�ا الوطني�ة المتعلق�ة ب�المرافق
واألنشطة.
ُلزمة للوكالة فيما يخص عملياتھا
ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان م ِ
ُلزمة أيضا ً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.
ھي ذاتھا وم ِ
كما تشكـِّل معايير األمان الصادرة عن الوكالة األساس لخدمات استعراض األم�ان
التي تضطلع بھا الوكالة ،وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بن�اء الكف�اءة ،بم�ا ف�ي ذل�ك وض�ع
وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.
وتتضم �ـَّن االتفاقي��ات الدولي��ة متطلب��ات مماثل��ة للمتطلب��ات المنص��وص عليھ��ا ف��ي
ُلزمة لألطراف المتعاقدة .ومع�ايير األم�ان
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،فتجعلھا م ِ
الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ،م��ع اس��تكمالھا باالتفاقي��ات الدولي��ة ومع��ايير الص��ناعة ومتطلب��ات
وطنية تفصيلية ،ترس�ي أساس�ا ً مت�ـَّسقا ً لحماي�ة الن�اس والبيئ�ة .وس�يكون ثم�ة أيض�ا ً بع�ض
الجوانب الخاصة المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا عل�ى المس�توى ال�وطني.
فعلى سبيل المثال ،إن المقصود بالعديد من معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،ال س�يما
المعايير التي تتناول جوانب األم�ان ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�ميم ،ھ�و أن تنطب�ق ف�ي
المق��ام األول عل��ى المراف��ق واألنش��طة الجدي��دة .وق��د ال ت �ـُستوفى المتطلب��ات المح � َّددة ف��ي
معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة عل�ى نح�و كام�ل ف�ي بع�ض المراف�ق القائم�ة الت�ي ت�م
بناؤھا وفقا ً لمعايير سابقة .وعلى ف�رادى ال�دول أن تت�ـَّخذ ق�رارات بش�أن الطريق�ة ال��زم
إتـِّباعھا في تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة على تلك المرافق.
واالعتبارات العلمية التي تشكـِّل أساس معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ت�وفر
ركيزة موضوعية للقرارات المتعلقة باألمان؛ بيد أنه يجب أيضا ً على مت�ـَّخذي الق�رارات
إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يجلبھ�ا فع�ل أو نش�اط
ما مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.

عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة
يشترك في إعداد واس�تعراض مع�ايير األم�ان ك� ٌّل م�ن أمان�ة الوكال�ة وخم�� لج�ان
مختصة بمعايير األمان ،في مج�االت التأھ�� والتص�دي للط�وار� )لجن�ة مع�ايير التأھ��
والتصدي للط�وار�( )اعتب�ارً ا م�ن ع�ام  ،(٢٠١٦واألم�ان الن�ووي )لجن�ة مع�ايير األم�ان
النووي( ،واألمان ا�ش�عاعي )لجن�ة مع�ايير األم�ان ا�ش�عاعي( ،وأم�ان النفاي�ات المش�عة
)لجنة معايير أمان النفايات( ،والنقل الم�أمون للم�واد المش�عة )لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل(،
ولجن��ة معني��ة بمع��ايير األم��ان )لجن��ة مع��ايير األم��ان( تش��رف عل��ى برن��ام� مع��ايير أم��ان
الوكالة )أنظر الشكل .(٢
ويجوز لجميع الدول األعضاء في الوكالة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ايير األم�ان،
ولھا أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير .ويعيـِّن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير
األمان ،وھي تض�م مس�ؤولين حك�وميين كب�اراً مم�ن يُع َھ�د إل�يھم بمس�ؤولية وض�ع مع�ايير
وطنية.
وأنشئ نظام إداري يـُعنى بعمليات تخطيط معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة
ووض��عھا واستعراض��ھا وتنقيحھ��ا وإرس��اء العم��ل بھ��ا .وھ��و يعب �ـِّر ع��ن والي��ة الوكال��ة،
والرؤية بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مج�ال األم�ان،
والوظائف والمسؤوليات الموازية لذلك.
نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛
استعراض تجريه لجان معايير األمان
ولجنة معايير األمان

األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح
المعيار القائم
مسودة
استعراض تجريه
لجنة )لجان( معايير
األمان
الصيغة النھائية

مسودة
الدول األعضاء
تعليقات

إقرار لجنة معايير األمان

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

التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
عند وضع معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،ت�خ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات
لجن��ة األم��م المتح��دة العلمي��ة المعني��ة ب�ث��ار اإلش��عا� ال��ذري وتوص��يات ھيئ��ات الخب��راء
الدولي��ة ،وف��ي مق � ِّدمتھا اللجن��ة الدولي��ة للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات .وتوض��ع بع��� مع��ايير
األمان بالتعاون مع ھيئات أخرى في منظومة األم�م المتح�دة أو م�ع وك�االت متخص�ـِّصة
أخرى ،بما فيھا منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح�دة ،وبرن�ام� األم�م المتح�دة للبيئ�ة،
ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة ،ووكال��ة الطاق��ة النووي �ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي
الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،ومنظمة الصحة العالمية.

تفسير النص
يج������ب أن تـُفس������ـَّر المص������طلحات المتص������لة باألم������ان عل������ى نح������و تعريفھ������ا
ف���ي مســـ����ـرد مصطلحـــ����ـات األمـــ����ـان الخـــــ����ـاص بالوكالــ����ـة )انظ����ر الموقـــــ����ـع:
 .(http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htmوبخ�������الف ذل�������كُ ،تس�������تخدَ م
الكلمات بالھجاء والمعاني المح َّددة لھا في الطبعة األخيرة من "قاموس أكسفورد الم�وجز".
وفيما يخص أدلـَّة األمان ،تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ رة باللغة اإلنكليزية.
ويرد في القسم  ،١أي المقدمة ،من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي
سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وھدفه ونطاقه وھيكله.
أما المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي موض�ع مالئ�م ف�ي ن�ص الم�تن )ك�المواد اإلض�افية
لنص المتن أو المنفصلة عنه ،التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص الم�تن،
أو تص��ف أس��اليب الحس��اب أو اإلج��راءات أو الح��دود والش��روط( فيج��وز عرض��ھا ف��ي
تذييالت أو مرفقات.
ويـُعتبر أي ت�ذييل ،ف�ي حال�ة �دراج�ه ،ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن معي�ار األم�ان .ويك�ون للم�واد
الواردة في ت�ذييل م�ا نف�س الوض�ع ك�نص الم�تن وتض�طلع الوكال�ة بمس��ولية ت�أليف تل�ك
المواد .وتـُستخدَم المرفق�ات والحواش�ي التابع�ة لل�نص األساس�ي ،ف�ي حال�ة �دراجھ�ا ،م�ن
أج���ل �عط���اء أمثل���ة عملي���ة أو ت���وفير معلوم���ات أو ش���روح �ض���افية .وال ت���ـُع ّد المراف���ق
والحواشي جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي .وم�واد المرفق�ات الت�ي تنش�رھا الوكال�ة ال
تصدر بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد م�ن ت�أليف جھ�ات
أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان .والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات تـُقت�ـَبس
ثم تواءم حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 -١مقدمة
الخلفية
 -١-١تتم كفالة أمان محطة قوى نووي�ة ع�ن طري�ق اختي�ار الموق�ع ،والتص�ميم ،والبن�اء،
واإلدخال ف�ي الخدم�ة وتقي�يم ك�ل ذل�� عل�ى نح�و مناس�ب ،يتب�ع ذل�� إدارة المحط�ة وتش�غيلھا
وتعھّدھا على نحو سليم .وفي مرحلة الحقة يجب إخراجھا من الخدمة على نحو مالئم .ويكف�ل
�ال م��ن األم��ان م��ن خ��الل إدارة ومراقب��ة
تن���يم وإدارة عملي��ات المحط��ة تحقي��ق مس��توى ع� ٍ
األنشطة التشغيلية بشكل فعال.
 -٢-١وھ�ذا المنش��ور ھ�و تنق��ي� لمنش�ور "متطلب��ات األم��ان بش�أن أم��ان محط�ات الق��وى
النووي��ة :اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة والتش��غيل" ،ال��ذي ص��در ف��ي ع��ام  ٢٠١١ف��ي سلس��لة مع��ايير
األمان ،العدد  .SSR 2/2والغرض م�ن التنق�ي� الس�ابق ھ�و إع�ادة ھيكل�ة سلس�لة مع�ايير األم�ان
العدد ) NS-R-2التي صدرت في عام  (٢٠٠٠على ضوء تجربة تشغيل وتوجھات جديدة في
الصناعة النووية؛ قصد إدخ�ال متطلب�ات جدي�دة ل�م تك�ن ض�من سلس�لة مع�ايير األم�ان الع���دد
 NS-R-2بشأن تشغيل محطات القوى النووية؛ وتجسيد الممارسات الراھنة ،والمفاھيم الجديدة
والتط�ورات التقني�ة .كم�ا جسَّ�د ھ�ذا التح�ديث التعقيب�ات ع�ن اس�تخدام المع�ايير ،المس�تقاة م�ن
الدول األعضاء ومن أنشطة الوكالة المتصلة باألمان على حد سواء.
 -٣-١ويجسد ھذا المنشور مبادئ األمان المستقاة من "مبادئ األمان األساسية" ] .[١وق�د
تمت مواءمته مع سلسلة معايير األمن الصادرة عن الوكالة ،الع�دد ) SSR-2/1 (Rev. 1بش�أن
أم��ان محط��ات الق��وى النووي��ة :التص��ميم ] ،[٢وتنق��ي� الع��دد  GS-R-3بش��أن الن���ام اإلداري
للمرافق واألنش�طة ] ،[٣وھ�و منش�ور يج�ري إع�داده حالي�ا إلص�����داره باعتب�����اره الع�����دد
 ،GSR Part 2والعدد  GSR Part 5بشأن التصرُّ ف في النفايات المشعّة تمھيدا لل�تخلُّص منھ�ا
] ،[٤والعدد  GSR Part 6بشأن إخراج المراف�ق م�ن الخدم�ة ] ،[٥والع�دد  GSR Part 7بش�أن
التأھب والتصدي لطارئ نووي أو إشعاعي ].[٦
 -٤-١و ُتق� َّدم إرش�ادات للوف�اء بمتطلب�ات األم�ان ل��دعم أدل�ة األم�ان .وق�د أوردت تع��اريف
المصطلحات المستخدمة في ھذا المنشور وتفسيراتھا في مسرد الوكالة الخاص بمصطلحات
األمان ] .[٧و ُتستخ َدم التعاريف الجدي�دة والمن َّقح�ة ال�واردة ف�ي الع�دد ) SSR-2/1 (Rev. 1م�ن
متطلب��ات األم��ان المح �دّدة الص��ادرة ع��ن الوكال��ة فيم��ا يتعل��ق بالح��االت التش��غيلية وال���روف
المفضية إلى حوادث.
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الغاية
 -٥-١الھ��دف م��ن ھ��ذا المنش��ور ھ��و وض��ع المتطلب��ات الت��ي يج��� اس��تيفا�ھا عل��ى ض��و�
الخبرة والتقدم التكنولوجي الراھن من أجل كفالة إخراج محطات الق�وى النووي�ة م�ن الخدم�ة
وتشغيلھا بأمان .وھذه المتطلبات يحكمھا ھدف األم�ان ومب�ادئ األم�ان كم�ا ت�ن� عل�ى ذل��
مبادئ األمان األساسية ].[١
النطاق
 -٦-١يتناول ھذا المنشور إدخال محطة قوى نووية في الخدمة وتشغيلھا على نح�و �م�ن.
ويشمل اإلدخال في الخدمة والتشغيل وصوالً إلى إزالة الوقود النووي م�ن المحط�ة� بم�ا ف�ي
ذل��� عملي��ات الص��يانة والتع��ديل الت��ي ت��تم خ��الل العم��ر التش��غيلي للمحط��ة .ويغط��ي ذل���
التحض��ير لإلخ��راج م��ن الخدم��ة ولك��ن ل��ي� مرحل��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة نفس��ھا .كم��ا يض��ع
المنش��ور متطلب��ات إض��افية تتعل��ق فق��ط باإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة .وي�خ��ذ ف��ي الحس��بان التش��غيل
العادي والوقائع التشغيلية المنتظرة باإلضافة إلى ظروف الحوادث.
الھيكل
 -٧-١يتماش��ى ھ��ذا المنش��ور م��ع العالق��ة الت��ي ت��ربط ب��ين المب��ادئ واألھ��داف المتص��لة
باألم��ان� ومع��ايير ومتطلب��ات األم��ان .ويتن��اول القس��م  ٢ھ��دف ومب��ادئ األم��ان� الت��ي تش��كل
األس��ا� الش��تقاق متطلب��ات األم��ان الت��ي يتع��ين اإليف��ا� بھ��ا ف��ي تش��غيل محط��ة ق��وى نووي��ة.
وتحدد األقسام  ٩-٣متطلبات األمان في إطار متطلبات جامعة مرقمة.
 -٨-١ويحدد القسم  ٣المتطلبات التي ستطبق بالنسبة لإلدارة والھيك�ل التنظيم�ي للمنظم�ة
المش��غلة .ويح��دد القس��م  ٤المتطلب��ات الخاص��ة ب���دارة األم��ان التش��غيلي� بينم��ا يح��دد القس��م ٥
المتطلبات لبرامج األم�ان التش�غيلي .ويح�دد القس�م  ٦المتطلب�ات الخاص�ة ب�دخ�ال محط�ة ف�ي
الخدم��ة .ويح��دد القس��م  ٧المتطلب��ات الخاص��ة بتش��غيل محط��ة .ويح��دد القس��م  ٨المتطلب��ات
الخاص���ة بالص���يانة واالختب���ار والمراقب���ة والتفت���ي� .ويح���دد القس���م  ٩المتطلب���ات الخاص���ة
بالتحض��ير إلخ��راج محط��ة م��ن الخدم��ة .و ُتطب��ق المتطلب��ات أساس�ا ً عل��ى المف��اعالت المب��رَّ دة
بالم���ا�� ولك���ن يمك���ن أيض���ا ً اس���تخدامھا كأس���ا� لوض���ع متطلب���ات مح���ددة لتص���اميم أخ���رى
للمفاعالت.
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 -٢ھدف األمان ومبادئ األمان
 -١-٢أي نشاط صناعي يدرّ منافع وينطوي على مخاطر .واألنشطة الص�ناعية م�ن قبي�ل
أنش��طة تش���يل منش��أة نووي��ة ق��د تنط��وي عل��ى مخ��اطر مش��تركة م��ن أن��وا� مختل���ة .وتل���
المخاطر قد يتعرض لھا العاملون في الموقع ،واألشخاص الذين يعيشون بقرب المنشأة و/أو
المجتم��ع بكامل��ه .كم��ا أن البيئ��ة ق��د تتض��رر إذا م��ا أطلق��ت م��ادة مش��عة ،و�س��يما أثن��اء وق��و�
ح��وادث .وبالت��الي ،ف���ن م��ن الض��روري الح��د م��ن مخ��اطر اإلش��عاعات الت��ي يتع��رض لھ��ا
األشخاص والبيئة في الظروف التي يمكن توقعھا بصورة معقولة ].[١
 -٢-٢ومعظ��م المتطلب��ات المقدم��ة ف��ي ھ��ذا المنش��ور مش��تقة م��ن ھ��دف األم��ان األساس��ي
ِّ
المتمثل في حماية األشخاص والبيئة ،ومبادئ األمان ذات الصلة ]:[١
ھدف األمان
ھدف األمان األساسي ھو حماية األشخاص والبيئة من التأثيرات الض�ارة ل�ش�عاعات
المؤيِّنة.
المبدأ  :١المسؤولية عن األمان
المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان يج��ب أن تق��ع عل��ى الش��خص المس��ؤول أو المنظم��ة
المسؤولة عن المرافق واألنشطة المسبِّبة لمخاطر إشعاعية.
المبدأ  :٣القيادة واإلدارة ألغراض األمان
يجب إرساء وتعزيز مھارات القيادة واإلدارة ال�عال�ة ألغ�راض األم�ان ف�ي المنظم�ات
المعنية بالمخاطر اإلشعاعية وفي المرافق واألنشطة المسبِّبة لھا.
المبدأ  :٥التحسين األمثل للوقاية
يجب تحسين الوقاية بالشكل األمثل لتوفير أعلى مستوى من األمان يمكن تحقيقه عل�ى
نحو معقول.
المبدأ  :٦الحد من المخاطر التي تھدد األفراد
يجب أن تضمن تدابير السيطرة على المخاطر اإلشعاعية عدم تعرض أي ف�رد لخط�ر
أذى غير مقبول.
٣
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المبدأ  :٧حماية أجيال اليوم والغد
يجب حماية األشخاص والبيئة ،اآلن ومستقبالً ،من المخاطر اإلشعاعية.
المبدأ  :٨منع وقوع الحوادث
يجب بذل كل الجھود العملية لتجنب وق�وع الح�وادث النووي�ة أو اإلش�عاعية والتخفي�ف
من حدتھا.
المبدأ  :٩التأھب والتصدي للطوارئ
يجب اتخاذ ترتيبا ٍ
ت للتأھب والتص�دي لح�االت الط�وارئ الناجم�ة ع�ن وق�وع حاد��ات
نووية أو إشعاعية.
ويجب تطبيق المتطلبات المشتقة من ھذه المبادئ من أجل الحد من المخاطر اإلش�عاعية إل�ى
أدنى مستوى والتحكم فيھا لحماية العمال والعاملين في الموقع ،والجمھور والبيئة.

