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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 والمنشورات ذات الصلة

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتمد معايير أم�ان  
رواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�ق بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األ

 ھذه المعايير.

م��ان األسلس��لة مع��ايير وت��ـَصُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من  
اإلش�عاعي وأم��ان النق�ل وأم�ان النفاي��ات.  . وتش��مل ھ�ذه السلس�لة األم��ان الن�ووي واألم�انالوكال�ةالص�ادرة ع�ن 

أدل�ة و متطلبات األم�ان، وأساسيات األمانوتصنـَّف المنشورات الصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي: 
  .األمان

م�ان األويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة، الوارد أدناه، معلومات عن برنامج مع�ايير  
  الوكالة الصادرة عن 

http://www-ns.iaea.org/standards/  
وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا بالل���ة االنكليزي��ة. كم��ا تت��وافر  

س�بانية والروس�ية والص��ينية والعربي�ة والفرنس��ية، باإلض�افة إل��ى نص�وص مع�ايير األم��ان الص�ادرة بالل���ات اإل
قيد اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األم�ان. وللحص�ول عل�ى الوكالة وتقرير لذي وضعته مسرد مصطلحات األمان ا

  مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

ھة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغھا بالخبرة المستفادة الصادر عن مان األوالدعوة موجَّ
من استخدامھا (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظ�ل ھ�ذه 
المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موقع الوكالة عل�ى ش�بكة 

ا ھ����و مب����ّين أع����اله، أو بواس����طة البري����د اإللكترون����ي عل����ى العن����وان الت����الي: اإلنترن����ت أو بالبري����د، كم����
Official.Mail@iaea.org.  

  
 ذات الصلةالمنشورات 

  
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن الم�ادة   

الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم، لھ�ذا ال��رض، 
  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت��وفر أمثل��ة عملي��ة  تق��ارير أم��انف��ي مج��ال األنش��طة النووي��ة بوص��فھا  وت��ـَصُدر تق��ارير ع��ن األم��ان  
  لمعايير األمان.وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً 

تق�ارير و، التأھب والتصدي للطوارئ منشورات وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل  
تص�در  . كم�االو��ا�ق التقني�ة، والتق�ارير التقني�ة، وتقارير الفريق ال�دولي ل�م�ان الن�وويو، التقييم اإلشعاعي

الوكال�ة تق�ارير ع�ن الح�واد� اإلش��عاعية، وأدل�ـَّة خاص�ة بالت�دريب وأدل�ـَّة عملي��ة، وغي�ر ذل�� م�ن المنش��ورات 
  الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   

 لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح�� ات إعالمي�ةمنش�ور الوكال�ة ع�ن الص�ادرة النووية سلسلة الطاقة تشمل 
ع��ن حال��ة . وتش��مل تق��ارير وأدل��ة الس��لمية ل�غ��راض لطاق��ة النووي��ة وتطبيقھ��ا العمل��يباالمتعلق��ة  والتط��وير

في مج�االت  العملية مثلةاألالممارسات الجّيدة والمكتسبة و خبرةعن ال، وفيھا التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز
 المشّعة واإلخراج من الخدمة. النفايات في القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف
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الم��ؤتمر 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  واف��ق

. ١٩٥٧تموز/يولي�ه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة، ال�ذي ب�دأ نف�اذه ف�ي ١٩٥٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٣نيويور�، في 
ـّل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذري�ة ف�ي الس�الم ويقع المقّر الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمث

 والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
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 النشر حقوق بشأن مالحظة
منش��ورات الوكال��ة العلمي��ة والتقني��ة محمي��ة بموج��ب أحك��ام االتفاقي��ة العالمي��ة  جمي��ع 

(ب�رن) والمنقح�ة ف�ي  ١٩٥٢لحقوق النشر بشأن الملكية الفكري�ة بص�ي�تھا المعتم�دة ف�ي ع�ام 
(ب��اريس). وق��د ت��م تمدي��د ح��ق النش��ر من��ذ ذل��� الح��ين بواس��طة المنظم��ة العالمي��ة  ١٩٧٢ع��ام 

ل الملكية الفكري�ة اإللكتروني�ة والفعلي�ة. ويج�ب الحص�ول عل�ى للملكية الفكرية (جنيف) ليشم
إذن باستخدام النصوص الواردة في منشورات الوكالة بشكل مطبوع أو إلكتروني، اس�تخداما 
�ب بأي�ة  كلياً أو جزئياً� ويخضع ھذا اإلذن عادة التفاقات حقوق النشر واإلنتاج األدبي. وُيرحَّ

ألغراض غير تجارية، وسُينَظر فيھا على أس�اس ك�ل  اقتراحات تخص االستنساخ والترجمة
ة ـــ��ـع للوكالــــ��ـر التابــــ��ـم النشـ��ـوينب���ي توجي��ه أي��ة استفس��ارات إل��ى قس حال��ة عل��ى ح��دة.

)IAEA Publishing Section :على العنوان التالي ( 
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Vienna International Centre 

P O Box 100 

1400 Vienna, Austria 
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  صديرت
  أمانو يوكيا بقلم

  العام المدير

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

وھ��ي المع��ايير الت��ي يج��ب أن تس��تخدمھا الوكال��ة ف��ي عملياتھ��ا، والت��ي يمك��ن  –والممتلك��ات" 
لل��دول أن تطبِّقھ��ا م��ن خ��الل أحكامھ��ا الرقابي��ة المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي واإلش��عاعي. وتق��وم 

األجھزة المختص�ة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع الوك�االت المتخصص�ة  الوكالة بذل� بالتشاور مع
ووض�ع مجموع�ة ش�املة م�ن المع�ايير ذات الج�ودة العالي�ة وإخض�اعھا لالس�تعراض  المعنية.

بص��فة منتظم��ة، فض��الً ع��ن مس��اعدة الوكال��ة ف��ي تطبي��ق تل��� المع��ايير، إنم��ا يش��كِّل عنص��راً 
 أساسياً ألي نظام عالمي مستقر ومستدام ل�مان.

. وأدى التركي��ز ١٩٥٨وق�د ب��دأت الوكال��ة برنامجھ��ا الخ��اص بمع��ايير األم��ان ف��ي ع��ام 
على الجودة والمالءمة لل�رض والتحسين المستمر إل�ى اس�تخدام مع�ايير الوكال�ة عل�ى نط�اق 
واس��ع ف��ي جمي��ع أنح��اء الع��الم. وأص��بحت سلس��لة مع��ايير األم��ان تض��م اآلن مب��اد� أساس��ية 

دولياً على ما يجب أن يشكِّل مستوى عالياً م�ن الحماي�ة واألم�ان.  موحدة ل�مان، تمثل توافقاً 
وتعم��ل الوكال��ة، ب��دعم ق��وي م��ن جان��ب لجن��ة مع��ايير األم��ان، عل��ى تعزي��ز قب��ول واس��تخدام 

 معايير األمان الخاصة بھا على الصعيد العالمي.

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

 الم��أمون للم��واد المش��عة، والتص��رف الم��أمون ف��ي اإلش��عاعي، والنق��ل واألم��ان التش���يلي،
 المنظم�ات في األمان وثقافة الرقابية، المشعة، فضالً عن التنظيم الحكومي، والمسائل النفايات

 وخدمات األمان المذكورة تساعد ال�دول األعض�اء ف�ي تطبي�ق المع�ايير وتت�يح تقاس�م خب�رات
 ورؤى قيِّمة.

إن تنظيم األمان مسؤولية وطنية، وقد قررت العديد من ال�دول اعتم�اد مع�ايير الوكال�ة 
 وبالنسبة ل�طراف ف�ي االتفاقي�ات الدولي�ة المختلف�ة ل�م�ان، الستخدامھا في لوائحھا الوطنية.

توفر معايير الوكالة وسيلة متسقة وموثوقاً بھا لضمان التنفيذ الفعال اللتزاماتھا بموج�ب تل�� 
لين حول العالم لتعزي�ز  االتفاقيات. كما يتم تطبيق المعايير من جانب الھيئات الرقابية والمش�ِّ

عة األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطبيق��ات النووي��ة المتص��لة بالط��ب والص��نا
 والزراعة والبحو�.

واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق ل��رض حماي�ة الن�اس ف�ي جمي�ع 
ويجب تقييم المخ�اطر المرتبط�ة باإلش�عاعات  في الحاضر والمستقبل. –الدول وحماية البيئة 

ن��ة والس��يطرة عليھ��ا دون الح��د عل��ى نح��و غي��ر مالئ��م م��ن مس��اھمة الطاق��ة النووي��ة ف��ي  المؤيِّ
لين في كل مكان ال تنمية العادلة والمستدامة. ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمش�ِّ

وق�د  ضمان استخدام المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نح�و مفي�د وم�أمون وأخالق�ي.
ع جمي��ع ال��دول ص��ادرة ع��ن ُص��مِّمت مع��ايير األم��ان ال الوكال��ة لتس��ھيل ھ��ذه ال�اي��ة، وأش��جِّ

  االستفادة منھا.األعضاء على 
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 ملحوظة من األمانة

تعكس مع�ايير األم�ان الخاص�ة بالوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة توافق�اً دولي�اً ف�ي اآلراء 
حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الض�ارة ل�ش�عاع 

وكال�ة أمان�ة الوكال�ة وجمي�ع وتشار� ف�ي عملي�ة تط�وير ومراجع�ة ووض�ع مع�ايير ال المؤيِّن.
الدول األعضاء، والعديد منھا ممثَّلة في لج�ان الوكال�ة األرب�ع لمع�ايير األم�ان ولجن�ة الوكال�ة 

 المعنية بمعايير األمان.

ومع��ايير الوكال��ة، باعتبارھ��ا عنص��راً أساس��ياً ف��ي النظ��ام الع��المي ل�م��ان، تبق��ى قي��د 
 مع�ايير األم�ان واللجن�ة المعني�ة بمع�ايير األم�ان.االستعراض المنتظم من قَِبل األمانة ولج�ان 

وتجم��ع األمان��ة المعلوم��ات ع��ن الخب��رة المكتس��بة ف��ي تطبي��ق مع��ايير الوكال��ة، والمعلوم��ات 
المستمّدة من خالل متابعة األحدا�، ل�رض التأّكد من استمرار المعايير في تلبي�ة احتياج�ات 

، وق�د ٢٠١٠رة المتراكم�ة حت�ى ع�ام ويعك�س ھ�ذا المنش�ور ردود الفع�ل والخب� المستخدمين.
 خضع لعملية مراجعة دقيقة للمعايير.

وسوف يتضّمن ھذا المعيار ل�م�ان ال�ذي ستص�دره الوكال�ة بص�ي�ته المنّقح�ة والص�ادرة ف�ي 
المستقبل الدروس التي يمكن استخالصھا من دراسة الحاد� الذي وقع في محطة فوكوش�يما 

للقوى النووية في اليابان عقب الزلزال المدّمر وموجات الم�د البح�ري (التس�ونامي)  داييتشي
 .٢٠١١�ذار/مارس  ١١المدّمرة اللذين ضربا المنطقة في 
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 الدولية للطاقة الذرية الوكالة الصادرة عن ماناأل معايير

 الخلفية

النشاط اإلشعاعي ظاھرة طبيعية، كما أن مص�ادر اإلش�عاعات الطبيعي�ة تعك�س  يمثل  
ة تطبيقات مفي�دة كثي�رة، يت�راوح نطاقھ�ا ب�ين تولي�د  مالمح البيئة. ول�شعاعات والمواد المشعَّ
 القوى واالستخدامات في مجاالت الطب والصناعة والزراع�ة. ويج�ب تق�دير حج�م المخ�اطر

الع��املين والجمھ��ور والبيئ��ة م��ن ج��راء ھ��ذه التطبيق��ات، والس��يطرة اإلش��عاعية الت��ي ق��د تھ��دد 
 عليھا إذا اقتضى األمر.

 ولذل� فإن أنشطة مثل االستخدامات الطبي�ة ل�ش�عاعات، وتش��يل المنش�آت النووي�ة،  
وإنت��اج الم��واد المشع��ـّة ونقلھ��ا واس��تعمالھا، والتص��ّرف ف��ي النفاي��ات المشع��ـّة، كلھ��ا يج��ب 

 مان.األإخضاعھا لمعايير 

بيد أن المخاطر اإلشعاعية ق�د تتج�اوز الح�دود  .وتنظيم األمان رقابياً مسؤولية وطنية  
الوطنية� ومن شأن التعاون الدولي أن يعزز األمان ويدعمه على النطاق العالمي، وذل� ع�ن 
طريق تبادل الخب�رات، وتحس�ين الق�درات الكفيل�ة بالس�يطرة عل�ى المخ�اطر ومن�ع الح�واد�، 

 لتصدي للطوار� والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخيمة.إلى جانب ا

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

م�ن التزام�ات بموج�ب  ومعايير األمان الدولية توفر الدعم للدول في الوفاء بما عليھ�ا  
المباد� العامة للقانون الدولي، كتل� المتعلقة بحماية البيئ�ة. كم�ا أن لھ�ذه المع�ايير أثرھ�ا ف�ي 
تعزيز وضمان الثقة ف�ي األم�ان، فض�الً ع�ن تيس�ير التج�ارة والتب�ادل التج�اري عل�ى النط�اق 

 الدولي.

مس��تمرة.  وثم��ة نظ��ام ع��المي ل�م��ان الن��ووي قي��د العم��ل ويج��ري تحس��ينه بص��ورة  
، والت��ي ت��دعم تنفي��ذ الص��كو� الدولي��ة الملزم��ة ص��ادرة ع��ن الوكال��ةوتشك��ـِّل مع��ايير األم��ان ال

وتش��كل مع��ايير  والبن��ى األساس��ية الوطني��ة ل�م��ان، حج��ر الزاوي��ة ف��ي ھ��ذا النظ��ام الع��المي.
الوكال��ة أداة تفي��د األط��راف المتعاق��دة ف��ي تقي��يم أدائھ��ا بموج��ب ھ��ذه الص��ادرة ع��ن م��ان األ
 فاقيات الدولية.االت

 الوكالة صادرة عن معايير األمان ال

الوكالة من نظام الوكالة األساس�ي ال�ذي ي�أذن الصادرة عن مان األتنبثق حالة معايير   
للوكالة بأن تضع أو تعتمد، بالتشاور مع األجھزة المختصة في األمم المتحدة وم�ع الوك�االت 
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اء، مع��ايير س��المة [مع��ايير أم��ان] بقص��د المتخصص��ة المعني��ة، وبالتع��اون معھ��ا عن��د االقتض��
حماي��ة الص��حة والتقلي��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن األخط��ار عل��ى األرواح والممتلك��ات، وأن تتخ��ذ 

 ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھدف ضمان حماي�ة الن�اس والبيئ�ة م�ن الت�أثيرات الض�ارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات   
د معايير  الوكال�ة المب�اد� والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية ع�ن الص�ادرة مان األالمؤيـِّنة، تحدِّ

ض الناس ل�شعاعات ومراقبة انتشار المواد المشعـّة في البيئة،  الخاصة باألمان لمراقبة تعرُّ
والحّد من احتمال وقوع أحدا� ق�د تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�ب مفاع�ل ن�ووي، أو 

�خ���ر م���ن مص���ادر اإلش���عاعات،  تفاع���ل ن���ووي متسلس���ل، أو مص���در مش���ّع أو أي مص���در
ر لھ��ا أن تق��ع. وتطب��ـَّق  ة العواق��ب المترت��ـِّبة عل��ى ھ��ذه األح��دا� إذا م��ا ق��دِّ والتخفي��ف م��ن ح��دِّ
المع��ايير عل��ى المراف��ق واألنش��طة الت��ي تنش��أ منھ��ا مخ��اطر إش��عاعية، بم��ا ف��ي ذل��� المنش��آت 

ـّة، والتص��ّرف ف��ي النووي��ة، واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع��ـّة، ونق��ل الم��واد المشع��
 النفايات المشعـّة.

ف��ي ھ��دف واح��د ھ��و حماي��ة حي��اة البش��ر  ١وتش��تر� ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن  
م وتـُنف��ـَّذ ت��دابير األم��ان وت��دابير األم��ن بطريق��ة  وص��حتھم وحماي��ة البيئ��ة. ويج��ب أن تص��مَّ

 متكاملة بحي� ال تخّل تدابير األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

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

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

 أساسيات األمان

أساسيات األمان أھداف ومباد� الحماية واألمان، وتوفـّر األساس الذي تق�وم  تعرض  
 عليھا متطلبات األمان.

 متطلبات األمان

د مجموع���ة متكامل���ة ومتس���اوقة م���ن متطلب���ات األم���ان المتطلب���ات الت���ي يج���ب    تح���دِّ
 استيفاؤھا لضمان حماية الناس والبيئة، سواء في الوقت الحاض�ر أو ف�ي المس�تقبل. وتخض�ع

المتطلبات ألھداف ومباد� أساسيات األمان. وإذا لم يتم استيفاء ھذه المتطلبات، يج�ب اتخ�اذ 
ت��دابير لبل��و� أو اس��تعادة مس��توى األم��ان المطل��وب. وش��كل المتطلب��ات وأس��لوبھا ييس��ـِّران 

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

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

 

اس��تخدامھا بش��أن وض��ع إط��ار رق��ابي وطن��ي عل��ى نح��و مت��وائم. وتس��تخدم متطلب��ات األم��ان 
ى "يج���ب" إل���ى جان���ب عب���ارات تتن���اول ش���روط مرتبط���ة ب���ذل� يتعي���ـَّن عب���ارات تفي���د بمعن���

استيفاؤھا. والعديد من المتطلبات ليست موجـَّھة إلى ط�رف عل�ى وج�ه التحدي�د، بم�ا يقتض�ي 
  ضمناً مسؤولية األطراف المختصة حيال الوفاء بھا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

 أدلة األمان

توفـِّر أدلـَّة األم�ان توص�يات وإرش�ادات بش�أن كيفي�ة االمتث�ال لمتطلب�ات األم�ان، بم�ا   
يشير إلى توافق دولي في اآلراء على ضرورة اتـِّخاذ التدابير المـُوصى بھا (أو تدابير بديل�ة 

طراد عل��ى تجس��يد مكافئ��ة لھ��ا). وتع��رض أدل��ـَّة األم��ان الممارس��ات الدولي��ة الجي��دة وتعم��ل ب��ا
أفضل الممارسات من أج�ل مس�اعدة المس�تخدمين ف�ي س�عيھم ال�دؤوب إل�ى تحقي�ق مس�تويات 

  أمان رفيعة. وُيعبَّر عن التوصيات الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينب�ي".

 األمان أدلـَّة مجموعة

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مبادئ

دة األمان متطلـِّباتالعامة األمان متطلـِّبات  المحدَّ

 والقانوني الحكومي اإلطار -١ الجزء
 ل�مان والرقابي

 البحوث مفاعالت أمان -٣

 النووي الوقود دورة مرافق أمان -٤

 المشعـَّة النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥

  مأمون نحو على المشعـَّة المواد نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

  األمان يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء

 اإلشعاعية المصادر وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء

 واألنشطة المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء

 المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص تمھيداً 

  األنشطة وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ
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 الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 

ية ذات الص�لة ھ�ي المس�تخدمة الرئيس�ية الھيئات الرقابية وغيرھا من السلطات الوطن  
الص��ادرة ع��ن م��ان األلمع��ايير األم��ان ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة. وت��ـُستخدم مع��ايير 

الوكال��ة أيض��اً م��ن جان��ب منظم��ات مش��اركة ف��ي الرعاي��ة وم��ن جان��ب منظم��ات عدي��دة تق��وم 
باس��تخدام المص��ادر بتص��ميم وتش��ييد وتش���يل مراف��ق نووي��ة، باإلض��افة إل��ى منظم��ات ت��ـُعنى 

 اإلشعاعية والمشعـَّة.

الوكال�ة قابل�ة للتطبي�ق، حس�ب االقتض�اء، ط�وال كام�ل الصادرة ع�ن مان األومعايير   
المس��تخدمة ل�غ��راض  –الق��ائم منھ��ا والمس��تجّد  –عم��ر تش���يل المراف��ق واألنش��طة جميعھ��ا 

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

ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان ُملِزمة للوكالة فيما يخ�ص عملياتھ�ا ھ�ي   
 ذاتھا وُملِزمة أيضاً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.

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

 وتطوير المناھج التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.

لمتطلبات المنصوص عليھا ف�ي مع�ايير وتتضمـَّن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة ل  
الص�ادرة م�ان األالوكالة، فتجعلھ�ا ُملِزم�ة ل�ط�راف المتعاق�دة. ومع�ايير الصادرة عن مان األ

الوكالة، مع استكمالھا باالتفاقيات الدولية ومعايير الص�ناعة ومتطلب�ات وطني�ة تفص�يلية، عن 
ة أيض��اً بع��ض الجوان��ب الخاص��ة ترس��ى أساس��اً مت��ـَّسقاً لحماي��ة الن��اس والبيئ��ة. وس��يكون ثم��

المتعلقة باألمان تحتاج إلى إجراء تقييم بشأنھا على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، إن 
المقصود بالعديد من معايير األمان، ال سيما المعايير الت�ي تتن�اول جوان�ب األم�ان ف�ي عملي�ة 

فق واألنشطة الجديدة. وق�د ال التخطيط أو التصميم، ھو أن تنطبق في المقام األول على المرا
دة ف��ي مع��ايير  الوكال��ة عل��ى نح��و كام��ل ف��ي الص��ادرة ع��ن م��ان األت��ـُستوفى المتطلب��ات المح��دَّ

بع��ض المراف��ق القائم��ة الت��ي ت��م بناؤھ��ا وفق��اً لمع��ايير س��ابقة. وعل��ى ف��رادى ال��دول أن تت��ـَّخذ 
الوكال�ة عل�ى ص�ادرة ع�ن الم�ان األقرارات بشأن الطريقة الالزم إتـِّباعھا في تطبي�ق مع�ايير 

 تل� المرافق.

الوكال�ة ت��وفر الص�ادرة ع��ن م�ان األواالعتب�ارات العلمي�ة الت��ي تشك�ـِّل أس�اس مع��ايير   
ركيزة موض�وعية للق�رارات المتعلق�ة باألم�ان� بي�د أن�ه يج�ب أيض�اً عل�ى مت�ـَّخذي الق�رارات 

لبھ�ا فع�ل أو نش�اط م�ا إصدار أحكام مستنيرة وتحديد السبيل األمث�ل لموازن�ة المن�افع الت�ي يج
  مقابل ما يرتبط به من مخاطر إشعاعية وأي �ثار ضارة أخرى يحدثھا.
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 معايير األمان الصادرة عن الوكالةعملية تطوير 

يشتر� في إعداد واستعراض مع�ايير األم�ان، أمان�ة الوكال�ة، وأرب�ع لج�ان لمع�ايير   
ير األم�ان الن�ووي)، واألم�ان األمان مختصة باألمان في مجاالت األمان النووي (لجن�ة مع�اي

اإلش��عاعي (لجن��ة مع��ايير األم��ان اإلش��عاعي) وأم��ان النفاي��ات المشع��ـَّة (لجن��ة مع��ايير أم��ان 
النفايات)، والنقل المأمون للم�واد المشع�ـَّة (لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل)، ولجن�ة معني�ة بمع�ايير 

مع�ايير األم�ان عل�ى برن�امج  األمان (لجنة مع�ايير األم�ان)، وتتول�ـَّى ھ�ذه األخي�رة اإلش�راف
  ).٢برمـِّته (انظر الشكل  الصادرة عن الوكالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عملية استحدا� معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم.٢الشكل 

لجميع الدول األعضاء في الوكالة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ايير األم�ان، ولھ�ا  ويجوز  
أن تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعيـِّن الم�دير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير األم�ان، 

 وھي تضم مسؤولين حكوميين كباراً ممن ُيعَھد إليھم بمسؤولية وضع معايير وطنية.

 استعراض تجريه
لجنة (لجان) معايير 

األمان
 الدول األعضاء

 إقرار لجنة معايير األمان

الصي�ة النھائية

تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة� 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 معايير األمانولجنة 

 األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم

 مسودة

 مسودة
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 الوكال��ةالص��ادرة ع��ن م��ان األمع��ايير وأنش��ئ نظ��ام إداري ي��ـُعنى بعملي��ات تخط��يط   
ووضعھا واستعراضھا وتنقيحھا وإرساء العمل بھا. وھو يعبـِّر ع�ن والي�ة الوكال�ة، والرؤي�ة 
بشأن التطبيق المستقبلي للمعايير والسياسات واالس�تراتيجيات ف�ي مج�ال األم�ان، والوظ�ائف 

 لذل�.  والمسؤوليات الموازية

 التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى

، تؤخذ بعين االعتبار استنباطات لجن�ة الوكالةالصادرة عن مان األمعايير عند وضع   
األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع ال�ذري وتوص�يات ھيئ�ات الخب�راء الدولي�ة، وف�ي 

متھا اللجنة الدولي�ة للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات. وتوض� ع بع�ض مع�ايير األم�ان بالتع�اون م�ع مقدِّ
ھيئات أخرى في منظومة األمم المتحدة أو مع وكاالت متخصـِّصة أخ�رى، بم�ا فيھ�ا منظم�ة 
األغذي��ة والزراع��ة ل�م��م المتح��دة، وبرن��امج األم��م المتح��دة للبيئ��ة، ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة، 

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

 تفسير النص

يجـــــ��ـب أن تـُفس��ـَّر المصطلحــ��ـات المتصلــ��ـة باألمــ��ـان علـ��ـى نحـ��ـو تعريفھــ��ـا   
فــــــ����ـي مســــ����ـرد مصطلحــ����ـات األمـ����ـان الخـ����ـاص بالوكال����ـة (انظ����ر الموقـــــــ����ـع: 

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.htm .( وفيما يخص أدل�ـَّة األم�ان، تك�ون
رة بالل�ة االنكليزية.  الحجية لصي�ة النص المحرَّ

، أي المقدمة، من كل منشور شرح لخلفية وسياق ك�ل معي�ار ف�ي ١ويرد في القسم   
 ، وھدفه ونطاقه وھيكله.الوكالةالصادرة عن مان األمعايير سلسلة 

المواد الت�ي ال يوج�د لھ�ا أي موض�ع مالئ�م ف�ي ن�ص الم�تن (ك�المواد اإلض�افية  أما  
لنص المتن أو المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في ن�ص الم�تن، أو 
تصف أساليب الحساب أو اإلجراءات أو الحدود والشروط) فيجوز عرض�ھا ف�ي ت�ذييالت أو 

 مرفقات.

ي حال��ة إدراج��ه، ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن معي��ار األم��ان. ويك��ون وي��ـُعتبر أي ت��ذييل، ف��  
للمواد الواردة في تذييل ما نفس الوضع كنص المتن وتضطلع الوكال�ة بمس�ؤولية ت�أليف تل�� 
المواد. وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساس�ي، ف�ي حال�ة إدراجھ�ا، م�ن أج�ل 

روح إضافية. وال تـُعّد المرافق والحواشي ج�زءاً إعطاء أمثلة عملية أو توفير معلومات أو ش
ال يتجزأ من النص األساسي. ومواد المرفقات التي تنشرھا الوكالة ال تصدر بالضرورة م�ن 
تأليف الوكالة ذاتھا� ذل� أنه يج�وز أن ت�رد م�واد م�ن ت�أليف جھ�ات أخ�رى ض�من المرفق�ات 

تـُقت�ـَبس ث�م ت�واءم حس�ب االقتض�اء  بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفق�ات
    لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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مة  -١  مقدِّ

 خلفيةال

 وتخ�زن المش�عة والم�واد النووي�ة الم�واد تس�تخدم الن�ووي، الوق�ود دورة مراف�ق في -١-١
 .والبيئ�ة والجمھ�ور الع�املين عل�ى ممكن�ة أخط�اراً  تشكل ترّكزات أو بكميات منھا، ويتخلص

 وق�ود ذل�� ف�ي بم�ا( الوق�ود تع�دين ومراف�ق المف�اعالت، الن�ووي الوق�ود دورة مرافق وتشمل
 الوقود وتخزين وصنعه، وإثرائه وتحويله وتنقيته ومعالجته) (وقود موكس) األكسيدين خليط

عملي�ات البح�� و ب�ذل�، الم�رتبطين وتخزينھ�ا النفاي�ات وتكيي�ف معالجت�ه، وإعادة المستھل�،
 ومراف��ق المف��اعالت ھن��ا البح��� يتن��اول وال .النفاي��ات م��ن وال��تخلص الص��لة، ذات والتط��وير

 وق�ود مرفق’ عبارة تشمل ال المنشور ھذا وألغراض النفايات، من التخلص قومراف التعدين
 وتحويل�ه وتنقيت�ه) م�وكس وق�ود ذل�� ف�ي بما( الوقود معالجة مرافق سوى‘ مرفق’ أو‘ نووي

 وتخزينھ��ا النفاي��ات وتكيي��ف معالجت��ه وإع��ادة المس��تھل� الوق��ود وتخ��زين وص��نعه، وإثرائ��ه
 .الصلة ذات لتطويروا البح� عملياتو بذل�، المرتبطين

 وكثي�راً  .المتنوعة والعمليات التكنولوجيات من العديد الوقود دورة مرافق وتستخدم -٢-١
 أن يمك�ن ل�ذل� ونتيج�ة المترابط�ة، الوح�دات م�ن سلس�لة طري�ق ع�ن المش�عة المواد تعالج ما

 اح�د،و مرف�ق داخل تتفاوت، أن أيضاً  ويمكن .بكامله المرفق أجزاء كل في المواد تل� توجد
 م�ن كبي�رة كمي�ات العملي�ات بع�ض وتس�تخدم .المعالج�ة للم�ادة والكيميائي�ة الفيزيائية األشكال
 أو لالحت��راق قابل��ة أو أّكال��ة أو س��امة تك��ون أن يمك��ن الخط��رة، الكيميائي��ة وال���ازات الم��واد
 تس�بب أن يمك�ن ل�ذل� وتبع�اً  متفج�رة، أو) للح�رارة ُمص�ِدرة تفاعالت تسبب أنھا أي( تفاعلية

 س�مة وتتمث�ل .النووي باألمان الخاصة للمتطلبات إضافية محددة أمان متطلبات إلى االحتياج
 طريق��ة ف��ي مت��واترة بت�ي��رات تتمي��ز م��ا كثي��راً  أنھ��ا ف��ي الوق��ود دورة لمراف��ق أخ��رى خاص��ة
 لتط�وير أو ل�نت�اج الجدي�دة الحم�الت بس�بب ذل� يلزم وقد .والعمليات المعداتفي و التش�يل

 تج�ري الت�ي والعملي�ات .المس�تمر والتحس�ين الجاري�ة، مليات البح� والتطويرعو المنتجات،
 الت�دخل م�ن أكث�ر المش��لين م�ن ت�دخالً  العم�وم عل�ى تتطل�ب الكبي�رة الوق�وددورة  مراف�ق في

 وق��د .البح��و� مف��اعالت أو النووي��ة الق��وى محط��ات ف��ي تج��ري الت��ي العملي��ات تتطلب��هال��ذي 
 العملي�ات وتن�وع طبيع�ة ف�إن ذل�� ع�ن وفض�الً  .ع�املينال على محددة مخاطر إلى ذل� يؤدي

 الت�ي الممكن�ة واألح�دا� الخط�رة الظ�روف م�ن واس�عة طائف�ة إل�ى ت�ؤدي بالمرافق المرتبطة
  .األمان تحليل في فيھا النظر يلزم

 األم�ان لكفال�ة بھ�ا التقي�د يج�ب التي المباد� "مباد� األمان األساسية" في وتعرض -٣-١
 ف�ي المعروض�ة الوق�ود، دورة بمراف�ق الخاص�ة األم�ان ومتطلب�ات ].١[ ةالنووي المنشآت في
  .تطبيقھا أجل من وضعت وقد المباد�، تل� إلى تستند المنشور، ھذا
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 الغاية

 والحال�ة الخب�رة ض�وء في يجب، التي المتطلبات تقرير ھي المنشور ھذا من ال�اية -٤-١
 التش��يلي العمر في المراحل جميع في مان،األ كفالة أجل من بھا الوفاء للتكنولوجيا، الراھنة
 الخدم��ة ف��ي وإدخال��ه وتش��ييده وتص��ميمه موقع��ه اختي��ار أي الن��ووي، الوق��ود دورة لمرف��ق

 ُيس���تخدم م���ن قِب���ل أن ھ���و المنش���ور ھ���ذا م���ن والمقص���ود .الخدم���ة م���ن وإخراج���ه وتش����يله
لة والمنظمات المصممين  .الوقود رةدو مرافق أمان كفالة أجل من والرقابيين، المش�ِّ

 المتطلب��ات تش��ابه الوق��ود دورة بمراف��ق الخاص��ة األم��ان متطلب��ات م��ن ع��دد وھن��ا� -٥-١
 ،٢-١ الفق�رة تتناولھ�ا الت�ي المواص�فات إل�ى وب�النظر .النووي�ة الق�وى لمحط�ات ق�ررت الت�ي

رة المتطلب�ات تطب�ق أن ينب��ي المش�مولة، والعملي�ات للمنشآت الواسع والتنوع  ھ�ذا ف�ي المق�رَّ
 لضمان متدرج نھج باستخدام أي مرفق، لكل المحتملة المخاطر مع تتناسب بطريقة رالمنشو

  .بكامله التش�يلي عمره طوال كافياً  المرفق أمان يكون أن

 يتع��ين الت��ي األم��ان متطلب��ات يق��رر‘ األم��ان متطلب��ات’ سلس��لة م��ن المنش��ور وھ��ذا -٦-١
 والتي الوكالة عن الصادرة األمان دلةبأ باالقتران يستخدم أن ويجب .األمان لكفالة استيفاؤھا

 والتحوي��ل والتنقي��ة، بالمعالج��ة الخاص��ة األم��ان متطلب��ات اس��تيفاء س��بل بش��أن توص��يات تق��دم
 وإع�ادة المس�تھل�، الوق�ود وتخ�زين ،م�وكس وقود وصنع اليورانيوم، وقود وصنع واإلثراء،
 في تقرر ذل�، إلى ضافةوإ .البح� والتطوير ومرافق وتخزينھا، النفايات وتكييف المعالجة،
 المختلف�ة األن�واع ھ�ذه التحدي�د وج�ه عل�ى تخص التي المتطلبات بعض المنشور ھذا تذييالت

 .)١٥-١ الفقرة رــانظ( ودــــالوق دورة مرفق من

 النطاق

 وق��ود ذل��� ف��ي بم��ا( الوق��ود معالج��ة عل��ى ھ��ذا‘ األم��ان متطلب��ات’ منش��ور ينطب��ق -٧-١
 الوق�ود معالج�ة وإع�ادة المستھل�، الوقود وتخزين وصنعه، هوإثرائ وتحويله وتنقيته) موكس

 .الوقود بدورة الخاصة البح� والتطوير ومرافق وتخزينھا، النفايات وتكييف المستھل�،

 ب�دورة الخاص�ة الجدي�دة المراف�ق على تنطبق المنشور ھذا في المقررة والمتطلبات -٨-١
 ال وقد .الوقود بدورة الخاصة القائمة افقالمر على االقتضاء، حسب تطبيقھا، ويمكن الوقود،
 الت�ي والطريق�ة .س�ابقة لمع�ايير وفق�اً  بني�ت الت�ي المراف�ق بع�ض في تماماً  المتطلبات تستوفى

 .حدة على دولة كل شأن من المرافق تل� على المتطلبات بھا تطبق
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 وتص���ميمھا موقعھ���ا اختي���ار س���المة بواس���طة الوق���ود دورة مراف���ق أم���ان وُيكف���ل -٩-١
 عل�ى المنش�ور ھذا في ويشدد .الخدمة من وإخراجھا وتش�يلھا الخدمةفي  وإدخالھا شييدھاوت

 .والتش�يل التصميم أمان جوانب

 .ونظامي�ة مالئم�ة تصرف ترتيبات تتطلب مشعة نفايات الوقود دورة مرافق وتولِّد -١٠-١
 تمھي��داً  ي��اتالنفا ف��ي التص��رف ومتطلب��ات ،]١[ المرج��ع ف��ي مبين��ة المن��اظرة مب��اد� األم��انو

 ].٢[ المرجع في مقررة منھا للتخلص

 لل�تخلص تمھي�داً  النفاي�ات في التصرف منشآت أمان متطلبات] ٢[ المرجع ويتناول -١١-١
 أكث�ر أم�ان متطلب�اتوُتعرض في ھذا المنشور  ).وتخزينھا النفايات معالجة مرافق أي( منھا

 .تفصيالً 

 .]٣[ المرجع في مقررة للطوار� للتصدي التفصيلية والمتطلبات -١٢-١

 إل��ى تص��ل الت��ي االنش��طارية الم��واد أو المش��عة للم��واد الم��أمون النق��ل ومتطلب��ات -١٣-١
 ].٤[ المرجع في مقررة منھا تخرج أو الوقود دورة مرافق

 متناس�باً  الوق�ود دورة مراف�ق م�ن مرف�ق ب�أي الخاصة األمان متطلبات تنفيذ يكونو -١٤-١
 المرف���ق ن���وع االعتب���ار ف���ي يوض���عو ‘).المت���درج ال���نھج(’ المحتمل���ة المرف���ق مخ���اطر م���ع

   :التالية المحددة المرفق وخاصيات

 الفيزيائي�ة وأش�كالھا المرف�ق ف�ي وتخ�زن وتعالج تستخدم التي المشعة المواد طبيعة (أ)
 والكيميائية�

 الم�واد ورص�يد ،)المرف�ق‘ َخْرج’ أي( المرفق في بھا يضطلع التي العمليات نطاق (ب)
 المخزونة� والنفايات المنتجات ذل� في بما الخطرة،

 المستخدمة� الخطرة، والكيميائيات والتكنولوجيات، العمليات، (ج)

  .المشعة النفايات وتخزين الدوافق من للتخلص المتاحة السبل (د)

 الھيكل

 فيتن�اول .مرفق�ات وثالث�ة ت�ذييالت، خمس�ةو أقس�ام، عش�رة م�ن المنشور ھذا يتألف -١٥-١
 جوان�ب عل�ى التركي�ز م�ع الوق�ود، دورة مراف�ق ألمان العامة والمباد� العامة ايةال� ٢ القسم
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 .الرق�ابي باإلش�راف الخاص�ة الجوان�ب ٣ القس�م ويتن�اول .الن�ووي واألمان اإلشعاعي األمان
لة المنظم�ة جانب من منه والتحقق األمان إدارة ٤ القسم ويتناول  ٥ األقس�ام وتحت�وي .المش��ِّ

 الت�والي عل�ى وتتناول الوقود، دورة مرفق مراحل على تنطبق محددة تمتطلبا على ١٠ إلى
 .الخدم��ة م��ن واإلخ��راج والتش���يل الخدم��ة ف��ي واإلدخ��ال والتش��ييد والتص��ميم الموق��ع اختي��ار

رو  مراف�ق التحدي�د وج�ه على تخص إضافية أمان متطلباتالخامس  إلى األول التذييالت تقرِّ
إث��راء  ومراف��ق ،التحوي��ل ومراف��ق ،م��وكس ق��ودو ص��نع ومراف��ق اليوراني��وم، وق��ود ص��نع

 عل�ىومرافق إعادة المعالجة، ومرافق البح� والتطوير الخاص�ة ب�دورة الوق�ود،  ،اليورانيوم
 الث��اني المرف��ق ويتن��اول .االفتراض��ية البادئ��ة باألح��دا� قائم��ة األول المرف��ق ويق��دم .الت��والي
 يتن��اول ،وأخي��راً  .الوق��ود دورة مراف��ق ف��ي تطب��ق أن ينب���ي الت��ي المب��اد� وموثوقي��ة ت��وافر

 .الوقود دورة مرافق تصميم في يطبق أن ينب�ي الذي األمان نھج الثال� المرفق

 ومباد�ه ومفاھيمه األمان غاية  -٢

 األمان غاية

 حماي�ة ھ�ي الجوھري�ة األم�ان غاي�ة" أنعل�ى  ]١[ "األساس�ية األم�ان مباد�"تنص  -١-٢
 ".المؤيِّنة ل�شعاعات الضارة التأثيرات من والبيئة الناس

   :ھذه األمان غاية ولبلو� -٢-٢

  :أجل من تدابير اتخاذ يتعين"  

   البيئة� إلى مشعة مواد إطالق وفي إلشعاعات البشر تعريض في التحكم (أ)  
....  عل��ى الس��يطرة فق��دان إل��ى تفض��ي ق��د أح��دا� وق��وع احتم��ال تقل��يص (ب)  

   �]مشعة مصادر[ مشع مصدر
ر إذا األحدا� ھذه مثل على المترتبة العواقب ةحد من التخفيف (ج)    أن لھ�ا قُدِّ

   ].١" [تقع

 بفع��ل تب��دأ الت��ي األح��دا� عل��ى للس��يطرة تك��ون أن يمك��ن الوق��ود، دورة مراف��ق س��ياق وف��ي
 األح�دا� ف�ي النظ�ر ويمك�ن .األساس�ية األمان غايات تحقيق في كبير أثر الكيميائية المخاطر

 .وتش��يله الخدم�ة إل�ى وإدخال�ه المرف�ق تص�ميم س�ياق في ائيةالكيمي المخاطر بفعل تنشأ التي
 تش�كل ص�ناعية عملي�ات الوقود دورة مرافق في تجري التي األنشطة تشمل أن أيضاً  ويمكن
 البحت�ة الص�ناعية المخ�اطر ت�دخل وال .البيئ�ة وعلى الموقع في العاملين على إضافية مخاطر
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لة المنظمة فيھا تنظر أن يجب ولكن المنشور، ھذا إطار في  أدل�ة ف�ي االط�الع ويمكن .المش�ِّ
 بش�أن إرش�ادات عل�ى الكيميائي�ة الص�ناعة مع�ايير ف�ي أو المنشور بھذا المتصلة الوكالة أمان
  .محددة كيميائية مخاطر إدارة

 األمان مبادئ

 بكامل�ه، التش��يلي عمرھا طوال والجديدة، القائمة الوقود، دورة مرافق على تنطبق -٣-٢
 للمتطلب��ات األس��اس المب��اد� ھ��ذه وت��وفر ].١[ المرج��ع ف��ي المق��ررة العش��رة اناألم�� مب��اد�

 .المرافق ھذه بأمان الخاصة

 العمق في الدفاع

 ح�دتھا وتخفي�ف الح�واد� من�ع أجل من المرفق في العمق في الدفاع مفھوم يطبقو -٤-٢
 للوقاي�ة دةمتع�د مس�تويات تطبي�ق ھ�و العم�ق ف�ي وال�دفاع ]).١[ المرج�ع في الوارد ٨ المبدأ(

 بالمع�دات متعلق�ة أم س�لوكية أم تنظيمي�ة أكان�ت س�واء الص�لة، ذات األمان أنشطة جميع على
 الوق�ود مرف�ق وتش��يل تص�ميم فت�رة ط�وال العم�ق ف�ي ال�دفاع مفھ�وم تطبي�ق ويوفر ].٦ ،٥[

 وظ�روف ١ةالمنتظ�ر التش��يلية الوق�ائع م�ن واس�عة طائف�ة م�ن الطبق�ات متع�ددة وقاية النووي
 وع�ن المرف�ق، داخ�ل بشري خطأ عن أو المعدات أعطال عن الناتجة تل� فيھا بما ،الحواد�
 .المرفق خارج تنشأ التي األحدا�

 إذا ،وثاني��اً  الح��واد�، لمن��ع ،أوالً  :ش��قين ذات العم��ق ف��ي ال��دفاع س��تراتيجيةا تك��ون -٥-٢
 ومن�ع بھ�ا رتبطةالم الكيميائية والعواقب الممكنة اإلشعاعية العواقب من للحد الوقاية، أخفقت

 مس�تويات خمس�ة م�ن عموم�اً  العم�ق ف�ي ال�دفاع ھيك�ل ويتألف .أخطر ظروف إلى تطور أي
 أح�د أخف�ق ف�إذا ].٥[ المرج�ع م�ن بتص�رف المقت�بس ،١ الج�دول ف�ي مب�ين ھ�و كم�ا مختلف�ة،

 .التالي المستوى عمل يبدأ المستويات،

 الالزم�ة التص�ميمية تيب�اتوالتر والض�وابط الس�مات لتحديد األساسية الوسيلة تكون -٦-٢
) احتمالية بدراسات يستكمل أن يمكن( قطعي تحليل إجراء ھي العمق في الدفاع مفھوم لتنفيذ

ر .التش�يل ونظام للتصميم  إل�ى المس�تندة الس�ليمة الھندس�ية الممارس�ات بتطبي�ق التحلي�ل وُيبرَّ
 أثن�اء ،‘األم�ان تحلي�ل’ ع�ادة يس�مى ال�ذي التحلي�ل، بھذا ُيضطلعو .التش�يلية والخبرة البحو�
  .الرقابية المتطلبات الستيفاء ضماناً  التصميم، مرحلة

______________________________ 

  .١٢-انظر المرفق الثال�، الفقرة ثالثاً  :المنتظرة تش�يليةال الوقائع  ١
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  مستويات الدفاع في العمق  -١الجدول 

  
 المرافق ومكونات نظم جعل بواسطتھا يتم التي العملية ھو الوقود، دورة مرافق سياق في الخدمة، في اإلدخال  )أ(

 األداء مع��ايير اس��توفت وأنھ��ا للتص��ميم مطابق��ة أنھ��ا م��ن والتحق��ق للتش���يل، ص��الحة تش��ييدھا، بع��د واألنش��طة،
 واالختب�ارات اإلش�عاعية غي�ر أو/و نووي�ةال غي�ر االختب�ارات الخدم�ة ف�ي اإلدخ�ال يش�مل أن ويمكن .المطلوبة
  .اإلشعاعية أو/و النووية

 غي�ر ح�اد� تط�ور أثن�اء اإلجراءات من مجموعة اتخاذ ھو الوقود، دورة مرافق سياق في للحواد�، لتصديا  )ب(
 عواق�ب م�ن التخفي�فو عنف�ا� أكث�ر ح�اد� إل�ى الح�د� تصاعد دون الحيلولة :أجل من التصميم، في له محتاط

  .األجل طويلة مأمونة مستقرة حالة بلو�و التصميم� في لھا محتاطال غير واد�الح تل�

  
 ل�دى ،ُينظ�رو. ١ القسم في المبين المتدرج النھج مراعاة مع العمق في الدفاع ينفذو -٧-٢

 ونوعھ��ا، الموج��ودة المش��عة الم��واد كمي��ة ف��ي وقوتھ��ا، الالزم��ة ال��دفاع خط��وط ع��دد تحدي��د
 والخاص��يات حراري��ة، أو كيميائي��ة أو نووي��ة تف��اعالت ح��دو� وإمكاني��ة تش��تتھا، وإمكاني��ة
 .األحدا� لتل� الحركية

 مخ�اطر مع متناسبة العمق في الدفاع مستويات من مستوى كل تطبيق درجة تكون -٨-٢
  .المرفق ترخيص وثائق في تبين المحتملة، المرفق

  

  

 الجوھرية الوسائل ال�اية المستوى

 التشييد في العالية والنوعية المتحفظ التصميم األعطال ومن الشاذ التش�يل من الوقاية ١ المستوى
 في بما( والتش�يل )أ(ة الخدم على واإلدخال

 )اإلدارية الجوانب ذل�

 وكشف الشاذ التش�يل على السيطرة ٢ المستوى
 األعطال

 والحد بالتحكم الخاصة والنظم الحواجز
 أخرى مراقبة وسمات والوقاية،

 أساس ضمن الحواد� على السيطرة ٣ المستوى
 التصميم

 الخاصة واإلجراءات الھندسية األمان سمات
 بالحواد�

 الخارجة الحواد� ظروف على السيطرة ٤ توىالمس
 الوقاية ذل� في بما التصميم، أساس عن
 عواقبھا وتخفيف الحواد� امتداد من

)ب(� للحواد والتصدي التكميلية التدابير
 

 لالنبعاثات اإلشعاعية العواقب تخفيف ٥ المستوى
 المشعة للمواد الكبيرة

 الموقع وخارج الموقع في للطوار� التصدي
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 الترخيص و�ا�ق

لة المنظمة تقوم -٩-٢  الوث�ائق من مجموعة طريق عن مرفقھا أمان بإثبات وتبرير المش�ِّ
 األس�اس الت�رخيص وث�ائق ت�وفرو .٢)‘األم�ان حال�ة بي�ان’ أو‘ (الت�رخيص وثائق’ باسم تعرف
 بم�ا الخدم�ة، م�ن وإخراج�ه وتش��يله الخدم�ة في وإدخاله وتشييده المرفق موقع اختيار ألمان

 م�نح ينب��ي ك�ان إن فيم�ا الب�ت ل�دى الت�رخيص وث�ائق ف�ي ُينظ�رو .الت�يي�رات تبرير ذل� في
 ص�لة الوث�ائق تل�� تش�كل وعلي�ه ،ةالوطني� يةالتش�ريع المتطلب�ات بموج�ب الالزم�ة التصاريح

لة المنظمة بين ھامة   .الرقابية والھيئة المش�ِّ

 ولك��ن المختلف��ة، ال��دول ب��ين المرف��ق ت��رخيص وث��ائق محتوي��ات تتف��اوت أن يمك��نو -١٠-٢
 .يناظرھا ما أو التش�يلية والشروط والحدود اناألم تحليل تقرير األقل على تتضمن أن يجب

 ف�ي ٥ المب�دأ( للوقاي�ة األمث�ل المستوى تحقيق مبدأ تطبيق في النظر الترخيص وثائق تشملو
 .وتش�يله المرفق تصميم في]) ١[ المرجع

 تفص��يلياً  وص��فاً  يق��دمو .المرف��ق ألم��ان تفص��يلياً  بيان��اً  األم��ان تحلي��ل تقري��ر ي��وفرو -١١-٢
 ومنتج��ات المرف��ق ف��ي التلق��يم م��دخالت ع��ن المعلوم��ات مث��ل ل�م��ان، األھمي��ة ذات للجوان��ب
 مب�اد� تطبي�ق ين�اقشو ،)اإلثراء وحدود الحرق معدل حدود مثالً ( المناظرة والحدود المرفق

 الجمھ�ور ووقاي�ة بالتش��يل المختص�ين الع�املين وقاي�ة أج�ل م�ن التصميم في األمان ومعايير
 يبرھنو المرفق بتش�يل المرتبطة للمخاطر تحليل على األمان لتحلي تقرير يحتويو .والبيئة
 لعواق��ب أم��ان تحالي��ل عل��ى أيض��اً  يحت��ويو .الرقابي��ة والمع��ايير للمتطلب��ات االمتث��ال عل��ى

 تقل��يص أو الح��واد� وق��وع من��ع أج��ل م��ن التص��ميم ف��ي المض��ّمنة األم��ان ولس��مات الح��واد�
  .عواقبھا من التخفيف أجل ومن األدنى الحد إلى وقوعھا احتمال

 وظ�ائفل�نھج مت�درج،  تحدد ف�ي تقري�ر تحلي�ل األم�ان، إل�ى الم�دى المالئ�م ووفق�اً و -١٢-٢
 وال���نظم الھياك���ل ھ���ذه وت���وفر .ل�م���ان األھمي���ة ذات والمكون���ات وال���نظم والھياك���ل األم���ان

 والس�يطرة االفتراض�ية، البادئ�ة األح�دا� وق�وع لمن�ع وس�يلة ل�م�ان األھمية ذات والمكونات
  .العواقب تل� حدة وتخفيف منھا، والحد الحواد� عواقب على

 

______________________________ 

 الحج��ج مجموع��ة ھ��ي الوق��ود، دورة مراف��ق س��ياق ف��ي ،‘)األم��ان حال��ة بي��ان’ أو( الت��رخيص وث��ائق  ٢
 ف�ي الثق�ة لم�دى وبيان�اً  األم�ان تقييم استنباطات عادة تشمل وھي .نشاط أو مرفق أمان على تبرھن التي واألدلة

 .تاالستنباطا ھذه
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 البارامتراتي�ة الح�دود ترس�ي التي القواعد مجموعة ھي التش�يلية والشروط الحدود -١٣-٢
 الم�أمون التش��يل أج�ل م�ن والع�املين للمع�دات بالنس�بة األداء ومستويات الوظيفية والقدرات

  .للمرفق

 دوري�ين وتفت�يش ختب�ارال الفاص�لة الزمني�ة لفت�راتا أيض�اً  الت�رخيص وثائق تحددو -١٤-٢
 .ل�مان األھمية ذات والمكونات والنظم للھياكل

 إل�ى اس�تناداً  للمرف�ق، التش��يلي العم�ر خ�الل الت�رخيص وث�ائق تتم صيانة وتحدي� -١٥-٢
 عل�ى المدخلة ٣تالتعديال مراعاة مع الرقابية، للمتطلبات ووفقاً  المكتسبة والمعارف الخبرات

 .مرفقال

 الرقابي واإلشراف القانوني اإلطار  -٣

 عامة متطلبات

 القانوني��ة األساس��ية للبني��ة العام��ة بالجوان��ب المتعلق��ة المتطلب��ات القس��م ھ��ذا يب��ين -١-٣
 .العام�ة المتطلب�ات م�ن المزيد] ٧[ المرجع في ويقرر .الوقود دورة مرافق ألمان والحكومية

 الوكال��ة أم��ان أدل��ة ف��ي] ٧[ المرج��ع ف��ي واردةال�� المتطلب��ات تطبي��ق بش��أن إرش��ادات وت��رد
 ).]١١[ إلى ]٨[ المراجع( المنشور بذل� المتصلة

 القانوني اإلطار

 المرف��ق أم��ان لض��مان ك��افيين رق��ابي وأس��اس ق��انوني إط��ار ت��وافر الحكوم��ة تكف��ل -٢-٣
 ناألم�ا ع�ن الرئيس�ية المس�ؤولية يس�ند تش�ريعاً  الحكوم�ة تعتم�د .باألم�ان المتعلقة �ثاره وتقييم

لة المنظمة إلى  ع�ن فعلي�اً  مس�تقلة تك�ون رقابي�ة ھيئ�ة إقام�ة عل�ى ي�نص تش�ريع يس�نو .المش�ِّ
 أو المراف��ق ع��ن المس��ؤولة أو النووي��ة التكنولوجي��ات بتط��وير المكلف��ة الھيئ��ات أو المنظم��ات
 والط���ابع الحج��م م��ع تتناس���ب بطريق��ة ب��الموارد وت��زود الرقابي���ة الھيئ��ة تھيك��لو .األنش��طة
 تك�ون أن لض�مان ترتيب�ات الحكوم�ة تتخ�ذو .علي�ه يس�يطر أن ينب��ي ال�ذي خطرلل المحتملين

______________________________ 

 إلي��ه، إض�افة أو للمرف�ق الق�ائم النس�ق ف�ي متعم�ـّد ت�يي��ر أي المنش�ور، ھ�ذا س�ياق ف�ي التع�ديل، يعن�ي  ٣
 أو أم��ان، نظ��م التع��ديل يم�س وق��د .المرف��ق تش���يل اس�تمرار من��ه وي��ـُقصد األم��ان، عل�ى محتمل��ة �ث��ار ل��ه تك�ون

 .لتش�ي شروط أو وثائق، أو إجراءات، أو باألمان، متصلة نظماً  أو مفردات

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٩ 

 التش�ريعية والمتطلب�ات الوطني�ة األم�ان متطلب�ات الس�تيفاء كافياً  تمويالً  ممولة الرقابية الھيئة
  .المسندة إليھا الوطنية

 عيةالص��نا بالمخ��اطر والبيئ��ة والص��حة باألم��ان المتعلق��ة الرقابي��ة المتطلب��ات تت��أثر -٣-٣
ية، والكيميائية  الس�لطات م�ع التع�اون الحكومة تكفلو .اإلشعاعية المخاطر على عالوة والسمِّ

 والص�ناعي والبيئ�ي النووي باألمان المتعلقة الجوانب من كل يكون حيثما بينھا وفيما المعنية
 لموق�ع مج�اورة منش�آت أي تش�ييد وُيرص�د .منفص�ل رق�ابي لتنظ�يم خاض�عاً  المھنية والصحة

 المتطلب��ات بواس��طة التش��ييد ذل��� ف��ي ال��تحكمي��تم و المرف��ق، بأم��ان تخ��ل أن يمك��ن ف��قالمر
  .األراضي باستخدام الخاصة التخطيطية

 الرقابية الھي�ة

 القانوني�ة والس�لطة القانوني�ة بالص�الحيات ت�زودو فعال�ة، الرقابي�ة الھيئ�ة تكون لكي -٤-٣
 ھ�ذه وتش�مل .وظائفھ�ا وأداء ھابمس�ؤوليات االض�طالع عل�ى ق�ادرة تك�ون أن لض�مان الالزم�ة

 تق��دمھا الت��ي باألم��ان المتص��لة المعلوم��ات وتقي��يم اس��تعراض ص��الحية ع��ادة الص��الحيات
 بم�ا الص�لة، ذات الل�وائح تطبي�ق وص�الحية التص�ريح، إص�دار عملي�ة أثناء المش�لة المنظمة

 لل��وائح، لاالمتث��ا م��ن التحق��ق أج��ل م��ن الرقابي��ة والمراجع��ة التفت��يش بعملي��ات القي��ام ذل��� ف��ي
 بحسب بالمعلومات، الجمھورو األخرى المختصة السلطات وتزويد اإلنفاذ، إجراءات واتخاذ

  .االقتضاء

يج���ب عل���ى الھي����ة الرقابي���ة أن تض���ع أو تعتم���د ل���وا�ح وأدلَّ���ة لتحدي���د مب���ادئ "و -٥-٣
ھ�ا ومتطلبات األمان والمعايير المرتبطة بھا الت�ي تس�تند إليھ�ا أحكامھ�ا وقرارتھ�ا وإجراءات

 أھ��دافاً  والمع��اييروالمتطلب��ات  المب�اد� ھ��ذه تض��عو ).٣٢المتطل��ب  ،]٧[ المرج��ع" (الرقابي�ة
  .والبيئة الجمھور وأفراد العاملين تصيب التي اإلشعاعية لعواقبل وحدوداً 

 التصريح إصدار عملية

 بإصدار خاصة عملية الوقود دورة مرافق من جديد بمرفق يتعلق مشروع كل يتبع -٦-٣
  .شاملة بصورة األمان جوانب جميع تتناول حالتصري

 ويمكن .أخرى إلى دولة من التصريح إصدار وإجراءات خطوات تتفاوت أن يمكن -٧-٣
 الج��دوى دراس��ة ع��دادإو الموق��ع تخط��يط بمرحل��ة تب��دأ خط��وات ذات العملي��ة ھ��ذه تك��ون أن

 يمك�ن ذل��، م�ن وب�دالً  .اإلخ�راجوتش�مل ذل��  الخدمة من المرفق إخراج إلى لتصل وتستمر
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 المراقب�ة تطبي�ق أج�ل م�ن ش�روط ف�رض يل�زم ق�د ولكن بكامله، للمشروع التصريح يمنح أن
 .الالحقة المراحل في

لة المنظمة تحتاج -٨-٣  تص�ريح إل�ى الوق�ود دورة مرافق من مرفق بأي المختصة المش�ِّ
 أو عةمش� م�واد أي حيازتھ�ا ف�ي تأخ�ذ أن قب�ل رخص�ة، ش�كل عل�ى يكون الرقابية، الھيئة من

 ).٧المتطلب  ،]١٢[ المرجع( تعالجھا

لة المنظم�ة تقدم الوطنية، الممارسات بين للفوارق اعتبار دون -٩-٣  تفص�يلياً  بيان�اً  المش��ِّ
 ،)المنش�ور ھ�ذا م�ن ١٥-٢ إل�ى ٩-٢ الفق�رات انظ�ر( ترخيص وثائق شكل في األمان، بشأن

 المرحل��ة إل��ى المش��روع بتق��دم ت��أذن أن قب��ل وتقّيم��ه البي��ان ذل��� الرقابي��ة الھيئ��ة تس��تعرضو
 التق�ديري رأيھ�ا م�ع متناس�بة الرقابية الھيئة تتبعھا التي والتقييم الفحص درجة تكونو .التالية
 .المرفق يشكلھا التي المحتملة المخاطر درجة بشأن

لة المنظم��ة أن م��ن الرقابي��ة الھيئ��ة تتأك��د -١٠-٣  للتح��دي� كافي��ة ترتيب��ات اتخ��ذت ق��د المش���ِّ
 الراھن�ة الحال�ة فيھ�ا تتجل�ى لك�ي للمرف�ق، التش��يلي العم�ر ط�وال الت�رخيص ثائقلو المستمر
 أيض�اً  الرقابي�ة الھيئ�ة تتأك�دو .الرقابية للمتطلبات ووفقاً  للمرفق المكتسبة والمعارف للخبرات

لة المنظم��ة وأن الداعم��ة الوث��ائق إل��ى كافي��ة إح��االت تش��مل الت��رخيص وث��ائق أن م��ن  المش���ِّ
 تح��د ال ذل���، إل��ى وإض��افة .الطل��ب عن��د عرض��ھايس��ھل  بحي��� مرجعي��ةال الموادتح��تفظ ب��
لة المنظمة  على السرية فرض طريق عن تمنعھما أو الكافيين والتقييم االستعراض من المش�ِّ

  .المرجعية المواد

 الرقابيان واإلنفاذ التفتيش

 ترتيب��ات يش��مل( الرق��ابي للتفت��يش ونظامي��اً  مخطط��اً  برنامج��اً  الرقابي��ة الھيئ��ة تض��ع -١١-٣
 التفت�يش عملي�ات وتواتر نطاق يكونو ).االقتضاء حسب مفاجئة رقابي تفتيش بعمليات للقيام

 .المرفق يشكلھا التي المحتملة المخاطر مع متناسبين البرنامج ھذا إطار في الرقابي

 مثل مسائل االعتبار في البرنامج يضع األمان، لمتطلبات االمتثال كفالة إلى اضافة -١٢-٣
لة، المنظمة أمان ةثقاف  واس�تخدام ،)العم�ل قوة حجم ذل� في بما( مواردھا كفاية ومدى المش�ِّ

 الم��ؤھالت م��ن يكف��ي م��ا الع��املين ل��دى يك��ون أن لض��مان القائم��ة والترتيب��ات المتعاق��دين،
  .باألمان المتصلة مھامھم ألداء والخبرة
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  األمان من والتحقق اإلدارة نظام  -٤

 ةعاممتطلبات 

لة المنظم�ة تنشئ -١-٤  العم�ر ط�وال األم�ان ع�ن الرئيس�ية بمس�ؤوليتھا تف�ي لك�ي، المش��ِّ
 والص��حة باألم��ان المتعلق��ة العناص��ر في��ه تتكام��ل إدارة نظ��ام الوق��ود، دورة لمرف��ق التش���يلي

 ب�ي�ة ،مس�تمراً  تحس�يناً  وتحّس�نه وتقّيم�ه النظ�ام ذل�� تنف�ذو واالقتصاد والجودة واألمن والبيئة
 ف�ي تق�ّررو .المنظم�ة أنشطة كل في المالئم النحو على االعتبار في اناألم يوضع أن ضمان

  .اإلدارة نظامالمتعلقة ب المتطلبات ]١٣[ المرجع

 :بما يلي المـُش�ـّلة المنظمة تقوم -٢-٤

 والدولي�ة الوطني�ة للمع�ايير وفق�اً  والبيئ�ة والصحة األمان بشأن سياسات وتنفذ تضع  أ)(
 العليا� األولوية المسائل ھذه إيالء تكفل وأن

 واض�ح تحدي�د م�ع السياس�ات، ھ�ذه تنفي�ذ م�ن التمك�ين أج�ل من تنظيمياً  ھيكالً  تضع  ب)(
 االتصال�خطوط و السلطة وخطوط المساءلة وجوانب للمسؤوليات

 للمرفق� التش�يلي العمر مراحل جميع يشمل إدارة نظام وتنفذ تضع  )(ج

 وتصونھا� فعالة أمان ثقافة تطور  د)(

 الحتم�االت وفق�اً ( الموق�ع ل�داخل للط�وار� وخطط للحواد� للتصدي إجراءات تعد  ھـ)(
 �)المخاطر

 للموقع� أمان تقييم تجري  و)(

 .وتنفذھا للمرفق المادية الحماية تصمم  ز)(

 .ھ�ذه األم�ان متطلب�ات من لكل الرئيسية الجوانب التالية الفرعية األقسام في ناقشتُ  -٣-٤
 المنظم��ة فعالي��ة لتحقي��ق الالزم��ة الرئيس��ية واإلج��راءات تالترتيب��ا حي��� م��ن فيھ��ا نظ��رويُ 

 تحدي�داً  تتعل�ق الت�ي الترتيب�ات المنش�ور ھ�ذا م�ن المن�اظرة األقسام في وتعالج .عليھا والحفاظ
 .الخدمة من واإلخراج والتش�يل الخدمة في واإلدخال والتشييد الموقع باختيار

��تُ  -٤-٤ لة المنظم��ة صخصِّ  ع��ن الرئيس��ية بمس��ؤوليتھا للوف��اء س��بةمنا مالي��ة م��وارد المش���ِّ
  .أعالهاألمان المذكورة  متطلبات ولتنفيذ األمان

لة للمنظم�ة يجوز -٥-٤  لتص�ريف الالزم�ة األخ�رى التنظيمي�ة األعم�ال تف�وض أن المش��ِّ
 بالمس���ؤولية تح���تفظ ولكنھ���ا أخ���رى، منظم���ات إل���ى الرقابي���ة، للمتطلب���ات وفق���اً  مس���ؤولياتھا،

 .العامتين والرقابة
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 والبي�ة والصحة باألمان الخاصة لسياساتا

 الع���املين وأم��ان ص��حة لكفال���ة الالزم��ة المع��ايير وض��ع ف���ي ھام��ة خط��وة تتمث��ل -٦-٤
 تع�دھا الت�ي البيان�ات ف�ي ،البيئ�ة قاي�ةلوو وأمان�ه الجمھ�ور ص�حة وكفالة بالتش�يل المختصين

لة المنظمة  المتعلق�ة البيان�ات ھ�ذه فَّروتُ  .والبيئة والصحة باألمان الخاصة سياساتھا عن المش�ِّ
 ولتنفي�ذ .المنظم�ة إلدارة العم�ومي ولاللت�زام المنظم�ة ل�اي�ات ك�إعالن للموظفين، بالسياسات