 -٣اإلدارة والھيكل التنظيمي للمنظمة المشغلة
المتطلب رقم  :١مسؤولية المنظمة المـُشغـّلة
تتحمل المنظمة المشغلة المسؤولية الرئيسية عن األمان في تشغيل محطة قوى نووية.
 -١-٣تسند المسؤولية الرئيسية عن األمان إلى المنظم�ة المش�غلة لمحط�ة الق�وى النووي�ة.
وتشمل ھذه المسؤولية الرئيسية جميع األنشطة المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بالتشغيل.
وتشمل المسؤولية عن اإلشراف على األنشطة لجميع الفرق األخ�رى ،م�ن قبي�ل المص�ممين،
والموردين ،والمصنعين والمشيدين ،والموظفين والمتعاق�دين ،باإلض�افة إل�ى المس�ؤولية ع�ن
تشغيل محطة )محطات( قوى نووية من طرف المنظم�ة المش�غلة نفس�ھا .وتض�طلع المنظم�ة
المشغلة بھذه المسؤولية وفقا ً لنظامھا اإلداري ].[٣
 -٢-٣يتض���مَّن نظ���ام اإلدارة ،بص���فت� مجموع���ة مكون���ات مترابط���ة أو متفاعل���ة لوض���ع
السياسات وتحديد األھداف والتمكين من تحقيقھا بكفاءة وفعالية ،األنشطة التالية:
)أ(

٤
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وضع السياسات لجميع مجاالت األمان ،التي تشمل ما يلي:
تحديد أھداف اإلدارة؛
–
تحديد السياسات لألمان؛
–

)ب(

)ج(
)د(

)ھـ(

تطوير المديرين والموظفين ال�ذين يثمن�ون ال�تعلم ،وال�ذين ل�ديھم مھ�ارات
–
ف��ي اإلب��داع ،والق��ادرين عل��ى اكتس��اب المع��ارف ونقلھ��ا ،وعل��ى تكيي��ف
المنظمة على أساس المعارف واألفكار الجديدة؛
الترويج لثقافة أمان قوية.
–
ُتوض��ع االس��تراتيجيات واألھ��داف اإلداري��ة وفق��ا ً للسياس��ات م��ن أج��ل تنفي��ذ ھ��ذ�
األخيرة.
توزيع المسؤوليات مع خطوط السلطة واالتصال المناظرة ،ألغراض:
تخصيص الموارد؛
–
تزويد الموارد البشرية بمستوى مالئم من التعليم والتدريب والموارد؛
–
االحتفاظ بالكفاءات الضرورية؛
–
الموافقة على محتويات برامج اإلدارة؛
–
وض��ع �ج��راءات وتعليم��ات ،وااللت��زام بسياس��ة ص��ارمة خاص��ة بالتمس��ك
–
بتلك اإلجراءات والتعليمات؛
وضع سياسات بشأن القدرة على العمل؛
–
وض��ع برن��امج إلدخ��ال التغيي��رات الض��رورية ف��ي أي م��ن ھ��ذ� الوظ��ائف
–
على أساس األداء المسجل في تحقيق األھداف.
الوظ�ائف التش�غيلية الت�ي تتض�من اتخ�اذ ق�رارات تنفيذي�ة و�ج�راءات تخ�ص تش�غيل
محطة أثناء كافة حاالت التشغيل أو وقوع حوادث.
أنشطة الدعم التي تتضمن الحصول ،من المنظمات الموجودة داخل الموقع وخارج
الموقع التي تشمل المتعاقدين ،عل�ى الخ�دمات التقني�ة واإلداري�ة واس�تخدام المراف�ق
الض���رورية لتأدي���ة وظ���ائف التش���غيل .وبالنس���بة للمواق���ع ذات الم���وارد المش���تركة
المتعلق��ة باألم��ان )مث��ل المواق��ع المتع��ددة الوح��دات أو الت��ي ل��ديھا أكث��ر م��ن منظم��ة
مشغلة(ُ ،تحدد ترتيبات استخدام تلك الموارد المشتركة بشكل واضح.
األنشطة االستعراضية ،التي تتضمن رصد وتقييم وظائف التشغيل ووظائف الدعم
بانتظام .ويتمثل غرض ھ�ذا الرص�د ف�ي :التحق�ق م�ن التقي�د باألھ�داف الموض�وعة
لتشغيل المحطة تشغيالً مأمونا؛ والكشف عن حاالت االنحراف والقصور وأعط�ال
المع��دات؛ وف��ي ت��وفير معلوم��ات بغ��رض اتخ��اذ �ج��راءات تص��حيحية ف��ي الوق��ت
المناسب و�ج�راء تحس�ينات .كم�ا تتض�من الوظ�ائف االستعراض�ية اس�تعراض أداء
األم��ان الع��ام للمنظم��ة بغي��ة تقي��يم فعالي��ة اإلدارة الخاص��ة باألم��ان وتحدي��د ف��رص
تحسينھا .وعالو ًة على ذلك ،يُن ّف�ذ اس�تعراض أم�ان المحط�ة بش�كل دوري ،بم�ا ف�ي
ذلك جوانب التصميم ،لكفالة تشغيل المحطة بما يتواف�ق م�ع تقري�ر تحلي�ل التص�ميم
واألمان المعتمد ،وتحديد أوجه تحسين األمان الممكنة.
٥
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)و(

سالمة التصميم ،التي تشمل تعھّد ھيئة معيّنة رسميا ً تكون لديھا المسؤولية الش�املة
عن الس�المة المتواص�لة لتص�ميم المحط�ة ط�وال عمرھ�ا التش�غيلي ،وإدارة األوج��
البينية وخطوط االتصال مع المص�ممين المس�ؤولين وم�ورد� المع�دات المس�اھمين
في ھذه السالمة المتواصلة ].[٢

 -٣-٣ترس��ي المنظم��ة المش��غلة اتص��االً م��ع الھيئ��ة الرقابي��ة والس��لطات المعني��ة م��ن أج��ل
ضمان فھم مشترك ،وضمان االمتثال ،لمتطلبات األمان وعالقتھا م�ع متطلب�ات أخ�رى ،م�ن
قبيل المتطلبات المتعلقة باألمن أو وقاية الصحة أو حماية البيئة.
المتطلب رقم  :٢نظام اإلدارة
ت���طل� المنظم��ا� الم����ل� ������ نظ��ام إدارة مت�ام��� �تط������ �ت���م��� �ت�س���ن� ������
مستمر.
 -٤-٣تكفل المنظمات المشغلة ،م�ن خ�الل وض�ع واس�تخدام نظ�ام إدارة ،تش�غيل المحط�ة
على نحو مأمون وفي إطار الحدود والشروط المقررة في تقييم األمان والمحددة في اإلذن.
 -٥-٣يُدمِج نظام اإلدارة ھذا جميع عناصر اإلدارة لكي ت�تم ص�يا�ة العملي�ات واألنش�طة
التي من شأنھا أن تؤثر في األمان وإجراؤھا بالتنسيق م�ع المتطلب�ات األخ�رى ،بم�ا ف�ي ذل�ك
المتطلب���ات المتعلق���ة بالقي���ادة ،ووقاي���ة الص���حة ،واألداء البش���ر� ،وحماي���ة البيئ���ة ،واألم���ن
والجودة ،ولكي ال ُتضعف المتطلبات والطلبات األخرى األمان.
 -٦-٣يوفر نظام اإلدارة الت�ابع للمنظم�ة المش�غلة الترتيب�ات لض�مان األم�ان ف�ي األنش�طة
التي تقوم بھا منظمات الدعم الخارجية .وتقع المسؤولية عن األنشطة التي تقوم بھا منظم�ات
ال��دعم الخارجي��ة ،وع��ن مراقبتھ��ا العام��ة واإلش��راف عليھ��ا ،عل��ى ع��اتق المنظم��ة المش��غلة.
وتض��ع المنظم��ة المش��غلة نظام��ا ل�ش��راف عل��ى العم��ل ال��ذ� تض��طلع ب��� منظم��ات ال��دعم.
والمنظم��ة المش��غلة مس��ؤولة ع��ن كفال��ة أن يك��ون موظف��و منظم��ات ال��دعم الخارجي��ة ال��ذين
يقومون بأنش�طة تتعل�ق بھياك�ل أو نظ�م أو مكون�ات تھ�م األم�ان أو أنش�طة ت�ؤثر في�� م�ؤھلين
ً
كتاب�ة وتواف�ق علي��
للقيام بالمھام الموكلة إليھم .ويُحدد بوضوح عموم النشاط المتعاقد بش�أن�
المنظمة المشغلة قبل الشروع في�� .وتكف�ل المنظم�ة المش�غلة أن ُتت�اح ألج�ل طوي�ل المع�ارف
المتعلقة بتصميم المحطة وتصنيعھا وتشييدھا طوال العمر التشغيلي للمحطة.
 -٧-٣يخضع األمان التشغيلي للمحطة لرقابة من طرف ھيئة رقابية مستقلة عن المنظم�ة
المشغلة .و ُتق ِّدم أو ُتتيح المنظمة المشغلة ،تماشيا ً مع المتطلبات الرقابية ،للھيئة الرقابية جميع
٦
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الوثائق والمعلومات الضرورية .وتضع وتنفذ المنظمة المش ِّغلة إجرا ًء إلبالغ الھيئ�ة الرقابي�ة
باألحداث ،وذلك وفقا ً للمعايير المقررة ولوائح الدولة المعنية .وتق�دم المنظم�ة المش�غلة للھيئ�ة
الرقابية المساعدة الضرورية الكاملة لتمكينھا من أداء واجباتھا ،بم�ا ف�ي ذل�ك إفس�ا� المج�ال
دون أي عائق لمعاينة المحطة وتقديم الوثائق.
ِّ
المشغلة ووظائفھا
المتطلب رقم  :٣ھيكل المنظمة
يحدّ د ويو ّثق كل ٌ من ھيكل المنظمة المشغلة ووظائف موظفيھا وأدوارھم ومسؤولياتھم.
 -٨-٣تح�دّد كتابي�ا ً وبش�كل واض�ح المس��وليات الوظيفي�ة ومس�تويات تف�وي� الس�لطات،
وخط��وط االت���االت الداخلي��ة والخارجي��ة الت��ي تكف��ل التش��غيل الم��أمون للمحط��ة ف��ي جمي��ع
الحاالت التشغيلية وظروف الحوادث .ويمكن تخويل الس�لطة ع�ن التش�غيل الم�أمون للمحط�ة
إلى إدارة المحطة .وفي ھذه الحالة ،يُقدّم ما يجب من موارد ودعم.
ُتت�ا� لم��وظفي المحط�ة ،وعن��د االقتض�اء للھيئ��ة الرقابي�ة ،الوث��ائق المتعلق�ة بالھيك��ل
-٩-٣
التنظيمي للمحطة والترتيبات المتعلقة باالضطالع بالمس��وليات .وي�تم تحدي�د ھيك�ل المنظم�ة
ض��ح كاف��ة األدوار المھم��ة الت��ي تكف��ل التش��غيل الم��أمون .و ُتحلِّ��ل
المش��غلة بحي��ث ُتح �دّد و ُتو ّ
المنظم��ة المش��غلة س��لفا ً التغيي��رات التنظيمي��ة المقت��ر� إدخالھ��ا عل��ى الھيك��ل والترتيب��ات ذات
ال����لة ،الت���ي ق���د تك���ون مھم���ة بالنس���بة ل�م���ان .وإذا اقتض���ت ل���وائح الدول���ة المعني���ةُ ،تق���دّم
المقترحات بشأن ھذه التغييرات التنظيمية إلى الھيئة الرقابية للموافقة عليھا.
المتطلب رقم  :٤موظفو المنظمة المـُشغـّلة
��ود المنظم�ة المش�غلة �م�ديرين أكف�ا� و���دد ك�ا ٍ
ف م�ن الم�وظفين الم�ؤھلين لكفال�ة تش�غيل
ُت ّ
المحطة على نحو مأمون.
 -١٠-٣تتحم���ل المنظم���ة المش���غلة المس����ولية ع���ن كفال���ة اس���تدامة المع���ارف والمھ���ارات
والمواق��ف وخب��رات األم��ان الض��رورية ف��ي المحط��ة ،ووض��ع أھ��داف طويل��ة األج��ل لسياس��ة
بشأن الموارد البشرية وتحقيقھا.
 -١١-٣يك��ون ك � ٌل م��ن التنظ��يم وم���ھالت وع��دد م��وظفي التش��غيل مالئم �ا ً لض��مان تش��غيل
المحطة على نحو مأمون وموث�وق ف�ي جمي�ع الح�االت التش�غيلية وظ�روف الح�وادث .ويك�ون
تخطيط التعاقب ممارسة راسخة بالنس�بة لم�وظفي التش�غيل .و ُتوجَّ �� سياس�ة المنظم�ة المش�غلة
إزاء التوظي��ف واالختي��ار نح��و االحتف��اظ ب��الموظفين األكف��اء لكفال��ة كاف��ة جوان��ب التش��غيل
٧
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المأمون .و ُتوضع خطة للتوظيف على المدى الطويل ب�التواز� م�ع األھ�داف الطويل�ة األج�ل
للمنظمة المشغلة تحسبا ً الحتياجاتھا لموظفين ومھارات في المستقبل.
 -١٢-٣يُش ّكل الفريق المناوب لكفالة وجود عدد كا ٍ
ف من المش�غلين الم�رخص لھ�م لتش�غيل
المحط��ة وفق �ا ً لح��دود التش��غيل وش��روط� .و ُتت��ي� أنم��اط تش��كيل الفري��ق المن��اوب ،ودورات
التناوب وعمليات مراقبة ساعات العم�ل وقت�ا ً كافي�ا ً لت�دريب الم�وظفين المن�اوبين .و ُيقلَّ�ل إل�ى
أدنى ح ّد التشويش عل�ى م�وظفي غرف�ة ال�تحكم .وم�ن أج�ل تف�اد� إثق�ال الع�بء الملق�ى عل�ى
عاتق موظفي غرفة التحكم وتمكينھم من التركي�ز عل�ى مس��ولياتھم لض�مان األم�ان ،يُوض�ع
جدول زمني لألنشطة بغية التقليص من األنشطة المتزامنة في حدود اإلمكان.
 -١٣-٣يتم إرساء وتع ُّھد سياسة بش�أن ص�حة الم�وظفين م�ن ط�رف المنظم�ة المش�غلة لك�ي
تكفل قدرة الموظفين على العمل .ويُولى االھتمام للتقليل إلى أدنى ح� ّد م�ن الظ�روف المس�بّبة
ل�جھ��اد ،ولوض��ع قي��ود عل��ى الوق��ت اإلض��افي ووض��ع المتطلب��ات الخاص��ة بفت��رات الراح��ة.
وتشمل سياسة الصحة حظر استھالك الكحول وتعاطي المخ ِّدرات.

 -٤إدارة األمان التشغيلي
المتطلب رقم  :٥سياسة األمان
تضع المنظمة المشغلة وتن ّفذ سياسات تشغيلية تولي أعلى أولوية لألمان.
ُ -١-٤تولي السياسة التش�غيلية الت�ي تض�عھا وتن ّف�ذھا المنظم�ة المش�غلة األولوي�ة القص�وى
لألم�ان ،عل�ى نح�و يطغ�ى عل�ى طلب�ات اإلنت�ا� والج�داول الزمني�ة لتنفي�ذ المش�اريع .وتعم�ل
سياسة األمان على ترويج ثقافة أمان متينة ،بما في ذل�ك تب ّن�ي مواق�ف استيض�احية وااللت�زام
بأداء ممت�از ف�ي جمي�ع األنش�طة الت�ي تھ�م األم�ان .ويش�جع الم�ديرون م�وظفي المحط�ة عل�ى
اتخاذ مواقف تنم عن وعيھم بمقتضيات األمان ].[٣
 -٢-٤ت��نص سياس��ة األم��ان بوض��و� عل��ى ال��دور القي��اد� المس��ند إل��ى أعل��ى مس��توى ف��ي
اإلدارة بشأن قضايا األمان .و ُتعمِّم اإلدارة العليا أحكام سياسة األمان في كل أنحاء المنظم�ة.
وضع معايير أداء األمان لجميع األنشطة التشغيلية و ُتطبَّ�ق م�ن ط�رف جمي�ع الع�املين ف�ي
و ُت َ
الموقع .وتتم توعية جميع الموظفين في المنظمة بسياسة األم�ان وبمس��ولياتھم بش�أن ض�مان
األم��ان .و ُتع ّم��م بش��كل واض��� عل��ى جمي��ع الم��وظفين مع��ايير أداء األم��ان وتوقع��ات اإلدارة
بالنسبة ألداء األمان ،ويُكفل أن تكون مفھومة لدى جميع األطراف المعنية بتنفيذھا.
٨
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ُتعمَّم الجوانب الرئيسية لسياسة األمان على منظمات الدعم الخارجية ،بما ف�ي ذل�ك
-٣-٤
الجھات المتعاقدة ،حتى يتم فھم وتحقيق متطلبات وتوقعات المنظم�ة المش�غلة بش��ن األنش�طة
المتعلقة باألمان التي تضطلع بھا منظمات الدعم الخارجية ،بما في ذلك الجھات المتعاقدة.
 -٤-٤تشمل سياسة األمان للمنظمة المشغلة التزامات بإجراء استعراض�ات دوري�ة ألم�ان
المحطة طوال عمر تشغيلھا وفقا ً للمتطلب�ات الرقابي�ة .و ُتؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار الخب�رة التش�غيلية
والمعلومات الھامة الجديدة المتعلقة باألمان المستقاة من المص�ادر ذات الص�لة ،بم�ا ف�ي ذل�ك
المعلومات المتعلقة باإلجراءات التصحيحية المتفق عليھا وأوجه التحسين الضرورية التي تم
تنفيذھا ) انظر أيضا ً المتطلب .(١٢
 -٥-٤تشمل سياسة األمان للمنظم�ة المش�غلة التزام�ا ً بتحقي�ق تحس�ينات ف�ي مج�ال األم�ان
التشغيلي .ويجري العمل باس�تمرار عل�ى رص�د ودع�م اس�تراتيجية المنظم�ة المش�غلة الرامي�ة
إلى تحس�ين األم�ان وإيج�اد س�بل أك��ر فعالي�ة لتطبي�ق المع�ايير القائم�ة والقي�ام ،حي�م�ا أمك�ن،
بتحسينھا ،وذلك عن طريق برنامج محدد بوضوح ذي أھداف وغايات واضحة.
المتطلب رقم  :٦حدود التشغيل وشروطه
تكفل المنظمة المشغلة تشغيل المحطة وفقا ً لمجموعة حدود التشغيل وشروطه.
 -٦-٤تشكل حدود التشغيل وشروطه جزءاً ھاما ً م�ن أس�ا� م�نح اإلذن للمنظم�ة المش�غلة
بتشغيل المحطة .و ُتش َّغل المحطة في نطاق حدود التشغيل وشروطه لتفادي نشوب حاالت قد
تؤدي إلى وقائع تشغيلية منتظرة أو ظروف مفضية إلى حوادث ،وللتخفيف م�ن عواق�ب ھ�ذ�
األحداث إذا م�ا وقع�ت .و ُتوض�ع ح�دود التش�غيل وش�روطه م�ن أج�ل ض�مان تش�غيل المحط�ة
وفقا ً لالفتراضات واألغراض التصميمية ،وكذلك وفقا ً لشروط ترخيصھا.
ُتجسّ�د ح�دود التش��غيل وش�روطه الترتيب��ات المدرج�ة ف��ي التص�ميم النھ��ائي كم�ا ھ��و
-٧-٤
مبيّن ف�ي تقري�ر تحلي�ل األم�ان .و ُتق� َّدم ح�دود التش�غيل وش�روطه إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة لتقييمھ�ا
والموافق��ة عليھ��ا قب��ل الش��رو� ف��ي التش��غيل ،إذا م��ا طلب��ت الھيئ��ة الرقابي��ة ذل��ك .و ُتب��رَّ ر كاف��ة
حدود التشغيل وشروطه ببيانات كتابية عن سبب اعتمادھا.
ُتستعرض و ُتن ّقح حدود التشغيل وشروطه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،على نحو
-٨-٤
يراعي الخبرات المكتسبة ،والتطورات في مجال التكنولوجيا ،وال ُنھُج الم َّتبع�ة حي�ال األم�ان،
والتغيُّرات التي تطرأ في المحطة.
٩
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 -٩-٤تشمل حدود التشغيل وشروطه متطلبات بشأن التشغيل العادي ،بما في ذلك مرحلتا
اإلغالق وانقط�اع التش�غيل ،وتش�مل أيض�ا اإلج�راءات الواج�ب أن ُت ّتخ�ذ والح�دود الت�ي يل�زم
احترامھا من قِ َبل موظفي التشغيل.
 -١٠-٤تشمل حدود التشغيل وشروطه ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

حدود األمان؛
وضع حدود لألطر التي تضبط نظم األمان؛
حدود التشغيل العادي وشروطه؛
متطلبات المراقبة واالختبار؛
بيانات اإلجراءات بشأن االنحرافات عن التشغيل العادي.

 -١١-٤يكون موظفو التشغيل المسؤولون مباشر ًة عن سير عمليات التش�غيل م�درّ بين عل�ى
تطبيق حدود التشغيل وش�روطه وملمِّ�ين تمام�ا بھ�ا م�ن أج�ل كفال�ة االمتث�ال لألحك�ام ال�واردة
فيھا.
 -١٢-٤تكفل المنظمة المشغلة وضع وتنفيذ برن�ام� مراقب�ة مالئ�م لض�مان االمتث�ال لح�دود
التشغيل وشروطه ،وتقييم نتائجه وتسجيلھا واالحتفاظ بھا.
ُ -١٣-٤تعاد المحطة إلى حالة التشغيل المأمون عند وقوع ح�دث تنح�رف في�ه الب�ارامترات
ع��ن الح��دود والش��روط الت��ي تكف��ل التش��غيل الع��ادي .و ُت َّتخ��ذ إج��راءات تص��حيحية مناس��بة.
و ُتجري المنظمة المشغلة استعراضا ً وتقييما ً للح�دث .و ُتخط�ر ب�ه الھيئ�ة الرقابي�ة وفق�ا ً للنظ�ام
الموضوع بشأن التبليغ عن األحداث.
ُ -١٤-٤توضع عملية إجرائية تكفل على نحو مالئم توثيق االنحراف�ات ع�ن ح�دود التش�غيل
وشروطه والتبليغ عن ھذه االنحرافات ،وكذلك ا ِّتخاذ إجراءات مناس�بة للتص� ِّدي لھ�ا .و ُتح�دّد
ً
كتابة المسؤوليات وخطوط االتصاالت للتص ِّدي لھذه االنحرافات.
بوضوح
 -١٥-٤على المنظمة المشغلة أال تتجاوز عن قصد حدود التشغيل وش�روطه .وإذا اقتض�ت
الظروف تشغيل المحطة خارج ح�دود التش�غيل وش�روطهُ ،توض�ع تعليم�ات رس�مية واض�حة
لمث�ل ھ�ذه العملي�ات ،باالس�تناد إل�ى تحلي�ل األم�ان ،إذا انطب�ق األم�ر .وتش�مل ھ�ذه التعليم�ات
أيضا توجيھات إلعادة المحط�ة إل�ى حال�ة التش�غيل الع�ادي ض�من ح�دود التش�غيل وش�روطه.
وتشمل التوجيھات أيضا ً مواصفات الترتيبات بشأن موافقة المنظمة المشغلة والھيئة الرقابية،
١٠
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حسب االقتضاء ،على حدود التشغيل وشروطه التي يتم تغييرھ�ا ،قب�ل الش�رو� ف�ي التش�غيل
في إطار حدود التشغيل وشروطه ھذه التي طرأ عليھا تغيير.
المتطلب رقم  :٧تأھيل العاملين وتدريبھم
تكفل المنظمة المشغلة أن يضطلع أشخاص مؤھلون وأكفاء بش�كل منا��ب بكاف�ة األنش�طة
التي من شأنھا أن تؤثر في األمان.
 -١٦-٤تحدد المنظم�ة المش�غلة بوض�و� المتطلب�ات الخاص�ة بالتأھي�ل والكف�اءة لض�مان أن
يكون العاملون القائمون على الوظائف المتعلقة باألمان قادرين عل�ى أداء مھ�امھم عل�ى نح�و
مأمون .وقد تقتضي وظائف تشغيلية معيّنة إذنا ً أو ترخيصا ً رسميا ً.
 -١٧-٤يُخت��ار ع��املون مؤھل��ون ت��أھي�ً مناس��با ً و ُي��و َّفر لھ��م م��ا يحت��اجون إلي��ه م��ن ت��دريب
وتعليمات حتى يتمكنوا م�ن أداء مھ�امھم عل�ى النح�و الص�حي� فيم�ا يتعل�ق بمختل�ف الح�االت
التشغيلية للمحطة وفي الظروف المفضية إلى حوادث ،وذلك وفقا ً لإلجراءات المناسبة.
 -١٨-٤تكون إدارة المنظمة المشغلة مسؤولة عن تأھيل وكفاءة موظفي المحط�ة .ويش�ارك
المديرون في تحديد االحتياجات في مجال التدريب ،وفي ضمان مراعاة الخبرة التشغيلية في
الت��دريب .ويكف��ل الم��ديرون والمش��رفون أال تت��داخل ،م��ن دون مب��رر ،احتياج��ات ا�نت��اج م��ع
تنفيذ البرنامج التدريبي.
 -١٩-٤يُوض��ع ويُس��توفى برن��امج ت��دريبي م�ئ��م لت��دريب الع��املين قب��ل تكل��يفھم ب��أداء مھ��ام
تتعلق باألمان .ويشتمل البرنامج الت�دريبي عل�ى ترتي�ب يكف�ل التأ ُّك�د بش�كل دوري م�ن كف�اءة
العاملين وتوفير تدريب إنعاشي لھم بانتظام .ويش�مل الت�دريب ا�نعاش�ي أيض�ا ً ترتيب�ا ً �ع�ادة
تدريب العاملين الذين امتدت حاالت غيابھم عن المھ�ام الموكل�ة إل�يھم .ويش� ِّدد الت�دريب عل�ى
أھمية األمان في جميع نواحي تشغيل المحطة وعلى تعزيز ثقافة األمان.
ُ -٢٠-٤توضع برامج قائمة على األداء للتدريب األول�ي والمتواص�ل و ُتوض�ع قي�د التطبي�ق
لكل مجموعة رئيسية من العاملين )بما ف�ي ذل�ك ،إذا ل�زم األم�ر ،منظم�ات ال�دعم الخارجي�ة،
وم�ن ض�منھا الجھ�ات المتعاق�دة( .ويك�ون مض�مون ك�ل برن�امج قائم�ا ً عل�ى أس�لوب منھج�ي.
وتروج البرامج التدريبية المواقف التي م�ن ش�أنھا أن تس�اعد عل�ى ض�مان أن تحظ�ى مس�ائل
األمان بما تسوِّ غه من اھتمام.
ُ -٢١-٤تق �يَّم و ُتح َّس��ن الب��رامج التدريبي��ة ب �إجراء اس��تعرا� دوري .وع���و ًة عل��ى ذل��ك،
يُوضع نظام قيد العمل يكفل تعديل وتح�ديث مراف�ق الت�دريب ،والنم�اذج الحاس�وبية ،وأجھ�زة
١١
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المحاكاة ،والمواد ،في الوقت المناسب ،من أج�ل كفال�ة أن يتماش�ى ك�ل ذل�� عل�ى نح�و وا ٍ
ف
مع الظروف الراھنة للمحطة وسياسة تشغيلھا ،وأن ُتبرّ ر أية اختالفات.
 -٢٢-٤يُضمَّن البرنامج التدريبي خبرة التشغيل المكتسبة في المحط�ة ،فض�الً ع�ن خب�رات
ذات صلة مكتسبة في محطات أخرى .ويُك َفل إجراء التدريب على السبب الجذري )األسباب
الجذرية( لألحداث وعلى تحديد وتنفيذ إجراءات تصحيحية تقلل من احتمال تكرارھا.
 -٢٣-٤يت�ولَّى جمي�ع الوظ��ا�ف المعني�ة بالت��دريب م�ن ل��ديھم م�ؤھالت وخب��رة كافي�ة ،ال��ذين
يق� ِّدمون المع�ارف والمھ�ارات التقني�ة الض�رورية ول�ديھم مص�داقية ل�دى المت�دربين .ويك�ون
الم��درِّ بون ذوو كف��اءات تقني��ة ف��ي مج��االت المس��ؤولية الت��ي أُس �نِدت إل��يھم ،وتت��وافر ل��ديھم
المھارات التعليمية الضرورية ،ويكونون أيضا ً على معرفة باألساليب الروتيني�ة وممارس�ات
المدربين.
العمل المتداولة في مكان العمل .وتحدّد المتطلبات المتعلقة بمؤھالت
ِ
ُ -٢٤-٤تتاح مرافق التدريب المال�م�ة ،بم�ا ف�ي ذل�� جھ�از محاك�اة تمثيل�ي وم�واد الت�دريب
المناسبة ومرافق التدريب التقني والتدريب على الصيانة ،لتدريب م�وظفي التش�غيل .ويش�مل
التدريب على جھاز المحاكاة الت�دريب عل�ى الح�االت التش�غيلية للمحط�ة والظ�روف المفض�ية
إلى حوادث.
المتطلب رقم  :٨أداء األنشطة المتعلقة باألمان
تكفل المنظمة المشغلة تحليل ومراقبة األنشطة المتعلق�ة باألم�ان �ل�� نح�و م���م م�ن أ��ل
ضمان أن تظ�ل الم��اطر المرتبط�ة با���ار الض�ار� ل�ش�عا�ا� المؤ ِّين�ة �ن�د أدن�� م��تو�
يكون من المعقول تحقيقه.
ُ -٢٥-٤تق �يَّم كاف��ة األنش��طة التش��غيلية الروتيني��ة وغي��ر الروتيني��ة إزاء المخ��اطر المحتمل��ة
المرتبطة باآلثار الضارة لإلشعاعات المؤيِّن�ة .ويعتم�د مس�توى التقي�يم والمراقب�ة عل�ى أھمي�ة
األمان بالنسبة للمھمة المضطلع بھا.
ُ -٢٦-٤تنفذ كافة األنش�طة الھام�ة بالنس�بة لألم�ان وفق�ا ً لإلج�راءات المكتوب�ة لكفال�ة تش�غيل
المحطة في إطار حدود التشغيل وشروطه المحددة .و ُتك َفل ھ�وام� مقبول�ة ب�ين ق�يم التش�غيل
العادي��ة واألط��ر المح � َّددة الض��ابطة لنظ �ام األم��ان م��ن أج��ل تف��ادي التفعي��ل المتك��رر غي��ر
المرغوب فيه لنظم األمان.
�رر وافٍ .وإذا اقتض�ت الض��رورة إج��راء عملي��ة
 -٢٧-٤ال تج�رى أي��ة تجرب��ة م�ن دون مب� ٍ
غير روتينية أو اختبار خارج إط�ار ا�ج�راءات التش�غيلية القا�م�ة ،يُج�رى اس�تعرا� مح�دد
١٢
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لألمان ويُوضع إجراء خاص بشأنه يكون خاضعا للموافقة وفقا ً للوائح الوطنية أو غيرھا من
اللوائح ذات الصلة.
ً
كتاب�ة ويُقلّ�ص االتص�ال ش�فويا ً إل�ى أدن�ى ح�د .وف�ي حال�ة اس�تخدام
 -٢٨-٤يُفضّل االتصال
االتصال الشفوي ،يُراعى ضمان فھم التعليمات الشفوية فھما ً واضحا ً.
ُ -٢٩-٤تح َّدد و ُتراقب الجوانب المتعلقة ببيئ�ة العم�ل الت�ي ت�ؤ�ر ف�ي عوام�ل األداء البش�ري
)م��ن قبي��ل حج��م العم��ل أو التع��ب( وم��دى فعالي��ة الم��وظفين وق��درتھم عل��ى العم��ل .و ُتس��تخدم
أدوات لتحسين األداء البشري حسب االقتضاء من أجل دعم استجابات موظفي التشغيل.
ُ -٣٠-٤تش� ِجع المنظم��ة المش��غلة م��وظفي المحط��ة عل��ى تبن��ي مواق��ف استيض�احية واتخ��اذ
قرارات مناسبة ومحافظة ،من أجل تقليص المخاطر إلى أدن�ى ح�د وإبق�اء المحط�ة ف�ي حال�ة
مأمونة.
ُ -٣١-٤تح �دّد كتاب� ً�ة بوض��و� المس��ؤوليات والس��لطات المتعلق��ة ب�ع��ادة تش��غيل مفاع��ل بع��د
ح��دث ي��ؤدي إل��ى إغ���ق غي��ر م َّ
ُخط��ط ل��ه ،أو إيق��اف ط��ار� ،أو حال��ة ع��ابرة ھام��ة ،أو فت��رة
صيانة ممتدة .ويُجرى تحقيق لتحديد سبب الحدث )عن طريق تحلي�ل الس�بب الج�ذري حي�م�ا
كان ذلك ضروريا( و ُت َّتخذ إجراءات تصحيحية تؤدي إلى التقلي�ل م�ن احتم�ال تك�رار� .وقب�ل
إع��ادة تش��غيل المحط��ة المتض��ررة أو اس��تئناف نش��اطھا بق��درتھا الكامل��ة ،تض��طلع المنظم��ة
المشغلة باإلجراءات التصويبية الض�رورية ،بم�ا ف�ي ذل�ك معاين�ة واختب�ار وإص��� الھياك�ل
والنظم والمكونات التالفة ،وتعاود التح ّقق من صحة وظائف األمان التي قد يك�ون الح�دث ق�د
أخ�ل بھ�ا .و ُتح� َّدد و ُتط َّب��ق ش�روط ومع�ايير إع�ادة التش��غيل بع�د تنفي�ذ اإلج�راءات التص��حيحية
الضرورية في الوقت المناسب.
 -٣٢-٤إذا اقتض�ى األم�ر اس�تخدام التقي�يم االحتم�الي للمخ�اطر ألغ�را� اتخ�اذ الق�رارات،
تكفل المنظم�ة المش�غلة أن يك�ون تحلي�ل المخ�اطر ذا ج�ودة م�ئم�ة ونط�اق مناس�ب ألغ�را�
اتخ��اذ الق��رارات .ويُج��رى تحلي��ل المخ��اطر م��ن ط��رف محلل��ين يتمتع��ون بمھ��ارات م�ئم��ة
ويُستخدم ھذا التحليل على نحو يُكمِّل النھج القطعي التخاذ القرارات ،امت��اال لل�وائح المطبق�ة
وشروط الترخيص للمحطة.
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المتطلب رقم  :٩رصد واستعراض أداء األمان
تضع المنظمة المشغلة نظاما ً للرصد المستمر واالستعراض الدوري ألم�ان الم�ط�ة وألداء
المنظمة المشغلة.
 -٣٣-٤تض�ع المنظم�ة المش�غلة نظام�ا ً مالئم�ا للت�دقي� واالس�تعراض لض�مان س�ريان تنفي�ذ
سياسة المنظمة المشغلة إزاء األمان بشكل فعّال واستخالص الدروس م�ن خبراتھ�ا المكتس�بة
ومن خبرات الغير من أجل تحسين أداء األمان.
 -٣٤-٤يكون التقييم الذاتي من ط�رف المنظم�ة المش�غلة ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن نظ�ام الرص�د
واالس���تعراض .وتض���طلع المنظم���ة المش���غلة بتقييم���ات ذاتي���ة منھجي���ة لتحدي���د اإلنج���ازات
ولمعالج�ة أي ت��د�ور ف��ي أداء األم��ان .وحي�م��ا انطب�� ذل��ك ،توض��ع و ُتس��تخدم م�ش��رات أداء
موضوعية مالئمة م�ن أج�ل تمك�ين كب�ار الم�ديرين م�ن كش�ف أوج�� القص�ور والت�د�ور ف�ي
إدارة األمان ومعالجتھا.
 -٣٥-٤يش��مل رص��د أداء األم��ان رص��د م��ا يل��ي :أداء الم��وظفين؛ والمواق��ف إزاء األم��ان؛
ومعالج��ة ح��االت اإلخ��الل باألم��ان؛ وح��االت تج��اوز ح��دود التش��غيل وش��روط� ،وإج��راءات
ولوائح التشغيل وش�روط ترخيص�� .وت�دعم الج�والت الموقعي�ة المنھجي�ة المن ّف�ذة م�ن م�ديري
المحطة عملية رصد ظروف وأنشطة المحطة ومواقف العاملين فيھا.
 -٣٦-٤يتمت��ع األش��خاص ال��ذين يض��طلعون بوظ��ائف ض��مان الج��ودة ،والمنظم��ات القائم��ة
بذلك ،بسلطة كافية واستقاللية تنظيمية من أجل تحدي�د المش�اكل المتعلق�ة ب�الجودة والب�دء ف�ي