لة المنظم���ة تق���وم السياس���ات، ھ��ذه  ومع���ايير، تنظيمي���ة، ھياك���ل أيض���اً بوض���ع وتنفي���ذ المش����ِّ
 السياس�ة إط�ار ف�ي ةالعمومي� والتزاماتھا المنظمة غايات تحقيق على قادرة إدارية، وترتيبات

 .المعنية

 التنظيمية األحكام

لة المنظم��ة تح��دد -٧-٤  الخاص��ة المس��اءلة وجوان��ب المس��ؤوليات واض��حاً  تحدي��داً  المش���ِّ
 الش��خص دح��دَّ يُ  .األم��ان تم��س الت��ي العملي��ات بتنفي��ذ أو مراقب��ة المعني��ين الم��وظفين بجمي��ع

 العمر طوال ذل� وينطبق .وقاتاأل جميع في واضحاً  تحديداً  المباشر اإلشراف عن المسؤول
 .الخدمة من إخراجه إلى موقعه اختيار من للمرفق، التش�يلي

د -٨-٤ م�ن  الالزم�ة األساس�ية البني�ة ي�وفرو واضحة اتصال خطوط التنظيمي الھيكل ُيحدِّ
 على نحو مأمون. المرفق عمليات ُتنفَّذ أجل أن

لة المنظم���ة تح���تفظ -٩-٤  ،والمھ���ارات ،الم���وظفيني���� ح م���ن الالزم���ة بالق���درات المش����ِّ
 التش��يلي العم�ر ط�وال أنش�طتھا بجمي�ع بكف�اءة االض�طالعأج�ل  من ،والمعارف ،والخبرات

 خارجي�ة منظم�ة ت�وفر وحيثم�ا .الخدم�ة م�ن إخراجهحين  إلى موقعه اختيار من بدءاً  للمرفق
لةالمش� المنظم�ة تح�تفظ االلتزام�ات، ھ�ذه م�ن ج�زء أي ألداء ومھ�ارات م�وارد م�ن يلزم ما ِّ� 

 لكفال�ة الخارجي�ة المنظم�ة ق�درات كفاية مدى تقييم على بالقدرة ، على الرغم من ذل�،داخلھا
 .األمان

لة المنظم�ة دحدِّ تُ  -١٠-٤  المعني�ين الم�وظفين لجمي�ع الالزم�ة والخب�رات المواص�فات المش��ِّ
 وبتقييم�ه بالت�دريب الخاص�ة المالئم�ة المتطلب�ات أيضاً  تحددو .األمان تمس قد التي باألنشطة
لة المنظم��ة تكف��ل ،ذل��� ع��ن وفض��الً  .علي��ه والموافق��ة  المتعاق��دين م��ؤھالت تك��ون أن المش���ِّ
 .كافي�ان وإش�راف مراقب�ة توج�د وأن س�يؤدونھا الت�ي باألنش�طة لالض�طالع ك�افيين وتدريبھم

 .للمتعاقدين أو للموظفين المقدم للتدريب بسجالت ُيحتفظ
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١٣ 

٤ةاإلدار نظام عمليات
 

لة نظمةالم تضع -١١-٤  متواف�ق] ١٤، ١٣[ إدارة نظ�ام ض�من عام�ة عملي�ات وتنف�ذ المش��ِّ
 ب��أن ال��الزم التأكي��د بت��وفير المرف��ق أم��ان كفال��ة أج��ل م��ن ،دولي��اً  بھ��ا المعت��رف المع��ايير م��ع

 م�ن واإلخ�راج والتش��يل الخدم�ة ف�ي واإلدخ�ال والتش�ييد والتص�ميم الموق�ع اختي�ار متطلبات
 .الدقة ودرجة معاييرال يلزم من لما وفقاً  نفذوتُ  حددتُ  الخدمة

 تحقي�ق بھدف االقتضاء، حسب ،لتعدَّ وتدار و التصميم عمليةُتستحد�  البداية، منذ -١٢-٤
 .لمرفقا تصميمأمان 

�تُ  الوق�ود، دورة لمرف�ق التش�يلي العمر مراحل جميع طوال -١٣-٤  األعم�ال وت�ؤدى طخطَّ
 والمع��ايير للم��دونات وفق��اً ) المتعاق��دون بھ��ا يق��وم الت��ي األعم��ال فيھ��ا بم��ا( باألم��ان المتص��لة

 ذات والخ��دمات المف��ردات ح��ددتُ  .المق��ررة اإلداري��ة والض��وابط والممارس��ات والمواص��فات
  .استخدامھا سالمة ضمان أجل من راقبوتُ  ل�مان األھمية

 ش�راؤھا الج�اري ل�م�ان األھمي�ة ذات والخ�دمات المف�ردات جمي�ع تفي أن لضمان -١٤-٤
 والخ�دمات المف�ردات تل�� تخض�ع المح�دد، النح�و عل�ى وظائفھ�ا وت�ؤدي مقررةال بالمتطلبات

لة المنظم�ة تقيِّمو .مالئم إدارة لنظام دين المش��ِّ  .مح�ددة مع�ايير أس�اس عل�ى وتخت�ارھم الم�ورِّ
 مواص��فات ع��ن الحي��ود ح��االت ع��ن ب��اإلبال� الخاص��ة المتطلب��ات الش��راء وث��ائق ف��ي وتح��دد
 المش��تراة والخ��دمات المف��ردات اس��تخدام قب��ل ُت��وفَّر أدل��ة .التص��حيحية وب��اإلجراءات الش��راء

 .الشراء بمواصفات تفي أنھا تثبت

 م�ن التحق�قك�ذل� و المرف�ق، أمان إثبات أجل من الحاسوبية الرموز استخدام يكون -١٥-٤
  .اإلدارة لنظام خاضعاً  ،)والتجارب االختبارات إجراء مثالً ( واعتمادھا الرموز تل�

 أي أيض�اً  نظ�ام اإلدارة يش�مل الفض�الت، ذل�� ف�ي بما منتجات، المرفق لِّديو حيثما -١٦-٤
  .باألمان تتصل المنتجات لھذه �ثار

  

  
______________________________ 

 ويش�مل ‘.الج�ودة توكي�د’ مص�طلح م�ن ب�دالً ] ١٤، ١٣[ ينالم�رجع ف�ي‘ اإلدارة نظام’ مصطلح مداعتُ   ٤
 ذات المتطلب�ات ويجم�ع الوق�ود، دورة مرفق مثل نووي، مرفق أي إدارة جوانب جميع ‘اإلدارة نظام’ مصطلح

 .واحد متكامل نظام في معاً  الجودة وتوكيد والبيئة والصحة باألمان الصلة

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

١٤ 

٥ناألما �قافة
 

 تحقي��قم��ن أج��ل  خاص��ة اعتب��ارات مراع��اة الوق��ود دورة مراف��ق تتطلَّ��ب أن يمك��ن -١٧-٤
 موظفيھ��ا وع��دد حجمھ��ا بحك��م وذل��� والبيئ��ة، والص��حة األم��ان حي��� م��ن عالي��ة مس��تويات

 والت�يرات المنشأة، أنحاء جميع في الخطرة الموادغيرھا من و المشعة المواد حركة وتوزيع
 ف�إن ول�ذا .الع�ادي التش��يل أثن�اء المش��ـِّل تص�رفات عل�ى واالعتم�اد عملياتھ�ا، في المتواترة

لة المنظم�ة تعتم�د .جوھري�ان أم�ران ب�ه والت�زامھم األم�ان بمس�ائل األفراد وعي  نف�ذوت المش��ِّ
 ].١٥[ فعالة أمان ثقافة لتحقيق الالزمة والعمليات المباد�

لة المنظم��ة تتن��اول -١٨-٤  يـــ��ـف مبين��ة ھ��ي كم��ا األم��ان لثقاف��ة الرئيس��ية المكون��ات المش���ِّ
  ].١٥[ ١ الشكل

 األھمية ذات بالحادثات المالئم الوقت في الرقابية الھيئة بإبال� المش�لة الھيئة تقوم -١٩-٤
   .ل�مان

 للطوارئ والتأھب للحوادث تصديال

لة المنظم��ة ل��دى ل�م��ان األول��ى األولوي��ة ھ��و الح��واد� من��ع -٢٠-٤  ذل���، ورغ��م .المش���ِّ
أن تكون التدابير الرامية إلى منع الحواد� ناجح�ة  ضمان ھنا� يكون أن يمكن ال أنه وحي�
لة المنظم�ة على فيتعين الدوام، على تماماً   للتص�دي اس�تعدادات اذاتخ� الرقابي�ة والھيئ�ة المش��ِّ

ي  لتأھببا المتطلبات] ٣[ المرجع في تقّررو .للحواد�  .للطوار�والتصدِّ

لة المنظم��ة ُتع��دّ  -٢١-٤  ل��داخل ط��وار� وإج��راءات للح��واد� للتص��دي إج��راءات المش���ِّ
 المنظم�ة وتع�دّ  .في�ه خط�رة م�واد إدخ�ال قب�ل المحتمل�ة، المرف�ق مخ�اطر مراع�اة مع الموقع،

لة،  بالتنس�يق الموق�ع، بخ�ارج خاص�ة إجراءات المخاطر، لدرجة ووفقاً  االقتضاء، عند المش�ِّ
 اإلج�راءات تك�ونو .المختص�ة والس�لطات الموقع خارج الموجودة الصلة ذات المنظمات مع

  .والدولية الوطنية الممارسات مع متسقة الموقع بخارج الخاصة

  

  

______________________________ 

 ھ��و األف��راد ل��دى فعال��ة أم��ان ثقاف��ة إيج��اد إل��ى والس��بيل .عملھ��م ببيئ��ة كثي��راً  األف��راد اتجاھ��ات تت��أثر"  ٥
 تل�� إرس�اء المديرين مسؤولية ومن .األمان إلى المفضية االتجاھات وتعزز البيئة تل� تصو� التي الممارسات
 ).٣٥ الفقرة ،]١٥[ عــالمرج" (منظمتھم في األمان وغايات لسياسات وفقاً  الممارسات
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 ف��ي توض��يحي ن��ص وي��رد �١ الش��كل ،]١٥[ المرج��ع انظ��ر( األم��ان ثقاف��ة ش��كل بي��اني لع��رض -١ لالش��ك
 .)]١٤[ المرجع

 وخ�ارج الموق�ع داخ�ل تح�د� الت�ي للط�وار� التص�دي عل�ى دوري�ة تمارين ُتجرى -٢٢-٤
  .المسؤولة المنظمات تأھب لضمان الالزم المدى إلى الموقع،

 ھ�ذه م�ن المس�تفادة ال�دروس إلى استناداً  القتضاء،ا عند الطوار�، إجراءات حّد�تُ  -٢٣-٤
 .التمارين

 األمان من التحقق

لة المنظمة تكون -٢٤-٤  .األوق�ات جمي�ع ف�ي المرف�ق أم�ان م�ن التحق�ق عن مسؤولة المش�ِّ
 الق�درات، تل�� عل�ى الحص�ول بوس�عھا يك�ون أو األم�ان، تحلي�ل عل�ى مالئم�ة قدرات تنشئو

 تكف�لو .للمرفق التش�يلي العمر طوال عليھا والحفاظ لالزمةا التعديالت استنباط ضمان ب�ية

ياسة األمانبيان س

 الھياكل اإلدارية

 الموارد

التنظيم الرقابي الذاتي

االلتزام على 
مستوى السياسات

 التزام المديرين

 تحديد المسؤوليات

تحديد ومراقبة الممارسات 
 في مجال األمان

 المؤھالَّت والتدريب

المكافآت والعقوبات

المراجعة واالستعراض 
 والمقارنة

 موقف استجوابي

 نھج صارم وحكيم

 االتصاالت

 التزام األفراد

 ثقافة األمان
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 وتنق�يح المع�دات تع�ديل ي�تم وأن متعمق�اً  استعراض�اً  ل�م�ان األھمية ذات األحدا� استعراض
 ذل��� يك��ون عن��دما وت��وفيره الت��دريب وتح��دي� الع��املين م��ؤھالت تقي��يم وإع��ادة اإلج��راءات

 .الحواد� تكرار لمنع ضرورياً 

 م�ن أخرى منشآت في وقعت التي واألحدا� الحادثات عن المعلومات ضاً أي ُتدرس -٢٥-٤
 .منھا المستفادة الدروس في ُينظرو متوفرة، المعلومات تل� تكون عندما المرفق، نوع نفس

لة، المنظم��ة ُتج��ري -٢٦-٤  أم��ان استعراض��ات الوطني��ة، الرقابي��ة للمتطلب��ات وفق��اً  المش���ِّ
 المرف�ق، على المدخلة التعديالت وأن صحيحة مازالت الترخيص وثائق أن من للتأكد دورية
 .الت�رخيص وث�ائق في بدقة ُعكست استخدامه، في أو التش�يلية ترتيباته في الت�ييرات وكذل�
لة المنظم��ةتنظ��ر  االستعراض��ات، ھ��ذه إج��راء ول��دى  اإلجمالي��ة اآلث��ار ف��ي ص��راحة المش���ِّ

لة، والمنظم�ة المرف�ق عل�ى خل�ةالمد والتع�ديالت اإلج�راءات، عل�ى المدخل�ة للت�ييرات  المش��ِّ
  .والتقادم التش�يلية، والخبرة التقنية، والتطورات

 المادية الحمايـــة

 الم�أذون غي�ر التص�ّرفات منعل الوطنية، واللوائح للقوانين وفقاً  مالئمة، تدابير تخذتُ  -٢٧-٤
ض للخط�ر حال�ة أن يمك�ن الت�ي التخريبي�ة، األعمال ذل� في بما بھا،  مرف�ق ف�ي األم�ان تع�رِّ

 .بالفعل وقعتما  إذا التصّرفات لتل� لتصديول الوقود، دورة

 النووي��ة للمراف��ق المادي��ة الحماي��ة بش��أن الدولي��ة التوص��يات ]١٦[ المرج��ع ف��ي ت��رد -٢٨-٤
 .النووية والمواد

 خط�ة م�ع متوافق�ة تك�ون وأن األم�ان، متطلب�ات للمرف�ق المادية الحماية في راعىتُ  -٢٩-٤
  .المرفقب خاصةال طوار�ال

 المرفق موقع اختيار  -٥

 الموقع واختيار للموقع األولي التقييم

 للمخ��اطر االعتب��ار إي��الء ھ��و الموق��ع اختي��ار ف��ي ل�م��ان الرئيس��ي الھ��دف يك��ون -١-٥
 العرض�ية واالنبعاث�ات بھ�ا الم�أذون التص�ريفات �ث�ار م�ن والبيئ�ة الجمھ�ور ووقاية الخارجية

 .الكيميائي الخطر ذات والمواد المشعة للمواد
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 ل�دى مقبوليت�ه بينھ�ا م�ن العوام�ل، من عدد على المرفق موقع اختيار أساس يتوقَّف -٢-٥
 .الجمھور

 عل�ى ت�أثير من�ه المقصود ولل�رض المرفق لتصميم سيكون الخصوص، وجه على -٣-٥
 الموق�ع، اختي�ار عل�ى القي�ود م�ن أدن�ى ح�د س�وى معين�ة مرافق تتطلب ال وقد .موقعه اختيار
 غي�ر تك�ون أن ش�أنھا ومن الجمھور على محدود محتمل خطر سوى تشكل ال بطبيعتھا ألنھا

 خط�راً  أخرى مرافق تشكل وقد .بالموقع الصلة ذات الخارجية البادئة باألحدا� نسبياً  متأثرة
  .الخارجية باألحدا� للتضرر قابلية أكثر تكون قد أو الجمھور على أكبر محتمالً 

لةا المنظمة تجري -٤-٥  المحتملة للمخاطر مالئماً  ذل� يكون ما بقدر للموقع، تقييماً  لمش�ِّ
 عل�ى ،االعتب�ار يولى ].١٧[ المرجع في المقررة المتطلبات إلى استناداً  المرفق، يشكلھا التي

 المرف��ق، ھ��ذا لمث��ل مع��ين موق��ع مالءم��ة لم��دى للموق��ع، التقي��يم ھ��ذا ف��ي الخص��وص، وج��ه
 بھ��ا س��تؤثر الت��ي والطرائ��ق المرف��ق، أم��ان جوان��ب ف��ي ت��ؤثر ق��د الت��ي الموق��ع وخص��ائص

 .للمرفق والتش�يلية التصميمية المعايير على ھذه الموقع خصائص

 يش��كلھا الت��ي المحتمل��ة للمخ��اطر الواج��ب االعتب��ار إي��الء م��ع الموق��ع، تقي��يم يمث��ل -٥-٥
 اوفيم� .جدي�د مرف�ق ب�أي الخاص�ة الت�رخيص وث�ائق إع�داد عملي�ة م�ن األول الج�زء المرف�ق،

 :التالية المتطلبات تنطبق الموقع، تقييمب يتعلق

 م�ن أج�ل الموق�ع، ف�ي أنش�طة ب�أي القي�ام قب�ل للموق�ع مالئ�م إش�عاعي رص�د يجرى  ) أ(
 المس�تقبلي األث�ر بتقي�يم الخاصة اإلشعاعية للبارامترات يةاألساس مستوياتتقرير ال
 الطبيع����ي اإلش����عاعي النش����اط وتس����جيل استقص����اء ي����تم .الموق����ع ف����ي للمرف����ق

 .والحيوانات النباتات وفي واألرض والماء الھواء في الموقع، في الصطناعيوا

 اآلث�ار تمس�ھا أن يمك�ن والت�ي المنطق�ة بھ�ا تتمي�ز التي البيئية الخصائص ُتستقصى  ) ب(
 الكيميائي�ة واآلثار ٦�الحواد ظروف وفي التش�يلية األحوال في للمرفق اإلشعاعية
 م�ن التحق�ق أج�ل م�ن مالئ�م رص�د نظ�ام ص�مموي .اإلش�عاعية اآلثار بتل� المرتبطة

 واآلث�ار اإلش�عاعية ل�ث�ار الرياض�ية النم�اذج باس�تخدام عليھ�ا يتحص�ل التي النتائج
  .بھا المرتبطة الكيميائية

 المشعة المواد تصريف فيھا يتم أن يمكن التي الموقع من القريبة األماكن ُتستقصى  (ج)
 استقص��اءات ُتج��رى .البيئ��ة إل��ى فيھ��ا تم��ر أن يمك��ن أو األخ��رى الخط��رة والم��واد

 األجس��ام خاص��يات ال��الزم، بالق��در بھ��ا، تق��ّيم لك��ي جي��ةووھيدروجيول ھيدرولوجي��ة
______________________________ 

  .١٢-انظر المرفق الثال�، الفقرة ثالثاً   :الحواد� ظروف  ٦
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 المي�اه لتلو� ما لتقييم المستخدمة النماذج تبيَّن .والتشتيت التخفيف حي� من المائية
 .والبيئة الجمھور على ممكنة �ثار من والجوفية السطحية

 الت�ي األخرى الخطرة والمواد المشعة المواد تشتت لتقييم مةالمستخد النماذج تكون  (د)
 متطلبات مع متوافقة الحواد� ظروف وفي التش�يلية األحوال في البيئة إلى تنبع�

لة المنظمة  .الرقابية والھيئة المش�ِّ

 للم��واد المتوقع��ة التص��ريفاتالمتعلق��ة ب المعلوم��ات إل��ى جان��ب معلوم��ات، جم��عتُ   (ھـ)
 المتعلق��ة المعلوم��ات باإلض��افة إل��ى المرف��ق م��ن األخ��رى الخط��رة والم��واد المش��عة

 الجمھور لھا يتعرض التي الجرعات بتقييم تسمح المشعة، لموادل االنتقالي سلو�بال
 .ال�ذائيةالسالسل و البيولوجية النظم وتلو�

 الجيولوجي����ة والخص����ائص الترب����ة خص����ائص م����ثالً ( الموق����ع خص����ائص ُتق����يمَّ   (و)
 احتم�ال وخصوص�اً  المرف�ق، أم�ان جوانب في تؤثر أن يمكن تيال) والھيدرولوجية

 التس��ونامي وح��االت ال��زالزل م��ثالً ( الممكن��ة وح��دتھا الطبيعي��ة الظ��واھر ح��دو�
 األح��دا� أو) والب��رق القص��وى الح��رارة ودرج��ات العاتي��ة والري��اح والفيض��انات

 داماتواالص�ط الَعَرض�ية الط�ائرات حواد� مثل البشر فيھا يتسبب التي الخارجية
 ).قري�ب غ�ازات مس�تودع في مثال( واالنفجارات) ال�ابات حرائق مثالً ( والحرائق

  .للمرفق التصميمي األساس في االعتبار في األحدا� ھذه وضعتُ 

 وبيان�ات والھيدروجيولوجي�ة الجيولوجي�ة البيان�ات جم�عتُ  جدي�د، مرف�ق ألي بالنسبة  (ز)
 أن ويمك�ن .المرف�ق ت�رخيص ث�ائقو ف�ي ت�درجو ب�الموقع المتعلقة الجوية األرصاد

 إل�ى أو أع�اله ال�واردة األح�دا� ع�ن الن�اجم الخط�ر زوال إل�ى الموقع اختيار يؤدي
 .تقلصه

 والحرائ�ق االص�طدامات فيھ�ا بم�ا الَعَرض�ية، الط�ائرات حواد� وقوع احتمال ُيقيمَّ   (ح)
 الجوي�ة الم�رور لحرك�ة المنتظ�رة الخص�ائص مراعاة مع الموقع، في واالنفجارات

 الحاصلة الطائرات ذل� في بما الطائرات، وخصائص وأنواعھا المطارات وأماكن
 المط��افئ ط��ائرات مث��ل من��ه، ب��القرب أو المرف��ق ف��وق للتحلي��ق خ��اص إذن عل��ى

 .والمروحيات

 وكيميائي�ات المش�عة المواد ونقل لتخزين الموقع، مالءمة تحليل في االعتبار، ُيولى  (ط)
 للموق�ع الراھن�ة األساس�ية وللبني�ة الكيميائي�ة، النفاي�اتو المش�عة والنفاي�ات المعالجة

 ).موثوقيتھامدى و الكھربائية القدرة إمدادات مثالً (

 يك�ون ق�د والت�ي المنطقة في المتوقعة البشري المنشأ وذات الطبيعية الت�ييرات ُتقيمَّ   (ي)
 .للمرفق عالمتوقـّ  التش�يلي العمر تشمل الزمن من لفترة وذل� األمان، في تأثير لھا

 اإلج��راءات إل��ى الحاج��ة ف��ي ت��أثير م��ن الموق��ع اختي��ار لق��رار لم��ا االعتب��ار ي��ُولى  (�)
خ�دمات كاللجوء إل�ى  ( الطوار� تدابير أو للحواد� التصدي تدابير مثل التخفيفية،
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 م�دى ف�ي أو المرف�ق، في حاد� ما وقوع حالة في تلزم قد التي ،)مكافحة الحرائق
  .التخفيفية اإلجراءات تل�

لة المنظم��ة تجم��ع -٦-٥  أج��ل م��ن األم��ان تحلي��ل ل��دعم كافي��ة بتفاص��يل معلوم��ات المش���ِّ
 الت�ي ب�المرافق يتعل�ق وفيما .المقترح الموقع في بأمان تش�يله يمكن المرفق أن على البرھان

 كثي�راً  أق�ل الالزم�ة التفاص�يل كمي�ة تك�ون أن يمكن لل�اية، محدوداً  فيھا الخطر احتمال يكون
 .كبيراً  أو متوسطاً  فيه الخطر احتمال يكون لمرفق لالزمةا تل� من

 انبعاث�ات ب�أن اس�تنتاج إل�ى ت�ؤدي التقي�يم نت�ائج كانت إذا إال مناسباً  الموقع عتبريُ  ال -٧-٥
 اإلش�عاعية العواق�ب وأن بھ�ا الم�أذون الح�دود تتع�دى ال التش��يلية األحوال في المشعة المواد
 ت�ؤدي أن يمك�ن الت�ي الظ�روف فيھ�ا بم�ا الحواد�، روفظ في االنبعاثات من الجمھور على
 .الوطني��ة المتطلب��ات م��ع وتتواف��ق المقبول��ة الح��دود تتع��دى ال تخفيفي��ة، إج��راءات اتخ��اذ إل��ى

 إلى والتوصل مناقشة إجراء إلتاحة تكفي نتائج بشكل يوفر والتقييمات االستقصاءات تكونو
 .المقترح للمرفق الموقع مالءمة بشأن استنتاجات

  .الترخيص وثائق في كافية بتفاصيل عرضتُ و التقييم نتائج وثقتُ  -٨-٥

 للموقع المستمر التقييم

لة المنظمة نشئتُ  -٩-٥  ذل�� ف�ي بم�ا( للمرف�ق التش��يلي العم�ر طوال رصد برنامج المش�ِّ
 ص�نع م�ن الت�يالت�يي�رات و الطبيعي�ة الت�ي�رات تقي�يم أج�ل م�ن) الخدم�ة من اإلخراج مرحلة
 ب�التنبؤات مقارنتھ�ا أج�ل وم�ن الموق�ع، خاص�يات ف�ي الت�ي�رات تل� و�ثار لمنطقةا في البشر

 .الممكنة الت�يرات تل� بشأن األصلية

 الموق�ع خاص�يات بش�أن جدي�دة معلوم�ات وجود للموقع المستمر التقييم من إذا تبيَّن -١٠-٥
 وترتيب�ات الھندس�ية الض�وابط مث�ل أم�ان احتياط�ات وت�يي�ر استعراض إلى الحاجة تدعو فقد

 .للطوار� التأھب
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 المرفق تصميم  -٦

 عامة متطلبات

 ٢ القسم في المقتبسة األساسية األمان غاية تتحقق بحي� الوقود دورة مرفق صمميُ  -١-٦
  .المنشور ھذا من

 المرف�ق مخ�اطر م�ع يتناسب بما القسم ھذا في المقررة التصميمية المتطلبات طبقتُ  -٢-٦
 المرت�دة ل�ف�ادة االعتب�ار إي�الء م�ع التصميم، مراحل جميع في المتطلبات ھذه نفذتُ  .المحتملة

 ).٤ القسم أيضاً  انظر( بالتصميم المرفق األمان تحليل نتائج من

 أيض�اً  بل وحسب نفسه للمرفق ال أمانه، وإثبات المرفق تصميم في االعتبار، ولىيُ  -٣-٦
 .هأمان تمس قد التي األخرى والمنشآت بالمرافق للروابط

 التصميمي األساس

لة، المنظمة رقرِّ تُ  -٤-٦  ف�ي المع�روض الع�ام اإلطار وضمن المتطلبات ھذه ضمن المش�ِّ
لة المنظمة قررتُ و .تحقيقه ينب�ي الذي األمان لمستوى صريحة معايير ،٢ القسم  حدوداً  المش�ِّ

 ج��راء م��ن روالجمھ��و الع��املين عل��ى بھ��ا المرتبط��ة الكيميائي��ة والعواق��ب اإلش��عاعية للعواق��ب
 .البيئ��ة إل��ى المش��عة للنوي��دات بھ��ا الم��أذون التص��ريفات أو ل�ش��عاعات المباش��ر التع��رض

 ف�ي الح�واد� لظروف الممكنة والعواقب التش�يلية األحوال عواقب على الحدود ھذه تنطبقو
 لتل��� االمتث��ال ض��مان ب�ي��ة عنھ��ا، تق��ل أو الدولي��ة المع��ايير تس��اوي بحي��� توض��عو المرف��ق،

 الجدي�دة، للتص�ميمات وبالنس�بة. الخ�رج ومق�ادير التش�يلية الظروف نطاق كامل في لمعاييرا
 مرحل�ة ف�ي مع�ززة أم�ان ترتيب�ات إدراج ألن الح�دود، ھ�ذه م�ن أدنى أھداف وضع فيُينظر 

 .عموماً  فعالية أكثر يكون التصميم

 لمتعلق��ةا الح��دود تعي��ين ف��ي المث��ال، س��بيل فعل��ى .المقبولي��ة ومع��ايير الح��دود تع��يَّن -٥-٦
 مخ�اطر بأنھ�ا الض�ارة األح�دا� م�ن الناتج�ة المخ�اطر توص�ف أن يمك�ن الحواد�، بظروف

 الجمھ��ور عل��ى تق��ع الت��ي العواق��ب ازدادت إذا بحي��� مقبول��ة، غي��ر مخ��اطر أو تحملھ��ا يمك��ن
 ويمك�ن .وقوعھا احتمال أو األحدا� وقوع تواتر حي� من المقبولية تقل أن فيتعين والعاملين

 إض�افية أحك�ام وض�ع ويمك�ن ).٢ الشكل( للمقبولية بياني رسم شكل في الحدود ھذه تمّثل أن
 .العمق في الدفاع لمبدأ وفقاً 
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 .للمقبولية البياني للرسم مثال  -٢ الشكل

 ف�ي ،عملي�اً  الممك�ن الم�دى إلى التصميمية، للتدابير التالي الھرمي التسلسل ستخدميُ  -٦-٦
 :تملةالمح المخاطر من الحماية

 �)الخطر إزالة بھدف( العملية اختيار )١(

 الخاملة� التصميمية السمات )٢(

 الفاعلة� التصميمية السمات )٣(

 .اإلدارية الضوابط )٤(

 أھمي�ة م�ع متناس�بين اإلداري�ة والض�وابط التصميمية التدابير وموثوقية توافر يكون -٧-٦
 .لھا التصدي ينب�ي التي المحتملة المخاطر

لةالمش المنظمة دحدِّ تُ  -٨-٦  انبعا� إلى تؤدي أن يمكن التي االفتراضية البادئة األحدا� �ِّ
 التأك�د ي�تمو .بھ�ا المرتبط�ة الكيميائية والمواد المشعة المواد من كبيرة كميات أو/و إشعاعات

 األح�دا� تك�ون بحي�� تح�ددو ش�املة، الناتج�ة االفتراض�ية البادئ�ة األح�دا� مجموع�ة أن من
نات المرفقفي ھي المعقولة ل�عطال شاملة  أن يمكن التي البشرية واألخطاء اكل ونظم ومكوِّ

عواقب متزايدة 

مقبول

رسم بياني للمقبولية

تزايد تواتر وقوع الحدث

غير مقبولة

 معايير القبول
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 األح�دا� االفتراض�ية البادئ�ة األح�دا� مجموعة تشملو .للمرفق تش�يلية ظروف أي في تقع
 البادئ�ة ل�ح�دا� أمثل�ة األول المرف�ق في وترد .السواء على وخارجه المرفق داخل تبدأ التي

 .االفتراضية

 منھجي�ة أو ،)الثال�� المرف�ق انظ�ر( التص�ميم ف�ي ل�ه لمحت�اطا الحاد� نھج ستخدميُ  -٩-٦
 ين�اظره م�ا ح�دديُ  تحدي�ده، ي�تم حواد� تسلسل ولكل .للحواد� الھامة العواقب لتحديد مكافئة،

 ومتطلب�ات ل�م�ان، األھمي�ة ذات المن�اظرة والمكون�ات وال�نظم والھياكل األمان، وظائف من
 .العمق في الدفاع ھوممف لتنفيذ تستخدم التي اإلدارية، األمان

 التصميم تقييم

لة المنظم��ة ع��اتق عل��ى للمرف��ق م��أمون تص��ميم إع��داد ع��ن المس��ؤولية تق��ع -١٠-٦  .المش���ِّ
لة المنظم��ة ب��دعم تق��وم أن ويج��وز  ،الحال��ة ھ��ذه وف��ي المراف��ق� بتص��ميم مختص��ة جھ��ة المش���ِّ
 اتص�ال عل�ى ظيح�اف .بھ�ا الوف�اء يمك�ن المق�ررة األم�ان متطلب�ات أن المراف�ق مص�مم يبرھن
لة، والمنظمة المرافق مصمم بين وثيق  أن بي�د للمرف�ق� الم�أمون التص�ميم تحقي�ق ب�ية المش�ِّ

لة المنظمة بش�كل مس�تقل ق�در اإلمك�ان  المرف�ق تص�ميم ألمان داخلياً  استعراضاً  جريتُ  المش�ِّ
م.  لھيئ�ةا إل�ى وتق�ديمھا وعرض�ھا التص�ميم وث�ائق إلعداد ترتيبات المصمم يتخذو عن المصمِّ

 تط�ور يس�ير أن ويمك�ن .الت�رخيص وثائق إعداد في تستخدمھا لكي مرّتبة، بطريقة المش�لة،
 انظ�ر التفاص�يل، م�ن المزي�د عل�ى لالط�الع( .الت�رخيص وث�ائق إع�داد م�ع بالتزامن التصميم

  ).الثال� رفقمال

 العامة األمان متطلبات

 والقواعد المعايير

 التش��يلية األح�وال م�ن لك�ل الص�لة ذات ارامتراتالب لجميع تصميمية معايير تحدد -١١-٦
 المع�ايير تك�ون أن ويمك�ن .يعادلھا ما أو التصميم في لھا المحتاط الحواد� من ولكل للمرفق

 .ھندسية تصميمية قواعد شكل في ل�مان األھمية ذات والمكونات والنظم للھياكل التصميمية
 الص�لة، ذات والمع�ايير الم�دونات ف�ي واردةال المتطلبات الھندسية التصميمية القواعد وتشمل
 الممارس��ات اس��تخدام تش��ترط ب��أن ص��راحة الرقابي��ة الھيئ��ة وتش��ترطھا تح��ددھا أن ويمك��ن