وضع حلول لھا وتقديم توص�يات بھ�ا والتحق�� م�ن تنفي�ذ�ا .ويق�وم ���الء األش�خاص ،وتل�ك
المنظمات ،بإبالغ اإلدارة العليا ليتم توفير م�ا يج�� م�ن س�لطة واس�تقاللية تنظيمي�ة ،بم�ا ف�ي
ذلك استقاللية كافية من التكاليف والجداول الزمنية عند دراسة المسائل المتعلقة باألمان.
ُ -٣٧-٤تح���دّد اإلج���راءات التص���حيحية المناس���بة و ُتن ّف���ذ كنتيج���ة لرص���د واس���تعراض أداء
األم��ان .ويُرص��د التق��دم المح��رز ف��ي اتخ��اذ اإلج��راءات التص��حيحية م��ن أج��ل ض��مان إتم��ام
اإلج���راءات ف���ي إط���ار الج���داول الزمني���ة المناس���بة .و ُتس���تعرض اإلج���راءات التص���حيحية
المستكملة لتقييم ما إذا كانت قد عالجت بشكل مالئم المسائل التي ُحدّدت في عمليات الت�دقي�
واالستعراض.
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المتطلب رقم  :١٠ضبط نسق المحطة
تضع المنظمة المش�غلة نظام�ا ً إلدارة نس�ق المحط�ة وتنف�ذ� لض�ما� ا�تس�اق ب�ي� متطلب�ات
التصميم والنسق المادي ووثائق المحطة.
 -٣٨-٤تكف��ل ض��وابط نس��ق المحط��ة تحدي��د التغيي��رات ف��ي المحط��ة وف��ي نظمھ��ا المتعلق��ة
باألم��ان ،وفحص��ھا وتص��ميمھا وتقييمھ��ا وتنفي��ذھا وتس��جيلھا بش��كل مناس��ب .و ُتن َّف��ذ ض��وابط
ص��حيحة م��ن أج��ل تن��اول التغيي��رات ف��ي نس��ق المحط��ة الت��ي تن��تج :ع��ن أنش��طة الص��يانة،
واالختبار ،والتصليح ،وحدود التشغيل وشروطه ،وتح�ديث المحط�ة؛ وتن�تج عم�ا يُج�ر� م�ن
تعديالت بسبب تقادم المكونات ،وبطالن التكنولوجي�ا ،وخب�رة التش�غيل ،والتط�ورات التقني�ة،
ونتائج البحوث في مجال األمان.
المتطلب رقم  :١١إدارة التعديالت
تضع وتن ِّفذ المنظمة المش ِّغلة برنامجا ً يكفل إدارة التعديالت.
 -٣٩-٤يُوضع و ُين َّفذ برنامج تعديالت يكفل تحديد وتوصيف وفحص وتصميم وتقييم جميع
التعديالت والتصريح بھ�ا وتنفي�ذھا وتس�جيلھا عل�ى نح�و ص�حيح .وتش�مل ب�رامج التع�ديالت:
الھياك���ل وال���نظم والمكون���ات؛ وح���دود التش���غيل وش���روطه؛ وإج���راءات المنظم���ة المش��� ِّغلة،
ص���ف التع���ديالت باالس���تناد إل���ى أھميتھ���ا بالنس���بة ل�م���ان .وتك���ون
ووثائقھ���ا؛ وھيكلھ���ا .و ُتو َّ
التع��ديالت مرھون��ة بموافق��ة الھيئ��ة الرقابي��ة ،وفق��ا ألھميتھ��ا م��ن حي��ث األم��ان ،وتماش��يا ً م��ع
الترتيبات الوطنية.
َ -٤٠-٤تكفل عملية ضبط التع�ديالت ،امتث�اال للمتطلب�ات ال�واردة ف�ي الع�دد ،[٢] SSR-2/1
عمليات التصميم ،وتقييم واستعراض األمان ،والمراقبة ،والتنفي�ذ ،واختب�ار جمي�ع التع�ديالت
الدائمة والمؤقتة على نحو صحيح .و ُتحلّل على نحو منھجي عواقب التعديالت بالنسبة لمھ�ام
وأداء األفراد .و ُتراعى بشكل مالئم العوامل البشرية والتنظيمية في جميع تعديالت المحطة.
 -٤١-٤يُوضع حدٍ ،من حيث الوقت والعدد ،للتعديالت المؤقتة قصد تدنية مس�تو� أھميتھ�ا
المتراكمة بالنسبة ل�م�ان .و ُتح�دّد بوض�و� التع�ديالت المؤقت�ة ف�ي مواض�عھا وف�ي أي نقط�ة
ضبط ذات صلة .و َتضع المنظمة المشغلة نظاما ً رسميا ً إلعالم الموظفين المعنيين في الوقت
المناسب بالتعديالت المؤقتة وعواقبھا بالنسبة لتشغيل المحطة وأمانھا.
َ -٤٢-٤تضع إدارة المحطة نظاما ً لضبط التعديالت من أجل ضمان تنقيح الخطط والوثائق
والبرامج الحاسوبية وفقا للتعديالت.
١٥
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 -٤٣-٤قبل إدخال محطة معدّلة إلى الخدمة أو إعادة المحطة إلى حالة التشغيل بع�د إج�راء
تعديالت ،يُدرَّ ب الموظفون ،حسب االقتضاء ،و ُتح َّدث جميع الوثائق ذات الص�لة الض�رورية
لتشغيل المحطة.
المتطلب رقم  :١٢استعراض األمان الدوري
جري المنظمة المش ِّغلة -طوال العمر التش�غيل� للم�ط�ة -تقييم�ات �م�ان منھجي�ة للم�ط�ة
ُت ِ
و�ق��ا ً للمتطلب��ات الرقابي��ة� م��ع �ي���� المرا���اة الواجب��ة لل�ب��رات التش��غيلية والمعلوم��ات
الجديدة الھامة المتعلقة باألمان الواردة من جميع المصادر ذات الصلة.
جرى استعراضات لألمان ،مثل االستعراضات الدورية لألمان أو تقييمات األمان
ُ -٤٤-٤ت َ
في إطار ترتيبات بديلة ،طوال العمر التش�غيلي للمحط�ة عل�ى فت�رات �مني�ة منتظم�ة ،وكلم�ا
ل���� األم��ر )ع��ادة م��ا يك��ون تواتر���ا بم��ا ال يق�� ّل ع��ن م��رّ ة ف��ي عش��ر س��نوات( .و ُتع��الِج
استعراض��ات األم��ان عل��ى نح��و مالئ��� م��ا يل��ي :عواق��ب ا�ث��ار المتراكم��ة لتق��اد� المحط��ة
والتعديل المُدخل عليھ�ا؛ وإع�ادة اعتم�اد ص�الحية مع�داتھا؛ والخب�رة التش�غيلية ،بم�ا ف�ي ذل��
الخبرة التشغيلية الوطنية والدولية؛ والمعايير الوطنية والدولي�ة الرا�ن�ة؛ والتط�ورات التقني�ة؛
والمسائل التنظيمية واإلدارية؛ والجوانب المتصلة بالموقع .وتھدف استعراضات األم�ان إل�ى
عال من األمان طوال العمر التشغيلي للمحطة.
ضمان مستوى ٍ
ُ -٤٥-٤تبلغ المنظمة المشغلة الھيئة الرقابية حسب االقتضاء ،في الوقت المناسب ،بالنت�ائج
المؤكدة الستعراض األمان التي تنطوي على تأثيرات على األمان.
 -٤٦-٤يشمل نطاق اس�تعراض األم�ان كاف�ة الجوان�ب المتعلق�ة بأم�ان محط�ة عامل�ة .وم�ن
أج��ل تكمل��ة تقي��ي� قطع��ي لألم��ان ،يمك��ن اس��تخدا� تقي��ي� أم��ان احتم��الي قص��د إث��راء عملي��ة
استعراض األمان لتكوين رؤية ع�ن المس�ا�مات ف�ي أم�ان مختل�ف جوان�ب المحط�ة المتعلق�ة
باألمان.
 -٤٧-٤باالس��تناد إل��ى نت��ائج تقي��ي� األم��ان المنھج��يُ ،تن ِّف��ذ المنظم��ة المش��غلة أي��ة إج��راءات
تص��حيحية ض��رورية والتع��ديالت المعقول��ة عملي�ا ً لالمتث��ال للمع��ايير المطبق��ة بھ��دف تحس��ين
أم��ان المحط��ة ع��ن طري��ق مواص��لة الح � ّد م��ن احتم��ال وق��و� ح��وادث والتقلي��ل م��ن عواقبھ��ا
المحتملة.
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المتطلب رقم  :١٣اعتماد صالحية المعدات
تكف��ل المنظم��ة المش��غلة إ���راء تقي��يم منھ���ي م��ن ����ل تق��ديم ت�كي��د مو���و� ب���ن المف��ردات
المتصلة باألمان ق�ادرة عل�ى األداء المطل�وب �يم�ا يتعل�� بكا��ة ح�ا�ت التش�غيل وب�الظرو�
المفضية إلى حوادث.
ُ -٤٨-٤تح �دّد مف��اھيم مالئم��ة ويُح � ِّدد نط��اق وعملي��ة اعتم��اد ص��الحية المع��دات ،و ُتس��تخدَ م
أس��اليب �عال��ة لالرتق��ا� بعملي��ة اعتم��اد ص��الحية المع��دات والحف��اظ عليھ��ا .ويُس��تھ ّل برن��امج
لتحديد عملية اعتماد صالحية المعدات المطلوبة وتأكيدھا وتعھّدھا من�ذ المراح�ل ا�ول�� م�ن
س�تعرض بش�كل دوري �عالي�ة ب�رامج اعتم�اد ص�الحية
تصميم وتوريد وتركيب المع�دات .و ُت
َ
المعدات.
 -٤٩-٤ي َّ
ُوثق نطاق وتفاصيل عملية اعتماد صالحية المع�دات ،م�ن �اوي�ة م�ا ھ�و مطل�وب
من مجال )مجاالت( التفتيش وأسلوب )أساليب( االختبارات �ي�ر المتلف�ة والعي�وب المحتمل�ة
الت���ي تم���ت معاينتھ���ا ،و�عالي���ة التفت���يش المطلوب���ة ،وي���تم عر����ھا عل���� الھيئ���ة الرقابي���ة
الستعرا���ھا واعتمادھ��ا .و ُت�خ��ذ ���ي الحس��بان الخب��رات الوطني��ة والدولي��ة ذات الص��لة و�ق�ا ً
للوائح الوطنية.
المتطلب رقم  :١٤إدارة التقادم
تكف��ل المنظم��ة المش��غلة تنفي��� برن��ام� �ع��ال إلدارة التق��ادم م��ن ����ل ض��مان ت�دي��ة وظ��ا��
األمان الضرورية للنظم والھياكل والمكونات طوال العمر التشغيلي للمحطة.
 -٥٠-٤يح � ِّدد برن��امج إدارة التق��ادم عواق��ب التق��ادم وا�نش��طة ال���رورية لتع ّھ��د مس��تو�
تشغيل وموثوقية الھياكل والنظم والمكونات .ويكون برنامج إدارة التقادم منسَّقا ومتساوقا ً مع
سائر البرامج ذات الصلة ،بما ��ي ذل�� البرن�امج الخ�ا� باس�تعراض ا�م�ان بش�كل دوري.
و ُي َّتبع أسلوب منھجي لكفالة تطوير برامج إدارة التقادم وتنفيذھا ومواصلة تحسينھا.
ُ -٥١-٤تق �يَّم و ُتق � َّدر��� ،ي إط��ار برن��امج إدارة التق��ادم ،ا�ث��ار الطويل��ة ا�ج��ل الناجم��ة ع��ن
ظ��رو� تش��غيلية وبيئي��ة )كظ��رو� درج��ات الح��رارة ،أو ظ��رو� ا�ش��عاعات ،أو ت��أثيرات
الت�ك��ل ،أو �ي��ر ذل��� م��ن ح��االت الت��دھور ���ي المحط��ة الت��ي ق��د ت���ثر عل��� موثوقي��ة مع��دات
وھياك��ل المحط��ة عل��� الم��د� الطوي��ل( .و ُتراع��� ���ي البرن��امج أھمي��ة أم��ان الھياك��ل وال��نظم
والمكونات.
١٧
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المتطلب رقم  :١٥السجالت والتقارير
تضع وتتع َّھد المنظمة المشغلة نظاما ً لضبط السجالت والتقارير.
 -٥٢-٤تح ِّدد المنظمة المشغلة أنواع السجالت والتق�ارير ،وفق�ا ً لم�ا تح�دد� الھيئ�ة الرقابي�ة،
الت��ي تتعل��ق بالتش��غيل الم��أمون للمحط��ة .و ُتبق��ى س��جالت التش��غيل ،بم��ا ف��ي ذل��ك الص��يانة
والمراقب��ة ،متاح��ة من��ذ االختب��ار األوّ ل��ي ال��ذ� يُج��رى أ�ن��اء ب��دء تش��غيل ك��ل نظ��ام م��ن نظ��م
المحطة ذات األھمية بالنسبة لألمان ،بما في ذلك االختبارات ذات الصلة التي تج�رى خ�ارج
الموقع .ويُحتفظ بسجالت التشغيل في محفوظات مالئمة طيل�ة الفت�رات الت�ي تقت��يھا الھيئ�ة
الرقابي��ة .و ُتب َق��ى ك��ل الس��جالت ف��ي حال��ة مق��روءة ومكتمل��ة ويمك��ن التع��رف عليھ��ا وس��ھلة
االس�ترجاع ] .[٣وتتناس�ب فت�رات اس�تبقاء الس�جالت والتق�ارير م�ع مس�توى أھميتھ�ا بالنس�بة
ألغراض تشغيل المحطة والترخيص لھا بالعمل وإلخراجھا من الخدمة في المستقبل.
المتطلب رقم  :١٦برنامج التشغيل على المدى الطويل
تضع و ُتن ِّفذ المنظمة المشغلة ،حي�م�ا انطب�� ذل�� ،برنامج�ا ً ش�امالً لض�مان تش�غيل المحط�ة
على المدى الطويل تشغيالً مأمونا يتعدَّى إطارا زمنيا محددا ��� ش�روط الت�ر�ي� وح�دود
التصميم ومعايير و/أو لوائح األمان.
 -٥٣-٤يتم إعداد التبرير للتشغيل الطويل األجل باالستناد إلى نتائج تقييم لألمان ،مع إيالء
االعتبار الواجب لتقادم الھياكل والنظم والمكون�ات .ويُراعِ �ي التبري�ر بش�أن التش�غيل الطوي�ل
األج��ل نت��ائج اس��تعراض األم��ان ال��دور� ويُع��رض عل��ى الھيئ��ة الرقابي��ة ،حس��ب االقت���اء،
للموافقة عليه بناء على تحليل يُج�رى لبرن�امج إدارة التق�ادم ،م�ن أج�ل ��مان أم�ان المحط�ة
طوال عمرھا التشغيلي ال ُم َم َّدد.
 -٥٤-٤ويتناول البرنامج الشامل بشأن التشغيل الطويل األجل ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
١٨
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الشروط المس�بقة )بم�ا ف�ي ذل�ك أس�ا� الت�رخيص ال�راھن ،وترقي�ة مس�توى األم�ان
والتحقق منه ،والبرامج التشغيلية(؛
تحديد النطاق لكافة الھياكل والنظم والمكونات المھمة لألمان؛
تصنيف الھياكل والنظم والمكونات وف ًقا إلجراءات التدھور والتقادم؛
إع��ادة التح ّق��ق م��ن ص��حة تحالي��ل األم��ان المن ّف��ذة عل��ى أس��ا� افترا���ات مح��دودة
زمنيا؛
استعراض برامج إدارة التقادم وفقا ً للوائح الوطنية؛