 .ال��دولي الص��عيد عل��ى المس��تخدمة أو الدول��ة ف��ي بالفع��ل المق��ررة المنطبق��ة القياس��ية الھندس��ية
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 المتوخ���اة ألم���انا ھ���وامشباإلض���افة إل���ى  ٧أم���ان ھ���وامش عل���ى التص���ميمية القواع���د ت���نص
 تج�اوز ح�د� إذا حت�ى ش�أن ذات عواق�ب تح�د� ل�ن بأن�ه معق�ول تأكيد توفير ب�ية للعمليات،

 .األمان ھامش ضمن التش�يلية للحدود

 والمعايير المدونات

لة المنظم���ة تح���دد -١٢-٦  وال���نظم الھياك���ل عل���ى المنطبق���ة والمع���ايير الم���دونات المش����ِّ
 م�دونات اس�تخدمت إذا خ�اص، وبوجه .استخدامھا بررت وأن ل�مان األھمية ذات والمكونات

 .بينھا فيما االتساق على فيبرھن النظام، أو المفردة نفس من مختلفة لجوانب مختلفة ومعايير
 :التالية ھي عادة والقواعد المدونات تتناولھا التي والمجاالت

 �الض�ط تحتوي التي المكونات تصميم ذل� في بما الميكانيكي، التصميم  (أ)

  الھيكلي� التصميم  (ب)

 المواد� اختيار  (ج)

  الحراري� الھيدروليكي التصميم  (د)

  الكھربائي� التصميم  (ھـ)

 التحكم� ونظم األجھزة تصميم  (و)

 ومراقبتھا� الحاسوبية البرامج تصميم  (ز)

 بالتصميم� المتعلقة والصيانة واالختبار التفتيش  (ح)

  الحرجية�  (ط)

 اإلشعاعات� من والوقاية التدريع  (ي)

  الحرائق� من الوقاية  (�)

 الكيميائية� المخاطر من الوقاية  (ل)

 الزلزالية� الناحية من الكفء التصميم  (م)

  .الطبيعية الظواھر من بالوقاية الخاصة األخرى التصاميم  (ن)

 التشغيلية واللياقة المو�وقية

لة المنظم��ة تكف��ل -١٣-٦  األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل ف��ي تتحق��ق أن المش���ِّ
 وث��ائق ف��ي مق��ررة ھ��ي كم��ا التش���يلية واللياق��ة الموثوقي��ة م��ن الالزم��ة المس��تويات ل�م��ان

 تتحق�ق، لك�ي الث�اني، المرف�ق ف�ي المبينة التصميم مباد� االقتضاء حسب تطبقو .الترخيص
______________________________ 

  .التش�يلي والحد األمان حد بين الفرق ھو األمان ھامش  ٧
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 ف��ي انالالزمت�� التش���يلية واللياق��ة الموثوقي��ة الح��واد�، ظ��روف وف��ي التش���يلية األح��وال ف��ي
 .ل�مان األھمية ذات والمكونات والنظم الھياكل

 بش��أنھا توج��د ال الت��ي ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم للھياك��ل وبالنس��بة -١٤-٦
 المع��ايير أو الم��دونات م��ن مس��تمد نھ��ج تطبي��ق يمك��ن مالئم��ة، مق��ررة مع��ايير أو م��دونات
 ال�دروس تطبي�ق ف�يمكن المع�ايير أو تالم�دونا تل�� توج�د ل�م وإذا .المماثلة بالمعدات الخاصة

 التجريبي�ة، المنش�آت ف�ي تجرى التي االختبارات فيھا بما واالختبارات الخبرة، من المستفادة
 .التطبيق ذل� يبررو .ذل� كل من مزيج أو الخبراء، لجان وتوصيات والتحليالت،

 البشرية والعوامل) اإليرغونوميكا( الجھد دراسة

 ط�وال االعتب�ار ف�ي واآلل�ة اإلنس�ان ب�ين التواص�ل وأوج�ه بش�ريةال العوامل توضع -١٥-٦
 ألن الوق��ود، دورة مراف�ق أم��ان جوان�ب م�ن ھ��ام جان�ب البش��رية والعوام�ل .التص�ميم عملي�ة
 المعالجات في للتدخل نسبياً  أكبر إمكانية للمش�لين وتتاح كبير بتواتر تت�ير العملية ھذه حالة
 غ�رف تص�ميم ف�ي) اإليرغونوميك�ا( الجھ�د دراس�ة مب�اد� قوتطبّ  .العملية عليھا تشتمل التي

 واض�حة ص�وتية وإش�ارات واضحة عرض لوحات للمش�لين توفرو .التحكم ولوحات التحكم
  .ل�مان األھمية ذات البارامترات بشأن

إط��ار  ف��ي المش���لين عل��ى الت��ي تق��ع المطال��ب م��ن أدن��ى ح��دّ  إل��ى التص��ميم يقل��لو -١٦-٦
 الح�واد� وظ�روفالمنتظ�رة  التش�يلية الوقائعار ما ھو مرَتقب من إط وفي العادية العمليات
 تراع�ىو .العملي�ة نج�اح عل�ى عم�الً  المالئم�ة األعمال أتمتة طريق عن مثالً  وذل� ،المحتملة

 وكلم�ات والمف�اتيح المترابط�ة األقف�ال م�ثالً ( المالئم�ة ال�تحكم أجھزة إلى الحاجة التصميم في
  .بھا التكھن يمكن التي ةالبشري ل�خطاء تحسباً ) السر

 والتقادم المواد اختيار

 للخاص�يات االحتي�اط أج�ل م�ن تص�ميمية أم�ان ھ�وامش التص�ميم مرحل�ة ف�ي عتمدتُ  -١٧-٦
 الوق�ود، دورة لمراف�ق خ�اص بوج�ه ھ�ام وھ�ذا .التش��يلي عمرھ�ا نھاي�ة ف�ي للم�واد المتوقع�ة

 ف��ي المرف��ق لھ��ا ضيتع��ر الت��ي واإلش��عاعية الكيميائي��ة الظ��روف وخاص��يات نط��اق بس��بب
 خص�ائص ع�ن تفص�يلية معلوم�ات تت�وافر ال وحيثم�ا .الح�واد� وظ�روف التش��يلية األحوال
لة المنظمة تنفذ المواد،  ھذا من المستمدة النتائج ستخدمتُ  .المواد لمراقبة مناسباً  برنامجاً  المش�ِّ

 اتخ��اذ ذل��� يتطل��ب وق��د .مناس��بة فت��رات عل��ى التص��ميم، مالءم��ة م��دى الس��تعراض البرن��امج
 بس�بب الخدم�ة أثن�اء الميكانيكية خصائصھا تت�ير قد التي المواد لرصد التصميم في ترتيبات
 أو ،)ال�دوري الح�راري أو الميك�انيكي التحمي�ل م�ن الن�اتج الك�الل م�ثالً ( الك�الل مث�ل عوامل
 .بالتشعيع الت�يرات استحثا� أو الكيميائي، التآكل أو التحات، أو اإلجھادي، التآكل
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 واالختبار والتفتيش الصيانة باتترتي

 ص��يانتھا تيس��ر بطريق��ة ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل ص��ممتُ  -١٨-٦
 .للمرفق التش�يلي العمر خالل الوظيفية قدراتھا واختبار وتفتيشھا

 ترتيب��ات ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل وترتي��ب تص��ميم يش��مل -١٩-٦
 .واالختب�ار والتفتيش الصيانة أنشطة من الناشئة التعرض حاالت من األدنى الحد إلى للتقليل
  . السواء على والتصحيحية الوقائية اإلجراءات الصيانة ‘مصطلح’ ويشمل

 ل�مان األھمية ذات والمكونات والنظم الھياكل من باعتبارھا الحاسوبية النظم استخدام

 أھمي��ة ذي نظ��ام م��ن ج��زءاً  يش��كل أو ل�م��ان ةأھمي�� ذا م��ا حاس��وبي نظ��ام ك��ان إذا -٢٠-٦
 الحاس��وبية والب��رامج المع��دات واختب��ار لتط��وير مالئم��ة وممارس��ات مع��ايير ، ُتوض��عل�م��ان

 تط�وير مرحل�ة ف�ي والس�يما للنظ�ام، التش��يلي العم�ر ط�وال والممارسات المعايير تل� وتنفذ
 مس��توى يك��ونو .مالئ��م ةإدار لنظ��ام بكاملھ��ا التط��وير عملي��ة تخض��ع .الحاس��وبية الب��رامج

 ].١٨[ ل�مان النظام أھمية مع متناسباً  الالزم الموثوقية

 الحوادث لظروف االحتياط أجل من التصميم

 لت��أثيرات تص��مد بحي��� ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل تص��مم -٢١-٦
 الح�رارة ج�ةلدر القص�وى الق�يم ،م�ثالً ( القص�وى البيئي�ة والظ�روف القصوى التحميل حاالت

 ظ�روف وف�ي التش��يلية األح�وال ف�ي تنش�أ الت�ي) اإلشعاعية والمستويات والض�ط والرطوبة
 ).يعادلھا ما أو( الصلة ذات التصميم في لھا المحتاط الحواد�

 االعتب��ار ف��ي توض��ع، من��ه) أج��زاء أو( لج��زء أو للمرف��ق ط��ار� إغ��الق ل��زم إذا -٢٢-٦
 عملي�اً  الممك�ن م�ن فيھ�ا يك�ون ال الت�ي الح�االت وف�ي .المختلف�ة العملي�ات بين الترابط جوانب
 الوس��يلة التص��ميم ي��وفر ،)ال���ازي باالنتش��ار ل�ث��راء مرف��ق ف��ي م��ثالً ( ف��وراً  العملي��ة وق��ف

 .ومستقرة مأمونة تش�يلية حالة لبلو� الالزمة

 ت��دابير ال��تحكم ب��ذل� الخاص��ة والترتيب��ات العملي��ات ف��ي ال��تحكم تص��ميم يتض��من -٢٣-٦
 .ومستقرة مأمونة حالة إلى العمليات عليھا تشتمل التي عالجاتالم إليصال

 ألح�دا� للتص�دي عليھا التعويل ويمكن فورية إجراءات اتخاذ األمر يقتضي حيثما -٢٤-٦
 الالزم�ة األم�ان نظ�م لتفعي�ل الالزم�ة الوس�ائل عل�ى المرف�ق تص�ميم يش�تمل افتراضية، بادئة
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 المش�ّ�ل يتخ�ذ أن الح�واد�، ظ�روف ف�ي ل�زم،ي أن يمك�ن الح�االت بع�ض وف�ي. ٨اأوتوماتيكي
 .األجل طويلة ومستقرة مأمونة حالة في المرفق لوضع اإلجراءات من مزيداً 

 يكف��ي بم��ا عليھ��ا للتعوي��ل ص��الحة المش��ّ�ل يتخ��ذھا الت��ي اليدوي��ة اإلج��راءات تك��ون -٢٥-٦
  :يلي ما شريطة مأمونة، حالة إلى العملية إليصال

 .األمانمتعلقة ب إجراءات التخاذ كافٍ  وقت للمشّ�ل أن ُيتاح  (أ)

 .مناسبة بطريقة وعرضت عولجت قد المتوفرة المعلومات تكون أن  (ب)

 .بوضوح محددا الالزم اإلجراء يكون وأن بسيطاً  التشخيص يكون أن  (ج)

  .مفرطة غير المش�ل على المفروضة المطالب تكون أن  (د)

 بش��كل يكف��ل األم��ان نظ��م تك��ون لش��روط،ا ھ��ذه م��ن أي يتحق��ق ال أن المحتم��ل م��ن ك��ان وإذا
 .مأمونة حالة إلى المرفق وصول

 .وبع�ده الح�اد� أثن�اء الجوھري�ة والمع�دات العملي�ات جمي�ع رص�د عل�ى قدرة توفر -٢٦-٦
 .بعد عن واإلغالق الرصد على قدرة االقتضاء، عند توفر،و

 يتعل��ق فيم��ا )الث��اني المرف��ق انظ��ر( االس��تقالل لمب��دأ مح��ددة بص��ورة التص��دي ي��تم -٢٧-٦
 ل�م�ان، األھمية ذات والمكونات والنظم الھياكل بين التش�يل، في التحكم ألغراض بالفصل،

 .االقتضاء حسب ل�مان األھمية ذات والمكونات والنظم الھياكل داخل الفصل وكذل�

 وظائفھ��ا أداء عل��ى ق��ادرة ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل تك��ون -٢٨-٦
 المض�وط الھواء نظم أو الكھربائية القدرة نظم مثل الدعم، نظم تعطل برغم باألمان المتعلقة

 فتص�مم قادرة عل�ى ذل�� تكن لم إذا أو التسخين، أو التبريد بسوائل باإلمداد الخاصة النظم أو
  .مأمون نسق إلى إخفاقھا عند تصل بحي�

 وغ��ازات العملي��ات ش��فكوا فق��دان م��دى األم��ان تقي��يم أثن��اء االعتب��ار ف��ي يوض��ع -٢٩-٦
  .أو زيادتھا عن الحاجة التخفيف

  

  
______________________________ 

 عواق�ب م�ن للح�د أو للمرف�ق الم�أمون اإلغالق لضمان يوفَّر ل�مان، أھمية ذو نظام ھو األمان نظام  ٨
  .التصميم في لھا المحتاط الحواد� أو المنتظرة االفتراضية الوقائع
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 للطوارئ التخطيط أجل من التصميم

 للمخ��اطر وفق��اً  للط��وار�، التخط��يط ألغ��راض مح��ددة تص��ميمية س��مات ف��ي ينظ��ر -٣٠-٦
 ذات بس��يطة، نج��اة مم��رات الس��مات تل��� تش��مل أن ويمك��ن .المرف��ق يش��كلھا الت��ي المحتمل��ة

 عليھ��ا، التعوي��ل يمك��ن اتص��ال ووس��ائل الط��وار�، ح��االت يف�� عليھ��ا التعوي��ل يمك��ن إض��اءة
 للمخ��اطر وتبع��اً  .الخط��رة والكيميائي��ات اإلش��عاعات مس��تويات لرص��د مخصص��ة وأجھ��زة
 بح��االت خ��اص تحك��م مرك��ز لت��وفير أيض��اً  االعتب��ار ُي��ولى المرف��ق، يش��كلھا الت��ي المحتمل��ة
 الحف�اظ ب�ية العمليات، قةمنط عن منفصل مكان في يقام الموقع، داخل تحد� التي الطوار�

  .واالتصال القيادة تسلسل على

 المشعة النفايات في التصرف أجل من التصميم

لة المنظم�ة تتخذ -٣١-٦  لتف�ادي التص�ميم، مرحل�ة ف�ي عملي�اً  الممك�ن بالق�در ت�دابير، المش��ِّ
 األدن�ى دالح� إل�ى التقلي�ل بھ�دف لتولي�دھا، األمث�ل المس�توى لتحقيق أو المشعة، النفايات توليد
 فيھ��ا التص��رف أو النفاي��ات م��ن ال��تخلص لط��رق االعتب��ار ُي��ولى .البيئ��ة عل��ى الع��ام األث��ر م��ن

  .البيئة على العام األثر من األدنى الحد إلى التقليل ھدف بنفس منھا، للتخلص تمھيداً 

 ومعالجتھ���ا المش���عة النفاي���ات بتولي���د الخاص���ة المتطلب���ات] ٢[ المرج���ع ف���ي ق���ّررتُ  -٣٢-٦
 .اوتخزينھ

 والسا�لة الھوا�ية المشعة التصريفات في التصرف أجل من التصميم

 إل�ى والسائلة الھوائية المشعة التصريفات تكون أن لكفالة تصميمية ترتيبات توضع -٣٣-٦
 الجمھ�ور لھا يتعرض التي الجرعات تقليص أجل ومن بھا المأذون الحدود مع متوافقة البيئة

 نح��و عل��ى تحقيق��ه يمك��ن ح��د أدن��ى إل��ى منخفض��ة مس��تويات إل��ى البيئ��ة عل��ى الواقع��ة واآلث��ار
 .معقول

  .البيئة إلى والسائلة الھوائية المشعة التصريفات لرصد تصميمية ترتيبات توضع -٣٤-٦

 الخدمة من اإلخراج أجل من التصميم

 ف��ي الخدم��ة م��ن إخراج��ه لتيس��ير الوق��ود، دورة مرف��ق تص��ميم ف��ي االعتب��ار، ي��ولى -٣٥-٦
 عن�د الخدم�ة، من اإلخراج من الناشئ والجمھور، العاملين تعرض إبقاء ب�ية المطاف، نھاية
 أج�ل م�ن وكذل� للبيئة، الكافية الوقاية ضمان وب�ية معقول، نحو على تحقيقه يمكن حد أدنى

 .الناتجة المشعة النفايات كمية من األدنى الحد إلى التقليل
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 ،عملي�اً  الممك�ن الحد إلى المشّ�ل، وميق للمرفق، المأمون التش�يل كفالة جانب وإلى -٣٦-٦
 :يلي بما

 ف�ي التنظيف تيسير أجل من الملوثة، المناطق وحجم عدد من الحد األدنى إلى يقلل  (أ)
 الخدمة� من اإلخراج مرحلة

 المس�تعملة الكيميائي�ات لجميع مقاومة تكون المرفق، في تخزينھا يمكن مواد يختار  (ب)
 التش�يلي� عمرھا نھاية في تلوثھا إزالة لتيسير ذل�و ،يللبل كافية بمقاومة وتتميز

 أو الكيميائي�ة للم�واد فيھا المرغوب غير التراكمات تفادي يتم بحي� المرفق يصمم  (ج)
 المشعة�

 االقتضاء� عند بعد عن التلو� إزالة تتاح بحي� المرفق يصمم  (د)

 م��ن اإلخ��راج رحل��ةم أثن��اء س��تتولد الت��ي النفاي��ات قابلي��ة م��دى االعتب��ار ف��ي يض��ع  (ھـ)
 �منھا لتخلصلو والنقل المؤقت والتخزين للمعالجة الخدمة

 ط�وال متاح�ة التص�ميم وس�جالت وث�ائق إبق�اء إلى التحديد وجه على االھتمام يولي  (و)
 .للمرفق التش�يلي العمر

 اإلشعاعية المخاطر من الوقاية أجل من التصميم

 الداخلي التعرض من والوقاية التلوث مراقبة

 ف�ي الخط�رة الم�واد انبعاث�ات م�ن والبيئ�ة والجمھ�ور الع�املين لوقاية االعتبار يولى -٣٧-٦
  .الحواد� ظروف وفي التش�يلية األحوال

 وكش�ف االحتج�از ھما التلو� بمراقبة المتعلقتان الرئيسيتان التصميميتان والسمتان -٣٨-٦
 االحت�واء أو/و) اء الثاب�تاالحت�و( مادي�ة ح�واجزإقام�ة  بواسطة االحتجاز ويتحقق .التسربات
 أداء وك�ذل� وأداؤھ�ا، وع�ددھا الح�واجز طبيع�ة تك�ونو ).التھوي�ة طري�ق عن مثالً ( الحركي

 الحتم��ال خاص��ة عناي��ة إي��الء م��ع المحتمل��ة، المخ��اطر درج��ة م��ع متناس��باً  الھ��واء، تنقي��ة نظ��م
 .ألفا مبتعثات تشتيت

 الج�وي، المحيط وتلو� السطحي و�للتل المتوقعة للمستويات وفقاً  المناطق ُتصنَّف -٣٩-٦
 تلو� لرصد مالئمة وسائل ُتركَّب ]).١٢[ مرجعال انظر( التصنيف لھذا وفقاً  المعدات ُتركَّب

 إل��ى الحاج��ة التص��ميم ف��ي االعتب��ار ف��ي توض��عو .ب��ه ل�ن��ذار مالئم��ة ونظ��م الج��وي المح��يط
   .الملوثة المناطق في تجرى محددة بعمليات يتعلق فيما مالئمة ترتيبات
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 الخارجي التعرضالوقاية من 

 الت�دريع مث�ل ھندس�ية ترتيب�ات بواسطة ل�شعاعات التعرض من الوقاية تحقيق يتم -٤٠-٦
 .بعد عن المناولة معدات واستعمال الكافي

 التع�رض ح�االت لحج�م االعتب�ار إي�الءم�ن خ�الل  المن�اطقبتصنيف  المصمم يقوم -٤١-٦
 الوقاية إجراءات ومدى وطبيعة المحتملة، التعرض حاالت وحجم ترجيحو المتوقعة، العادية

 اإلش�عاعات مس�تويات فيھ�ا تس�بب أن يمك�ن الت�ي المناطق إلى الدخول يقيد .الالزمة واألمان
 المطبقة المراقبة مستويات تكونو عالية، بجرعات العاملين إصابة منھا تنشأ تعرض حاالت
 ]).١٢[ لمرجعا انظر( المخاطر مع متناسبة

 وإج��الء عادي��ة غي��ر ظ��روف أي كش��ف يتس��نى لك��ي اإلش��عاعات مس��تويات ص��دتر -٤٢-٦
د .العاملين  عالمات وتوضع عليھا العاملين تعرض فيھا يحد� أن يحتمل التي المناطق وُتحدَّ
 .مالئمة بصورة

 الحرجية

 الع��املين تص��يب عالي��ة إش��عاعية جرع��ات إل��ى الحرجي��ة ح��واد� ت��ؤدي أن يمك��ن -٤٣-٦
 ،عملي�اً  يمك�ن م�ا بق�در الحرجي�ة، مخ�اطر عل�ى س�يطريُ  .النط�اق واس�ع تل�و� وإل�ى الق�ريبين
 .التصميم بواسطة

 :يلي ما على الحرجية تحقق يتوقف -٤٤-٦

 االنشطارية� المادة خاصيات  (أ)

 فيه� توجد الذي النظام مكونات بين وتوزيعھا الموجودة االنشطارية المادة كتلة  (ب)

 أو االنش��طارية بالم��ادة المرتبط��ة األخ��رى الم��واد جمي��ع وتوزي��ع وخاص��يات كتل��ة  (ج)
 .بھا المحيطة

 التص��ادف مب��دأ ھ��و المفض��ل ال��نھج يك��ون التص��ميم، طري��ق ع��ن الحرجي��ة لمن��ع -٤٥-٦
 ).الثاني المرفق انظر( المزدوج

 واالنعك�اس والتھدئة الھندسية والخاصيات الكتلة ھي الحرجية منع في العوامل أھم -٤٦-٦
 لھذه االعتبار يولى ،سليماً  التصميم يكون ولكي .والتركيز روناتالنيوت وامتصاص والتفاعل
 .ومجتمعة حدة على كالً  العوامل

 .متحفظة افتراضات وضع أساس على وحساباتھا الحرجية تقييمات تؤدَّى -٤٧-٦
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 ف�ي ت�يي�ر في�ه يح�د� ال�ذي ال�نظم ب�ين التواصل لحاالت محددة بصفة العناية تولى -٤٨-٦
 .حرجيةال في التحكم طريقة

 العناص��ر م��ن واح��د أي عل��ى عملي��ة أي ف��ي الحرجي��ة أم��ان كفال��ة طرائ��ق تش��تمل -٤٩-٦
 :منھا مزيج أو الحصر، ال المثال سبيل على التالية،

 المعدات� بتصميم المتعلق الخامل الھندسي التحكم  (أ)

 العمليات� في التحكم أجھزة باستخدام المتعلق الفاعل الھندسي التحكم  (ب)

 بالترّسب� تسمح التي الظروف منع مثل الكيميائية، ئلالوسا  (ج)

 عملي�ة عل�ى االعتم�اد م�ن قبي�ل معقول�ة، أو طبيعي�ة أح�دا� مسارات على االعتماد  (د)
 النظ�ري األدن�ى الح�د كثاف�ة م�ن أق�ل االنش�طارية الم�ادة كثافة أن ُتبقي طبيعتھا من

 الحرجية� أحدا� من حد� لوقوع الالزم

 .التش�يلية ل�جراءات االمتثال ضمان إلى الرامية ةاإلداري الضوابط  (ھـ)

 الحرجي��ة بح��واد� الخاص��ة التخفيفي��ة الت��دابير إزاء متباين��ة ُنھج��اً  ال��دول اعتم��دت -٥٠-٦
  :مالءمتھا مدى لمعرفة التالية، التدابير تقيَّمو .عواقبھا تقييمات وإزاء

 الفوري� الءاإلج ءبد أجل من بھا واإلنذار الحرجية لكشف نظام تركيب  (أ)

 عليھا� عالمات ووضع المالئمة التجمع إعادة ومناطق اإلجالء طرق تحديد  (ب)

 .طوار� تدابير واعتماد مالئمة طوار� معدات توفير  (ج)

م  -٥١-٦    .الحرجية في التحكم بشأن اإلرشادات من مزيد ]١٩[ المرجع في يقدَّ

 اإلشعاعي االضمحالل حرارة

 يس�يطر ل�م إذا اإلش�عاعي، االض�محالل طري�ق ع�ن ح�رارةال تولي�د ي�ؤدي أن يمكن -٥٢-٦
 حس�ب االعتب�ار، ف�ي الح�رارة تولي�د يوضعو .إشعاعية مواد انبعا� إلى كافية، بصورة عليه

 .المرفق تصميم في االقتضاء،

 اإلشعاعي التحلل

 انبع�ا� إل�ى كافي�ة، بص�ورة علي�ه يس�يطر ل�م إذا اإلشعاعي، التحلل يؤدي أن يمكن -٥٣-٦
 حس�ب االعتب�ار، ف�ي اإلش�عاعي التحل�ل يوض�عو .انفج�ارات ح�دو� خط�ر مع ين،الھيدروج
 .المرفق تصميم في االقتضاء،
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 اإلشعاعية غير المخاطر

 ف��ي االنفجاري��ة أو لالش��تعال القابل��ة أو الس��امة أو الكيميائي��ة الم��واد ت��ؤثر أن يمك��ن -٥٤-٦
 :التصميم في االعتبار في يلي ما يوضع ذل�، حدو� ولمنع .النووي األمان

 الدولي���ة واإلرش���ادات المع���ايير ف���ي ال���واردة التص���ميمية واإلرش���ادات المتطلب���ات  (أ)
 الكيميائي� األمان بشأن والوطنية

 اآلخر� بالبعض بعضھا يتصل أن يحتمل التي للمواد الكيميائي التوافق  (ب)

 العمليات� في المستخدمة الخطرة للمواد المأمون التخزين  (ج)

 علي�ه، ُت�دخل أن المعق�ول م�ن يكون التي الت�ييرات أو/و للعمليات، دائياالبت النسق  (د)
 الھي�دروجين مث�ل( سامة مواد أو كيميائية مركبات انبعا� إلى تؤدي أن يمكن التي

 انفجارات� أو حرائق إلى أو) والمذيبات

 بھا� واإلنذار السامة أو الكيميائية االنبعاثات بكشف الخاصة القدرات  (ھـ)

 �المخزونة إلى الحد األدنى األرصدة من ليلالتق  (و)

 أو الكيميائي�ة للمرّكب�ات التع�رض ح�االت م�ن للحماي�ة الشخص�ية، الواقي�ة المعدات  (ز)
 .السامة المواد

لة المنظمة تتخذ -٥٥-٦  إل�ى تس�تند الحرائ�ق م�ن باألم�ان خاص�ة تص�ميمية ترتيب�ات المش��ِّ
 والكشف بالمنع يتعلق فيما أي( العمق في فاعالد مفھوم تنفيذ وإلى الحرائق من ل�مان تحليل

   ).والتخفيف والسيطرة

 المرفق تشييد  -٧

لة المنظمة تستوفي الوقود، دورة مرفق تشييد أن يبدأ قبل -١-٧  الرقابية المتطلبات المش�ِّ
  .المرفق تصميم بأمان المتعلقة

 عل�ى تص�ريحھا الرقابي�ة الھيئ�ة تم�نح أن يمك�ن المعقدة، أو الكبيرة للمرافق بالنسبة -٢-٧
 إل��ى التوص��ل يل��زم وأن إجب��اري توق��ف نق��اط مرحل��ة لك��ل تك��ون أن ويمك��ن .متع��ددة مراح��ل

 التش�ييد أثن�اء الرقابي�ة الھيئ�ة مش�اركة م�دى يك�ونو .التالية المرحلة إلى للمضي رقابي اتفاق
  .المرفق يشكلھا التي المحتملة المخاطر مع متناسباً 

لة المنظمة تتخذ ،التشييد يبدأ أن قبل -٣-٧  أو( المخت�ار المتعاق�د م�ع كافية ترتيبات المش�ِّ
 ومراقب�ة تحدي�دع�ن و التش�ييد أثن�اء األم�ان كفال�ة عن المسؤولية بشأن) المختارين المتعاقدين

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٣٢ 

 أث�ر االعتب�ار ف�ي يوض�عو .العك�س أو المرف�ق لعمليات التشييد أنشطة تسببھا ضارة �ثار أي
 .مج��اورة عامل��ة وخ��دمات منش��آت أي وعل��ى والبيئ��ة حلي��ينالم الس��كان عل��ى المرف��ق تش��ييد

 وتولي�د الثقيل�ة األحم�ال وحرك�ة بالذب�ذبات المرتبط�ة المخ�اطر تق�يَّم الخص�وص، وج�ه وعلى
 .ال�بار

لة، المنظم��ة تنف��ذو -٤-٧  ف��ي المب��ين النح��و عل��ى إدارة، نظ��ام التش��ييد، مرحل��ة ف��ي المش���ِّ
 ف��ي س��ليمة بطريق��ة التص��ميم م��ن والقص��د ميةالتص��مي المتطلب��ات اس��تيفاء لض��مان ،٤ القس��م

 يتعل�ق فيم�ا ص�عباً  يك�ون ق�د والتركي�ب التش�ييد بع�د االمتث�ال م�ن التحقق ألن التشييد، مرحلة
 .ل�مان أھمية ذات معينة ومكونات ونظم بھياكل

 حس�ب ش�يدا ومعدات�ه المرف�ق أن عل�ى للبرھان اإلدارة، لنظام وفقاً  السجالت تحفظ -٥-٧
 .ميمالتص مواصفات

د -٦-٧  بحي�� التص�ميم، عل�ى الت�يي�رات إلدخ�ال رس�مية إج�راءات المشّ�لة المنظمة تحدِّ
 .�ثارھا وتقيم دقيقاً  تسجيالً  التشييد أثناء المرفق على تدخل التي الت�ييرات تسجل

لة المنظم��ة إل��ى تق��دم -٧-٧  تش��ييد وبع��د .الفعل��ي للبن��اء مطابق��ة للمرف��ق رس��ومات المش���ِّ
لة المنظم�ة تستعرض المرفق،  أن�ه، م�ن تتأك�د لك�ي الفعل�ي للبن�اء المطابق�ة الرس�ومات المش��ِّ
 .المح��ددة األم��ان وظ��ائف س��توفىتُ و التص��ميم م��ن القص��د تحق��ق تقييم��ه، يمك��ن ال��ذي بالق��در

 الرقابي�ة الھيئ�ة موافق�ة على الحصول إلى االقتضاء، حسب المشّ�لة، المنظمة تسعىو
  .دمةالخ في اإلدخال مرحلة إلى المضي على

 الخدمة في المرفق إدخال  -٨

 الخدمة في اإلدخال برنامج

 أج��ل م��ن الخدم��ة، ف��ي ل�دخ��ال مالئ��م برن��امج يع��د الخدم��ة، ف��ي اإلدخ��ال ب��دء قب��ل -١-٨
 برن��امجي�ط��ى و .األداء ومع��ايير التص��ميم ب�اي��ات يف��ي أن��ه عل��ى للبرھ��ان المرف��ق اختب��ار
 ف�ي اإلدخ�ال تنظ�يم الرقابي�ة، الھيئة مع االقتضاء حسب عليه يتفق الذي الخدمة، في اإلدخال
 وال����نظم للھياك����ل المناس����بة واالختب����ارات ومراحل���ه، ،المتعلق����ة ب����ه والمس����ؤوليات الخدم���ة

 واإلج��راءات لالختب��ارات، الزمن��ي والج��دول ل�م��ان، أھميتھ��ا م��دى أس��اس عل��ى والمكون��ات
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ح��االت  وع��الج والتحق��ق، االس��تعراض وأس��اليب الخدم��ة، ف��ي باإلدخ��ال الخاص��ة والتق��ارير
 .بالوثائق الخاصة والمتطلبات القصور، أوجهالحيود و

 الموجودة العمليات تش�يل إعادة على أيضاً  تنطبق القسم ھذا في الواردة المتطلبات -٢-٨
 .طويلة إغالق فترة بعدة

 والمسؤوليات التنظيم

لة المنظم��ة تق��رر -٣-٨  ادإع��د ف��ي والص��انعين المص��ممين ومش��اركة مش��اركتھا المش���ِّ
 المعّينة المرفق بخاصيات المقبلين التش�يل موظفي تعريف ب�ية الخدمة، في اإلدخال برنامج

ة و الكافي�ة المع�ارف نق�ل ضمان وب�ية عملياته، عليھا تشتمل التي والمعالجات اإلف�ادة المرت�دَّ
 .المرفق موظفي إلى ،الخبرة من المستفادة الدروسالتعقيبات المتمثِّلة في من 

 تش��يل جوان�ب جمي�ع ف�ي المش�ّ�لين لت�دريب الخدم�ة ف�ي اإلدخ�ال فت�رة م�ن اديستف -٤-٨
 التش���يل إج��راءات ذل��� ف��ي بم��ا التش���يل، وث��ائق م��ن التحق��ق يش��كلو .وص��يانته المرف��ق