برنامج المحطة التنفيذي للتشغيل على المدى الطويل.

)و(

 -٥برامج األمان التشغيلي
المتطلب رقم  :١٧مراعاة أھداف األمن النووي في البرامج التي ُتعنى باألمان
ت����� المنظم��ة المش��غلة أن يح���� تن�ي��� متطلب��ا� األم��ان ومتطلب��ا� األم��ن أھ��داف األم��ان
وأھداف األمن على حد سواء.
ّ
المنظمة المش ّغلة مسؤولة عن إدارة عملي�ة تنفي�ذ متطلّب�ات األم�ان ومتطلّب�ات
 -١-٥تكون
األمن من خالل كفالة إرساء تعاون وثيق بين مديري شؤون األمان وم�ديري ش�ؤون األم�ن،
قصد تدنية المخاطر إلى أدنى حد .١ويُنظر إلى األمن واألمان على أنھما متكامالن ،حي�ث إن
العديد من التدابير المعدّة لكفالة أحدھما تكفل أيضا ً اآلخر .و ُتصاغ و ُتن َّفذ تدابير األم�ان واألم�ن
بحيث ال يخل أحدھما باآلخر .وتحدد المنظمة المشغلة آليات لحل حاالت التضارب المحتمل
بين األوجه البينية لألمان واألمن وإدارتھا.
المتطلب رقم  :١٨التأھـّب للطوارئ
ُتع ّد المنظمة المشغلة خطة طوارئ للتأھب وللتصدِّي لطارئ نووي أو إشعاعي.
 -٢-٥تشمل ترتيبات الطوارئ القدرة على تعھّد الوقاية واألمان في حاالت وق�و� ح�ادث
ما؛ والتخفيف من عواقب الح�وادث إذا م�ا وقع�ت؛ وحماي�ة الع�املين ف�ي الموق�ع والجمھ�ور؛
وحماية البيئة؛ وتنسيق استجابات المنظمات ،حسب االقتض�اء؛ والتواص�ل م�ع الجمھ�ور ف�ي
الوق��ت المناس��ب ] .[٦ ،١وتش��مل ترتيب��ات الط��وارئ ترتيب��ات تتعل��ق بم��ا يل��ي :اإلع��الن ع��ن
حال�ة ط�وارئ بس�رعة؛ وإخط�ار وتنبي�ه الع�املين ف�ي مج�ال التص�دي لح�االت الط�وارئ ف�ي
الوق��ت المناس��ب؛ وتقي��يم تط��ور حال��ة الط��وارئ وعواقبھ��ا وأي��ة ت��دابير يتع��ين اتخاذھ��ا ف��ي
الموق��ع؛ وتق��ديم المعلوم��ات الض��رورية للس��لطات .و ُتوض��ع الترتيب��ات المناس��بة م��ن أول م��ا
يؤتى بالوقود النووي إلى الموقع ،و ُتستكمل خطة الطوارئ وكافة ترتيبات الطوارئ قبل بدء
عملية تحميل الوقود.
 -٣-٥تض��ع المنظم��ة المش��غلة خط��ة ط��وارئ وتح��دد الھيك��ل التنظيم��ي الض��روري ،م��ع
إسناد مسؤوليات إلدارة الطوارئ ،وتساھم في صياغة إجراءات الطوارئ خارج الموقع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١

تورد سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة إرشادات عن تدابير األمن النووي.
ِ
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 -٤-٥تشمل خطة الطوارئ كافة األنشطة التي تتم تحت مسؤولية المنظمة المشغلة ،وي�تم
االلتزام بھا في حالة الطوارئ .وتشمل خطة الطوارئ ترتيبات بشأن الطوارئ التي تنط�وي
عل��ى م��زيج م��ن مخ��اطر غي��ر إش��عاعية ومخ �اطر إش��عاعية ،م�لم��ا ف��ي حال��ة نش��وب حري��ق
يصاحبه إشعاع أو تلوث بمس�تويات كبي�رة ،أو تس�رب غ�ازات س�امة أو خانق�ة ب�التزامن م�ع
إشعاع أو تلوث .و ُتراعى في خطة الطوارئ الظروف الخاصة بالموقع .و ُتنسَّق عملية إعداد
خطة الطوارئ مع الھيئات التي تكون مسؤولة في حاالت الط�وارئ ،بم�ا ف�ي ذل�ك الس�لطات
العامة والشركات الخاصة ،عند الحاجة ،و ُتق َّدم الخط�ة إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة حس�ب االقتض�اء.
وتخضع الخطة الستعراض وتحديث على ضوء الخبرات المكتسبة.
 -٥-٥يُوض��ع ويُن َّف��ذ برن��امج ت��دريب بش��أن الط��وارئ لض��مان أن يتمت��ع موظف��و المحط��ة،
وموظفو المنظمات المش�اركة األخ�رى حس�ب االقتض�اء ،بالمع�ارف الض�رورية والمھ�ارات
والمواقف الالزمة إلنجاز مھام غير روتينية في ظل ظروف طوارئ مجھدة.
ُتختبر خطة الطوارئ ويتم التح ّقق من ص�حتھا م�ن خ�الل إج�راء تم�ارين قب�ل ب�دء
-٦-٥
تحمي��ل الوق��ود .و ُت َّ
خط��ط و ُتج��رى أنش��طة الت��دريب والتم��ارين والت��دريبات المتص��لة بالتأھ��ب
للطوارئ على فترات زمني�ة مناس�بة ،م�ن أج�ل تقي�يم م�دى تأھ�ب م�وظفي المحط�ة وم�وظفي
المنظمات الخارجية المعنية بالتصدي للطوارئ للقيام بمھامھم ،ولتقييم ت��زرھم ف�ي التص�دي
للطوارئ وفي تحسين كفاءة التص ِّدي ].[٦ ،١
ُتب َق��ى متاح��ة المراف��ق واألجھ��زة واألدوات والمع��دات والو���ائق ونظ��م االتص��االت
-٧-٥
الت��ي ُتس��تخدم ف��ي عملي��ات التص��دي للط��وارئ ،بم��ا ف��ي ذل��ك م��ا يل��زم منھ��ا لالتص��االت الت��ي
ُتجرى خارج الموقع ولبرنامج إدارة الحوادث .ويُحافظ عليھ�ا ف�ي حال�ة تش�غيلية جي�دة ،عل�ى
نحو يجع�ل م�ن غي�ر المحتم�ل أن تتض�رر أو أن يتع�ذر اس�تخدامھا ج�راء الح�وادث .وتتك َّف�ل
المنظمة المش ِّغلة أن تكون المعلومات ذات الصلة بشأن بارامترات األمان متاح�ة ف�ي مراف�ق
وأماكن التص ِّدي للطوارئ ،حسب االقتضاء ،وأن تكون سبل االتص�االت ب�ين غ�رف ال�تح ُّكم
وتلك المرافق واألماكن فعَّالة في حالة وقوع حادث ] .[٢و ُتختبر ھذه القدرات بشكل دوري.
المتطلب رقم  :١٩برنامج إدارة الحوادث
تضع المنظمة المشغلة برنامجا ً إلدارة الح�وادث وت��وم با�ت�راض�� بش��� دوري وتن��ح��
عند الضرورة
 -٨-٥يُوضع برنامج إلدارة الح�وادث يش�مل الت�دابير التحض�يرية واإلج�راءات والمب�ادئ
التوجيھية والمعدات الضرورية للحيلولة دون تفاقم الحوادث ،بما في ذلك الحوادث التي ھ�ي
٢٠
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أكث��ر خط��ورة م��ن الح��وادث المُحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم ،وللتخفي��ف م��ن عواقبھ��ا ف��ي حال��ة
وقوعھا .وي َّ
ُوثق برنامج إدارة الحوادث ويُس َتعرض بشكل دوري ويُن َّقح عند الضرورة.
-٨-٥ألف -فيما يتعلق بموقع محطة قوى نووية متع ِّددة الوحدات ،يُراع�ى ف�ي برن�امج إدارة
الحوادث احتمال وقوع حوادث متزامنة تلحق الض�رر بجمي�ع الوح�دات .ويُت�ا� م�ا يل�زم م�ن
ع��املين م��درَّ بين ومتمرِّ س��ين ومع��دات وإم��دادات ودع��م خ��ارجي لغ��رض التص � ِّدي للح��وادث
المتزامنة .و ُتوضع في االعتبار في إطار برنامج إدارة الحوادث أوجه التفاعل المحتمل�ة ب�ين
الوحدات.
-٨-٥باء -يشمل برنامج إدارة الحوادث تعليمات بشأن استخدام المعدات المتاحة – ليس فقط
ما يتعلق منھا قدر اإلمكان باألمان ،بل أيضا مفردات ليست ذات أھمية بالنسبة لألمان )مث�ل
المعدات التقليدية(.
-٨-٥ج�يم -يتض�مَّن برن�امج إدارة الح�وادث ت��دابير أل��راض الط�وار� ،مث��ل ت�دابير بديل��ة
لإلمداد بمياه التبريد وتدابير بديلة لإلمداد بالطاقة الكھربائية ،م�ن أج�ل التخفي�ف م�ن عواق�ب
الحوادث ،بما ف�ي ذل�� أي مع�دات ض�رورية .و ُتوض�ع ھ�ذه المع�دات ف�ي أم�اكن معيّن�ة وت�تم
صيانتھا بحيث تكون جاھزة للتشغيل ويمكن الوصول إليھا بسھولة عند الحاجة.
-٨-٥دال -يش��مل برن��امج إدارة الح��وادث الت��دابير التقني��ة واإلداري��ة الالزم��ة للتخفي��ف م��ن
عواقب أي حادث.
-٨-٥ھـاء -يشمل برنامج إدارة الحوادث توفير التدريب الضروري لتنفيذ البرنامج.
-٨-٥واو -عند وضع برنامج إدارة الحوادث وإجراءاتهُ ،تؤخذ في الحس�بان إمكاني�ة ت�دھور
البيئة األساسية اإلقليمية وح�دوث ��روف عم�ل س�لبية )مث�ل ارتف�اع المس�تويات اإلش�عاعية،
وارتفاع درج�ات الح�رارة ،وانع�دام اإلض�اءة ،ومحدودي�ة ف�ر� الوص�ول إل�ى المحط�ة م�ن
خارج الموقع( التي قد تواجه المش ِّغلين ،فضال ع�ن إمكاني�ة ت�دھور أح�وال تش�غيل المع�دات،
وذل��� لض��مان إمكاني��ة ا ِّتخ��اذ اإلج��راءات المتوقع��ة بش��أن التص� ِّدي للح��وادث وض��مان الق��درة
على ا ِّتخاذھا في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة.
 -٩-٥تكف���ل ترتيب���ات إدارة الح���وادث أن يُت���ا� لم���و�في التش���غيل م���ا ھ���و مالئ���م م���ن
اختصاص��ات ون���م ودع��م تقن��ي .و ُتت��ا� ھ��ذه الترتيب��ات واإلرش��ادات ذات الص��لة قب��ل ب��دء
تحميل الوقود ،ويتم التح ُّقق من صحتھا واختبارھا بعدئ�ذ بش�كل دوري بالق�در الممك�ن عملي�ا
من خالل إجراء تمارين عليھ�ا ويج�ري اس�تخدامھا ف�ي مج�ال الت�دريب والت�دريبات ].[٦ ،١
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وباإلضافة إلى ذل��ُ ،توض�ع ترتيب�ات كج�زء م�ن برن�امج إدارة الح�وادث وخط�ة الط�وارئ،
لتوسيع نطاق ترتيبات التصدي للطوارئ ،عند االقتضاء ،لتشمل االض�طال� بالمس�ؤولية ع�ن
اإلجراءات الطويلة األجل.
المتطلب رقم  :٢٠الوقاية من اإلشعاعات
ِّ
المشغلة برنامجا ً للوقاية من اإلشعاعات.
تضع وتن ِّفذ المنظمة
 -١٠-٥تكفل المنظمة المشغلة امتثال برنامج الوقاية من اإلش�عاعات لمتطلب�ات الوقاي�ة م�ن
اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية :معايير األمان األساسية الدولي�ة )الع�دد (GSR Part 3
] .[٨وتتح َّق��ق المنظم��ة المش � ِّغلة ،م��ن خ��الل عملي��ات اإلش��راف والتفت��ي� والفح��ص ،م��ن أن
ُستعرض برنامج
برنامج الوقاية من اإلشعاعات ين ّفذ تنفيذاً مناسبًا ومن أن أھدافه ُتستوفى .وي
َ
الوقاية من اإلشعاعات بانتظام ويُح َّدث عند الضرورة.
 -١١-٥يكفل برنامج الوقاية من اإلشعاعات ،فيما يتعل�ق بجمي�ع ح�االت التش�غيل ،أن تظ� َّل
الجرعات التي يسبّبھا التعرض لإلشعاعات المؤينة في المحطة أو الجرعات التي يس�بّبھا أي
إطالق )تصريف( مخطط لمواد مشعة من المحطة ،أقل من الحدود المصرح بھ�ا وأن تك�ون
عند أدنى حد معقول يمكن تحقيقه.
 -١٢-٥يتوافر لبرنامج الوقاية من اإلشعاعات الذي تنھض به المنظم�ة المش� ِّغلة ق�در ك�ا ٍ
ف
م�ن االس��تقالل والم��وارد م�ن أج��ل ال��تم ّكن م�ن إنف��اذ الل��وائ� والمع�ايير واإلج��راءات المتعلق��ة
بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات ،وإس�داء المش�ورة ف�ي ھ�ذا الص�دد ،وفيم�ا يتعل�ق بممارس�ات العم�ل
المأمونة.
 -١٣-٥عل��ى جمي��ع م��وظفي المحط��ة أن يفھم��وا وي��دركوا مس��ؤوليتھم الفردي��ة ع��ن تطبي��ق
تدابير مراقبة التعرض اإلشعاعي المقررة في برن�امج الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات .وبن�ا ًء علي�ه،
يُولى تركيز خاص لتدريب جميع العاملين ف�ي الموق�ع بحي�ث يكون�ون عل�ى وع�ي بالمخ�اطر
اإلشعاعية والتدابير الوقائية الضرورية.
ُ -١٤-٥تق �يَّم ح��االت التع��رض المھن��ي لجمي��ع الع��املين ف��ي الموق��ع ،بم��ا ف��ي ذل��� الجھ��ات
المتعاقدة ،ممن يعملون في منطقة مراقبة أو يتواج�دون بانتظ�ام ف�ي منطق�ة خاض�عة للرقاب�ة،
وفقا ً للمتطلبات الواردة في العدد  .[٨] GSR Part 3ويُحتفظ بكاف�ة س�جالت الجرع�ات و ُتت�اح
للعاملين عند الطلب وللھيئة الرقابية.
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 -١٥-٥يشمل برنامج الوقاية من اإلشعاعات اإلش�راف الص�حي عل�ى الع�املين ف�ي الموق�ع
ال��ذين ق��د يتعرض��ون ل�ش��عاعات بس��بب عملھ��م ،وذل��� م��ن أج��ل التأ ُّك��د م��ن لي��اقتھم البدني��ة
وإس��داء المش��ور� ف��ي ح��االت التع��رض المف��رط الع��ارض .ويتض�مَّن ھ��ذا اإلش��راف الص��حي
على العاملين إجراء فحوص طبية أولية تعقبھا فحوص دورية.
 -١٦-٥يكفل برنامج الوقاية من اإلشعاعات مراقبة معدالت الجرع�ات اإلش�عاعية لح�االت
التعرض بسبب األنشطة التي تتم في مناطق فيھا إشعاعات تنبعث أو تمر من خ�الل الھياك�ل
وال�نظم والمكون�ات ،م�ن قبي�ل أنش�طة التفت�ي� والص�يانة ومناول�ة الوق�ود .كم�ا يع�الج أنش�طة
المحطة الكيميائية باإلضافة إلى حاالت التعرض بس�بب النش�اط اإلش�عاعي للم�واد الموج�ود�
ف��ي مب��ردات الوق��ود )س��وائل أو ���ازات( والس��وائل ذات الص��لة .ويش��تمل البرن��امج عل��ى
ترتيبات للمحافظة على ھذه الجرعات عند أدنى حد معقول يمكن تحقيقه.
المتطلب رقم  :٢١التصرف في النفايات المشعة
ِّ
المشغلة برنامجا ً يكفل التصرف في النفايات المشعة.
تضع وتن ِّفذ المنظمة
ُ -١٧-٥تن َّفذ الممارسات التشغيلية المالئمة لكفالة إبقاء توليد النفايات المشعة عن�د أدن�ى ح�د
ممكن عمليا ً من حيث النشاط والحجم على حد سواء.
 -١٨-٥تض��ع و ُتن ِّف��ذ المنظم��ة المش � ِّغلة برنامج �ا ً للتص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة .ويش��مل
برنامج التصرف في النفايات المشعة تحديد خصائص النفايات المشعة وتص�نيفھا ومعالجتھ�ا
) أي إجراء معالجة مسبقة لھا ومن ثم معالجتھا أصال وتكييفھا( ونقلھ�ا وتخزينھ�ا وال�تخلص
منھا ،باإلضافة إلى تحديث رصيدھا بانتظام .و ُتفرض رقابة صارمة عل�ى معالج�ة وتخ�زين
النفايات المشعة على نحو ي ّتسق مع المتطلبات المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة تمھي�داً
للتخلص منھ�ا ] .[٤ويُح�تفظ بس�جالت بش�أن تولي�د النفاي�ات وتص�نيفھا ،فض�الً ع�ن معالجتھ�ا
وتخزينھا والتخلص منھا.
 -١٩-٥تضع المنظمة المشغلة و ُتن ِّفذ إجراءات تتسق مع المعايير الدولي�ة والل�وائ� الوطني�ة
وشروط الترخيص لرصد وضبط تصريفات ال�دوافق المش�عة .و ُتت�ا� ھ�ذه اإلج�راءات للھيئ�ة
الرقابية عند الطلب .و ُتبلغ الھيئة الرقابية دوريا ً بآثار حجم ونش�اط التص�ريفات المش�عة عل�ى
البيئة.
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 -٢٠-٥تكفل المنظم�ة المش�غلة وض�ع وتنفي�ذ برن�امج لرص�د البيئ�ة ف�ي المن�اطق المج�اورة
لموقع المحطة ،م�ن أج�ل تقي�يم العواق�ب اإلش�عاعية ألي�ة انبعاث�ات مش�عة عل�ى البيئ�ة .و ُتت�ا�
نتائج ھذا الرصد للجمھور ،والسيما للذين يعيشون في المناطق المجاورة لموقع المحطة.
المتطلب رقم  :٢٢األمان ازاء الحرائــــق
تضع المنظمة المشغلة ترتيبات تكفل األمان إزاء الحرائق.
 -٢١-٥تش��مل الترتيب��ات الت��ي تض��عھا المنظم��ة المش��غلة لض��مان األم��ان إزاء الحرائ��ق م��ا
يلي :إدارة مالئمة لألمان إزاء الحرائ�ق؛ واتق�اء نش�وب أي حرائ�ق؛ وس�رعة كش�ف وإخم�اد
أي حرائق تندلع؛ واتقاء انتشار الحرائق الت�ي ل�م ي�تم إخمادھ�ا؛ وت�وفير الوقاي�ة م�ن الحرائ�ق
للھياك��ل وال��نظم والمكون��ات الض��رورية إل���الق المحط��ة عل��ى نح��و م��أمون .وتش��مل ھ��ذ�
الترتيبات ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
)أ(

تطبيق مبدأ الدفاع في العمق؛

)ب(

ال��تحكم ف��ي الم��واد القابل��ة لالش��تعال ومص��ادر االش��تعال ،الس��يما ف��ي أثن��اء ح��االت
التوقف عن التشغيل؛

)ج(

فحص وصيانة واختبار تدابير الوقاية من الحرائق؛

)د(

إنشاء قدرة على مكافحة الحرائق يدوياً؛

)ھـ(

إسناد المسؤوليات ،وتدريب وتمرين ُعمّال المحطة؛

)و(

تقييم آثار تعديالت المحطة على تدابير األمان إزاء الحرائق.

 -٢٢-٥يُجرى تحليل شامل للمحطة بشأن مخاطر الحرائق ويتم استعراضه دوريا ً وتحديثه
عند الضرورة.
 -٢٣-٥في إطار ترتيبات مكافحة الحرائقُ ،تولى عناية خاصة للحاالت التي تنط�وي عل�ى
خط��ر انبع��ا� م��واد مش��عة ف��ي الحري��ق .و ُتح� ِّدد ت��دابير مناس��بة لوقاي��ة مك��افحي الحرائ��ق م��ن
اإلشعاعات وللتصرف في انبعاثات المواد في البيئة.
 -٢٤-٥تك��ون المنظم��ة المش��غلة مس��ؤولة ع��ن ض��مان ت��وفير م��ا ھ��و مالئ��م م��ن إج��راءات
ومعدات وموظفين قي�د العم�ل بم�ا يكف�ل التنس�يق والتع�اون بفعالي�ة م�ع كاف�ة خ�دمات مكافح�ة
٢٤

24

الحرائق المعني�ة .و ُتج�رى بش�كل دوري ت�دريبات وتم�ارين مش�تركة بش�أن مكافح�ة الحرائ�ق
لتقييم مدى فعَّالية القدرة على التصدي للحرائق.
ُ -٢٥-٥تصمَّم نظم الوقاية من الحرائ�ق ونظ�م مكافح�ة الحرائ�ق بحي�� ال ي��دي إتالفھ�ا أو
تش��غيلھا ع��ن غي��ر قص��د إل��ى اإلخ��الل إل��ى ح � ّد كبي��ر بق��درات الھياك��ل وال��نظم والمكون��ات
الضرورية إلغالق المحطة على نحو مأمون.
المتطلب رقم  :٢٣األمان غير المرتبط باإلشعاعات
تض��ع وتن ِّف��ذ المنظم��ة المش��غلة برنامج�ا ً يكف��ل �بق��ا� المخ��اطر المتص��لة باألم��ان والمرتبط��ة
ويتعرض لھا الع�املون المنخرط�ون ف�ي أنش�طة
باألخطار التي ليست لھا صلة باإلشعاعات
َّ
ُتجرى في المحطة عند أدنى ح ّد معقول يمكن تحقيقه.
 -٢٦-٥يشمل برنامج األمان غي�ر الم�رتبط باإلش�عاعات ٢ترتيب�ات لتخط�يط ت�دابير الوقاي�ة
والحماية ذات الصلة وتنفيذھا ورصدھا واستعراض�ھا ،وي�تم دمج�� ببرن�امج األم�ان الن�ووي
واألمان اإلشعاعي .ويُدرَّ ب كافة العاملين والموردين والمتعاقدين والزائرين )عند االقتضاء(
وتتو َّفر لديھم المعارف الضرورية بشأن برنامج األم�ان غي�ر الم�رتبط باإلش�عاعات وعالقت��
البيني���ة ببرن���امج األم���ان الن���ووي واألم���ان اإلش���عاعي ،ويتع���يَّن عل���يھم االمت����ال للقواع���د
والممارس��ات المتص��لة باألم��ان .وتق� ِّدم المنظم��ة المش��غلة ال��دعم واإلرش��ادات والمس��اعدة إل��ى
عمّال المحطة في مجال األخطار غير المرتبطة باإلشعاعات.
المتطلب رقم  :٢٤التعقيبات الواردة من خبرة التشغيل
تضع المنظمة المشغلة برنامجا ً بشأن خبرة التش�غيل ل�س�تفادة م�ن األح�داث الت�ي تق�ع ف�ي
المحطة واألحداث التي تقع في مجال الصناعة النووية وغير ذلك م�ن المج�ا�ت الص�ناعية
على نطاق العالم.
 -٢٧-٥تض��� وتن ِّف��ذ المنظم��ة المش��غلة برنامج �ا ً ل�ب��ال� ع��ن خب��رة التش��غيل ف��ي المحط��ة
وتجميعھ��ا وفرزھ��ا وتحليلھ��ا وتحدي��د اتجاھاتھ��ا وتو�يقھ��ا وتعميمھ��ا بش��كل منھج��ي .وتحص��ل
على ما ھو متاح من معلومات عن خبرة التشغيل ذات الصلة المكتسبة في المنش��ت النووي�ة
األخرى وتقيِّمھا الستخالص الدروس وتجسيدھا بما يفيد العمليات الخاصة بھا ،ومن ضمنھا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢يُعنى "األمان غير المرتبط باإلش�عاعات" بالمخ�اطر غي�ر المخ�اطر المتعلق�ة باإلش�عاعات ،ويُش�ار
إلى ھذا في بعض األحيان بصفة األمان الصناعي أو األمان التقليدي.
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ترتيباتھا الخاص�ة ب�الطوارئ .وتش�جِّ ع أيض�ا ً عل�ى تب�ادل الخب�رات ف�ي نط�اق ال�ن�م الوطني�ة
والدولية من أجل الحصول على تعقيبات بشأن خبرة التشغيل .وتؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار ال�درو�
ذات الصلة المستخلصة من الصناعات األخرى عند الضرورة.
 -٢٨-٥يج���ري التحقي���ق ف���ي األح���داث الت���ي ت���ؤثر ف���ي األم���ان حس���� أھميتھ���ا الفعلي���ة أو
المحتملة .ويجري التحقيق أيضا في األحداث الت�ي ت�ؤثر ف�ي األم�ان إل�ى ح� ّد كبي�ر م�ن أج�ل
التع�ر� عل��ى أس�بابھا المباش��رة والجذري�ة ،بم��ا ف�ي ذل��� األس�با� المتعلق��ة بتص�ميم وتش��غيل
وص��يانة المع��دات ،أو بالعوام��ل البش��رية والتن�يمي��ة .و ُت��در� نت��ائ� ھ��ذ� التحالي��ل ،حس���
االقتض���اء ،ف���ي الب���رام� التدريبي���ة ذات الص���لة ويُعم���ل عل���ى اس���تخدامھا ف���ي اس���تعرا�
اإلج��راءات والتعليم��ات .و ُتح � ِّدد تق��ارير أح��داث المحط��ة وتق��ارير الح��وادث غي��ر المرتبط��ة
باإلش��عاعات المھ��ام الت��ي ق��د تس��اھم ف��ي ع��دم كفاي��ة الت��دري� عليھ��ا ف��ي إت��ال� المع��دات ،أو
اإلفراط في حاالت عوز المعدات ،أو ضرورة القي�ام بأعم�ال ص�يانة غي�ر مق�رَّ رة أص�ال ،أو
ضرورة تكرار العمل ،أو ا ِّتباع ممارسات غير مأمونة ،أو عدم التقيُّد باإلجراءات المعتمدة.
ُ -٢٩-٥تفحص المعلوم�ات المتعلق�ة بخب�رة التش�غيل م�ن ط�ر� أش�خاص أكف�اء لكش�� أي
أع�را� أو اتجاھ�ات تن�ذر بح��االت س�لبية بالنس�بة ل�م�ان ،لك��ي يتس�نى اتخ�اذ أي�ة إج��راءات
تصحيحية الزمة قبل نشوء حاالت خطيرة.
 -٣٠-٥نتيج���ة لعملي���ة التحقي���ق ف���ي األح���داثُ ،تق��� َّدم توص���يات واض���حة لعناي���ة الم���ديرين
المسؤولين ،الذين يتعيَّن عليھم ا ِّتخاذ إجراءات تصحيحية مالئمة في الوق�ت المناس�� لتف�ادي
أي تك��رار ل�ح��داث .و ُتح� َّدد األولي��ات ل�ج��راءات التص��حيحية ،ويُوض��ع ج��دول زمن��ي لھ��ا،
و ُتن َّف��ذ بش���كل فعّ��ال و ُتس���تعر� فعاليتھ���ا .و ُت َّ
��ن�م جلس���ات إعالمي���ة لم��و�في التش���غيل ع���ن
األحداث ذات األھمية وعليھم م�ن ث�م ا ِّتخ�اذ اإلج�راءات التص�حيحية الض�رورية للتقلي�ل م�ن
احتمال تكرارھا.
 -٣١-٥تك��ون المن�م��ة المش��غلة مس��ؤولة ع��ن غ��ر� س��لو� ف��ي أوس��اط م��و�في المحط��ة
يشجع على التبليغ عن كاف�ة األح�داث ،بم�ا ف�ي ذل�� األح�داث ذات المس�توى الم�نخف� وع�ن
الحاالت التي تكاد أن تحدث ،والمشاكل المحتملة المتعلقة بأعطال المعدات ،وأوج�ه القص�ور
في األداء البشري ،وأوجه الخلل في اإلجراءات أو حاالت عدم االتساق في الوثائق المتعلق�ة
باألمان.
 -٣٢-٥تح��اف� المن�م��ة المش��غلة عل��ى س��بل االتص��ال ،حس��� االقتض��اء ،بمن�م��ات ال��دعم
)مث��ل الجھ��ات المص � ّنعة والمن�م��ات البحثي��ة والجھ��ات المص �مّمة( المنخرط��ة ف��ي تص��ميم
المحطة وتشييدھا وإدخالھا في الخدمة وتشغيلھا ،من أجل الحص�ول عل�ى معلوم�ات تتض�مَّن
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تعقيب �ات ع��ن خب��ر� التش��غيل وللحص��ول عل��ى المش��ور� ،عن��د الض��رور� ،ف��ي حال��ة تعط��ل
المعدات أو في أحداث أخرى.
 -٣٣-٥ويُقيَّم برن�امج خب�ر� التش�غيل بش�كل دوري لتحدي�د م�دى فعاليت�ه ولتحدي�د أي أوج�ه
تحسين الزمة.

 -٦إدخال المحطة في الخدمة
المتطلب رقم  :٢٥برنامج اإلدخال في الخدمة
تكفل المنظمة المشغلة وضع وتنفيذ برنامج خاص بإدخال المحطة في الخدمة.
 -١-٦يش��مل برن��امج إدخ��ال المحط��ة ف��ي الخدم��ة المجموع��ة الكامل��ة لش��روط المحط��ة
المطلوبة في التصميم وفي بيان حالة األمان .و ُتستخدم النتائج إلثبات أن س�لوك المحط�ة كم�ا
تم تشييدھا يتماشى مع افتراضات التصميم وشروط الت�رخي� .و ُت�ولى عناي�ة خاص�ة لك�ال�ة
عدم إجراء أي اختبار بشأن اإلدخال في الخدمة قد يضع المحطة في ظرف ال يمكن تحليل�ه.
و ُتح � َّدد مراح��ل اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة ،وأھ��داف االختب��ار ومع��ايير القب��ول ،عل��ى نح��و يجع��ل
البرنامج قابالً للتدقيق.
 -٢-٦يقدم برنامج اإلدخال ف�ي الخدم�ة للمنظم�ة المش�غلة والھيئ�ة الرقابي�ة وس�ائل لتحدي�د
نقاط الضبط في عملية اإلدخال في الخدمة التي قد تس�توجب الموافق�ة عليھ�ا قب�ل المض�ي إل�ى
المرحلة التالية.
 -٣-٦يُقسَّم برنامج اإلدخال في الخدمة إلى مراحل .ويُ�تمَّم اس�تعراض لنت�ائج اختب�ار ك�ل
مرحل���ة قب���ل مواص���لة عملي���ة اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة إل���ى المرحل���ة التالي���ة .وباالس���تناد إل���ى
االس��تعراض ،يُق��رَّ ر م��ا إذا ك��ان ب�مك��ان برن��امج اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة المض��ي إل��ى المرحل��ة
التالية .وباالستناد إلى االستعراض ،يُقرَّ ر أيض�ا م�ا إذا كان�ت المراح�ل التالي�ة س�تعدّل بس�بب
نتائج االختبار ،أو بسبب عدم االضطالع ببعض االختب�ارات ف�ي أثن�اء المرحل�ة ،أو ألن�ه ت�م
االضطالع ببعض االختبارات ولكنھا لم ُتستكمل .وقد تستوجب نتائج بعض المراحل موافق�ة
الھيئة الرقابية قبل المضي قدما ً بعملية اإلدخال في الخدمة صوب المرحلة التالية.
 -٤-٦يشتمل برنامج اإلدخال ف�ي الخدم�ة عل�ى جمي�ع االختب�ارات الض�رورية إلثب�ات أن
المحط��ة – حس��بما ت��م تش��ييدھا وإرس��ا�ھا – ت���ي بمتطلب��ات التقري��ر المتعل��ق بتحلي��ل األم��ان
وتلبي أغراض التصميم ،وأنه يمكن ،تبعا لذلك ،تشغيل المحطة على نحو مأمون وفقا ً لحدود
التشغيل وشروطه.
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ُتعتم��د إج��راءات التش��غيل والص��يانة ،بالق��در الممك��ن عملي��اً ،كج��زء م��ن برن��امج
-٥-٦
اإلدخال في الخدمة بمشاركة موظفي التشغيل المقبلين.
 -٦-٦يُش� َ�رك موظف��و التش��غيل المؤھل��ون ت��أھيال مناس��با ً مباش��ر ًة ف��ي عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي
الخدمة .وينخرط موظفو التش�غيل والموظف�ون التقني�ون ف�ي المحط�ة ف�ي عملي�ة اإلدخ�ال ف�ي
الخدمة بالقدر الالزم لضمان التحضير المناسب للمرحلة التشغيلية.
 -٧-٦يكون برنامج اإلدخال في الخدمة مستوفى بالق�در الك�افي لتق�ديم البيان�ات المرجعي�ة
من أجل تحديد خصائص الھياكل والنظم والمكونات .ويُحتفظ بھ�ذ� البيان�ات المرجعي�ة نظ�راً
ألھميتھا بالنسبة لكفالة أمان المحطة والستعراضات األمان الالحقة.
ُ -٨-٦تجرى جميع وظائف المنظمة المشغلة خالل المراحل المالئمة م�ن عملي�ة اإلدخ�ال
ف���ي الخدم���ة .وتش���مل تل���ك الوظ���ائف االض���طال� بمس���ؤوليات اإلدارة ،وت���دريب الع���املين،
وبرنامج الوقاية من اإلشعاعات ،والتصرف في النفايات ،وأعم�ال إدارة الس�جالت ،واألم�ان
إزاء الحرائق ،والحماية المادية ،وخطة الطوارئ.
 -٩-٦يتم التحق�ق م�ن إج�راءات التش�غيل وإج�راءات االختب�ار لض�مان دقتھ�ا التقني�ة وي�تم
أيض��ا اعتمادھ��ا لكفال��ة س��ھولة اس��تخدامھا م��ع المع��دات ونظ��م ال��تحكم المر ّكب��ة .و ُتن َّف��ذ عمليت��ا
التحقق م�ن اإلج�راءات واعتمادھ�ا للتأ ُّك�د م�ن قابليتھ�ا للتطبي�ق وجودتھ�ا ،وي�تم تنفي�ذھما ق�در
اإلمكان قبل عمليات مناولة الوقود في الموقع .وتستمر تلك العملية أثناء مرحلة اإلدخ�ال ف�ي
الخدمة .كما ُتن َّفذ عمليتا التحقق واالعتماد فيما يتعلق بإجراءات التشغيل العام.
 -١٠-٦من��ذ بداي��ة عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ةُ ،توض��ع قي��د العم��ل ترتيب��ات مستعرض��ة
ومعتم��دة لض��بط العم��ل ،وض��بط التع��ديل ،وض��بط نس��ق المحط��ة ،م��ن أج��ل الوف��اء بش��روط
اختبارات اإلدخال في الخدمة.
 -١١-٦ال ُي� َ
�ؤذن ب��إجراء أول عملي��ة لتحمي��ل الوق��ود إال بع��د االنتھ��اء م��ن إج��راء جمي��ع
االختبارات السابقة للتشغيل ذات الصلة وقبول المنظمة المش� ِّغلة والھيئ�ة الرقابي�ة نتائجھ�ا .وال
يُؤ َذن بإدخ�ال المفاع�ل ف�ي مرحل�ة الحرجي�ة وبرف�ع الق�درة األولي�ة إال بع�د االنتھ�اء م�ن إج�راء
جمي�ع االختب�ارات الض�رورية وقب�ول المنظم�ة المش�غلة والھيئ�ة الرقابي�ة نتائجھ�ا ،حس�ب
االقتض��اء .و ُت��تمَّم اختب��ارات برن��امج اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة بنج��ا� كش��رط ض��روري ل���ذن،
حسب االقتضاء ،ببدء التشغيل العادي للمحطة.
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 -١٢-٦تك���ل المنظم��ة المش��غلة تحدي��د وض��بط األوج��� البيني��ة وخط��وط االتص��ال بش��كل
واض��ح ب��ين مختل��� األفرق��ة )أي األفرق��ة المعني��ة بالتص��ميم ،واألفرق��ة المعني��ة بالتش��ييد،
والجھات المتعاقدة ،واألفرقة المعنية باإلدخال في الخدمة ،واألفرقة المعنية بالعمليات(.
ُ -١٣-٦تح َّدد بوضوح السلطات والمسؤوليات ويتم إسنادھا إلى األفراد والمجموع�ات الت�ي
تضطلع بأنشطة اإلدخال في الخدمة .وتكون المنظمة المشغلة مسؤولة ع�ن ض�مان أن تك�ون
أنش��طة التش��ييد ذات ج��ودة م��م��ة ،وض��مان ت��وفير البيان��ات ع��ن إتم��ام أنش��طة اإلدخ��ال ف��ي
الخدم��ة والبيان��ات األساس��ية الش��املة أو الوث��ا�ق أو المعلوم��ات .وتك��ون المنظم��ة المش��غلة
مسؤولة أيضا عن ضمان أن تكون المعدات الموردّة مص ّنعة في إطار برنامج لتوكيد الجودة
يشمل فحص التصنيع الصحيح ،والنظافة ،والمُعايرة والتحقق من قابلية التشغيل.
 -١٤-٦خ����ل عمليت���ي التش���ييد واإلدخ���ال ف���ي الخدم���ةُ ،تج���ر� عملي���ات رص���د المحط���ة
وصيانتھا وتعھّدھا من أجل حماية معداتھا ،ولدعم مرحلة االختبار والمحافظة عل�ى اال ِّتس�اق
مع التقرير المتعلق بتحليل األمان.
 -١٥-٦خ���ل عمليت��ي التش��ييد واإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة أيض��اُ ،تج��ر� مقارن��ة ب��ين المحط��ة
حسبما تم تشييدھا وبارامترات تصميمھا .و ُتوضع عملية شاملة لمعالجة حاالت عدم التواف�ق
ف��ي التص��ميم والتص��نيع والتش��ييد والتش��غيل .و ُت َّ
وث��ق الق��رارات الرامي��ة إل��ى تص��وي� أوج���
التباين عن التصميم األولي وحاالت عدم التوافق.