 التش��يلية، والشروط والحدود اإلدارية واإلجراءات الطوار� وإجراءات الصيانة وإجراءات
 .ھذه التدريب عملية من يتجزأ ال جزءاً 

 الع��املين إل��ى الخدم��ة ف��ي باإلدخ��ال المختص��ين الع��املين م��ن التس��ليم عملي��ة ت��دار -٥-٨
 واإلدخ�ال .والخب�رات المعارف ضياع عدم لضمان بالعناية، تتسم إدارة بالتش�يل المختصين

 لتط�وير ل��دارة وفرص�ة المرفق على للتعرف المشّ�لة للمنظمة فرصة أيضاً  ھو الخدمة في
  .اإليجابية والمواقف اإليجابي السلو� فيھا ابم األمان، ثقافة

لة المنظم�ة تكف�ل -٦-٨  الش��خص يك�ون أن الخدم��ة ف�ي اإلدخ�ال مراح��ل جمي�ع ف�ي المش���ِّ
 نق�ل وعن�د .واض�حاً  تحدي�داً  مح�ددين األم�ان ع�ن المس�ؤولة المنظم�ة أو األمان عن المسؤول

  .واضحاً  تحديداً  ؤوليةالمس نقل ترتيبات تحدد أخرى، إلى جھة من األمان عن المسؤولية

لة المنظم��ة تنش��ئ -٧-٨  برن��امج الس��تعراض) ١٥-٩ الفق��رة انظ��ر( أم��ان لجن��ة المش���ِّ
 إل��ى التقني��ة المش��ورة ولتق��ديم الخدم��ة ف��ي اإلدخ��ال اختب��ارات ونت��ائج الخدم��ة ف��ي اإلدخ��ال
لة المنظمة  .المش�ِّ

لةال والمنظم��ة الرقابي��ة الھيئ��ة ب��ين الوثي��ق االتص��ال عل��ى ي��داوم -٨-٨  عملي��ة ط��وال مش���ِّ
لة المنظمة تكفل الخصوص، وجه وعلى .الخدمة في اإلدخال  االختب�ارات نت�ائج إتاح�ة المش�ِّ
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 لك���ي ،الرقابي���ة للھيئ���ة ،االختب���ارات تل���� وتحل���يالت مباش���راً  اتص���االً  باألم���ان تتص���ل الت���ي
 .االقتضاء حسب وتقّرھا تستعرضھا

 ومراحله الخدمة في اإلدخال اختبارات

 حس���ب المراح���ل، تل���� تش���مل .مراح���ل إل���ى الخدم���ة ف���ي اإلدخ���ال برن���امج يقس���م -٩-٨
 ال��نظم واختب��ارات للمرف�ق، المتكامل��ة واالختب�ارات المنف��ردة، المع�دات اختب��ارات االقتض�اء،

 وج�ود م�ع أي( الس�اخنة والمعالج�ة) مشعة مادة وجود دون أي( الباردة بالمعالجة يتعلق فيما
 ).مشعة مادة

��تُ  -١٠-٨  منطق��ي، وبتسلس��ل وظيفي��ة مجموع��ات ف��ي الخدم��ة ف��ي اإلدخ��ال راتاختب��ا برتَّ
 .المعتزمة التش�يل جوانب جميع ،عملياً  بالقدر الممكن تشمل،و

د -١١-٨  بحي�� التص�ميم، عل�ى الت�يي�رات إلدخ�ال رس�مية إج�راءات المشّ�لة المنظمة تحدِّ
 .الممكنة �ثارھا وتقيَّم دقيقاً  تسجيالً  المرفق على تدخل التي الت�ييرات جميع تسجل

لة، المنظمة دتحدِّ  -١٢-٨  عن�دھا يتح�ول الت�ي النقط�ة الخدمة، في اإلدخال مرحلة في المش�ِّ
 بمرحلة خاصة تقييم عملية إلى التصميم بمرحلة خاصة تقييم عملية من التعديالت أمان تقييم

 .التش�يل

 الخدمة في اإلدخال وتقارير إجراءات

 واالس��تعراض للمراجع��ة وإج��راءات ت��دابير الخدم��ة ف��ي اإلدخ��ال برن��امج يش��مل -١٣-٨
 غاي��ات وأن الموض��وعة للخط��ة طبق��اً  أجري��ت االختب��ارات أن م��ن التأك��د بھ��دف والتحق��ق،
 خ��الل يكتش��ف قص��ور أو حي��ود أي لع��الج ترتيب��ات تتخ��ذَّ أيض��اً  .تمام��اً  تحقق��ت البرن��امج
 .الخدمة في اإلدخال اختبارات

 المرف��ق تع��ريض دون ولل��نظم، ومع��داتھا للمراف��ق فع��ال اختب��ار إج��راء يتطل��ب ق��د -١٤-٨
 الحاس��وبية المع��دات أو الب��رامج نظ��م ف��ي ُت��دخل أن الكام��ل، اإلش��عاعي أو الكيمي��ائي للتح��دي
لة المنظمة تكفل .الخدمة في باإلدخال خاصة مؤقتة ُمِعينات  رس�مية بسجالت االحتفاظ المش�ِّ

 االختب�ارات إكم�ال عن�د المعين�ات مي�عج إزال�ة لض�مان السجالت ھذه تستخدم .المعينات لھذه
 .النظام أو المرفق تش�يل بدء وقبل
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 اإلج��راءات تش��ملو .مكتوب��ة إلج��راءات طبق��اً  الخدم��ة ف��ي اإلدخ��ال أنش��طة ت��ؤدى -١٥-٨
 المطلوب��ة األم��ان وترتيب��ات نجاحھ��ا، ومع��ايير منھ��ا المتوقع��ة والنت��ائج االختب��ارات أغ��راض

 الخاص�����ة والتعليم�����ات الالزم����ة، المس�����بقة روطوالش����� واالحتياط����ات االختب�����ارات، أثن����اء
 .باالختبارات

 وإش�را� إخط�ار عن�دھا ي�تم إجباري إيقاف نقاط االقتضاء، عند اإلجراءات، تشمل -١٦-٨
  .الرقابية والھيئة والصانعين الخارجية والھيئات) ١٥-٩ الفقرة انظر( األمان لجنة

 ومع�ايير منھ�ا المتوقعة والنتائج لھاوتسلس االختبارات ھذه نطاق تتناول تقارير تعد -١٧-٨
 :يل�ي م�ا على االختبار تقرير يشتملو .التفصيل من مالئم وبقدر اإلدارة لنظام وفقاً  نجاحھا،
 وتقي�يم وتحليالتھ�ا� جمع�ت التي للبيانات وملخص االختبار� ونتائج االختبار لبرنامج وصف
 الحي��ود ح��االت وتحدي��د الختب��ار�ا نج��اح بش��أن وبي��ان القب��ول، بمع��ايير مقارنتھ��ا م��ع للنت��ائج
 .اإلجراءات تل� ومبررات تصحيحية إجراءات وأي القصور� وأوجه

 باإلدخ�ال الخاص�ة االختب�ارات جمي�ع نت�ائج الرقابي�ة والھيئ�ة المشّ�لة للمنظمة تتاح -١٨-٨
لة المنظم�ة في فرد أجراھا قد أكان سواء الخدمة، في  بھ�ا يح�تفظو الص�انعين، أح�د أو المش��ِّ

  .للمرفق التش�يلي العمر لطوا

  المرفق تشغيل  -٩

 الخلفيَّة

 م��ن اإلخ��راج مرحل��ة إل��ى التص��ميم مرحل��ة م��ن مش��تركة متطلب��ات ٤ القس��ميق��ّرر   -١-٩
 بالمس�ائل الخاص�ة المتطلب�ات والس�يما التش��يل،عل�ى  أيض�اً  المتطلب�ات ھذه وتنطبق .الخدمة

 .األمان وثقافة التنظيمية

 المح���ددة المتطلب���ات ويق���رر األم���ان، وثقاف���ة التنظيمي���ة ائلبالمس��� ٩ القس���م يتعل���ق -٢-٩
  .بالتش�يل الخاصة
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 التشغيل أ�ناء العامة المتطلبات

لة المنظمة ھيكل  ومسؤولياتھا المشغِّ

لة المنظمة عاتق على تقع -٣-٩  .التش��يل أثن�اء المرفق أمان عن العامة المسؤولية المش�ِّ
لة المنظمة تنشئو ج�راء إل الالزم�ة األساس�ية البن�ى وفرتِّ�و للمرفق مالئماً  رياً إدا ھيكالً  المش�ِّ
  .على نحو مأمون لعملياتا

لة المنظمة تكفل -٤-٩  تش��يل بأم�ان المتعلق�ة الص�لة ذات للوظ�ائف الكافية الت�طية المش�ِّ
 نظ�ام وتطبي�ق الحرجي�ة، وأم�ان اإلش�عاعات، م�ن والوقاي�ة الص�يانة، مثل المرفق، واستخدام

 الص���ناعي األم���ان اعتبارھ���ا ف���ي تض���عو الص���لة، ذات الداعم���ة األنش���طة ائروس��� اإلدارة
  .والكيميائي

لة المنظمة تكون -٥-٩  ف�ي ت�يي�ر ب�أي المتعلق�ة األم�ان جوان�ب جمي�ع ع�ن مسؤولة المش�ِّ
ال  .إدارت��ه أو اس��تخدامه أو في�ه المتخ��ذة الترتيب�ات أو المرف��ق مراقب��ة ف�ي أو المرف��ق تص�ميم
ض  .يةالمسؤول ھذه تفوَّ

 الترابط ترتيبات

لة المنظم��ة تكف��ل -٦-٩  ب��ين باألم��ان الص��لة ذات الت��رابط لجوان��ب االعتب��ار إي��الء المش���ِّ
د .الموقع نفس في الموجودة المرافق  ط�رق وتنش�أ واض�حاً  تحدي�داً  الحدودية المسؤوليات تحدَّ
 .فعالة اتصال

 مكرس��ة منظم��ة ولي��ة،الد والمع��ايير الوطني��ة لل��وائح ووفق��اً  االقتض��اء حس��ب تنش��أ، -٧-٩
 .محددة قواعد العمليات لتل� توضعو الموقع، داخل النقل لعمليات

 وتدريبھم العاملين تأھيل

 يس�ند م�ا م�ع متناس�بة ال�دنيا الم�ؤھالت ھ�ذه تك�ونو للع�املين ال�دنيا المؤھالت دتحدَّ  -٨-٩
 م��ع متناس��باً  المرف��ق ف��ي الع��املين ت��دريب يك��ونو .وظيفيت��ين وس��لطة مس��ؤولية م��ن إل��يھم

 ي��نظمو .باألم��ان الص��لة ذات وأنش��طتھم وس��لطاتھم، إل��يھم، المس��ندة الوظيفي��ة المس��ؤوليات
 والتوجيه التخطيط تيسير بھدف ويدار بالموظفين يزودو المرفق في للعاملين تدريبي برنامج
 ومس�تنداً  مت�درجاً  المق�دم الت�دريب يك�ونو .التدريب أھداف تحقيق أجل من والمراقبة والتقييم

 .بالكفاءة خاص طارإ إلى
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 يش��ملو .وت��أھيلھم ت��دريبھم س��بق ال��ذين الع��املين ت��دريب إع��ادة الت��دريب يتض��من -٩-٩
 لھ�ا� الت�دريب يل�زم الت�ي الوظيفي�ة المج�االت وتحدي�د تحليل :التالية الجوانب التدريب برنامج

 متعلُّ� وتقي�يم األھ�داف� ذل�� ف�ي بم�ا الت�دريب، أساس وتطوير للمناصب� التدريب ومتطلبات
 .التدريب لفعالية النظامي والتقييم العمل� أثناء التدريب وتوفير المتدربين�

 انظ�ر( الط�وار� إج�راءات ذل� في بما للمرفق، التش�يلية األحوال التدريب يتناول -١٠-٩
 للمرف��ق ك��افٍ  فھ��م للمش��ّ�لين يكف��ل أن يت��وفر) م��ن ھ��ذا المنش��ور ٦٧-٩إل��ى  ٦٢-٩الفق��رات 
د .أمانه ولسمات   .المرفق تش�يل جوانب كل في ل�مان الرئيسية األھمية على ويشدَّ

 حال�ة ف�ي الحرائق مكافحة فيحاسمة  أھمية االستجابة تست�رقه الذي للزمن أن بما -١١-٩
ب انفجار أو حريق وقوع ، الحرائ�ق مكافح�ة عل�ى ومنتظم�اً  س�ليماً  تدريباً  التش�يل فريق، يدرَّ

 .بانتظام وتمارين تدريبات جرىتُ و

 تدخالً  تتطلب قد التي اإلشعاعية للمخاطر خاصة عناية تولى بالتدريب، يتعلق فيما -١٢-٩
  .يؤدونھا التي باألنشطة المرتبطة بالمخاطر العاملين توعية وتتم .يدوياً 

 .تأخير دون التدريب برنامج في المرفق على المدخلة التعديالت تنعكس -١٣-٩

 بالعاملين للتزويد األدنى الحد

لة المنظم���ة ددتح��� -١٤-٩  التقني���ة للمج���االت بالع���املين للتزوي���د ال���دنيا المس���تويات المش����ِّ
 الفاص�لة الفت�رات ذل� في بما التش�يلية، األحوال في المرفق أمان لضمان الالزمة والوظيفية

 والمنظم��ات المش��اركين باألش��خاص يتعل��ق فيم��ا الح��واد�، ظ��روف وف��ي الحم��الت، ب��ين
  .ر�الطوا خطة تنفيذ في المشاركة

 األمان لجنة

لة المنظمة تنشئ -١٥-٩  إدارة إل�ى المش�ورة لتق�ديم أكث�ر أو واح�دة داخلية أمان لجنة المش�ِّ
لة المنظمة  .وتعديل�ه وتش��يله الخدم�ة في المرفق بإدخال المتصلة األمان مسائل بشأن المش�ِّ

 ق��ديملت والخب��رات المع��ارف م��ن ال��الزم الواس��ع النط��اق عض��ويتھا ف��ي اللج��ان ھ��ذه تض��مو
 العملية عن المسؤولة اإلدارة عن الالزم، بالقدر مستقلة، العضوية تكونو .المالئمة المشورة

  .باألمان المتعلقة المسألة تطرح والتي
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ة من  التشغيلية الخبرة اإلفادة المرتدَّ

ة الوق���ائع ع���نالمتاح���ة  التقني���ة المعلوم���ات لتحلي���ل ت���دابير تتخ���ذ -١٦-٩  والحادث���ات الش���اذَّ
اإلف�ادة المرت�دة  عل�ى الحص�ول ب�ي�ة مماثلة، مرافق في أو المرفق في وقعت التي �والحواد

 .إذا لزم األمر وقائية إجراءات اتخاذب�ية و الخبرة من المستفادة الدروس من

 الو�ا�ق إدارة

لة المنظمة تحتفظ -١٧-٩ ث�ة كامل�ة بمجموع�ة المش�ِّ  ذل�� ف�ي بم�ا األم�ان، وث�ائق م�ن ومحدَّ
 م�ن األص�ل طب�ق نس�خ وتخ�زن .الع�املون يستخدمھا أن تكفلو إجراءاته،و الترخيص وثائق

 .المالئم النحو على وتحفظ منفصل مكان في الجوھرية الوثائق

لة المنظم�ة تتخذ -١٨-٩  األھمي�ة ذات والتق�ارير الس�جالت ومراقب�ة إلنت�اج ترتيب�ات المش��ِّ
 :ذل� في بما الخدمة، من واإلخراج التش�يل لمرحلتي ل�مان

 الترخيص� وثائق على المدخلة التنقيحات من الكاملة المجموعة  )(أ

 الدورية� األمان استعراضات  (ب)

 الخدمة� في اإلدخال وثائق  (ج)

 التش�يل� وتعليمات اإلجراءات  (د)

 عنھا� والبيانات التعديالت تاريخ  (ھـ)

 للمرفق� التش�يلية البيانات  (و)

 والتفتيش� والمراقبة تبارواالخ الصيانة من المستمدة البيانات  (ز)

 والحادثات� األحدا� عن التقارير  (ح)

 الشخصي� الرصد بيانات ذل� في بما اإلشعاعات، من الوقاية بيانات  (ط)

 �األخرى المشعة الموادو المواد النووية وعمليات تحري� كميات عن البيانات  (ي)

 الدوافق� تصريفات سجالت  (�)

 ونقلھا� ةالمشع النفايات تخزين سجالت  (ل)

 البيئي� الرصد نتائج  (م)

 .المرفق أماكن من كل في تؤدى التي الرئيسية العمل أنشطة سجالت  (ن)

 التنظيمية التغييرات مراقبة

لة المنظم�ة تضع -١٩-٩  المدخل�ة الت�يي�رات وض�عتُ  أن لض�مان ترتيب�ات قي�د العم�ل المش��ِّ
 إجراءات أي وعلى األمان على لةالمحتم �ثارھا حي� من االعتبار في التنظيمي الھيكل على

 .االقتضاء حسب العواقب، من للتخفيف الزمة
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 الرقابية الھي�ة مع االتصاالت

لة المنظم��ة تض��ع -٢٠-٩  إج��راءات الوطني��ة، والممارس��ات للمتطلب��ات وفق��اً  وتنف��ذ، المش���ِّ
 حال�ة وف�ي ل�م�ان، كبي�رة أھمي�ة ذات بتعديالت المتعلقة باالقتراحات التنظيمية الھيئة إلبال�
 ).١٦-٩ الفقرة انظر( حواد� ظروف أو منتظرة تش�يلية وقائع حدو�

 بالتشغيل الخاصة المحددة المتطلبات

 التشغيل تعليمات

 .المرفق تش�يل بدء قبل التش�يلية والشروط الحدود عدتُ  -٢١-٩

لة المنظم��ة تض��ع -٢٢-٩  والجھ��ة المص��ممة الجھ��ة م��ع بالتع��اون ،التش���يل تعليم��ات المش���ِّ
 تب��ين .العملي��ات ب��دء قب��ل باألم��ان المتص��لة التش���يل تعليم��ات ع��دتُ  .األم��ر ل��زم إذا لص��انعةا

 واالختب�ار الفح�ص عملي�ات جمي�ع ذل�� ف�ي بم�ا التش��يل، طرائ�ق بوضوح التش�يل تعليمات
 ٩-٢الفقرات  انظر( التش�يلية والشروط للحدود االمتثال لضمان الالزمة والتفتيش والمعايرة

 ).١٥-٢إلى 

 واإلج�راءات التعليم�ات بھا تتسم التي ل�مان الخاصة باألھمية المشّ�لين توعية تتم -٢٣-٩
 الخاص��ة المتطلب��ات بھ��ا تتس��م والت��ي التش���يلية، والش��روط للح��دود االمتث��ال لض��مان الالزم��ة
 .لھا الدقيق باالمتثال

 يھ���اعل االط���الع يت���احو دوري���اً  التش����يل وإج���راءات تعليم���ات ُتس���تعرض وُتح���دَّ� -٢٤-٩
 .االقتضاء حسب للمستخدمين

ذ -٢٥-٩  وإج�راء التش��يل تعليم�ات م�ن الھام�ة الحي�ود ح�االت اس�تبانة لكفال�ة ترتيب�ات ُتتخَّ
 تتض�منو .تكراره لمنع المالئمة اإلجراءات ُتتخذ الحيود، سبب بشأن االقتضاء، عند تحقيق،

 ش��رط أو ح��د انتھ��ا� إل��ى الحي��ود ح��االت أدت إذا الرقابي��ة الھيئ��ة إخط��ار اإلج��راءات تل���
 .تش�يلي

 ح�دو� بع�د مأمون�ة تش��يلية حال�ة إل�ى المرفق إيصال على التش�يل تعليمات تنص -٢٦-٩
 .المرفق إغالق يتطلب قد الذي األمر منتظرة، تش�يلية واقعة

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٤٠ 

ي���تم و مالئم���ة تعليم���ات ُتع���دَّ  القائم���ة، التعليم���ات تتناول���ه ال لنش���اط التخط���يط عن���د -٢٧-٩
 عل�ى إض�افي ت�دريب وي�وفر .النش�اط بدء قبل الالزمة للموافقة اضعةخ تكونو استعراضھا،

 .ذوي الصلة بالتش�يل المختصين للعاملين التعليمات

 الدورية والتفتيش االختبار وعمليات والمعايرة، الصيانة،

 تك�ون أن لض�مان الدورية والتفتيش االختبار وعمليات والمعايرة بالصيانة يضطلع -٢٨-٩
 م��ن للقص��د وفق��اً  وظائفھ��ا أداء عل��ى ق��ادرة ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات وال��نظم الھياك��ل
 الوقائي�ة اإلج�راءات‘ الص�يانة’ مص�طلح يشمل السياق، ھذا وفي .األمان ولمتطلبات التصميم

 المعدات على الدورية االختبار وعمليات والمعايرة الصيانة أيضاً جرى وتُ  .معاً  والتصحيحية
  .الموقع لداخل وار�الط خطة لتنفيذ الالزمة

 وفق��اً  الدوري��ة والتفت��يش االختب��ار وعملي��ات والمع��ايرة الص��يانة أعم��ال ك��ل ؤدىُت�� -٢٩-٩
 المنظم�ة ع�دّ تُ  المرف�ق، تش��يل ب�دء وقب�ل .عليھ�ا وموافق مكتوبة إجراءات إلى يستند لبرنامج
لة  وال��نظم ك��لللھيا الدوري��ة والتفت��يش االختب��ار وعملي��ات والمع��ايرة الص��يانة ب��رامج المش���ِّ

دو .الب��رامج تل��� عل��ى الموافق��ة عل��ى وتحص��ل ل�م��ان األھمي��ة ذات والمكون��ات  تل��� تح��دِّ
 العادي النسق السترداد تتحسبو للمرفق العادية التش�يلية الحالة عن ت�يرات أي اإلجراءات

 الص��يانة ألعم��ال اإلدارة، لنظ��ام وفق��اً  عم��ل، تص��اريحل نظ��ام يس��تخدمو .النش��اط إكم��ال عن��د
 بع�د إال الع�ادي التش��يل بمع�اودة يس�مح الو .الدوري�ة والتفت�يش االختبار وعمليات ايرةوالمع

 .الصيانة تقييم نتائج على وافق قد الصيانة أعمال تنسيق عن المسؤول الشخص يكون أن

 والنظم للھياكل الدورية والتفتيش االختبار وعمليات والمعايرة الصيانة تواتر يكون -٣٠-٩
 .المرفق ترخيص لوثائق وفقاً  ل�مان األھمية ذات والمكونات

د -٣١-٩  وعملي���ات والمع���ايرة الص���يانة ألغ���راض المس���تخدمة والمف���ردات المع���دات ُتح���دَّ
 .السليم النحو على استخدامھا لضمان وتراقب الدورية والتفتيش االختبار

 .والتفتيش واالختبار الصيانة نتائج وتقيمَّ  سجلتُ  -٣٢-٩

 االختبار وعمليات والمعايرة الصيانة برامج منتظمة فاصلة فترات على ستعرضتُ  -٣٣-٩
 .الخبرة من المستفادة الدروس فيھا تدرج لكي الدورية والتفتيش

 أو للص�يانة واإلع�داد وال�س�ل التلو� إزالة مثل فرعية لعمليات خاصة عناية تولى -٣٤-٩
  .العمليات بتل� امالقي ثناءأ المرافق في تحد� عديدة وقائع ھنا� ألن لالختبار،
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 التعديالت مراقبة

لة المنظمة تضع -٣٥-٩  ت�يي�رات إدخ�ال إل�ى الرامي�ة اقتراحاتھ�ا بھ�ا تخض�ع عملي�ة المش�ِّ
 التقي�يم م�ن لدرج�ة اإلدارة أو المراقب�ة أو التلق�يم مواد خاصيات أو المعدات أو التصميم على

 للتع�ديالت نطاق�اً  واألوس�ع المباش�رة العواق�ب تن�ال لكي ل�مان، الت�يير أھمية تالئم والتدقيق
 اس�تعراض إج�راء العملي�ة تش�ملو ].١٥-٩ الفق�رة انظر األمان، لجنة جانب من( وافياً  تقييماً 

 المرافق أحد على إدخاله المتوخى الت�يير أو التعديل يؤثر ال أن كفالة ب�ية الممكنة، للعواقب
  .له المجاورة أو بالمرفق المرتبطة مرافقلل األمان أو التش�يلية الصالحية على ضاراً  تأثيراً 

 التشغيل أ�ناء اإلشعاعات من الوقاية

 بي����نھم وم����ن بالتش�����يل، المختص����ين الع����املين بوقاي����ة الخاص����ة الت����دابير تك����ون -٣٦-٩
 الرقابي��ة الھيئ��ة لمتطلب��ات ممتثل��ة ل�ش��عاعات التع��رض م��ن الجمھ��ور، وأف��راد المتعاق��دون،

  ].١٢[ رجعالم في المقررة للمتطلباتكذل� و

 :بحي� التش�يلية، األحوال لجميع بالنسبة اإلشعاعات، من الوقاية تدابير تكون -٣٧-٩

 الرقابية� الحدود من أدنى التعرض حاالت إبقاء تكفل  (أ)

 .اإلشعاعات من للوقاية األمثل المستوى تحقيق  (ب)

 اإلشعاعات من الوقاية برنامج

لة المنظمة ُتنِشئ -٣٨-٩  تخط�يط ض�مان ب�ي�ة اإلش�عاعات م�ن للوقاية رنامجاً ب وتنفذ المش�ِّ
 تك�ونو .ل�ش�عاعات التع�رض احتم�ال عل�ى المنطوية األنشطة جميع ورصد وتنفيذ ومراقبة
 اإلداري النظ���ام م���ع متوافق���ة اإلش���عاعات م���ن بالوقاي���ة المتص���لة واألنش���طة الوث���ائق جمي���ع

 ).٤ القسمانظر ( للمنظمة المتكامل

 :يلي بما الخاصة والترتيبات المسؤوليات اإلشعاعات من يةالوقا برنامج يحدد -٣٩-٩

 وتنبي��ه وخارج��ه الموق��ع داخ��ل التل��و� ومس��تويات اإلش��عاعات مس��تويات رص��د  (أ)
ة أي إلى المشّ�لين  �حاالت شاذَّ

 عملي�ات تس�ببھا الت�ي ل�شعاعات الموقع في الموجودين األشخاص تعرض مراقبة  (ب)
 المرفق�

 الموقع� خارج عاعاتل�ش التعرض مراقبة  (ج)

 الموقع� داخل للطوار� للتصدي المرفق، يشكلھا التي للمخاطر وفقاً  اإلعداد،  (د)

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٤٢ 

 وخارجه� الموقع داخل المشعة المواد نقل مراقبة  (ھـ)

 تنفي��ذ ع��ن فردي��ة مس��ؤولية مس��ؤولين بالتش���يل المختص��ين الع��املين جمي��ع يك��ون -٤٠-٩
 ف�ي عليھ�ا منص�وص ھ�ي كم�ا عملھ�م، أثن�اء اتل�ش�عاع التع�رض بمراقب�ة الخاصة التدابير
 .اإلشعاعات من الوقاية برنامج

لة المنظمة تدير -٤١-٩ لوقاي�ة الع�املين  األمث�ل الوض�ع تحقي�ق تكفل بطريقة المرفق المش�ِّ
 الخ�ارجي للتع�رض التص�دي يجري التش�يل، أثناء .والداخلي الخارجي لتعرضا من حاالت
 القواع��د ب��ين مالئ��م ت��وازن إيج��اد م��ع للوقاي��ة، األمث��ل س��توىالم تحقي��ق لمب��دأ وفق��اً  وال��داخلي

 :يلي بما المتعلقة والممارسات

 تلوثھا� وإزالة والمناطق المعدات تھيئة  (أ)

 والتعديالت� الصيانة  (ب)

 .التش�يل  (ج)

 منخفض مستوى عند اإلشعاعية العواقب ُتبقى المحتملة، الحواد� لظروف بالنسبة -٤٢-٩
 عليھ�ا المنص�وص والت�دابير للح�واد�، التصدي وإجراءات الھندسية، اناألم سمات بواسطة

 .الطوار� خطة في

 والش�روط بالحدود اإلشعاعات من الوقاية برنامج من المستمدة الرصد نتائج تقارن -٤٣-٩
 أھداف سنة كل تحدد ذل�، على وعالوة .االقتضاء عند تصحيحية إجراءات وتتخذ التش�يلية

 حي��ود ح��االت أي بش��أن تحقي��ق يج��رىو األھ��داف بھ��ذه النت��ائج تق��ارنو .الس��نوية للجرع��ات
  .عنھا

 اإلشعاعات من بالوقاية المختصون العاملون

 اإلش�عاعات، من بالوقاية معني فريق إنشاء اإلشعاعات من الوقاية برنامج يتضمن -٤٤-٩
لة، المنظمة داخل  الكفاءة ديھمل تكون مؤھلين اإلشعاعات من وقاية مسؤولي تعيين مع المش�ِّ

 المرف��ق لتص��ميم اإلش��عاعية بالجوان��ب ومعرف��ة اإلش��عاعات م��ن الوقاي��ة ش��ؤون ف��ي التقني��ة
 .ومخاطره وتش�يله

م -٤٥-٩  بالتش��يل، المختص�ين الع�املين إل�ى المش�ورة اإلش�عاعات م�ن الوقاية مسؤولو ُيقدِّ
 المش���لة منظم��ةال داخ��ل الموج��ودة اإلداري��ة بالمس��تويات االتص��ال المس��ؤولين لھ��ؤالء يت��احو

 .وإنفاذھا التش�يلية اإلجراءات وضع سلطة لديھا والتي
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 المھني التعرضحاالت  مراقبة

 يمك�ن ال�ذين بالتش��يل المختص�ين الع�املين جميع لھا يتعرض التي الجرعات تقاس -٤٦-٩
 م���ن الوقاي���ة ألغ���راض أھمي���ة ذات ُتع���دُّ  مس���تويات عن���د ل�ش���عاعات مھني���اً  يتعرض���وا أن

 ووفق�اً  الرقابي�ة الھيئ�ة تش�ترطه ال�ذي النح�و عل�ى وتق�ّيم، الجرع�ات ھ�ذه تس�جلو اإلش�عاعات
 ھيئ�ة أي أو الرقابي�ة وللھيئة ل�شعاعات يتعرضون لمن السجالت ھذه تتاحو ].١٢[ للمرجع
 بھ�ا يقض�ي الت�ي للمدة السجالت بھذه لالحتفاظ ترتيبات وتتخذ .الرقابية الھيئة تسميھا أخرى

 .الوطني التشريع

 التلوث بةمراق

��و .عملي��اً  الممك��ن بالق��در إل��ى أدن��ى ح��دّ  يقل��لو المش��ع التل��و� انتش��ار يراق��ب -٤٧-٩  ديقيَّ
 الع��املين تع��رض إل��ى التل��و� مس��تويات فيھ��ا ت��ؤدي أن يمك��ن الت��ي المن��اطق إل��ى ال��دخول
 ]).١٢[ لمرجعا انظر( الخطر مع متناسباً  المطبق المراقبة مستوى يكونو عالية، لجرعات

 واقي�ة بمعدات تعرض، احتمال يوجد حيثما العاملون، يزود الخصوص، وجهعلى  -٤٨-٩
  .لھا يتعرضوا أن يمكن التي المخاطر من لحمايتھم شخصية

 التشغيل أ�ناء الحرجية في التحكم

 .حرجية حاد� وقوع تمنع بطريقة انشطارية بمواد المتعلقة العمليات جميع ؤدىتُ  -٤٩-٩

 إلج�راءات بھ�ا ص�لة ذا النووي�ة الحرجي�ة أم�ان يك�ون يالت� العملي�ات جميع تخضع -٥٠-٩
د .مكتوب��ة  فيھ��ا، ال��تحكم اإلج��راءات م��ن يقص��د الت��ي الب��ارامترات جمي��ع اإلج��راءات تح��دِّ

 .بھا الوفاء يلزم التي والمعايير

 اإلج��راءات ع��ن الحي��ود ح�االت م��ن النووي��ة الحرجي��ة أم�ان يم��س بم��ا اإلدارة تبل�� -٥١-٩
 الرقابي�ة الھيئ�ة تبل�� .ت�أخير دون فيھ�ا يحق�ق العمليات، ظروف في ةالمنتظر غير والت�يرات

 .والت�يرات الحاالت ھذه تكرار لمنع إجراءات وُتتَّخذ .أيضاً بذل� 

 الحرجيةب ن المعنيونموظفوال

لة، المنظمة تعين -٥٢-٩ لين يعن�ونموظفي ،عند االقتضاء المش�ِّ  نووي�ةال حرجي�ةبال ين مؤھَّ
 والرم��وز األم��ان مع��ايير م��ن بھ��ا ي��رتبط وم��ا النووي��ة الحرجي��ة ءبفيزي��ا عليم��ينيكون��ون 
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 ال�الزم، بالق�در مس�تقلة، الوظيفة ھذه تكونو .المرفق بعمليات وملمين الفضلى، والممارسات
  .العمليات إدارة عن

 الع��املين� ت��دريب أج��ل م��ن المس��اعدة النووي��ة الحرجي��ةب يق��دم الموظف��ون المعني��ون -٥٣-٩
 ويفحص�ون التش��يلية� اإلج�راءات وض�ع أج�ل م�ن التقني�ة والخب�رة تقن�يال اإلرشاد قدمونيو