 -٧عمليات تشغيل المحطة
المتطلب رقم  :٢٦إجراءات التشغيل
ُتو���� إج��راءات تش��غيل بحي��ث ُتطب��� بش���ل ش��امل )بالنس��بة للم���اع�ت والمراف��� ذات
ال���لة( عل��� التش��غيل ال���اد� ،والوق��ائ� التش��غيلية المنتظ��ر� والظ��رو� الم����ية إل���
حوادث ،وفقا لسياسة المنظمة المشغلة ومتطلبات الھيئة الرقابية.
 -١-٧يكون مس�تو� الت�اص�يل إلج�را� مع�ين م��م�ا ً للغ�ر� ال�ذي ينش�د� ھ�ذا اإلج�را�.
وتكون اإلرشادات المقدّمة في اإلج�را�ات واض�حة وم�وج�ة ويج�ري العم�ل ،ق�در اإلمك�ان،
عل��ى التح ُّق��ق منھ��ا واعتمادھ��ا .و ُتح � َّدد بش��كل واض��ح اإلج��را�ات والم��واد المرجعي��ة ويُي َّس��ر
الوصول إليھا في غرفة التحكم وفي غيرھا من مواق�ع التش�غيل إذا ل��م األم�ر .و ُتت�اح للھي��ة
الرقابية ،عند الطل�� .ويك�ون التقي�د الش�ديد ب��جرا�ات التش�غيل الكتابي�ة عنص�راً أساس�يا ً ف�ي
سياسة األمان الم َّتبعة في المحطة.
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ُتوضع اإلجراءات المتعلقة بالتشغيل العادي من أج�ل التأ ُّك�د م�ن أن المحط�ة ُتش� َّغل
-٢-٧
ضمن حدود التشغيل وشروطه.
 -٣-٧و ُتوض��ع و ُتعتم��د إج��راءات الس��تخدامھا ف��ي حال��ة ح��دوث وق��ائع تش��غيلية منتظ��رة
ووق�و� ح�وادث م��ُحتاط لھ�ا ف�ي التص�ميم .و ُتوض�ع مب�اد� توجيھي�ة أو إج�راءات للتص� ِّدي
للحوادث التي ھي أكثر خطورة من الحوادث المحتاط لھا في التصميم .و ُتستخدم ال� ُنھج الت�ي
تس��تند إل��ى األح��داث وال� ُنھج الت��ي تس��تند إل��ى األع��را� عل��ى ح��د س��واء ،حس��ب االقتض��اء.
وي َّ
ُوثق ما يتصل بذلك من تحاليل وتبريرات.
 -٤-٧يتم إصدار اإلجراءات التشغيلية والوثائق الداعمة في ظل ظروف خاضعة للرقابة،
وتكون مرھونة بالموافقة ويتم بشكل دوري استعراضھا وتنقيحھا حسب االقتضاء للتأكد م�ن
إيفائھا بالمراد ومن فعاليتھا .ويتم تحديث اإلجراءات وفق توقيت مناسب على ضوء التجربة
التشغيلية ونسق المحطة الفعلي.
 -٥-٧يُوضع نظام إلدارة وضبط برن�امج فعّ�ال بش�أن أدوات مس�اعدة المش�غلين .ويح�ول
نظام الضبط الخاص بأدوات مساعدة المشغلين دون اس�تخدام أدوات مس�اعدة المش�غلين غي�ر
المسموح بھا وأي�ة م�واد أخ�ر� غي�ر مس�موح بھ�ا م�ن قبي�ل التعليم�ات أو الملص�قات م�ن أي
ن��و� الموض��وعة عل��ى المع��دات ،واألل��واح الموض��عية ،واللوح��ات ،وأجھ���ة القي��ا� داخ��ل
مناطق العمل .ويُستخدم نظ�ام الض�بط المتعل�ق ب�أدوات مس�اعدة المش�غلين للتأك�د م�ن احت�واء
ھذه األدوات على المعلومات الصحيحة ومن أن�ه ي�تم تح�ديثھا وك�ذلك استعراض�ھا والموافق�ة
عليھا بشكل دوري.
 -٦-٧يتم تعھّد سياسة تشغيل واضحة من أجل التقلي�ل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن اس�تخدام أدوات
جع��ل أدوات مس��اعدة
مس��اعدة المش��غلين المؤقت��ة واالعتم��اد عليھ��ا .وحيثم��ا يك��ون م�ئم �اًُ ،ت َ
المشغلين المؤقتة من السمات الدائمة للمحطة أو يتم إدراجھا في إجراءات المحطة.
المتطلب رقم  :٢٧غرف التحكم في التشغيل ومعدات الضبط
تكفل المنظمة المشغلة أن تظل غرف التحكم في التشغيل ومعدات الضبط في حالة مالئمة.
َّ
يت�وخى
 -٧-٧يتم تعھّ�د ص��حية غ�رف ال�تحكم ل�ي�واء وإبقائھ�ا ف�ي حال�ة جي�دة .وحيثم�ا
تصميم المحطة توفير غرف تحكم إضافية أو محلية ُتخصَّص لضبط العمليات التي ق�د ت�ؤثر
في ظروف المحطةُ ،توضع خطوط اتصال واضحة لضمان نقل المعلومات بشكل وا ٍ
ف إل�ى
المشغلين في غرفة التحكم الرئيسية.
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ُ -٨-٧تبق��ى غرف��ة ال��تحكم التكميل��ي )الت��ي ُتع��رف أحيان��ا باس��م لوح��ة اإلغ��الق ع��ن بع��د(
وجمي��ع اللوح��ات التش��غيلية األخ��رى المتعلق��ة باألم��ان الموج��ود� خ��ار� غرف��ة ال��تحكم قابل��ة
للتشغيل وخالية من العوائق ،فض�الً ع�ن الم�واد غي�ر األساس�ية الت�ي تعي�ق تش�غيلھا الف�وري.
وتتأ َّك���د المنظم���ة المش���غلة بش���كل دوري م���ن أن غرف���ة ال���تحكم التكميل���ي وجمي���ع اللوح���ات
التشغيلية األخرى المتعلقة باألمان ھي في حالة االستعداد المالئمة للتشغيل ،بم�ا ف�ي ذل�� م�ا
يلزم من وثائق واتصاالت ونظم إنذار وصالحية اإليواء.
ُتدار اإلنذارات في غرفة التحكم الرئيسية كسمة ھامة في تشغيل المحطة على نحو
-٩-٧
م��أمون .ويك��ون نظ��ام معلوم��ات المحط��ة عل��ى نح��و يت��يح للمش��غلين س��ھولة التع��رُّ ف عل��ى
الظروف غير العادية .و ُتح َّدد بشكل واضح أولويات إنذارات غرفة التحكم .ويُقلَّ�ل إل�ى أدن�ى
حد ع�دد اإلن�ذارات ،بم�ا ف�ي ذل�� رس�ائل اإلن�ذارات الص�ادر� ع�ن حواس�يب المعالج�ة ،ألي�ة
حالة يتم تحليلھا بشأن تش�غيل المحط�ة ،أو حال�ة توقفھ�ا ،أو حال�ة وق�و� ح�اد� فيھ�ا .وتض�ع
المنظمة المشغلة إجراءات للمشغلين من أجل تدبُّر االستجابة لإلنذارات.
المتطلب رقم  :٢٨األوضاع المادية وتد ُّبر شؤونھا
تض��� وتن ِّف��� المنظم��ة المش���لة ب��رام� للم�افظ��ة �ل��� األوض��اع المادي��ة� وت��د ُّبر ش��ؤونھا
وضمان نظافتھا في كافة مناطق العمل.
ُ -١٠-٧تح َّدد ضوابط إدارية للتأ ُّكد من أن مباني ومعدات التشغيل تخضع للصيانة ،وتتوفر
لھ�ا إض��اء� ويس�ھل الوص��ول إليھ�ا بش��كل جي�د ،وأن التخ��زين المؤق�ت يخض��ع للمراقب�ة وي��تم
على نطاق محدود .و ُتح َّدد المعدات التي تدھورت حالتھا )بسبب التس�ريبات ،أو بق�ع الت�ك�ل،
أو تف ّك��� األج��زاء أو تل��ف تجھي��زات الع��زل الح��راري ،م��ثالً( ،وي��تم اإلب��ال� عنھ��ا وإص��ال�
أوجه الخلل في الوقت المناسب.
 -١١-٧يُن َّفذ ويُرصد برنامج الس�تبعاد األجس�ام الغريب�ة ،و ُت َّتخ�ذ ترتيب�ات مالئم�ة إلقف�ال أو
وسم أو تأمين نقاط العزل الخاصة بالنظم أو المكونات من أجل ضمان األمان.
 -١٢-٧تقع المسؤولية على المنظمة المش�غلة بش�أن ض�مان أن يك�ون تحدي�د ووس�م مع�دات
األمان وما يتصل بمجال األمان من معدات وغرف وأنابيب توصيل وأدوات م َّتس�مين بالد َّق�ة
ومقروءين ومصانين بشكل جيد ،وال يؤ ِّديان إلى أي تدھور في حالة ھذه البنود.
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المتطلب رقم  :٢٩البرنامج الكيميائي
تضع وتن ِّف�� المنظم�ة المش�غلة برنام��ا كيميائي�ا ً لتق�ديم ال�دعم الض�رور� لم��الي الكيمي�اء
والكيمياء اإلشعاعية.
 -١٣-٧يُع ّد البرنامج الكيميائي قبل التشغيل العادي ويُوضع قيد العم�ل خ�الل تن�ي�ذ برن�امج
اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة .ويق��دم البرن��امج الكيمي��ائي المعلوم��ات والمس��اعدة الض��روريتين إل��ى
مجالي الكيمياء والكيمياء اإلشعاعية لضمان ك ّل من التشغيل المأمون ،والتكام�ل عل�ى الم�دى
الطويل للھياكل والنظم والمكونات ،والتقليل إلى أدنى حد من مستويات اإلشعاع.
ُ -١٤-٧تجرى مراقبة كيميائي�ة ف�ي المحط�ة للتحق�ق م�ن فعالي�ة الض�بط الكيمي�ائي ف�ي نظ�م
المحطة والتحقق من أن الھياكل والنظم والمكونات التي تھم األمان يتم تشغيلھا في نطاق قيم
الحدود الكيميائية المحددة.
 -١٥-٧ويشمل البرنامج الكيميائي نظامي الرص�د الكيمي�ائي واقتن�اء البيان�ات .ويت�ي� ھ�ذان
النظامان ،إلى جانب التحاليل المختبري�ة ،قياس�ا وتس�جيال دقيق�ين للبيان�ات الكيميائي�ة ،وك�ذلك
إطالق اإلنذارات بش�أن الب�ارامترات الكيميائي�ة ذات الص�لة .وتظ�ل الس�جالت متاح�ة وس�ھلة
االسترجاع.
 -١٦-٧يشتمل الرصد المختبري على أخ�ذ العين�ات م�ن نظ�م المحط�ة وتحليلھ�ا فيم�ا يتعل�ق
بالبارامترات الكيميائية المح َّددة ،وتركيزات الشوائب المذاب�ة والمعلق�ة ،وتركي�زات النوي�دات
المشعّة.
 -١٧-٧يُستبقى استخدام المواد الكيميائية ف�ي المحط�ة ،بم�ا ف�ي ذل�ك الم�واد الكيميائي�ة الت�ي
ت��أتي بھ��ا الجھ��ات المتعاق��دة ،قي��د المراقب��ة ع��ن كث��ب .و ُتوض��ع ت��دابير المراقب��ة المالئم��ة قي��د
التطبيق من أجل التأكد من أن استخدام المواد الكيميائية والكواشف ال يؤثر سلبا ً في المعدات
وال يؤدي إلى تدھور حالتھا.
المتطلب رقم  :٣٠إدارة القلب ومناولة وقـــوده
تكون المنظمة المشغلة مسؤولة وتضع ترتيبات بش��ن كاف�ة ا�نش�طة المرتبط�ة ب��دارة القل�ب
ومناولة الوقود في الموقع.
ُ -١٨-٧توض��ع ترتيب��ات لك�ال��ة تحمي��ل القل��ب ب��الوقود ال��ذي ت��م تص��نيع� بش��كل مالئ��م فق��ط.
وعالو ًة على ذلك ،يكون ك ٌّل من معايير تصميم الوقود وإثراء الوقود متوافق�ا م�ع مواص��ات
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التصميم وخاضعا لموافقة الھيئة الرقابية حسب االقتض�اء .و ُتطبَّ�ق المتطلب�ات نفس�ھا قب�ل أن
يُدخل في القلب وقود ذو تصميم جديد أو ذو تصميم معدّل.
 -١٩-٧تك��ون المنظم��ة المش��غلة مس���ولة ع��ن وض��ع المواص��فات وا�ج��راءات ألنش��طة
الشراء والتحقق والتسلّم والمحاسبة والمراقبة والتحميل واالستخدام والترحيل إلى مكان �خ�ر
والتفريغ واالختبار المتعلقة بمكوِّ نات الوق�ود والقل�ب .ويُوض�ع برن�امج للتزوي�د ب�الوقود وفق�ا ً
لالفتراضات التصميمية و ُتق َّدم تفاصيل ھذا البرنامج إلى الھيئة الرقابية إذا كان ذلك مطلوب�ا ً.
وبعد إعادة التزويد بالوقود ،يتم التأ ُّكد عن طريق إجراء ما يل�زم م�ن حس�ابات وقياس�ات م�ن
أن أداء القلب يفي بمعايير األمان .ويتم أيضا ً التأ ُّكد من أن كل التغييرات المُدخلة على القلب
تمتثل لل ُنسُق المعتمدة.
 -٢٠-٧تكون المنظمة المشغلة مسؤولة عن وضع برنامج إلدارة التفاعلية المأمونة في
إطار نظام متين للجودة .ويُضطلع بالقرارات المتعلقة بجميع العمليات أو التعديالت التي
تتناول الوقود والتي يحتمل أن تؤثﱢر على ضبط التفاعلية وبأنشطة تخطيط وتقييم تلك
العمليات أو التعديالت وتنفيذھا ومراقبتھا ،عن طريق استخدام إجراءات معتمدة واحترام
الحدود التشغيلية المح ﱠددة مسبقا لعمل القلب.
 -٢١-٧يُوضع برنامج رصد شامل خاص بالقلب لضمان رصد بارامترات القلب وتحليلھ�ا
لتحديد االتجاھات وتقييمھا لكشف حاالت السلوك الشاذ؛ ولض�مان تس�اوق أداء القل�ب الفعل�ي
مع متطلبات تصميم القلب؛ ولضمان تسجيل قيم بارامترات التشغيل الرئيسية واالحتف�اظ بھ�ا
على نحو منطقي وم ّتسق وقابل لالسترجاع.
ُ -٢٢-٧تج��رى المن��اوالت المتعلق��ة بالتفاعلي��ة عل��ى نح��و متعمّ��د وخاض��ع لمراقب��ة دقيق��ة
لض�مان بق�اء المفاع�ل ض�من ح�دود التش�غيل وش�روطه المق�ررة ،وض�مان تحقي�ق االس�تجابة
المنشودة.
 -٢٣-٧تشتمل إجراءات التشغيل المتعلقة ببدء تشغيل المفاعل ،وتشغيل الطاقة الكھربائي�ة،
وعملي��ة ا����الق ،وإع��ادة التزوي��د ب��الوقود ،عل��ى الت��دابير االحتياطي��ة والح��دود الض��رورية
للحفاظ على سالمة الوقود ولالمتثال لحدود التشغيل وشروطه طوال العمر التشغيلي للوقود.
 -٢٤-٧يُجرى رصد وتحليل على نحو منھجي لبيانات الكيمي�اء ا�ش�عاعية الت�ي تش�ير إل�ى
سالمة كسوة الوق�ود لتحدي�د االتجاھ�ات بم�ا يم ِّك�ن م�ن رص�د م�ا إذا ك�ان يُح�افظ عل�ى س�المة
كسوة الوقود في ظل جميع ظروف التشغيل.
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ُ -٢٥-٧توض��ع ُنھُ��� مالئم��ة م��ن أج��ل تحدي��د أي تغيُّ��رات ش��اذة ف��ي نش��اط م��ادة التبري��د
وإلجراء تحليل للبيانات بھدف كشف عيوب الوقود ومن ثم تحديد طبيعتھا ومدى خطورتھا،
وموطنھا ،وأسبابھا الجذرية المحتملة ،واإلجراءات التصحيحية التي يلزم اتخاذھا.
ُ -٢٦-٧توضع إج�راءات بش�أن مناول�ة مكوِّ ن�ات الوق�ود والقل�ب لض�مان ال�تحكم ف�ي حرك�ة
الوقود غير المشعع والمشعع ،وخزنه المالئم في الموقع ،والتحضير لنقله من الموق�ع .و ُتق� َّدم
خطط خزن الوقود غير المشعع والمشعع إلى الھيئة الرقابية التماسا ً لموافقتھا عليھا ،إذا كان
ذلك مطلوبا ً.
ُ -٢٧-٧تج��رى عملي��ات تعبئ��ة وتغلي��ف الوق��ود غي��ر المش��عع والمش��عع وتحميل��ه ونقل��ه وفق�ا ً
للوائح الوطنية المناسبة المتعلقة بالنقل الداخلي و ُتج�رى ،ف�ي حال�ة النق�ل ال�دولي ،وفق�ا ً للع�دد
 SSR-6من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،بعن�وان الئح�ة النق�ل الم�أمون للم�واد
المشعة ].[٩
 -٢٨-٧قبل القيام بأي مناولة للوقود ،تكفل المنظمة المشغلة وجود شخص مأذون ومدرّ ب
ومؤھل يكون مس�ؤوال ع�ن مراقب�ة الوق�ود ومناولت�ه ف�ي الموق�ع وفق�ا ً ل�ج�راءات المكتوب�ة.
ويُقتصر الدخول إلى مناطق تخزين الوقود على العاملين المأذون لھم.
 -٢٩-٧يجري ،حسب االقتضاء ،مسك دفاتر لحسابات تفصيلية قابلة للمراجعة بشأن خزن
وتشعيع وتحريك جميع المواد االنشطارية ،بما في ذلك الوقود غير المشعع والمشعع ،لمدة
ال تقل عن المدة التي حددتھا الھيئة الرقابية في اللوائح ذات الصلة.