 ]).٢١، ٢٠[ ينالمرجع انظر( الحرجية في التحكم تتطلب قد التي العمليات جميع نويعتمدو

 التشغيل أ�ناء والدوافق المشعة النفايات في التصرف

 المش�عة النفاي�ات تولي�د ف�ي ال�تحكم ،عملي�اً  الممك�ن بالق�در ي�تم، بحي�� المرف�ق يدار -٥٤-٩
 منخفض�ة البيئة إلى المشعة االنبعاثات تكون أن لضمان ،تقليله إلى أدنى حدّ و أنواعھا بجميع
 تيسيرلو منھا، والتخلص النفايات مناولة يسيرلتو معقول، نحو على تحقيقه يمكن الذي بالقدر
  .الخدمة من المرفق إخراج

 من�ه وس�حبھا المرف�ق، داخل وال�ازية لةوالسائ الصلبة النفايات في التصرف يكون -٥٥-٩
 ].٢[ المرجع في المقررة للمتطلبات مستوفياً  النھاية، في

 وال��دوافق المش��عة والنفاي��ات بال��دوافق المتعلق��ة األنش��طة جمي��ع ُتج��رى أع��م، بص��فة -٥٦-٩
 لسياس��ة وفق��اً ) التل��و� إزال��ة أنش��طة م��ن الناش��ئة تل��� فيھ��ا بم��ا( الخط��رة الكيميائي��ة والنفاي��ات

  .الرقابية وللمتطلبات اإلدارة لنظام ووفقاً  النفايات في للتصرف تكاملةم

 م�ن التفاصيل تدونو الخطرة الكيميائية والدوافق المشعة الدوافق تصريفات ترصد -٥٧-٩
 الھيئ��ة إل��ى دوري��اً  التفاص��يل تبل��� .المنطبق��ة الرقابي��ة للمتطلب��ات االمتث��ال م��ن التحق��ق أج��ل

 .المتطلباتھ وفقاً  الرقابية

 التشغيل أ�ناء والكيميا�ي الصناعي األمان إدارة

 العاملين على أو الجمھور على الخطر درجة تكون أن يمكن المرفق، بطبيعة رھناً  -٥٨-٩
 أق�ل أو النووي�ة الم�واد تش�كلھا الت�ي تل� من أكبر والصناعية الكيميائية المخاطر تشكلھا التي
 األم��ان خب��رات عل��ى االقتض��اء، حس��ب ،تحص��ل أن المش��ّ�لة المنظم��ة بوس��ع يك��ونو .منھ��ا

 الكيميائي��ة المخ��اطر م��ن األدن��ى الح��د إل��ى للتقلي��ل ترتيب��ات تتخ��ذو الص��دد، ھ��ذا ف��ي الالزم��ة
 .والبيئة والعاملين الجمھور على والصناعية
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لة المنظم��ة تتخ��ذ -٥٩-٩  تحلي��ل إل��ى اس��تناداً  الحرائ��ق، م��ن األم��ان لكفال��ة ترتيب��ات المش���ِّ
� تستعرضو الحرائق، من ل�مان  ھ�ذه تش�مل .االقتض�اء حسب ،دورياً  الترتيبات ھذه وُتحدَّ

) فص�لھا( االش�تعال ومص�ادر) منھ�ا الح�د( لالحت�راق القابل�ة المواد مراقبة :يلي ما الترتيبات
 م��ن األم��ان تحلي��ل عل��ى المدخل��ة للتع��ديالت المحتمل��ة اآلث��ار وتقي��يم الت��رخيص� لوث��ائق وفق��اً 

 الحرائ�ق� م�ن الوقاي�ة ت�دابيروتفت�يش  واختبار وصيانة الحرائق� من الوقاية نظم أو الحرائق
 .المرفق في العاملين وتدريب �يدوياً  الحرائق مكافحة على قدرة وإنشاء

 :الخصوص وجه وعلى -٦٠-٩

 ال��ازات ترّك�زات تك�ون أن كفالة أجل من رصدعملية و مكتوبة إجراءات تستخدم  (أ)
 للقابلي�ة األدن�ى المناظر الحد من أقل الھواء في) الھيدروجين مثالً ( لاللتھاب القابلة

 .كافٍ  ھامش وجود مع الھواء، في لاللتھاب

 .ومنتظماً  سليماً  تدريباً  التش�يل فريق يدّرب  (ب)

 .بانتظام ُتجرى تدريبات  (ج)

 م��ن األم��ان بش��أن تقليدي��ة ش��واغل م��ن ص��ناعية منش��أة ب��أي ي��رتبط م��ا جان��ب إل��ى -٦١-٩
 يخ�ص فيم�ا م�ثالً ( الحرائ�ق م�ن األم�ان مس�ائل م�ن النووي�ة ب�المواد قيتعل� م�ا يق�يم الحرائق،

 ).اليورانيوم معدن

 للطوارئ التأھب

لة المنظمة تضع -٦٢-٩  الت�ي المحتمل�ة للمخ�اطر االعتب�ار إي�الء م�ع ط�وار�، خطة المش�ِّ
 الط�وار�، ح�االت ف�ي مس�ؤوليات ل�ديھا الت�ي األخ�رى الھيئات مع بالتنسيق المرفق، يشكلھا

 إدارة ع�ن المس�ؤوليات تس�ندو �ال�الزم التنظيم�ي الھيك�ل تض�عو �العمومية السلطات فيھا بما
 للط�وار� للتأھ�ب ب�التخطيط الخاص�ة المتطلب�ات] ٣[ المرج�ع ف�ي وتقرر .للطوار� التصدي

 .لھا والتصدي

لة المنظمة تعدھا التي الطوار� خطة تشمل -٦٣-٩  :يلي ما المش�ِّ

 داخ�ل تج�ري الت�ي األنشطة توجيه عن مسؤولين ونونسيك الذين األشخاص تسمية  (أ)
 الموقع� خارج الموجودة المنظمات مع االتصال كفالة وعن الموقع

 العاملين� بتدريب الخاصة المتطلبات  (ب)

 المنتظرة� وعواقبھا للحواد� وصف االقتضاء وعند الممكنة، بالحواد� قائمة  (ج)
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 حال���ة إع���الن لھ���ا، وفق���اً  يج���ب ت���يال والمع���ايير ظلھ���ا، ف���ي يج���ب الت���ي الظ���روف  (د)
 األش�خاص إل�ى المسندة الوظيفية المھام أو/و الوظائف بمسميات وقائمة الطوار�،
 الع���املين لتنبي���ه المناس���بة للوس���ائل وبي���ان الط���وار�، حال���ة إع���الن لھ���م المخ���ول

 العامة� والسلطات بالتصدي المختصين

 يتعل�ق فيم�ا( وخارج�ه الموق�ع داخ�ل اإلش�عاعية الظ�روف بتقي�يم الخاصة الترتيبات  (ھـ)
 �)الھواء عينات أخذ وبواسطة والتربة والنباتات بالمياه

 ل�ش��عاعات األش��خاص تع��رض م��ن األدن��ى الح��د إل��ى التقلي��ل إل��ى الرامي��ة الت��دابير  (و)
 للمصابين� الطبي العالج ضمان وإلى

 م�ن الح�د بھ�دف الموق�ع داخ�ل اتخاذھ�ا يل�زم الت�ي واإلج�راءات المرف�ق حال�ة تقييم  (ز)
 التلو�� وانتشار المشعة االنبعاثات نطاق امتداد

 الصلة� ذات واإلجراءات للمرافق وصف ذل� في بما واالتصاالت، القيادة تسلسل  (ح)

 محددة� أماكن في لالستعمال جاھزة حفظھا يلزم التي الطوار� ألجھزة جرد قائمة  (ط)

 وھيئات� أشخاص من الخطة ذتنفي في يشار� من يتخذھا أن يلزم التي اإلجراءات  (ي)

 .الطوار� حالة انتھاء إعالن ترتيبات  (�)

 ط��وار�ال لح��االت للتص��دي ترتيب��ات االقتض��اء، حس��ب الط��وار�، خط��ة تش��مل -٦٤-٩
 مقت�رن حري�ق ح�دو� مث�ل اإلش�عاعية، وغي�ر اإلش�عاعية المخ�اطر من خليط على المنطوية

 مقترن��ة خانق��ة أوو/ س��امة ازاتغ�� وج��ود أو التل��و�، أو اإلش��عاعات م��ن معتب��رة بمس��تويات
 .المحددة الموقع لظروف االعتبار إيالء مع تلو�، وأ بإشعاعات

 الموق��ع داخ��ل الموج��ودين األش��خاص جمي��ع إلب��ال� وس��يلة الط��وار� خط��ة تش��مل -٦٥-٩
 .الطوار� حاالت في اتخاذھا يلزم التي باإلجراءات

إط�ار  ف�ي ُتختب�رو االقتضاء، حسب ،الرقابية الھيئة تخضع خطة الطوار� لموافقة -٦٦-٩
 مناس�بة، زمني�ة فت�رات عل�ى ذل��، بعد جرىتُ و .المرفق ضمن مشعة مواد إدخال قبل تمرين
ق .التمارين تل� بعض الرقابية الھيئة تراقبو الطوار�، خطة على تمارين  ھ�ذه بعض وُتنسَّ

 فيھ�ا يش�ار�و االقتض�اء، حس�ب والوطنية، واإلقليمية المحلية التصدي منظمات مع التمارين
 ض�وء ف�ي لتح�دي�لو لالس�تعراض الخط�ط تخض�عو .المعني�ة المنظمات من ممكن عدد أكبر

 .المكتسبة الخبرة

 تس�تخدم الت�ي االتص�االت ونظم والوثائق والمعدات واألدوات األجھزة يحافظ على -٦٧-٩
 غي�ر م�ن تجع�ل بطريق�ة متاح�ة تبق�ى جي�دة، تش�يلية حالة في للطوار� التصدي عمليات في

  .مفترضةال حواد�ال وقوع جراء توفُّرھا يتعذر أن أو تتضرر أن المحتمل
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 األمان من التحقق

 الدوري األمان استعراض

لة المنظم��ة ج��ريتُ  -٦٨-٩  فت��رات عل��ى المرف��ق ألم��ان نظامي��ة تقي��يم إع��ادة عملي��ة المش���ِّ
 ع�ن الناجمة ميةالتراك واآلثار للتأثيرات تتصدىو الوطنية، الرقابية للمتطلبات ووفقاً  منتظمة
 والت�ي�رات) ٢٦-٤ الفق�رة انظ�ر( التش�يلية والخبرة التقنية، والتطورات والتعديالت، التقادم،

 ).١٠-٥و ٩-٥ الفقرتين انظر( الموقع خاصيات في

لة المنظم��ة تق��دم -٦٩-٩  الرقابي��ة الھيئ��ة إل��ى الدوري��ة األم��ان استعراض��ات نت��ائج المش���ِّ
 .المرفق ترخيص وثائق تحديثات في ھذه النتائج تراعىو

 واالستعراض المراجعة

 مس�تمرة كعملي�ة الفع�الين والتحس�ين االس�تعراض ترس�يخ على المنظمة قدرة تشكل -٧٠-٩
لة المنظمة يجرتُ  العملية، ھذه ولترسيخ .منه والتحقق األمان إدارة من جوھرياً  جزءاً   المش��ِّ
 الض�ارة االتجاھ�ات تتب�ين لك�ي ،واألم�ان التش��يل حي�� م�ن المرف�ق ألداء استعراض�اً  دورياً 
 ثقاف�ة أيض�اً  العملي�ة ھ�ذه تش�مل .وتص�ححھا فيھ�ا وتحق�ق األم�ان عل�ى أث�ر لھ�ا يك�ون قد التي

  .المأمون التش�يل أجل من التش�يلية والبيئة المواقف وتحسين األمان

لة المنظم�ة تنفذ العملية، ھذهاالضطالع ب على للمساعدة -٧١-٩  ،يذات� تقي�يم برن�امج المش��ِّ
 .مالئمة أداء مؤشرات استخدام إمكانية باإلضافة إلى وتفتيش، مراجعة عمليات يشمل

 النووي����ة الق����وى محط����ات مراجع����ة بش����أن إرش����ادات] ٢٢[ المرج����ع ف����ي ت����رد -٧٢-٩
  .واستعراضھا

  الخدمة من المرفق إخراج  -١٠

 متطلبات عامة

 إلخراج )تمويللل ترتيبات ذل� في بما( ترتيبات قيد العمل المـُش�ـّلة المنظمة تضع -١-١٠
 وق�ت قب�لعليھ�ا  الرقابية الھيئة بموافقة مرھونة تكون ،في نھاية المطاف الخدمة من المرفق

رة في المرجع [ .الخدمة من مرفقال إخراج ومتطلبات .المرفق إغالق من كافٍ    .]٢٣مقرَّ
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٤٨ 

 الخدمة من اإلخراج خطة

ص لھا علىيجب " -٢-١٠ � الخدم�ة م�ن لإلخ�راج ةخط� تعدَّ  أن الجھة الُمرخَّ دھا وأن تتعھَّ
م�ن أج�ل إظھ�ار أن عملي�ة  ،الرقابي�ة الھي��ةلمتطلب�ات  وفق�اً  لمرفق،ل التشغيلي عمرال طوال

دة  "اإلخراج من الخدمة يمكن إنجازھا على نحو مأمون بما يستوفي الحالة النھا�ي�ة المح�دَّ
 م�ع لتش��ّ  أو متص�م ل�م ربم�ا القائم�ة المراف�ق بع�ض أن ومع ).١٠] المتطلب ٢٣[ المرجع(

 األنش�طة بجمي�ع المـُش��ـّلة المنظم�ةتض�طلع  ،في نھاية المطاف الخدمة من إخراجھا مراعاة
 الخدمة من اإلخراج عملية يسـّرت بطريقة والتجارب، والتعديالت الصيانة ھافي بما التش�يلية،

 .نھايةالفي 

 اإلخ�راج مرحل�ة خالل ولـّدتت التي النفايات خزن الخدمة من اإلخراج خطة تراعي -٣-١٠
 . منھا والتخلـّص ونقلھا ومعالجتھا الخدمة من

 تق�وم الخدم�ة، م�ن اإلخ�راج وإتم�ام الخدم�ة من اإلخراج خطة تنفيذ تيسير أجل من -٤-١٠
 : بما يلي المـُش�ـّلة المنظمة

الالزم��ة  والتش���يل بالتص��ميم المتعلق��ة والمع��ارف الفني��ة والدراي��ة المواردب�� تح��تفظ  (أ)
 التص�ميم بعملي�ات الص�لة ذات والوث�ائق بالس�جالت تح�تفظو الخدم�ة، م�ن �خراجل

 أي�ة إل�ى المعلوم�ات ھذه نقل يتسنـّى لكي ،الخدمة من واإلخراج والتش�يل والتشييد
  �خالفة أو داعمة مش�ـّلة منظمة

 الخدم�ة م�ن اإلخراج إتمام بعد زمنية فترةل والوثائق السجالت على المحافظة تكفل  (ب)
 اإلش�عاعي المس�ح نت�ائج مث�ل رئيسية معلومات ذل� في بما الرقابية، الھيئة تحّددھا

 الختامي�

 متص�لة معلوم�ات أي�ة ع�ن زمني جدول أساس على الرقابية الھيئة إلى تقارير تقّدم  (ج)
 . الرخصة شروط مقتضيات حسب ،باألمان

�،و بانتظ�ام الخدم�ة م�ن اإلخراج خطة ُتستعرض -٥-١٠  ل�تعكس، ،القتض�اءا حس�ب ُتح�دَّ
 وأوج�ه الرقابي�ة، المتطلب�ات عل�ى أو المرف�ق المدخلة عل�ى الت�ييرات الخصوص، وجه على
 ش�اذ، ح�د� وق�ع وإذا. الخدم�ة م�ن اإلخراج عملية احتياجات وأخيراً، التكنولوجيا، في التقّدم

 اإلخ�راج خط�ة على تعديالت إدخال أو الخدمة من ل�خراج جديدة خطة وضع فيقتضي ذل�
  .القائمة الخدمة نم
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٤٩ 

 الخدمة من اإلخراج عملية

 الخدم�ة م�ن إخراج�ه ع�ن قانون�اً  المسؤولة المنظمة تقدم مرفق، إغالق قّرري عندما -٦-١٠
 خط�ةالب مش�فوعاً  الخدم�ة، م�ن المرف�ق إخراجللحص�ول عل�ى إذن ب� الرقابي�ة الھيئ�ة إل�ى طلباً 

  .]٢٣، ٢[ الخدمة من ل�خراج نھائيةال

 النھائي�ة الخط�ة ف�ي يب�رھن ،الخدم�ة من إخراجه وإرجاء المرفق إغالق زماعتـُ  إذا  -٧-١٠
 فت�رة أثن�اء التي يمكن أن تح�د� الوقائع وأن مأمون ھذا الخيار أنعلى  الخدمة من ل�خراج
 ت�ـُفرض ل�ن أن�ه يب�رھن عل�ى .الخدم�ة م�ن إلخراجا خطة وضع في روعيت قد ھذه اإلغالق

 يك�ون والمراقب�ة، للص�يانة وافٍ  برن�امج ي�ـُوضعو .لھ�ا موجب ال أعباء القادمة األجيال على
  .اإلرجاء فترة أثناء األمان لضمان الرقابية، الھيئة بموافقة مرھوناً 

 إل�ى المرف�ق إيصال يجري ،مثالً  حاد� وقوع حالة في كما ،فجأة مرفقال أغلق إذا  -٨-١٠
  .الخدمة من اج�خرل معتمدة لخطة وفقاً  الخدمة من اإلخراج بدء قبل مأمونة حالة

م�ن النفاي�ات عل�ى م�دى فت�رات  كبي�رة قد تولد أنشطة اإلخراج من الخدم�ة أحجام�اً   -٩-١٠
 أجس�اماً  تتضم�ـّن وق�د ،والنش�اط الن�وع ف�ي كبي�راً  تفاوت�اً  النفاي�ات تتفاوتزمنية قصيرة، وقد 

 .النفاي��ات ف��ي م��أمونال للتص��ّرف مالئم��ة وس��ائل وج��ود المـُش���ـّلة المنظم��ة فتكف��ل .كبي��رة
 النفاي�ات تولي�د ح�دّ  أدن�ى إل�ى يقلّ�ل نح�و عل�ى التل�ّو� وإزال�ة التفكي�� تقني�ات اختيار يجريو

 . الھواء في العالق والتلّو�

 ومناول�ة والتقطي�ع، التلو�، إزالة مثل ،الخدمة من إخراج أنشطة تتسبـّب أن يمكن  -١٠-١٠
فيج�ري  .جدي�دة مخ�اطر ف�ي ،ھا ت�دريجياً س�حب أو قائم�ة أم�ان نظ�م تفكي��و الكبي�رة، المعّدات

 . المخاطر ھذه تخفيف يكفل بما حيالھا والتصّرف ،األمان على األنشطة �ثار ھذه تقييم

 التع�ّرض م�ن عل�ى الس�واء الجمھور وأفراد العاملين وقاية المـُش�ـّلة المنظمة تكفل  -١١-١٠
 أو ـْلشـَ��� ألي كنتيج��ة أيض��اً  ب��ل الخدم��ة، م��ن اإلخ��راج إط��ار ف��ي فق��ط ل��يس ل�ش��عاعات،

 الوطني�ة المتطلبات المـُش�ـّلة المنظمة تطبـّقو. الخدمة من خرجأُ  الذي للموقع الحق استخدام
 . ]١٢[ للمرجع وفقاً  المقّررة اإلشعاعات، من للوقاية

 ومؤھ�ـّلين مدرب�ـّين الخدم�ة م�ن المرف�ق إخراج عمليةينفِّذون  نالذي العاملون يكون  -١٢-١٠
 يفھم�ون الع�املين ھ�ؤالء أن م�ن المـُش��ـّلة المنظم�ة وتتأك�د .العم�ل بھ�ذا للقيام سليمة بصورة

   .األمانمعايير و ةيوالصح ةيالبيئ ما ھو ذو صلة من المعايير وينفِّذون بشكل واضح
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 الخدمة من اإلخراج إتمام

 الش��روط أن م��ن للتثب��ـّت مس��ح ج��رىيُ  ،مقي��ـّدال غي��ر س��تخداملال موق��عال إتاح��ة قب��ل  -١٣-١٠
 ،]٢٣[ المرج�ع انظ�ر( .، ق�د اس�توفيتالرقابي�ة الھيئة قررتھا حسبما ،االنتھاء ةبنقط الخاصة

 .)١٥المتطلب 

��د،ال غي��ر س��تخداملال مرف��قال إتاح��ة تع��ذرت إذا  -١٤-١٠  مراقب��ةتج��ري المحافظ��ة عل��ى  مقيَّ
 .)٣-٩الفقرة  ،]٢٣[ المرجع انظر( .والبيئة البشرية الصحة حماية لضمان مالئمة

 يل��زم نھ��ائي مس��ح أي بم��ا ف��ي ذل��� الخدم��ة، م��ن اإلخ��راج ع��ن خت��امي رتقري�� ُيع��دّ   -١٥-١٠
  .االقتضاء حسب األخرى، السجالت مع به ويحتفظ ،من الخدمة اإلخراج حالة من للتأكـّد
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 األول التذييل

 اليورانيوم وقود صنع مرافق التحديد وجه على تخصّ  متطلبات

 الت��ي اليوراني��وم، وق��ود نعص�� مراف��ق التحدي��د وج��ه عل��ى تخ��صّ  التالي��ة المتطلب��ات  
 تومف��اعال المض���وط، الم��اء تمف��اعال وق��ود مجمع��ات مث��ل( الوق��ود مجمع��اتفيھ��ا  عت��ـُصنَ 
 ةالمب��ّرد المتقدم��ة توالمف��اعال ،كان��دو تومف��اعال الثقي��ل، الم��اء تومف��اعال الم�ل��ي، الم��اء
ي�د نس�بة ال تز اإلث�راء ض�عيف يوراني�ومالمحتوي عل�ى  اليورانيوم فلوريد سادس من) بال�از
اليوراني��وم  أو الطبيع��ي اليوراني��وم م��ن الم��ـُستخلص – ٪٦ ع��ن في��ه ٢٣٥-اليوراني��وم تركي��ز
 الت�ي المراف�ق عل�ىال تس�ري  متطلب�اتوھ�ي  .معالجت�ه المع�ادةاليوراني�وم  أو اإلثراء الشديد
 المرج�ع ف�ي وترد .اليورانيوم معدن أو الطبيعي اليورانيوم من المصنوع الوقود أنواع تعالج

 .اليورانيوم وقود صنع بمرافق المتعلقة بالمتطلبات الوفاء بشأن إرشادات ]٢٤[

 التصميم

 األمان وظا�ف

 الخط�رة لم�وادا وانط�الق حرجية حاد� وقوع دون يحول نحو على المرفق يصمم -١-أوالً 
 التع�ّرض ح�االتم�ن  العادي�ة العملي�ات عن ما ينجم إبقاء التصميم يراعيو .اً عرضي انطالقاً 

 . تحقيقه يمكن معقول حدّ  أدنى عند عاعاتل�ش

 الھندسي التصميم

 الكيميائي�ة المخاطر احتواء ةعملي تتضمـّن المشعـّة، للمواد بالنسبة الحال ھي مثلما -٢-أوالً 
  .البيئة إلى أو العمل مكان داخل إلى بتل� المواد يفضي مسار أي مراقبة

 الحرجية منع

  .وقائية تدابير يقطر عن الحرجية أمان يضمن -٣-أوالً 

 عملي�اً، الممك�ن بالق�در التص�ميم، طري�ق ع�ن الحرجي�ة أم�ان لتحقي�ق أفض�لية ت�ولى -٤-أوالً 
  .داريةاإل تدابيرال طريق عن وليس

 لنظ�اما ب�ارامترات م�ن أكث�ر أو واحد إبقاء طريق عن الحرجية أمان تحقيق يجري -٥-أوالً 
 المنتظ�رة التش�يلية الوقائع يخصّ  فيما دية،العا العمليات في الحرجة دون حدود ضمن التالية
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 م�ا أو التص�ميم ف�ي لھ�ا الم�ـُحتاط الح�واد� ظ�روف يخ�صّ  وفيم�ا ،)األوعي�ة طفح أح�د مثل(
 ):التبريد انقطاع أو الفيضانات، أو الحرائق، عن الناجمة الحواد� مثل( يعادلھا

  إثرائھا� ومدى عمليةال في الموجودة االنشطارية المواد كتلة  (أ)

  �)الشكل أو ألبعادا تحديد( المعالجة معّداتل ةيھندسالخاصيات ال  (ب)

  المحاليل� في االنشطارية المواد زتركّ   (ج)

  التھدئة� درجة  (د)

  العاكسات� مراقبة  (ھـ)

 . ةمالئم نيوترونات ماصـّات وجود  (و)

 دمح��دَّ  تحلي�ل طري�ق ع��ن اليوراني�وم وق�ود ص��نع مرف�ق تص�ميم أم��ان عل�ى يب�رھن -٦-أوالً 
 :ومجتمعة منفردة التالية المھمة العوامل فيه تـُدرس لحرجيةل

 الح��دّ ، المرف��ق أج��زاء م��ن ج��زء أي ف��ي ،التقييم��ات جمي��ع ف��ي ي��ـُستخدم :اإلث��راء  (أ)
 اإلث�راء م�ن المس�توى ھ�ذا بل�و� اس�تحالة تثب�ت ل�م ما ،ل�ثراء به المأذون األقصى

  .المزدوج التصادف لمبدأ وفقاً 

 .واسعة ھوامش مراعاة مع الحرجية أمان قيمي :الكتلة  (ب)

 األنابي��ب وأبع��اد للمرف��ق، النس��قي الترتي��ب التحلي��ل يش��مل :ةيالھندس��الخاص��يات   (ج)
  .المعالجة وحدات وسائر واألوعية

  .محافظ نھج يتبع :والكثافة زالتركّ   (د)

 ظ�روفال تحدي�د أج�ل م�ن ،لتھدئ�ةا درجات من مجموعة في التحليل ينظر :التھدئة  (ھـ)
  .تحد� أن يمكن التي القصوى التفاعلية

  .االنعكاس بشأن محافظة فرضية توضع :االنعكاس  (و)

 المرف�ق وح�دات جمي�ع ب�ين النيوتروني للتفاعل االعتبار يولى :النيوتروني التفاعل  (ز)
  .التفاعل ذل� يمكن أن يشملھا التي

 ك�ان وإذا األم�ان، تحلي�ل إط�ار ف�ي الحس�بان في أخذھا عند :النيوترونات ماصـّات  (ح)
 م�ن الدوري�ة االختب�ارات أثن�اء التحق�ـّق إمكاني�ة تت�وافر ،حدو� تحلل ھنا� احتمال

 الت�يقن ع�دم الحرجي�ة حسابات فيراعى ويُ  .تھاوسالم النيوترونات ماصـّات وجود
  ).والكثافة الكتلة مثل( الماصـّات بارامترات من

لل�وائح  وفق�اً  الحرجي�ة أم�انعل�ى  يبرھن ،انيومفيما يخص مرافق صنع وقود اليور -٧-أوالً 
 ُتس�تنتج .عتبي�ة معين�ة كمي�ة االنش�طارية الم�واد كتل�ةفيھ�ا  تتجاوز المناطق التي في، الوطنية

 ش��روطالو لح��دوداك��ذل� و �م��انل ذات األھمي��ة والمكّون��ات وال��نظم الھياك��ل التحلي��ل اھ��ذ م��ن
 . الحرجية بأمان المتعلقة التش�يلية
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  الكيميا�ية والمخاطر الداخلي التعّرض مخاطر دلص االحتجاز

 إلشعاعاتل المھنيالتعرض  من الوقاية

 المع��ادة اليوراني��وم حتج��ازال م��ثالً،( وح��دات القي��اس الم�لق��ة اس��تخدامب فيم��ا يتعل��ق -٨-أوالً 
 التحدي�د وج�ه عل�ى تخ�صّ  الت�ي المخ�اطر م�ع متناس�بة التص�ميم مواص�فات تك�ون ،)معالجته

 . ليورانيوما وقود صنع مرفق

 البي�ة حماية

� كف�اءة االعتب�ار في توضع -٩-أوالً   فلوري�د ،م�ثالً ( ي�اتئايللكيم مقاومتھ�ام�دى و حاتالمرشِّ
 .الحرائق ظروفلو العوادم غازات حرارة درجات رتفاعالو) الھيدروجين

 االفتراضية الباد�ة األحداث

 الداخلية واالنفجارات الحرا�ق من الوقاية

 واالنفج�ارات الحرائ�ق مخ�اطر م�ع متناس�باً  يك�ون إخم�اد أو/و كشف ظامن يركب  -١٠-أوالً 
 . الوطنية للمتطلبات وممتثالً  الداخلية

 تركي�ب بتقي�يم يجري االعتن�اء ورانيوم،الي فيھا يوجد قد التي بالمناطق فيما يتعلق  -١١-أوالً 
 .الحرجية خطر مراعاة مع ،ماء رشاشات على المشتملة األوتوماتيكية األجھزة

 حماي��ة تج��ري ،يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى انفج��ارات أج��واء تس��ودھا الت��ي المن��اطق ف��ي  -١٢-أوالً 
 .الصناعي األمان للوائح وفقاً  الكھربائية والمعّدات ة الكھربائيةالشبك

  التحكـّم نظمو األجھزة

  الحوادث ظروف يخصّ  فيما باألمان المتصلة التحكـّم نظمو األجھزة

  الحرجية مراقبة

 االنش��طارية الم��واد م��ن كبي��رة كمي��ات فيھ��ا توج��د الت��ي المن��اطق جمي��ع ت�ط��ى  -١٣-أوالً 
 ،س�معية إن�ذار أجھ�زة مع ،)األشعة النيوترونية أو/و أشعة غاما كواشف( إشعاعات كواشفب
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 المن��اطق م��ن الف��وري اإلج��الء عملي��ات ب��دءم��ن أج��ل  ،ل��زمت حيثم��ا مرئي��ة إن��ذار أجھ��زةو
  .لل�اية االحتمال بعيدأمر  ھو حرجية حاد� وقوع أن إثبات أمكن إذا إال المضارة،

  الكيميائية االنبعاثات رصد

بس�بب  م�ثالً  (ش�ديد  كيمي�ائيخط�ر  الت�ي يوج�د فيھ�ا من�اطقال ف�ي كواش�ف تركب  -١٤-أوالً 
 ةمح�دود إش��الدرج�ة  ويوج�د فيھ�ا )الھي�دروجين فلوري�د وأ اليوراني�وم فلوريد سادس وجود

 .لل�اية بعيد االحتمال أمرھو  كيميائي انبعا� وقوع أن ثباتإ أمكن إذا إال ،من العاملين

 التشغيل

  ھموتدريب العاملين تأھيل

 لتأھيل التحديد وجه على االھتمام يـُولي اليورانيوم، وقود صنع مرافق يخصّ  فيما -١٥-أوالً 
) �والتل�وّ  الحرجي�ة مخ�اطر ،وأساس�اً ( اإلش�عاعية للمخ�اطر التصّدي على ھموتدريب العاملين
 . الحرائق ومخاطر الكيميائية المخاطر مثل محّددة تقليدية ومخاطر

 زي��ادة إل��ى المرف��ق ف��ي انفج��ار أو لحري��ق مالئ��مال غي��ر التص��دي ؤّديي�� أن يمك��ن  -١٦-أوالً 
 ،الحرجي���ة مخ���اطر فيھ���ا بم���ا اإلش���عاعية المخ���اطر مث���ل( الح���د� عل���ى المترت���ـّبة العواق���ب

 للع��املين مح��ّددة وتم��ارين مح��دداً  اً ت��دريب المـُش���ـّلة المنظم��ة فت��نظم). الكيميائي��ة والمخ��اطر
 .وباإلنقاذ الحرائق بمكافحة المعنيين الخارجيين لموظفينلو

 المرفق تشغيل

م�ن حي�� درج�ات  مختلف�ة وق�ود أق�راص ين�تج ب�التوازي لك�ي المرف�ق صـُمـّم إذا  -١٧-أوالً 
الت�ي  والقض�بان واألقراص احيقالمس خلط ستبعديُ  بحي� الصلة ذات العمليات تـُدار ،اإلثراء

  تختلف درجات إثرائھا.