 -٨الصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش
المتطلب رقم  :٣١برامج الصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش
فعالة للصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش.
تكفل المنظمة المشغلة وضع وتنفيذ برامج ّ
ُتوض���ع ب���رام� للص���يانة واالختب���ار واإلش���راف والتفت���ي� تش���مل أنش���طة ص���يانة
-١-٨
احترازي��ة ووقائي��ة وتص��حيحية .و ُتن َّف��ذ أنش��طة الص��يانة ھ��ذ� بغي��ة الحف��اظ عل��ى الجاھزي��ة
التشغيلية خالل العمر الخدمي للھياكل والنظم والمكوّ نات ،وذلك ع�ن طري�ق مكافح�ة ح�االت
التدھور والحيلول�ة دون وق�و� أعط�ال .وف�ي حال�ة حص�ول أعط�الُ ،تج�رى أنش�طة الص�يانة
ّ
المعطل�ة عل�ى أداء وظائفھ�ا ض�من ح�دود مع�ايير
الستعادة ق�درة الھياك�ل وال�نظم والمكوّ ن�ات
القبول.
٣٤
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 -٢-٨تض��ع المنظم��ة المش��غلة ب��رامج إش��راف تكف��ل االمتث��ال لح��دود التش��غيل وش��روطه
المق��رَّ رة ،ولكش��ف وتص��حي� أي ظ��رف ش��اذ قب��ل أن ي���دي إل��ى عواق��ب ذات ش��أن بالنس��بة
لألمان.
 -٣-٨تض���ع المنظم���ة المش��� ِّغلة إج���راءات لجمي���ع مھ���ام الص���يانة واالختب���ار واإلش���راف
والتفت��يش .ويج��ري إع��داد ھ��ذ� اإلج��راءات واستعراض��ھا وتع��ديلھا عن��د االقتض��اء وك��ذل�
اعتمادھا وإقرارھا وتوزيعھا وفقا ً لإلجراءات المحدّدة بموجب نظام اإلدارة.
 -٤-٨يجري تسجيل البيانات المتعلق�ة بالص�يانة واالختب�ار واإلش�راف والتفت�يش وخزنھ�ا
وتحليلھا بھ�دف التأ ُّك�د م�ن أن األداء التش�غيلي متواف�� م�ع مقاص�د التص�ميم وم�ع المتطلب�ات
الخاصة بموثوقية المعدات وجاھزيتھا التشغيلية.
ُتح َّدد وتيرة ص�يانة ف�راد� الھياك�ل وال�نظم والمكون�ات ،ووتي�رة ك�ل م�ن اختبارھ�ا
-٥-٨
ومراقبتھا وتفتيشھا ،باالستناد إلى ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

أھمية الھياكل والنظم والمكوّ نات بالنسبة لألمان ،م�ع مراع�اة األفك�ار المس�تقاة م�ن
التقييم االحتمالي لألمان؛
موثوقيتھا أثناء التشغيل وجاھزيتھا التشغيلية؛
االحتماالت التقديرية لتدھور حالتھا أثناء التشغيل وما ت َّتسم به من خصائص ناتجة
عن تقادمھا؛
الخبرات التشغيلية؛
توصيات الجھات البائعة.

ّ
ومنظم يرمي إلى تحديد سيناريوھات األعطال بغية ض�مان اإلدارة
ُي َّتبع نھج شامل
-٦-٨
السليمة ألنشطة الصيانة ،باستخدام أساليب التحليل االحتمالي لألمان حسب االقتضاء.
 -٧-٨ال ُت َّتب��ع نـُھ �ـُج جدي��دة ق��د تس��فر ع��ن تغيي��رات ملموس��ة ف��ي االس��تراتيجيات الحالي��ة
للص��يانة واالختب��ار واإلش��راف والتفت��يش إال بع��د إج��راء دراس��ة متأ ِّني��ة �ثارھ��ا عل��ى األم��ان
وبعد الحصول على اإلذن المناسب ،حسب االقتضاء.
 -٨-٨يُن َّفذ برنامج شامل لتخط�يط ومراقب�ة العم�ل م�ن أج�ل ض�مان ص�دور اإلذن بالعم�ل
ألغراض الصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش عل�ى نح�و س�ليم وتنفي�ذ� عل�ى نح�و م�أمون
وتوثيقه وفقا ً لإلجراءات المقرَّ رة.
٣٥
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 -٩-٨يُرسى نظام وا ٍ
ف لمراقبة العم�ل م�ن أج�ل ض�مان حماي�ة الم�وظفين وأم�انھم ،وم�ن
أج���ل حماي���ة المع���دات خ���الل عملي���ات الص���يانة واالختب���ار واإلش���راف والتفت���يش .و ُتنق���ل
المعلومات ذات الص�لة عن�د تغيي�ر نوب�ات العم�ل ،وخ�الل الجلس�ات اإلعالمي�ة المعق�ودة قب�ل
تنفيذ العمل وبعده بشأن الصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش.
 -١٠-٨يكفل نظام مراقبة العمل عدم سحب مع�دات المحط�ة م�ن الخدم�ة بغ�ر� ص�يانتھا
أو اختبارھا أو اإلشراف عليھا أو تفتيشھا إال بإذن من موظفي إدارة العمليات المكلّفين ب�ذل�
ووفقا ً لحدود التشغيل وشروطه .ويكف�ل نظ�ام مراقب�ة العم�ل أيض�ا أن يم�نح موظف�و التش�غيل
اإلذن بإعادة المعدات إل�ى الخدم�ة بع�د إج�راء الص�يانة واالختب�ار واإلش�راف والتفت�يش .وال
يُمنح اإلذن المذكور إال ّ بعد اس�تكمال عملي�ة تحق�� موثق�ة م�ن أن النس�� الجدي�د للمحط�ة يق�ع
ض��من ح��دود التش��غيل وش��روطه المق��رَّ رة وك��ذل� ،عن��د االقتض��اء ،بع��د االنتھ��اء م��ن إج��راء
االختبارات الوظيفية.
 -١١-٨يُح��افظ عل��ى التنس��ي� ب��ين مختل��ف أفرق��ة الص��يانة )مث��ل أفرق��ة الص��يانة المعني��ة
بالمع��دات الميكانيكي��ة والكھربائي��ة ،واألفرق��ة المعني��ة بمع��دات األجھ��زة وال��تحكم ،وبالمع��دات
المدني��ة( .ويُح��افظ أيض�ا ً عل��ى التنس��ي� ب��ين أفرق��ة الص��يانة ،وأفرق��ة العملي��ات وأفرق��ة ال��دعم
)مث��ل األفرق��ة المعني��ة بالوقاي��ة م��ن الحرائ��� ،وبالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات ،وبالحماي��ة المادي��ة،
وبجوانب األمان غير المرتبطة باإلشعاعات( .وتتخذ المنظمة المشغلة الترتيبات الالزمة م�ع
مشغل الشبكة الكھربائي�ة الخارجي�ة لض�مان تطبي�� اإلج�راءات المالئم�ة فيم�ا يخ�� ص�يانة
وصالت المحطة بالشبكة الكھربائية الخارجية.
 -١٢-٨يُوضع نظام إدارة لتدبُّر ح�االت القص�ور وتص�حيحھا ،ويج�ر� اس�تخدامه لض�مان
ع��دم إثق��ال كاھ��ل م��وظفي التش��غيل بأعب��اء مفرط��ة .ويكف��ل ھ��ذا النظ��ام أيض �ا ً ع��دم اإلخ��الل
باألمان داخل المحطة نتيجة لآلثار المتراكمة الناجمة عن حاالت القصور ھذه.
 -١٣-٨تكف�ل المنظم�ة المش�غلة إج�راء أعم�ال الص�يانة أثن�اء تش�غيل الطاق�ة الكھربائي�ة م�ع
مراعاة تدابير الدفاع في العم�� عل�ى نح�و وافٍ .ويُس�تخدم التقي�يم االحتم�الي ل�م�ان ،حس�ب
االقتضاء ،للتثبُّت من عدم تزايد المخاطر إلى ح ّد كبير.
ُ -١٤-٨تج��ر� أعم��ال الص��يانة التص��حيحية للھياك��ل وال��نظم والمكوّ ن��ات بأس��رع م��ا يمك��ن
عمليا وباالمتثال لح�دود التش�غيل وش�روطه .و ُتح� َّدد األولوي�ات ،م�ع األخ�ذ ف�ي الحس�بان أوال
األھمية النسبية ألمان الھياكل والنظم والمكوّ نات المعطوبة.
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-١٤-٨أل���� -تض���ع المنظم���ة المش��� ِّغلة ب���رام� ص���يانة للمع���دات غي���ر الدا�م���ة �س���تخدامھا
بخصوص الحوادث التي ھي أكثر خطورة من الحوادث المُحتاط لھ�ا ف�ي التص�ميم ] ،[٢م�ن
أج��ل المحافظ��ة عل��ى الموثوقي��ة العالي��ة لھ��ذه المع��دات .وتج��ري المنظم��ة المش � ِّغلة ت��دريبات
وتمرينات بشكل دوري على مناولة المعدات ووصلھا بمحطة القوى النووية.
 -١٥-٨تضع المنظمة المشغلة ترتيبات مناسبة من أجل شراء المواد )بم�ا فيھ�ا اإلم�دادات(
وقطع الغيار والمكوّ نات ،واستالمھا وفحصھا وخزنھا وتوزيعھا.
 -١٦-٨تكون المنظمة المشغلة مسؤولة عن استخدام ھذه الترتيب�ات م�ن أج�ل ش�راء الم�واد
)بما فيھا اإلمدادات( وقط�ع الغي�ار والمكوّ ن�ات ،وع�ن ض�مان اتس�اق خصا�ص�ھا م�ع مع�ايير
األمان السارية ومع تصميم المحطة.
 -١٧-٨تكفل المنظمة المشغلة أن تك�ون ظ�رو� التخ�زين وافي�ة ب�المراد وأن تك�ون الم�واد
)بما فيھا اإلمدادات( وقطع الغيار والمكوّ نات متوافرة وصالحة لالستعمال.
المتطلب رقم  :٣٢تد ُّبر فترات انقطاع التشغيل
تضع وتن ِّفذ المنظمة المشغلة ترتيبات تكفل تأدية أنشطة العمل وتخطيط��ا ومراقبت��ا �ل��
نحو ف َّعال خالل فترات انقطاع التشغيل.
 -١٨-٨يك��ون التخط��يط لت��دبُّر فت��رات انقط��اع التش��غيل عملي��ة مس��تمرة يتواص��ل تحس��ينھا
تشتمل على فترات انقطاع التش�غيل الماض�ية والحالي�ة والمخط�ط لھ�ا تالي�ا ً ومس�تقبال .و ُتح� َّدد
نقاط مرجعية ويتم استخدامھا لتتبُّع األعمال السابقة لفترات انقطاع التشغيل.
 -١٩-٨في إطار عمليتي تخط�يط وإج�راء أنش�طة فت�رات انقط�اع التش�غيلُ ،ت�ولى األولوي�ة
لالعتبارات ذات الصلة باألمان .و ُتولى عناية خاصة للحفاظ على نسق المحط�ة وفق�ا لح�دود
التشغيل وشروطه.
 -٢٠-٨تكون المنظمة المش�غلة مس�ؤولة ع�ن إص�دار الب�رام� واإلج�راءات الخاص�ة بت�دبُّر
فترات انقطاع التشغيل ،وعن إتاحة الموارد الوافية لضمان األمان خالل عمليات اإلغالق.
ُ -٢١-٨تح� َّدد كتاب��ة المھ��ام والس��لطات والمس��ؤوليات المنوط��ة باألفرق��ة واألش��خاص ال��ذين
يش��اركون ف��ي إع��داد الج��داول الزمني��ة واألنش��طة الخاص��ة بفت��رات انقط��اع التش��غيل أو ف��ي
تنفيذھا أو تقييمھا ،ويمتثل موظفو المحطة وموظف�و الجھ�ات المتعاق�دة المعني�ون لھ�ذه المھ�ام
والسلطات والمسؤوليات.
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ُ -٢٢-٨تح َّدد بوضوح أوجه الترابط بين الفريق المسؤول عن تدبُّر فترات انقطاع التش�غيل
واألفرقة األخرى ،بما فيھا األفرقة الموجودة داخل الموق�ع وخارج�ه .ويُواظ�� عل�ى إط�الع
م���وظفي التش���غيل عل���ى األنش���طة الجاري���ة المتعلق���ة بأعم���ال ال����يانة وإدخ���ال التع���ديالت
واالختبار.
ِّ
تمث���ل األنش���طة الرامي���ة إل���ى تحقي���ق المس���تويات المثل���ى لك���ل م���ن الوقاي���ة م���ن
-٢٣-٨
اإلش��عاعات ،واألم��ان �ي��ر الم��رتبط باإلش��عاعات ،وتقل��يص حج��م النفاي��ات ،وال��تحكم ف��ي
األخط��ار الكيميا�ي��ة ،عنا���ر أساس��ية ف��ي ب��رامج ت��دبُّر فت��رات انقط��اع التش��غيل وتخطيطھ��ا،
ويُعمَّم ذلك بوضوح على موظفي المحطة المعنيين والجھات المتعاقدة المعنية.
 -٢٤-٨يُجرى استعراض شامل بعد كل فترة انقطاع في التشغيل بغية استخالص ال�درو�
المستفادة من خاللھا.

 -٩التحضير لإلخراج من الخدمة
المتطلب رقم  :٣٣التحضير لإلخراج من الخدمة
ُتع ُّد المنظمة المشغلة ّ خط�ة لإلخ�راج م�ن الخدم�ة� وتعم�� عل�ى تح�دي� ��ذ� الخط�ة ط�وا�
العم��ر التش��غيلي للمحط��ة� إالّ إذا وا�ق��ت الھيئ��ة الرقابي��ة عل��ى خ���� ذل���� وذل��� إليض��ا�
إمكانية إنجاز اإلخراج من الخدمة على نحو مأمون وبطريقة تفي بمتطلبات الحالة النھائية
المحددة.
 -١-٩ي��تم تح��دي� خط��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة وفق��ا للتغيي��رات ف��ي المتطلب��ات الرقابي��ة،
والتعديالت المُدخلة على المحط�ة ،وأوج�ه التق�دّم المح�رزة ف�ي التكنولوجي�ا ،والتغيي�رات ف�ي
الحاجة إلى أنشطة اإلخراج من الخدمة ،والتغييرات في السياسات الوطنية ].[٥
 -٢-٩يُوضع برنامج للموارد البشرية من أجل ضمان ت�وافر الع�دد الك�افي م�ن الم�وظفين
المح ّفزين والمؤھّلين لغرض تشغيل المحطة تشغيال مأمونا إل�ى ح�ين إ�القھ�ا إ�الق�ا ً نھا�ي�اً،
ولتنفي��ذ األنش��طة عل��ى نح��و م��أمون خ��الل الفت��رة التحض��يرية لعملي��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة،
ولالضطالع بعملية إخراج المحطة من الخدمة على نحو مأمون أيضا.
ع�ال م�ن
 -٣-٩خالل الفترة التحضيرية لعملية اإلخراج من الخدمة ،يُحافظ على مستوى
ٍ
األمان إلى حين إزالة الوقود النووي من المحطة.
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 -٤-٩بالنسبة لمحطة ذات وحدات متع ِّددةُ ،توضع تدابير م��م�ة �ي�د التطبي�� لض�مان أن
تظ َّل النظم المشتركة والمعدات المش�تركة مت�وافرة بش�كل كام�ل ل�دعم تش��يل جمي�ع وح�دات
التوليد على نحو مأمون.
 -٥-٩على المنظم�ة المش��لة أن تع�� ،عل�ى م�د� العم�ر التش��يل� للمحط�ة ،االحتياج�ات
المتصلة بعملية اإلخ�راج م�ن الخدم�ة مس�تقب�ً .ويُس�جَّ ل ويُح��ظ م�ا ي�تم اكتس�اب� خ��ل القي�ام
بأنش��طة التع��ديل والص��يانة ف��� المحط��ة م��ن خب��رات ومع��ارف مرتبط��ة بالھياك��ل وال��نظم
والمكوّ نات الملوّ ثة أو المشعّعة ،وذلك من أجل تيسير العمل على تخطيط عملية اإلخراج من
الخدم��ة .وي��تم تجمي��ع معلوم��ات كامل��ة ومن َّقح��ة ب�ي��ة نقلھ��ا إل��ى المنظم��ة المس���ولة ع��ن إدارة
مرحلة اإلخراج من الخدمة.
 -٦-٩يُق �يَّم م��ا ي��نجم ع��ن األنش��طة الت��� ُتج��ر� ف��� المرحل��ة االنتقالي��ة �ب��ل ب��د� عملي��ة
اإلخراج من الخدمة من آثار ذات صلة باألمان ،ويتم التصرف فيھا م�ن أج�ل ت��اد� ح�دو�
أخطار ال موجب لھا ولضمان األمان.
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المراجـــع
][١

الجماعة األوروبية للطاقة الذرية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية ،ووكالة
الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة
الصحة للبلدان األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العالمية،
مبادئ األمان األساسية ،سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد ،SF-1
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٧

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear

][2

Power Plants: Design, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1),
IAEA, Vienna (2016).
][٣

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،النظام اإلداري للمرافق واألنشطة ،سلسلة معايير
األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد  ،GS-R-3الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،فيينا )) .(٢٠١١يجري إعداد تنقيح لھذا المنشور ،وسيصدر باعتباره
العدد (.GSR Part 2

][٤

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التصرف في النفايات المشعة تمھيدا للتخلص منھا،
سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد  ،GSR Part 5الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،فيينا.(٢٠٠٩) ،

][٥

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،إخراج المرافق من الخدمة ،سلسلة معايير األمان
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد  ،GSR Part 6الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،فيينا ).(٢٠١٦
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NATIONS

UNITED

HUMANITARIAN AFFAIRS, WORLD HEALTH ORGANIZATION,,
Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA
Safety Standards Series No. GSR Part 7, IAEA, Vienna (2015).
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][٧

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية :المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي والوقاية من
اإلشعاعات) ،طبعة  ،(٢٠٠٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٧

][٨

المفوضية األوروبية ،والفاو ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية،
ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة
العالمية ،الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية :معايير األمان األساسية
الدولية ،سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد GSR
 ،Part 3الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٥

][٩

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الئحة النقل المأمون للمواد المشعة ،سلسلة معايير
األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد  ،SSR-6الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا
).(٢٠١٣
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