 لمن�ع دقي�ق اھتم�ام يولى تقع، التي األحدا� عدد من حدّ  أدنى إلى التقليل أجل من  -١٨-أوالً 
 ،الثانوي�ة العملي�اتو الروتيني�ة، غير العملياتو ،المنتظرة التش�يلية الوقائع إطار في وقوعھا

 .االختبار أو للصيانة دادعواإل وال�سل، التلّو�، إزالة مثل
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 الحرجية منع

 وق�ود ص�نع مرف�قف�ي  اليوراني�وم محالي�ل أو اليوراني�وم مسحوق نقل يخصّ  فيما  -١٩-أوالً 
، نق��ل داري��ةاإل مراقب��ةال ت��دابير طري��ق وع��ن التص��ميم ع��ن طري��ق ،ي��تم تجن��ب اليوراني��وم،

فع��ة واح��دة ف��ي عملي��ة م��ن د (أي نق��ل دفعت��ين م��ن الم��ادة اإلنش��طارية ب��دالً  ‘ةمزدوج�� دفع��ات’
  .صنع الوقود)

 س��وى ت��ـُستخدم ف��ال األنابي��ب ش��بكات أو األوعي��ة م��ن اليوراني��وم س��حب ل��زم إذا  -٢٠-أوالً 
  .معتمدة حاويات

 الموقع في الصلب اليورانيوم فلوريد سادس مناولة

 فلوري�د س�ادس عل�ى تحت�وي اس�طوانة عل�ى حري�قح�دو�  لت�أثير االعتب�ار ي�ولى  -٢١-أوالً 
 فلوري�د س�ادس عل�ى محتوي�ة اس�طوانة تحم�ل ناقل�ة يص�يب حري�ق ،م�ثالً ( صلبال انيوميورال

 ). اليورانيوم

 اإلشعاعات من الوقاية

  .العمل مكان في التلّو� ومراقبة اليورانيوم مساحيق الحتجاز دقيق اھتمام يولى  -٢٢-أوالً 

ب  التخطيط   لطوارئلوالتأھُّ

 الم��واد انبع��ا�و الحرجي��ة، ح��واد� بش��أن ط��وار�لل ترتيب��اتقي��د العم��ل  وض��عتُ   -٢٣-أوالً 
 وفلوريد اليورانيوم، فلوريد وسادس الفلور، غاز وأساساً  الخطرة، الكيميائية والمواد المشعـّة

 . واالنفجارات ،الحرائق انتشارو النشادر،غاز و الھيدروجين،

 ھ��ي تس��بب ال الحرائ��ق لمكافح��ة م��ادة وس��يطة ت��ـُستخدم حري��ق، م��ع التعام��ل عن��د  -٢٤-أوالً 
 . حرجيةال خطر ذاتھا
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 ال�اني التذييل

  التحديد وجه على تخصّ  متطلبات
 األكسيدين خليط وقود صنع مرافق

تق�وم  الت�ي م�وكس وق�ود ص�نع مراف�ق التحدي�د وج�ه عل�ى تخ�صّ  التالي�ة المتطلبات  
 لحةاألس� لص�نع الص�الحة الرتب�ة م�ن البلوتونيوم أكسيد) أ( :يلي ما نيوتخز ومعالجة بمناولة
 المع�ادة أو الطبيع�ي أو المستنفد اليورانيوم أكسيدو) ب( المدني� الستعمالبا الخاصة والرتبة

 اس��تخدامه الم��راد أع��اله الم��ذكورة الم��واد م��ن المص��نوع و/أو وق��ود م��وكس )ج( معالجت��ه�
 الحق�اً  واس�تخدامھا تص�ديرھا ألغ�راض م�وكس وق�ود ومجمع�ات قض�بان لتكوين تلقيم كمادة

 عملي��ات ھ��ي المش��مولة والعملي��ات .س��ريعال تولي��دال ومف��اعالت خفي��فال م��اءلا مف��اعالت ف��ي
 عل��ى أو األكس��يدية للمس��احيق التمھيدي��ة المعالج��ة عل��ى المتطلب��ات ھ��ذه تس��ري الو جاف��ة،

 بمراف�ق المتعلق�ة بالمتطلب�ات الوف�اء بش�أن إرشادات ]٢٥[ المرجع في وترد .صقلھا عمليات
 . موكس وقود صنع

 التصميم

 ألمانا وظا�ف

 العرضي ن االنبعا�وود حرجية حاد� وقوع دون يحول نحو على المرفق يصمم -١-ثانياً 
 العادي�ة العملي�ات ع�ن الن�اجم ل�شعاعات التعّرض إبقاءإلى  التصميم يؤديو .الخطرة للمواد

 . تحقيقه يمكن معقول حدّ  أدنى عند

 الھندسي التصميم

 ال ،وح��ده اً خارجي�� اً تعّرض�� المھني��ة عاعاتل�ش�� التع��ّرض يك��ون التص��ميم، بحس��ب -٢-ثانياً 
 تف�ادي أج�ل وم�ن .الع�ادي التش��يل أثناء العاملون يتلقـّاھا للقياس قابلة داخلية جرعات تـُوجد

 المشع�ـّة، الم�واد احت�واء يھ� التص�ميم غاي�ة ك�ونت الع�ادي، التش��يل أثناء الداخلية الجرعات
 المنخفض�ة مس�توياتال وكش�ف العم�ل، اطقمن� إلى انتشارھا منممكن  حدّ  أدنى إلى والتقليل

 . الھواء في العالق التلّو�من  لل�اية
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 الحرجية منع

  .وقائية تدابير طريق عن الحرجية أمان يضمن -٣-ثانياً 

 عملي�اً، الممك�ن بالق�در التص�ميم، طري�ق ع�ن الحرجية أمان لتحقيق فضليةاأل ولىتُ  -٤-ثانياً 
  .داريةاإل تدابيرال طريق عن وليس

 التالي�ة الب�ارامترات م�ن أكث�ر أو واح�د إبق�اء طري�ق ع�ن الحرجي�ة أم�ان تحقيق يتم -٥-نياً ثا
 المنتظرة التش�يلية الوقائع يخصّ  فيما العادية، العمليات في الحرجة دون حدود ضمن للنظام
 ):يعادلھا ما أو( التصميم في لھا المـُحتاط الحواد� ظروف يخصّ  وفيما

 :البلوتونيوم دأكسي ثاني) مـُدخالت( (أ)

 لث�انيالنظي�ري  التك�وين أم�ان لمواص�فات وفق�اً  ةيالھندسوالخاصيات  الكتلة ‘١’
  �وتھدئته البلوتونيوم أكسيد

 . ةمالئم نيوترونات ماصـّات وجود ‘٢’

 لمواص�فات وفق�اً  ةيالھندس�الخاص�يات و الكتل�ة :اليوراني�وم أكس�يد ث�اني) مـُدخالت(  (ب)
 . وتھدئته اليورانيوم أكسيد لثاني يالنظير التكوين أمان

 خط��ر يق��يم الوق��ود، ص��نع عملي��ة ف��ي م��وكس مس��حوق شك��ـّليُ  :م��وكس مس��حوق  )ج(
 ث�اني اه م�نومحتوللخليط  النظيرية للمواصفات وفقاً  العملية بھذه المرتبط الحرجية

الخاص�يات و الكتل�ة تراع�ى .العملي�ة مراح�ل م�ن مرحل�ة ك�ل ف�ي البلوتونيوم أكسيد
 .  ئةوالتھد ةيالھندس

 الص�لبة، البلوتوني�وم نفاي�اتب إذا ل�زم األم�ر،، يتعل�ق فيماو بالمختبرات، يتعلق فيما -٦-ثانياً 
 التك�وين إل�ى جان�ب تقي�يم) الخ�زن ألغ�راض( ةيالھندس�خاصياته والبلوتونيوم  كتلة أمان يقيم

  (ج).٥-(أ) أو الفقرة ثانياً ٥-الفقرة ثانياً  في محّدد ھو حسبما النظيري

 مح��ّدد تحلي��ل طري��ق ع��ن م��وكس وق��ود ص��نع مرف��ق تص��ميم أم��ان عل��ى يب��رھن -٧-ثانياً 
 :ومجتمعة منفردة التالية المھمة العوامل فيه تـُدرس لحرجيةل

 وإث���راء البلوتوني���وم، أكس���يد ث���اني اه م���نومحت���و ،للبلوتوني���وم النظي���ري التك���وين  (أ)
 جمي��ع ف��ي ي��ـُستخدم): ٪١ عل��ى تزي��د بنس��بة ٢٣٥-اليوراني��وم ك��ان إذا( اليوراني��وم
 العملي��ة أج��زاء م��ن ج��زء أي ف��ي بھ��ا الم��أذون للتكوين��ات األقص��ى الح��دّ  التقييم��ات

 تك��وين بل��و� أن م��ن المح��ال الم��زدوج التص��ادف لمب��دأ وفق��اً  ثب��تي ل��م م��ا ،المعني��ة
  .)األمر لزم إذا اليورانيوم، إثراء وكذل�( إليھما المـُشار اهمحتو أو البلوتونيوم

 .كبيرة ھوامش مراعاة مع الحرجية أمان يقييم :الكتلة  (ب)
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 ،)الخ��زن أم��اكن( للمرف��ق النس��قي الترتي��ب التحلي��ل يش��مل :ةيالھندس��الخاص��يات   (ج)
  .المعالجة وحدات وسائر واألوعية األنابيب وأبعاد

  .محافظ نھج يتبع :ھاوشكل المواد كثافة  (د)

 نھ��ج يتب��ع ):لس��ائلةا ال��دوافق ووح��دات ةالتحليلي�� اتالمختب��ر ف��ي( والكثاف��ة زالترّك��  (ھـ)
  .محافظ

 الظ�روف تحدي�د أج�ل م�ن ،لتھدئ�ةا درجات من مجموعةفي  التحليل ينظر :التھدئة  (و)
  .تحد� أن يمكن التيالقصوى  التفاعلية

  .االنعكاس بشأن محافظة فرضية الحرجية تحليل في وضعت :االنعكاس  (ز)

 المرف�ق وح�دات جمي�ع ب�ين نيالنيوترو للتفاعل االعتبار يولى: النيوتروني التفاعل  (ح)
  .انشطارية مواد على قد تحتوي التي

 األم�ان، تحلي�ل إط�ار ف�ي الحس�بان ف�ي أخ�ذھا عن�د، تت�وافر :النيوترون�ات ماصـّات  (ط)
 االختب��ارات إج��راء أثن��اء التحق��ـّق إمكاني��ة ،بح��دو� تحل��ل احتم��ال ھن��ا� ك��ان وإذا

 الحرجي�ة حس�ابات ف�ي اع�ىري .تھاوسالم النيوترونات ماصـّات وجود من الدورية
 ). وكثافتھا كتلتھا مثل( الماصـّات بارامترات من التيقن عدم

 وق�ود ص�نع مراف�ق يخ�صّ  فيم�ا الحرجي�ة أم�انعل�ى  الوطني�ة، للوائح وفقاً ، يبرھن -٨-ثانياً 
 م�ن ُتس�تنج .كمية عتبية معينة االنشطارية المواد كتلةفيھا  تتجاوزالتي  مناطقال في، موكس

 والش��روط ح��دودالك��ذل� و ذات األھمي��ة ل�م��ان والمكّون��ات وال��نظم الھياك��ل ي��للاالتح هھ��ذ
 . الحرجية بأمان المتعلقة التش�يلية

 النووية المواد احتجاز

 ي��وفر .بالمس��احيق التل��ّو� انتش��ار الحتج��از ةالرئيس��ي الطريق��ة ھ��و االحت��واء يك��ون -٩-ثانياً 
 حرك��ي واآلخ��ر ثاب��ت أح��دھما – ريكم��ل أح��دھما اآلخ�� احت��واء نظ��اميْ  طري��ق ع��ن االحت��واء

 : )ديناميكي(

ـْن م��ن الثاب��ت االحت��واء نظ��ام يتأل��ـّف  (أ)  الم��واد ب��ينيقام��ان  األق��لّ  عل��ى ث��ابتين حاجزي��
  .والبيئة المشعـّة

 ات��ـّجاه ف��ي ةھوائي�� اتتدف��ـّق إليج��اد )ال��ديناميكيالحرك��ي ( االحت��واء نظ��ام ي��ـُستخدم  (ب)
�مستويات لحقھا التي  المعّدات   أعلى. تلوُّ

م   -١٠-ثاني��اً   ض��مان التحدي��د وج��ه عل��ى يراع��ي نح��و عل��ى م��وكس وق��ود ص��نع مرف��قُيص��مَّ
م  .العادي��ة العملي��ات أثن��اء األول الثاب��ت الح��اجز داخ��ل المشع��ـّة الم��واد احتج��از  الح��اجزُيص��مَّ
 ح��دّ  أدن��ى إل��ى التقلي��ل بھ��دف ،الھ��واء ف��ي الع��الق التل��ّو� مراقب��ة تكف��ل بس��مات الث��اني الثاب��ت
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 داخل التلّو� من الحدّ  وبھدف التش�يلية، الحاالت في ل�شعاعات العاملين تعّرض منن ممك
 . عملياً  الممكن بالقدر المرفق

 نظ�اميْ  أداء مع�ايير ،م�وكس وق�ود ص�نع مرف�ق تص�ميم ف�ي ،الحس�بان ف�ي تؤخذ  -١١-ثانياً 
الت��ي  اتالمرش��ح عان��وأو المن��اطق، ب��ين الض���ط اخ��تالف ذل��� ف��ي بم��ا واالحت��واء، التھوي��ة

 للح���االت المالئم��ة التدف���ـّق س��رعةو المرش���حات، عب��ر الض����ط ف��ي الف���وارقو ست��ـُستخدم،
 . التش�يلية

والرتف��اع درج��ات للكيميائي��ات  ومقاومتھ��ا المرش��حات كف��اءة االعتب��ار ف��ي تؤخ��ذ  -١٢-ثاني��اً 
  .الحرائق ولظروف العوادم غازات حرارة

 المھنية الوقاية

 أحج��ام ذات تھوي��ة نظمتك�ون م��زودة ب� بحي��� م��وكس وق�ود ص��نع مراف�ق تص��مم  -١٣-ثاني�اً 
 زاتترّك� توج�د فيھ�ا أن بعي�د ح�دّ  إل�ى ي�ـُحتمل ابأنھ� ح�ددت الت�ي المرف�ق من�اطق ف�ي مالئمة

 . الھواء في العالقة الخطرة لموادل

 البي�ة حماية

�� وص��لة ف��ي أن يح��د� تس��رب احتم��ال ھن��ا� ك��ان إذا  -١٤-ثاني��اً  يتج��اوز  أن أو حاتالمرشِّ
 المنظم�ة معايير مثل مقبولة، لمعايير وفقاً ( اختبار جراءإل التصميم يتحّسب الوصلة ربالتس

ألوج�ه الكف�اءة  )األمريكي�ة الميك�انيكيين المھندس�ين ومع�ايير جمعي�ة لتوحيد المق�اييس الدولية
 م�ع تماثلھ�ال اً ض�مان ،األخي�رة المرحل�ة حاتمرشِّ�ھذه التسربات فيم�ا يتعل�ق ب إزالة في عملية

 . التصميم في المستخدمة اإلزالة عملية ةكفاء

 االفتراضية الباد�ة األحداث

 الداخلية واالنفجارات الحرا�ق من الوقاية

 ممت��ثالً و الحرائ��ق مخ��اطر م��ع متناس��باً  يك��ون إخم��اد أو/و كش��ف نظ��ام يرك��ب  -١٥-ثاني��اً 
 .الوطنية للمتطلبات

 وافي�ة، إطف�اء م�واد اس�تخدام مع اً،يدوي أو أوتوماتيكيا تعمل إطفاء، أجھزة تركب  -١٦-ثانياً 
 ع�ن الناجم�ة العواقب تفضي أن فيھا يمكن والتي فيھا حريق حدو� يحتمل التي المناطق في

 تركي��ب يق��يم .األول الثاب��ت الح��اجز خ��ارج واس��ع نط��اق عل��ى التل��ّو� انتش��ار إل��ى حري��ق
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 الت�ي يتعل�ق بالمن�اطق فيم�ا يتسم بالعناية تقييماً  ماء رشاشاتب المزودة األوتوماتيكية األجھزة
  .الحرجية مخاطر مراعاة مع موكس،مسحوق  أو/و بلوتونيوم/أو و يورانيوم فيھا يـُوجد قد

 الش�بكات حماي�ة ت�تم ،يمك�ن أن تس�بب انفج�ارات أج�واء تسودھا التي المناطق في  -١٧-ثانياً 
  .الصناعي األمان للوائح وفقاً  الكھربائية والمعّدات

  ابواالنسك التسّرب حاالت

 ل�م وم�ا الحرجي�ة، لمراقب�ة تھدئ�ة أس�لوبفيھ�ا  ي�ـُستخدم الت�ي المعالجة مناطق في  -١٨-ثانياً 
 أنابي�ب تس�تبعد ،ھاتس�ّرب احتم�ال أو س�وائلال وج�ود الحرجي�ة تقييم�ات في الحسبان في يـُؤخذ

 لمرف�قا ظ�روف وف�ي العادي�ة الظ�روف ف�ي أدن�ى كح�دّ  يس�تخدم ح�اجزان مادي�ان أو السوائل
 ال��الزم لزي��تا م��ثالً ( التص��ميم بمقتض��ى ومراقب��اً  مح��دوداً  الس��وائل مق��دار يك��ون أو ،ىاألخ��ر
 ). األقراص لمكبسة

عن�د  ،ومراقب�اً  مح�دوداً  اس�تخدامھاً  يك�ون .المختب�رات ف�ي السوائل يجوز استخدام  -١٩-ثانياً 
 . االنسكاب كشفل نظم بواسطة االقتضاء،

 المشع�ـّة) المس�احيق( الم�واد انس�كابح�االت  القي�اس الم�لق�ة توح�دا ف�ي حتوىتُ   -٢٠-ثانياً 
 .الحرجي�ة مخ�اطر إل�ىرغم ذل��  تفضي قد ھذه االنسكاب حاالت ولكن المعالجة، أوعية من

  .األحدا� ھذه وقوع إمكانية األمان تحليل في فتراعى

 االضمحالل حرارة إزالةعملية  انقطاع

  موكس. وقود صنع مرفق أمان لوظائف وفقاً  التبريد تقيم نظم  -٢١-ثانياً 

 األحمال سقوط حاالت

 إل�ى تقل�ل. األحم�ال س�قوط ح�االت ت�واتر خف�ض تكف�ل بحي� المناولة نظم تصمم  -٢٢-ثانياً 
 . التي قد تحد� األحمال سقوط حاالت عواقبممكن  حدّ  أدنى

 الميكانيكية األعطال

 غي��ر ألغ��راض ةالمصم��ـّم للمع��ّدات الص��ناعي باألم��ان المتعلق��ة الت��دابير تك��ون  -٢٣-ثاني��اً 
 وفق�اً  مكيف�ة ،)الميكانيكي�ة الحراس�ة أجھ�زة مث�ل( وحدات القياس الم�لق�ة في المركـّبة ،نووية

  .النووية البيئة لمقتضيات
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  التحكـّم نظمو األجھزة

 العادية العمليات في باألمان المتصلة التحكـّم نظمو األجھزة

 الحرجية مراقبة

 .الحرجي�ة من�ع بھ�دف الب�ارامترات م�ن ع�دد ويراق�ب يقاس العادية، العمليات في  -٢٤-ثانياً 
 .المعروف��ة للمع��ايير وفق��اً  تع��ايرو الس��المة م��ن ع��الٍ  مس��توى عل��ى الب��ارامترات تل��� تك��ون

 ض��ماناً  ،الحاس��وبية والبيان��ات الش��فرات ف��ي الت�ي��ـّرات اإلداري النظ��ام طري��ق ع��ن راق��بتُ و
 . رفيع مستوى لبلو�

 وحدات القياس الم�لقة مراقبة

 المتعلقة بالمتطلبات لوفاءتكفل ا تحكـّم نظمو أجھزةب وحدات القياس الم�لقة تزود  -٢٥-اً ثاني
 .سلبي ض�ط بوجود

 الداخلية الجرعات رصد

 ،العاملين تنفـّس منطقة فيبصفة مستمرة  ھوائية عيـّنات أخذ تكفل معّدات تركب  -٢٦-ثانياً 
 المع��ّدات تك��ون .داخل��ي تع��ّرض ع��ن الناجم��ة للجرع��ات َبْعدّي��ة تقييم��ات إج��راء أج��ل م��ن

 والمنتج�ات والمع�ّدات بالن�اس الع�الق الس�طحي التلّو� كشف على قادرة والمركـّبة المحمولة
 . المشعة المواد احتجاز فعـّالية من التحقـّق من أجل األجسام وسائر

 ال�ازية الدوافق مراقبة

 التص�ريفات تق�اس .بفعالي�ة تعم�ل الترش�يح نظم أن من للتأكـّد �نية قياسات جرىتُ   -٢٧-ثانياً 
 . اً مستمر قياساً 

  الحوادث ظروف يخصّ  فيما باألمان المتصلة التحكـّم نظمو األجھزة

  الحرجية مراقبة

 االنش��طارية الم��واد م��ن كبي��رة كمي��ات فيھ��ا توج��د الت��ي المن��اطق جمي��ع ت�ط��ـّي  -٢٨-ثاني��اً 
 ،س�معية إنذار أجھزة مع ،)ناتنيوتروكواشف  أو/و أشعة غاما كواشف( إشعاعات كواشفب
 المن��اطق م��ن الف��وري اإلج��الء عملي��ات ب��دءم��ن أج��ل  ،ل��زمت حيثم��ا مرئي��ة إن��ذار أجھ��زةو

  .لل�اية االحتمال بعيدأمر  ھو حرجية حاد� وقوع أن إثبات أمكن إذا إال المضارة،
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 المشعـّة النفايات في التصّرف

 النفايات توليد

 ت�أثير أن م�ن لتأك�ـّدا من أجل ،نفايات فيھا تتولـّد قد تيال الحاالت جميع في نظريُ   -٢٩-ثانياً 
 إلى يتم التقليل منه توليدھا وأن ،االعتبار في وضعت قد المرفق أمان علىالمحتمل  النفايات

 . منھا والتخلـّص وجمعھا لمناولتھا مـُتاحة وسيلة ھنا� وأن ،ممكنّ  حد أدنى

 النفايات إزالة

 هھ��ذ م��ن تس��حب ث��م وح��دة القي��اس الم�لق��ة داخ��ل ك��يس ف��ي الً أو النفاي��ات توض��ع  -٣٠-ثاني��اً 
 ث�م النفاي�ات وُتدخل فيه بوحدة القياس الم�لقة كيس تكييس يوصل فيھا منافذ باستخدام الوحدة
 النفاي�ات اس�تيعاب يت�يح بق�در المنف�ذ حج�م يك�ونو .االحتج�از عل�ى حفاظ�اً  ختمھ�ا بعد ُتسحب

��ا تك��ونو .اس��تبدالھات��م  مع��ّدات تتضم��ـّن ق��د الت��ي ،المتوق��ـّعة وح��دات  الممت��دة م��ن حاتلمرشِّ
 الترتيب�ات ھ�ذه تكف�ل الح�االت، جميع وفي .ھندسية سماتذات  التھوية ونظام القياس الم�لقة

 .ونالمـُش�ـّل يتلقـّاھا التي الجرعات ومراقبة ،)األمر لزم إذا( الحرجية ومراقبة ،االحتجاز

  النفايات جمع

 مس�توى إتاح�ة م�ن أج�ل تص�ميمية س�مات حاويات في ھاونقل اياتالنف لجمع توفر  -٣١-ثانياً 
 المـُش��ـّل ولتع�ّرض األم�ر، ل�زم إذا الحرجي�ة، لمراقب�ة االعتبار يولى .االحتجاز من إضافي

 . النفايات أكياس من عدد جمع لدى ل�شعاعات

  للنفايات المؤقت الخزن

 ومراقب��ة األم��ر، ل��زم إذا الحرجي��ة، مراقب��ة يكف��ل نح��و عل��ى المخ��ازن تص��مم  -٣٢-ثاني��اً 
  .ل�شعاعات المـُش�ـّلين تعّرض ومراقبة ،االحتجاز

  والسا�لة الجوية االنبعا�ات حيال التصّرف

  . مستمر نحو على التصريفات تقاس  -٣٣-ثانياً 
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 موكس وقود صنع مرافق التحديد وجه على تخصّ  أخرى تصميمية اعتبارات

 البلوتونيوم سيدأك و�اني موكس لوقود الوسيطة مخازنال

 الخاص�ة ،البلوتوني�وم أكس�يد وث�اني م�وكس لوق�ود الوس�يطة مخازنال تصميم عند  -٣٤-ثانياً 
 : يلي لما االعتبار يولى ،موكس وقود صنع مرافقب

  الحرجية�  (أ)
   الحرائق�  (ب)

  االحتجاز�  (ج)

  �)األمر اقتضى إذا( الحرارة إزالة  (د)

   المواد� ومناولة المخزن دخول نالناتج ع المـُش�ـّلين تعّرض  (ھـ)

  األقراص� أطباق سقوط مثل منتظرة تش�يلية لوقائع التصّدي من أجل الدخول  (و)

 . المخزن داخل الموجودة والنقل والرفع المناولة معّدات صيانة  (ز)

 الصيانة سياسة

 . التصميم إقرار قبل الصيانة تحدد  -٣٥-ثانياً 

 التشييد

 ألنھ��ا ،الس��نوات م��ن ع��دداً  م��وكس وق��ود ص��نع مراف��ق تش��ييد يس��ت�رق م��ا غالب��اً   -٣٦-ثاني��اً 
 ق��د والمعماري��ـّون، المھندس��ون وم��ن بي��نھم التش��ييد، مج��ال ف��ي الع��املين وألن معق��دة مراف��ق
 والخب�رات المع�ارف عل�ى التش�ييد فت�رة خ�اللفيح�افظ  .ستبدلونفيُ  أخرى أعمال إلى ينتقلون
 .التشييد بعملية المتعلقة

 لخدمةا في اإلدخال

إج��راء  ف��ي الخدم��ة" الس��اخنة المعالج��ة" أو البلوتوني��وماس��تخدام  إدخ��ال يتطل��ـّب  -٣٧-ثاني��اً 
 ومراقب�ة ،الحرجيةو ،واالحتواء ،والمعّدات العاملينب الخاصة الترتيبات في رئيسية ت�ييرات

 : اإلشعاعات

م�ع  ونالم�أم التش��يل ض�مان يتسنـّى لكي األمان ثقافة تعزز ،العاملين يخصّ  فيماف —
   .بلوتونيومال استخدام
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عل��ى والع��املين  المرف��ق ، أنالمعن��ي الت�يي��ر تنفي��ذ ف��ي الش��روع قب��ل ،اإلدارة تكف��ل —
 .له استعداد تام

 التشغيل

 ھموتدريب العاملين تأھيل

وح��دات  الت��ي تج��رى ف��ي عملي��اتال عل��ى الع��املين لت��دريب خ��اص اھتم��ام ي��ولى  -٣٨-ثاني��اً 
  .تلّو� حدو� حالة في اتـّخاذھا يجب التي جراءاتاإل ذل� في بما ،القياس الم�لقة

 لتأھي�ل عل�ى وج�ه التحدي�د االھتم�ام ي�ولى ،م�وكس وقود صنع مرافق يخصّ  فيما  -٣٩-ثانياً 
 والتع��ّرض الحرجي��ة مخ��اطر م��ثالً ( اإلش��عاعية للمخ��اطر التص��ّدي عل��ى الع��املين وت��دريب
وت�دريبات  ي�ةاألمن وللت�دريبات ،)قالحرائ� م�ثالً ( مح�ّددة تقليدية ومخاطر) والتلّو� الخارجي

 .الطوار�التعامل مع 

 زي��ادة إل��ى المرف��ق ف��ي انفج��ار أو لحري��ق مالئ��مال غي��ر التص��دي ؤّديي�� أن يمك��ن  -٤٠-ثاني��اً 
 ،الحرجي���ة مخ���اطر فيھ���ا بم���ا اإلش���عاعية المخ���اطر مث���ل( الح���د� عل���ى المترت���ـّبة العواق���ب

 المعني�ين الخ�ارجيين للع�املين مح�دداً  اً ت�دريب المـُش��ـّلة المنظم�ة فتنظم ).الكيميائية والمخاطر
 .باإلنقاذالحرائق وللموظفين المختصين  بمكافحة

 الحرجية منع

 ،المع�ّدات م�ن م�وكس مس�حوق أو البلوتوني�وم أكسيد ثاني مسحوق سحب لزم إذا  -٤١-ثانياً 
 . معتمدة حاويات سوى تـُستخدم فال

 اإلشعاعات من الوقاية

 م�وكسومس�حوق  البلوتوني�وم أكس�يد ث�اني مس�حوق الحتج�از دقي�ق اماھتم� ي�ولى  -٤٢-ثاني�اً 
  .العمل مكان في التلّو� مراقبةلو

أش�عة غام�ا واألش�عة  جرع�ات لض�مان أنھ�ا تق�يس الجرع�ات قي�اس معّدات تكيف  -٤٣-ثانياً 
 . دقيقاً  قياساً  النيوترونية
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 الطوارئ لمواجھة والتأھـّب التخطيط

 الم��واد انبع��ا�و الحرجي��ة، ح��واد�م��ن  ك��الً  تخ��ص ترتيب��ات قي��د العم��ل وض��عتُ   -٤٤-ثاني��اً 
 . واالنفجارات ،الحرائق انتشارو المشعـّة،

 ھ�ي تس�بب ال الحرائ�ق لمكافح�ة وس�يطة م�ادة ت�ـُستخدم حري�ق، م�ع التعام�ل عن�د  -٤٥-ثانياً 
 . حرجيةال خطر ذاتھا

 الخدمة من اإلخراج

 ب��البلوتونيوم الملّوث��ة للنفاي��ات المؤق��ـّت الخ��زن يخ��صّ  فيم��ا الحرجي��ة أم��ان يكف��ل  -٤٦-ثاني��اً 
 . ومحتوياتھا وحدات القياس الم�لقة تفكي� المتولِّدة عن
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 ال�الث التذييل

  التحديد وجه على تخصّ  متطلبات
  اليورانيوم إ�راء ومرافق التحويل مرافق

 الت�ي اإلث�راء ومراف�ق التحوي�ل مراف�ق التحدي�د وج�ه عل�ى تخ�صّ  التالية المتطلبات  
ال�ذي ال تزي�د  اإلث�راء الض�عيفو الطبيعيو المستنفد اليورانيوم وخزن ومعالجة بمناولة تقوم

 الطبيع�ي اليوراني�وم م�ن استخالص�ه يمكن الذيو ،٪٦ عن ٢٣٥-اليورانيوم فيه نسبة تركيز
 بش�أن إرش�ادات ]٢٦[ المرج�ع ف�ي وت�رد .معالجت�ه المع�ادة أو المس�تنفد أو اإلث�راء الشديد أو

 .اليورانيوم إثراء ومرافق التحويل بمرافق المتعلقة اتبالمتطلب الوفاء

 التصميم

 األمان وظا�ف

 العرض��ي واالنبع��ا� حرجي��ة ح��اد� وق��وع دون يح��ول نح��و عل��ى المرف��ق يص��مم  -١-ثالث��اً 
 عن�د العادي�ة العملي�ات ع�ن الن�اجم ل�ش�عاعات التع�ّرض إبق�اء التصميم يراعي .خطرة لمواد
 . تحقيقه يمكن معقول حدّ  أدنى

 الھندسي التصميم

  فيما يتعلق بالتصميم الھندسي، ُيراعى ما يلي: -٢-ثالثاً 

 ب�ه الم�أذون األقص�ى الح�دّ  م�ع ي�تالءم بم�ا األوعي�ة تص�مم الحرجي�ة، من�ع من أجل  (أ)
  .ل�ثراء

 مراف�ق ف�ي الكيميائي�ة، المخ�اطر م�ن الوقاي�ة تتضمـّن المشعـّة، المواد كما في حالة  (ب)
 مك�ان داخ�ل إل�ى ي�اتئايبالكيم يفض�ي مس�ار أي مراقب�ة راء،اإلث� ومراف�ق التحويل

  .البيئة إلى أو العمل

 الحرجية منع

 . وقائية تدابير طريق عن الحرجية أمان يكفل -٣-ثالثاً 
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 عملي�اً، الممك�ن بالق�در التص�ميم، طري�ق ع�ن الحرجية أمان لتحقيق فضليةاأل تولى -٤-ثالثاً 
 . داريةاإل تدابيرال طريق عن وليس

 واح�د إبق�اء طري�ق ع�ن اإلث�راء ومراف�ق التحويل لمرافق الحرجية أمان تحقيق يتم -٥-لثاً ثا
 فيم�او العادي�ة، العملي�ات ف�ي الحرج�ة دون حدود ضمن التالية لنظاما بارامترات من أكثر أو

 م�ا أو( التص�ميم ف�ي لھ�ا الم�ـُحتاط الح�واد� يخ�صّ  وفيم�ا المنتظرة، التش�يلية الوقائع يخصّ 
  ):يعادلھا

 ومدى إثرائھا� كتلة المواد االنشطارية الموجودة في العملية  ) أ(

 قي�ود وضع( تل� المعدات مع غيرھا وتفاعل المعالجة لمعّدات ةيالھندسالخاصيات   ب)(
  �)التباعد أو الشكل، أو األبعاد، بشأن

  المحاليل� في الموجودة االنشطارية المواد زتركّ   (ج)
  درجة التھدئة�  (د)

 مالئمة. نيوترونات اتماصـّ  وجود  ھـ)(

 مح�ّدد تحليل طريق عن ،اإلثراء ومرافق التحويل مرافق تصميم أمان يبرھن على -٦-ثالثاً 
 :ومجتمعة منفردة التالية المھمة العوامل فيه تـُدرس الحرجية يخصّ 

 جزء أي في ل�ثراء به المأذون األقصى الحدّ  التقييمات جميع في يـُستخدم :اإلثراء  (أ)
أن يثب�ت  أمك�ن إذا إال النووي�ة، الم�واد معالج�ة عل�ى قادراً  يكون المرفق أجزاء من
 اس�تخدام يمكن المرفق أجزاء من معيـّن جزء في أنه المزدوج التصادف لمبدأ وفقاً 

  .التقييم ألغراض أدنى إثراء مستوى

 .واسعة ھوامش مراعاة مع الحرجية أمان يقيم :الكتلة  (ب)

 األنابي��ب وأبع��اد للمرف��ق، النس��قي الترتي��ب التحلي��ل ـّنيتضم�� :ةيالھندس��الخاص��يات   (ج)
 األبع��اد ف��ي ت�ي��رات ح��دو� احتم��ال ويراع��ى .المعالج��ة وح��دات وس��ائر واألوعي��ة

  .التش�يل أثناء

فيم�ا  اليوراني�وم زاتترّك� م�ن نط�اق التحلي�ل ف�ي ىراعي .محافظ نھج يتبع :زالتركّ   (د)
 .تح�د� أن يمك�ن التيالقصوى  التفاعلية الظروف تحديد أجل من لمحاليل،ا يخص

 ح��االت م�ن حال��ة أس�وأ ت��ـُراعى المحل�ول، تج��انس ض�مان بالمس��تطاع يك�ن ل��م وم�ا
 .والخزن المعالجةالخاصة ب المرفق أجزاء في يمكن أن تحد� اليورانيوم زتركّ 

 أج�ل م�ن درج�ات التھدئ�ةم�ن  تؤخذ ف�ي ع�ين االعتب�ار طائف�ة التحليل عند :التھدئة  (ھـ)
 .تحد� أن يمكن التي تفاعليةاألكثر  الظروف تحديد

  .النعكاسبشأن ا محافظة فرضية، توضع الحرجية تحليل في :االنعكاس  (و)
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 المرف�ق وح�دات جمي�ع ب�ين الني�وتروني للتفاعل االعتبار يولى :النيوتروني التفاعل  (ز)
 مصفوفة من تقترب قد متنقـّلة وحدة أي ذل� في بما التفاعل، يشملھا يمكن أن التي

  .المعنية وحداتال

 ك�ان وإذا األم�ان، تحلي�ل إط�ار ف�ي الحس�بان في أخذھا عند: النيوترونات ماصـّات  (ح)
 م�ن، الدوري�ة االختب�ارات أثناء ،التحقـّق إمكانية توفر ،تحلل ھنا� احتمال بحدو�

 التيق�ـّن ع�دم الحرجية حسابات في يراعىو .تھاوسالم النيوترونات ماصـّات وجود
 .لماصـّاتا بارامترات في

 التحوي�ل مراف�ق يخ�صّ  فيم�ا الحرجي�ة أم�انم�ن  الوطني�ة، لل�وائح فق�اً التثبُّ�ت، و يتم -٧-ثالثاً 
 .عتبي�ة معين�ةكمي�ة  االنش�طارية الم�واد كتل�ةفيھ�ا  تتجاوز التي مناطقال في اإلثراء، ومرافق
 لح��دوداك��ذل� و �م��انل ذات األھمي��ة والمكّون��ات وال��نظم الھياك��ل التحلي��ل اھ��ذ م��ن ُتس��تنتج

  . الحرجية بأمان المتعلقة التش�يلية والشروط

 النووية المواد احتجاز

  المھنية الوقاية

 اإلث�راء مس�توى م�ع متناس�بةممك�ن  ح�دّ  أدن�ى إل�ى التلّو� من التقليلب العناية تكون -٨-ثالثاً 
-راني�وماليو ت�أثير وبالت�الي( اإلث�راء مس�توى ارتفع فكلـّما .معالجته المعادة اليورانيوم ونسبة
 وك�ذل� ٢٣٤-اليوراني�وم ت�أثيرات وبالت�الي( معالجت�ه المع�ادة اليورانيوم نسبة وكبرت) ٢٣٤

 العناية ازدادت ،)االنشطارية النواتجو اليورانيوم بعد ما عناصرالمقادير النذرة من  تأثيرات
   .ممكن حدّ  أدنى إلى التلّو� من التقليلب الواجبة

 البي�ة حماية

�� كف��اءة االعتب��ار ف��ي توض��ع -٩-ثالثاً   فلوري��د مث��ل( للكيميائي��ات مقاومتھ��ا وم��دى حاتالمرشِّ
  .الحرائق ولظروف العوادم غازات حرارة درجات والرتفاع) والنشادر الھيدروجين

 االفتراضية الباد�ة األحداث

 الداخلية واالنفجارات الحرا�ق من الوقاية

  .الوطنية وللمتطلبات للمخاطر وفقاً  إخماد، أو/و كشف نظام يركب  -١٠-ثالثاً 

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٦٩ 

 رشاش��ات عل��ى المش��تملة ،األوتوماتيكي��ة األجھ��زة تركي��ب بتقي��يم االعتن��اء ج��رىيُ   -١١-ثالث��اً 
 م�ع اليوراني�وم، فلوري�د س�ادس فيھ�ا ي�ـُوجد الت�ي بالمن�اطق فيما يتعلق الحرائق لمكافحة ،ماء

 يخ�صّ  فيم�ا الحرجي�ة أح�دا�وق�وع و الھي�دروجين فلوري�د توليد احتمال وجود خطر مراعاة
   .المثراة المواد

ة الش�بك حماي�ة ت�تم ،يمك�ن أن تس�بب انفج�ارات أج�واء تس�ودھا الت�ي المن�اطق ف�ي  -١٢-ثالثاً 
 .الصناعي األمانخاصة ب للوائح وفقاً  الكھربائية والمعّدات الكھربائية

  التحكـّم نظمو األجھزة

 العادية العمليات في باألمان المتصلة التحكـّم نظمو األجھزة

 س�ادس وزن يق�اس اليوراني�وم، فلوري�د س�ادس عل�ى تحتوي اسطوانة تسخين قبل  -١٣-ثالثاً 
  ).مثالً  ثاٍن، مستقلّ  ميزان باستخدام( االمتالء حدّ  دون أنه من والتأكـّد اليورانيوم فلوريد

 تص��ّدع ح��دو� عن��دھا يمك��ن ح��رارة درج��ة بل��و� عل��ى ق��ادراً  النظ��ام ك��ان إذا  -١٤-ثالث��اً 
  .التسخين خالل عملية حرارةال درجةل لوضع حدّ ستخدم نظامان مستقالن ، يھيدروليكي

لكش��ف ترّك��ز  متحاذي��ة أجھ��زة تس��تخدم ،ال���ازي باالنتش��ار اإلث��راء مراف��ق ف��ي  -١٥-ثالث��اً 
 باألش�عة تعم�ل الت�ي الزيتي�ة التحلي�ل وأجھزة فريـُوناتال تستخدم التيالكواشف  مثالً (التلو� 

 س�ادس ب�ين الس�يطرة ع�ن خارج�ة كيميائي�ة تف�اعالت ح�دو� تف�ادي أجل من) الحمراء تحت
  . محتملةال شوائبالو اليورانيوم فلوريد

 الحوادث ظروف يخصّ  فيما باألمان ذات الصلة التحكـّم نظمو األجھزة

 الحرجية مراقبة

، )النيوتروني��ة األش��عة أو/و أش��عة غام��ا كواش��ف( اإلش��عاعات كواش��ف ت�ط��ـّي  -١٦-ثالث��اً 
 الف�وري اإلج�الء لب�دء – مرئي�ة إن�ذار أجھزةب� وعن�د االقتض�اء سمعية إنذار ةأجھزالمزودة ب

 االنش�طارية، الم�واد م�ن كبي�رة ةكمي� فيھا وجدت التي المناطق جميع – المضارة المناطق من
 .ھو أمر بعيد االحتمال لل�اية حرجية حاد� وقوع أنإثبات  أمكن إذا إال
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  الكيميائية االنبعاثات رصد

 ع�ن مثالً، ناجم،( كبير كيميائي التي يوجد فيھا خطر المناطق في كواشف تركب  -١٧-ثالثاً 
مع�دل ويوجد فيھا ) الكلور فلوريد ثال� أو الھيدروجين، فلوريد أو اليورانيوم، فلوريد سادس
 بعي��دأم��ر  ھ��و كيمي��ائي انبع��ا� وق��وع أن ثب��اتإ أمك��ن إذا إال ،مح��دود م��ن الع��املين إش���ال

   .لل�اية االحتمال

 التشغيل

 ھموتدريب العاملين تأھيل

 لتأھي��ل التحدي��د وج��ه عل��ى االھتم��ام ي��ولى اإلث��راء، ومراف��ق التحوي��ل مراف��ق ف��ي  -١٨-ثالث��اً 
) والتل��ّو� الحرجي��ة مخ��اطر أساس��اً ( اإلش��عاعية للمخ��اطر التص��ّدي عل��ى ھموت��دريب الع��املين
  .الحرائق مخاطر أو الكيميائية المخاطر مثل محّددة تقليدية ومخاطر

 م��ن كبي��رةال كمي��اتال ومعالج��ة مناول��ة أم��ان مج��ال ف��ي ت��دريب لمـُش���ـّلينيق��دم ل  -١٩-ثالث��اً 
 تفاص�يل مس�توى يك�ون أن عل�ى الخط�رة، ي�اتيائالكيم م�ن وغي�ره اليوراني�وم فلوري�د سادس

 فلوري��د س��ادس انبعاث��ات يخ��صّ  وفيم��ا .بالتش���يل المرتبط��ة المخ��اطر م��ع متناس��باً  الت��دريب
 دوري ت�دريب ي�وفر مرئي�ة، سحب تنتج عنھا التي األخرى الكيميائية نبعاثاتواال اليورانيوم

 ،اختب��ئ أو المك��انِ  واخ��لِ  انظ��ر،" المس��مى اإلج��راء ات��ـّباع عل��ى الموق��ع ف��ي الع��املين لجمي��ع
 ".وبلـّ�

  :في المجاالت التالية تدريب جرىيُ   -٢٠-ثالثاً 

 عل�ى والعم�ل ،مشع�ـّة ث�اتانبعا إل�ى ت�ؤدي أن يمك�ن وانفج�ارات حرائق وقوع منع  (أ)
  تأثيرھا� تخفيف

 . مـُثرى يورانيوم على المشتملة بالعمليات المرتبطة الحرجية ضوابط تنفيذ  (ب)

 زي��ادة إل��ى المرف��ق ف��ي انفج��ار أو لحري��ق مالئ��مال غي��ر التص��دي ؤّديي�� أن يمك��ن  -٢١-ثالث��اً 
 ،الحرجي���ة خ���اطرم فيھ���ا بم���ا اإلش���عاعية المخ���اطر مث���ل( الح���د� عل���ى المترت���ـّبة العواق���ب

 المعني�ين الخ�ارجيين لم�وظفينل محدداً  اً تدريب المـُش�ـّلة المنظمة فتنظم ).الكيميائية والمخاطر
  .وباإلنقاذ الحرائق بمكافحة
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 دوريةال تفتيشاالختبار وال وعمليات الصيانة،

 والض��رر اليوراني��وم فلوري��د س��ادس اس��طوانات حال��ة ت��دھور أن ب��ه المسل��ـّم م��ن  -٢٢-ثالث��اً 
ادات و ف��ي التآك��ل ع��ن الن��اجم  اءج��رَّ  الطوي��ل الم��دى عل��ى يح��دثان الل��ذين ،الصم��ـّاماتالس��دَّ

 فيوض��ع .التس��ّرب لمش��اكل مح��تمالن س��ببان ھم��ا عل��ى الس��واء، خارجي��ةو داخلي��ة مؤث��ـّرات
 مس�توى وتس�جيل رص�د أج�ل م�ن األج�ل الطوي�ل الخزن مرافق في التفتيش لعمليات برنامج
 ).الحواشي لحامات امتداد وعلى والصمـّامات اداتالسدّ  في السيما( التآكل

 الحرجية منع

 في اإلنتاج مسار في الھيدروجين فلوريد من عالية تركيزات دووج يـُحتمل حيثما  -٢٣-ثالثاً 
 فلوري�د بخ�ار ض��ط مس�توى م�ن أدنى مستوى عند الض�ط حالة على يحافظ ثراء،اإل مرفق

 أثن��اء الھي��دروجين فلوري��د فتكّث�� تف��ادي أج��ل نم�� المعّين��ة، الح��رارة درج��ة ف��ي الھي��دروجين
  .وسيط وعاء أو اسطوانة أية في اليورانيوم فلوريد سادس) ترّسب( تبلور

 س��وى ت��ـُستخدم، ف��ال األنابي��ب ش��بكات أو األوعي��ة م��ن اليوراني��وم س��حب ل��زم إذا  -٢٤-ثالث��اً 
 .ةمعتمد حاويات

 اإلشعاعات من الوقاية

 عن�د التل�ّو� انتش�ار ومراقبة العاملين وقايةل افيةك لتنفـّسل قايةو أو/و تھوية توفر  -٢٥-ثالثاً 
 . اليورانيوم فلوريد سادس اسطوانات مثل ،مشعـّة مواد تحتوي على حاوياتو معّدات فتح

 ع�املينلل الت�دريع وعملي�ات والمس�افات الزمنية لمددبشأن ا افيةك متطلبات توضع  -٢٦-ثالثاً 
ثل العاملين الذين يتول�ون م معتبرة، مباشرة إشعاعية مجاالت ىإل يتعّرضوا أن يـُحتمل الذين

  .اليورانيوم فلوريد سادس على المحتوية االسطوانات مناولة

 تطفح حتى االسطوانات ملء مخاطر

 اس��طوانة تس��خين يفض��ي أال ض��مان أج��ل م��ن االس��طوانات لم��لء ح��دود توض��ع  -٢٧-ثالث��اً 
 . األسطوانة تصّدع إلى طفحت حتى ملئت
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  األسطوانات تسخيناإلفراط في  رمخاط

تف�وق درج�ة  درج�ة ح�رارة إل�ى اس�طوانة تس�خين يص�ل أنب احتمال يـُوجد حيثما  -٢٨-ثالثاً 
 وزنأن  من التحقـّق يتم اليورانيوم، فلوريد لسادس الثالثة طواراأل تعادل نقطة الحرارة عند

د لوزناستخدام ميزان ل طريق عنوذل�  ،امتالئھا حدّ أقل من  األسطوانة أھمي�ة  ذو بأن�ه ُيحدَّ
 .ل�مان

 تص��ّدع ح��دو� عن��دھا يمك��ن ح��رارة درج��ة بل��و� عل��ى ق��ادراً  النظ��ام ك��ان إذا  -٢٩-ثالث��اً 
 .التس�خين خالل إجراء عملي�ة حرارةال درجة من للحد يستخدم نظامان مستقالن ھيدروليكي،

 ع��ن إال ني��وماليورا فلوري��د س��ادس ف��ائض ي��ـُنقل ف��ال ،تطف��ح حت��ى اس��طوانة م��لء حال��ة وف��ي
 .التصعيد طريق

 الموقع في الصلب اليورانيوم فلوريد سادس مناولة

 فلوري��د س��ادس عل��ى تحت��وي اس��طوانة أي عل��ى حري��قال لت��أثير االعتب��ار ي��ولى -٣٠-ثالث��اً 
 فلوري��د س��ادس عل��ى تحت��وي اس��طوانةتحم��ل  ناقل��ة يص��يب حري��ق م��ثالً ( ص��لبال يوراني��ومال

  ). اليورانيوم

ب التخطيط   لطوارئل والتأھُّ

 بالتص��ّدي المتعلق��ة التالي��ة الجوان��ب عل��ى الخط��ة ترك��ـّزو للط��وار� خط��ة تع��د  -٣١-ثالث��اً 
 :الفوري

 الھي��دروجين فلوري��د( تفاعل��ه ون��واتج اليوراني��وم فلوري��د لس��ادس الكيميائي��ة السمي��ـّة  (أ)
  لليورانيوم� اإلشعاعية السميـّة على ت�لب سميـّة وھي ،)اليورانيل وفلوريد

الت��ي  الس��يناريوھات معظ��م ف��ي ،إمھ��ال فت��رة أي��ة دون ل�ح��دا�، الس��ريع عاق��بالت  (ب)
 . يةمّ سُ  عواقب إلى يمكن أن تفضي

 تسب����ـّبت ال اليوراني����وم، فلوري����د لس����ادس النبع����ا� أو لحري����ق التص����ّدي عن����د  -٣٢-ثالث����اً 
 ف�ي ،المعن�ي للط�ار� لتص�ّديا م�ن أج�ل المس�تخدمة المادة الوس�يطة أو المـُتـّخذة اإلجراءات

   .الكيميائيالخطر  في زيادة أو حرجية حاد�
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 الخدمة من اإلخراج

 الالحق��ة التنظي��ف عملي��ة م��ن المتأت��ـّي اليوراني��وم، عملي��اً الممك��ن  بالق��در س��تعاد،يُ   -٣٣-ثالث��اً 
 .للتش�يل

القي�ام  قب�ل يحال ،اإلثراء ومرافق التحويل لمرافق الخدمة من الفعلي اإلخراج في  -٣٤-ثالثاً 
 الت�ي التالي�ة العملية طريق عنوذل�  ،الحرجية مراقبة انقطاع دون ،الرطب لتنظيفا عمليةب

 : تكرارھا يمكن

   العالق� ليورانيومل البصري تفحـّصال )١(

  عالق� يورانيوم في حالة وجود الجاف التنظيف إلى االنتقال )٢(

 ج�رىيُ ( ممك�ن غي�ر البص�ري الفح�ص ك�ان إذا الع�الق ٢٣٥-اليورانيوم كتلة قياس )٣(
-اليوراني�وم م�ن كبي�رة كمي�ة قي�اس ت�م إذا الج�اف التنظي�ف وم�ن التفكي�� من مزيد
٢٣٥.( 

 تفكي��� أثن��اء الحرجي��ة مراقب��ة عل��ى المحافظ��ة لض��مان خاص��ة إج��راءات تنف��ذ  -٣٥-ثالث��اً 
 . ةيالھندس الخاصيات طريق عن حرجيتھا تـُراقب التي المعّدات
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 التذييل الرابع

 الجةبمرافق إعادة المع متطلبات الخاصةال

اس�تخالص  معالج�ات المتطلبات التالية تخص مرافق إع�ادة المعالج�ة الت�ي تس�تخدم  
وھي االستخالص عن طريق استعادة البلوتونيوم واليورانيوم معالجات سائل من سائل (مثل 

وتق�وم مراف�ق إع�ادة المعالج�ة بمعالج�ة الوق�ود  "بيوريكس") عل�ى نط�اق ص�ناعي.معالجات 
الم�واد  بھ�دف اس�تعادةمف�اعالت البح�و�  م�نو ات الق�وى النووي�ةمحط� الوارد منالمستھل� 

وق��ود ط��ازج، مث��ل وق��ود م��وكس  ص��نعاالنش��طارية (اليوراني��وم والبلوتوني��وم) م��ن أج��ل 
المش�مولة ف�ي ھ�ذه  المعالج�اتو لمفاعالت الماء الخفيف أو وقود المفاعالت السريعة التوليد.

وإذابت�ه� وجمي�ع ال�دورات الكيميائي�ة  كسوتهلة قص الوقود المستھل� وإزا الوثيقة ھي التالية:
المتعلقة بالفصل والتنقية (بما في ذل� إزالة المذيبات من المحاليل المائية، ومعالجة الم�ذيبات 

نت��رات وتجدي��دھا، واس��تعادة األحم��اض)� وتركي��ز ن��واتج االنش��طار ونت��رات البلوتوني��وم و
يوراني���وم إل���ى أكاس���يد� وتخ���زين ھ���ذه اليوراني���وم� وتحوي���ل نت���رات البلوتوني���وم ونت���رات ال

ات (مث��ل تخ��زين محالي��ل عالج��مج��رى الم ع��ن المنتج��ات والتخ��زين المؤق��ت للنفاي��ات الناتج��ة
  نواتج االنشطار في أوعية).

وتوجد في مرافق إعادة المعالجة كل مجموعة المواد المشعة والمخاطر التي يمكن   
 في دورة الوقود النووي. صادفأن تُ 

 ُتج�رى الت�ي معّينة من المعالجة م�ن قبي�ل العملي�ات ھذا الملحق عملياتوال يتناول   
في مرافق التفري� في البرميل، ومرافق تخزين الوقود المس�تھل�، ومراف�ق تكيي�ف النفاي�ات، 

وت�رد ف�ي  مثل خدمات تزجيج النفايات القوي�ة اإلش�عاع أو تخمي�د الرواس�ب الطيني�ة المش�عة.
 خاصة بمرافق تكييف النفايات.] متطلبات األمان ال٢المرجع [

 تحديد الموقع

ل��دى تحدي��د مواق��ع مراف��ق إع��ادة المعالج��ة الجدي��دة ف��ي من��اطق المواق��ع المعق��دة    -١-رابعاً 
والكبي��رة، الت��ي ق��د تحت��وي عل��ى ع��دد م��ن المراف��ق، توض��ع ف��ي االعتب��ار إمكاني��ة ح��دو� 

يد اإلنشاء أو اإلدخ�ال ف�ي أي كونھا ق(تفاعالت مع المرافق القائمة، ب�ض النظر عن حالتھا 
تحدي��د ] ١٧المرج��ع [ رد ف��ي. وي��)الخدم��ة أو التش���يل أو اإلغ��الق أو اإلخ��راج م��ن الخدم��ة

  المتطلبات المتعلقة بتقييم مواقع المنشآت النووية.
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 التصميم

 وظا�ف األمان

م المرف���ق عل���ى نح���و يح���ول دون وق���وع ح���اد� حرجي���ة ودون االنط���الق   -٢-رابع���اً  يص���مَّ
وُيبقي التصميم حاالت التعّرض ل�شعاعات الناجمة ع�ن العملي�ات  واد الخطرة.العرضي للم

 العادية والظروف المفضية إلى وقوع الحواد� عند أدنى حّد معقول يمكن تحقيقه.

 التصميم الھندسي

ة ف��ي التص��ميم ىُتراع��  -٣-رابع��اً  م��ن الخب��رة التش���يلية ف��ي المراف��ق المماثل��ة  اإلف��ادة المرت��دَّ
 لتش�يلية ذات الصلة في المرافق الصناعية األخرى.والخبرة ا

 التبريد

اللياق��ة يك��ون ل��نظم التبري��د، بم��ا فيھ��ا أي س��مات داعم��ة، م��ا يكف��ي م��ن الق��درة و   -٤-رابعاً 
االض�محالل اإلش�عاعي أو، إذا ل�زم األم�ر،  ع�ن إلزالة الحرارة الناتجة الموثوقيةو التش�يلية

 عالت الكيميائية.التفا التي تسبِّبھا إلزالة الحرارة

يكون لنظم التبريد الخاصة بإزالة الحرارة الت�ي تس�ببھا التف�اعالت الكيميائي�ة، بم�ا   -٥-رابعاً 
لمن�ع ح�دو� زي�ادة  الموثوقي�ةو التش��يلية اللياق�ةو فيھا أي سمات داعمة، ما يكفي من الق�درة

ق�ود المس�تھل� حري�ق يق�ع أثن�اء ت�ذويب الو ع�ن غير منضبطة في درجة الحرارة، تن�تج م�ثالً 
  الفلزي في حامض النتري�.

م نظم التبريد على نحو يقلل    -٦-رابعاً  تس�رب  ع�ن ةالناتج� المخ�اطر منإلى أدنى حد تصمَّ
 سائل التبريد إلى مناطق يمكن أن يسبب فيھا ذل� خطر الحرجية.

 أخذ العينات وتحليلھا

 :صلة بأمان مرفق إعادة المعالجةتوفَّر وسائل مناسبة لقياس البارامترات ذات ال   -٧-رابعاً 

ض��من ح��دود  عالج��ةالمعملي��ات جمي��ع ُتج��رى ف��ي التش���يل الع��ادي، لض��مان أن  −
 وظروف التش�يل، ولرصد تأثير تل� العمليات على البيئة�

 كشف  الظروف المفضية إلى وقوع الحواد�، مثل الحرجية، والتصدي لھا. ل −
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دوافق الت�ي ق�د تك�ون ملوث�ة، وذل�� قب�ل وأثن�اء رتَّب لرصد ال�دوافق المش�عة وال�يُ    -٨-رابعاً 
 تصريفھا من المرفق إلى البيئة.

 منع الحرجية

 ُيضمن أمان الحرجية عن طريق تدابير وقائية.  -٩-رابعاً 

ت��ولى أفض��لية لتحقي��ق أم��ان الحرجي��ة ع��ن طري��ق التص��ميم الھندس��ي، بالق��در   -١٠-رابع��اً 
 ية.الممكن عملياً، وليس عن طريق التدابير اإلدار

وقبل ب�دء أي  ،ُيجرى تقييم ألمان الحرجية، كجزء من تقييم األمان العام للمرفق  -١١-رابعاً 
وتراع��ى ف��ي التقي��يم المجموع��ة الواس��عة م��ن األش��كال  م��واد انش��طارية.ينط��وي عل��ى  نش��اط

وتوض���ع مع���ايير أم���ان  ات المرتبط���ة بھ���ا.عالج���الممكن���ة للم���واد االنش���طارية وظ���روف الم
)، و/أو keffن حالة دون الحرجية على أساس عامل تكاثر النيوترون�ات (وھوامش أمان لضما

عل��ى أس��اس ب��ارامترات ال��تحكم، مث��ل النس��ق الھندس��ي أو الكتل��ة أو التركي��ز أو الكثاف��ة أو 
 اإلثراء أو التھدئة.

د  -١٢-رابع��اً   مرجع��ي للم��واد االنش��طارية (م��ادة وس��يطة انش��طارية مرجعي��ة). تك��وين يح��دَّ
ي�ة متحفظ�ة  التك�وين م�ان الحرجي�ة ال�ذي ي�تم باس�تخدام ھ�ذاويكون تقي�يم أ المرجع�ي حال�ة حدِّ

عل�ى  الفعلي للمواد االنش�طارية الت�ي يج�ري التعام�ل معھ�ا أو معالجتھ�ا، وذل�� م�ثالً  للتكوين
ع�ن طري�ق تقي�يم يفي�د ب�أن  ھ�ذا التك�وينوُيض�من  النظي�ري. تكوينھ�اأساس كتلتھا وحجمھ�ا و

 التش�يل.وظروف إطار حدود  جرى فيتُ  عالجةالمعمليات 

د ھ�ذا المخط�ط  مرجعي لسير العمليات.بياني وضع مخطط يُ   -١٣-رابعاً   أوج�ه تك�وينويح�دِّ
ويقيَّم م�ا يمك�ن  .ھذه المواد ومواد التلقيم الكاشفة ومعدالت تدفق النشطة إشعاعياً مواد التلقيم 

أوج�ه لم�واد الكاش�فة أو ت�دفقات اع�دم ص�ّحة أن يؤثر على أمان الحرجية م�ن أخط�اء تتعل�ق ب
 .ھا تكوين

حي�� يوج�د ف�ي تل�� الت�داخالت ت�ّي�ر  ٩ولى اعتبار خاص للتداخالت بين النظميُ   -١٤-رابعاً 
 أيض�اً أو في أسلوب التحكم في الحرجية. ويولى اعتبار خاص  ١٠في حالة المواد االنشطارية

______________________________ 

 يمكن أن تحد� التداخالت بين النظم أثناء نقل المواد االنشطارية ب�ين األم�اكن المختلف�ة، وذل�� م�ثالً   ٩
  أو المرافق الفرعية أو ال�رف.عالجة أو أوعية المعالجة الم عمليات بين مختلف

 فيزيائية والكيميائية.، أشكالھا وتركيزاتھا الحالة المواد االنشطارية تشمل، مثالً   ١٠
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ل�ى المع�دات ذات النس�ق لنقل المواد االنشطارية من المعدات ذات النس�ق الھندس�ي الم�أمون إ
  الھندسي الذي ال يفي بمعايير األمان.

رح��رق الوق��ود،  مع��دالت إذا ك��ان تص��ميم مرف��ق إع��ادة المعالج��ة يراع��ي  -١٥-رابع��اً   فُيب��رَّ
 على النحو الواجب في تقييم أمان الحرجية. ھذه المعدالت استخدام

وجھ�ة خاطئ�ة واد االنش�طارية الم� توجي�ه راعى في تقييم أمان الحرجية احتماليُ   -١٦-رابعاً 
الم�واد  ترحي�لوانسكابھا (مثل سوء النقل بسبب خطأ بشري)، أو احتم�ال وتراكمھا وطفحھا 
ب تس��رُّ ح��االت ولى االعتب��ار إلمكاني��ة وج��ود وُي�� أجھ��زة التبخي��ر).م��ن  ،االنش��طارية (م��ثالً 

ل  أن  احتم�ال م�ةث ال س�يما إذا ك�انوإل�ى زي�ادة ف�ي التركي�زات، ذل�� ي�ؤدي ف بخ�ار إل�ىتتحوَّ
 ب مواد انشطارية إلى سطح ساخن.تسرَّ ت

الم�اء أو  ،(مثالً  الحرائقفي تقييم أمان الحرجية، يتم تناول اختيار وسائل إطفاء   -١٧-رابعاً 
 )، وأمان استخدامھا.احيقمسال

ف��ي تقي��يم أم��ان الحرجي��ة، ُتراع��ى �ث��ار التآك��ل والتَّح��ات واالھت��زاز ف��ي ال��نظم   -١٨-رابع��اً 
تك��ون وس��يلة  وعن��دما للتذب��ذب، مث��ل التس��ربات والت�ي��رات ف��ي النس��ق الھندس��ي. المعرض��ة
م في �ب ل النس�ق الھندس�ي، عن طري�قحرجية السائل االنشطاري  التحكُّ  فق�دان االحت�واءُيتحسَّ

مس��توى الس��ائل ألغ��راض  كش��ف اس��تخدام ص��واني التنق��يط الم��أمون أو ،م��ثالً  ع��ن طري��ق،
 الحرجية.

 ولى االعتبار الحتمال حدو� طفح داخل�ي أو خ�ارجيمان الحرجية، يُ في تقييم أ  -١٩-رابعاً 
د قد أخرىخارجية و مخاطر داخليةو  تدابير منع الحرجية. تھدِّ

لتفاع��ل المثبِّط��ة ل م��وادال ف��ي تقي��يم أم��ان الحرجي��ة، ي��تم تن��اول إمكاني��ة اس��تخدام  -٢٠-رابع��اً 
لزيادة الكتلة المأمون�ة م�ن  ،ي (مثالً النووي، مثل الجادولينيوم أو البورون، في التش�يل العاد

المواد االنشطارية في وعاء اإلذابة) وخ�الل االنحراف�ات ع�ن التش��يل الع�ادي (مث�ل ح�االت 
��يٍن م��ن التركي��ز) وف��ي  إل��ى أق��ل م��ن القابل��ة لل��ذوبان الم��واد المثبِّط��ة للتفاع��ل تخفي��ف ح��ٍد معَّ

 الظروف المفضية إلى وقوع حواد�.
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 احتجاز المواد المشعة

 يك��ون االحت��واء ھ��و األس��لوب الرئيس��ي لالحتج��از ب���رض من��ع انتش��ار التل��ّو�.  -٢١-رابع��اً 
ح�اجز  نظ�ام ثاب�ت (م�ثالً  –وُيوفَّر االحتجاز عن طريق نظامي احتواء يكمِّل أح�دھما اآلخ�ر 

م نظام االحتواء بحي�: التھوية). (مثالً  ديناميكي "حركي" مادي) ونظام  وُيصمَّ

  لمقبول للتلو� العالق في الھواء داخل المرفق� يمنع االنتشار غير ا −

 ُيبقي مس�تويات التل�و� الع�الق ف�ي الھ�واء داخ�ل المرف�ق دون الح�دود الم�أذون بھ�ا −
 تحقيقه�يمكن معقول  حدأدنى  وعند

يشتمل االحتواء الثاب�ت عل�ى ح�اجز ثاب�ت واح�د عل�ى األق�ل ب�ين الم�واد المش�عة   -٢٢-رابعا
واح��د عل��ى األق��ل ب��ين من��اطق التش���يل  إض��افي وح��اجز ثاب��تومن��اطق التش���يل (العم��ال)، 

 والبيئة.

م االحت�واءيُ   -٢٣-رابعاً  لح�ّ� ت�دفق الھ�واء نح�و  تفاض�لياً  ض��طاً  بحي�� ينش�ئ الحرك�ي صمَّ
م االحت�واء الثاب�ت بحي�� ي�تم الحف�اظ عل�ى فعاليت�ه بالق�در ال�ذي  .المناطق األكثر تلوثاً  ويص�مَّ

 .الحركي حتجازيمكن تحقيقه في حالة فقدان اال

 الض��ط التفاض�لي راعى في التص�ميم مع�ايير أداء نظ�ام التھوي�ة، بم�ا ف�ي ذل��تُ   -٢٤-رابعاً 
��حات الت��ي ان��وأب��ين المن��اطق، و ��حات، التفاض��لي ت��ـُستخدم، والض���ط سع المرشِّ عب��ر المرشِّ
 لحاالت التش�يلية.االئم تي توسرعة التدفـّق ال

عل�ى  ھ�اتركيبما يتعلق ب فاءة المرشِّحات، بما في ذل�وضع في االعتبار مدى كيُ   -٢٥-رابعاً 
بالمرشِّ�حات  أن ُتلح�ق ض�رراً  ُيحتم�ل يؤدي إلى نقص الكفاءة، والعوامل التي سليمنحو غير 

، المرتفع�ة مقاومتھا للرطوبة العالية، والم�واد الكيميائي�ة، ودرج�ات الح�رارةاإلضرار ب(مثل 
ويس�ھِّل تص�ميم نظ�ام  )، وت�راكم الم�واد.رائ�قالح ازات الع�ادم، وظ�روف��والض�ط العالي ل

 التھوية، بما فيه المرشِّحات، إجراء االختبارات.

 الوقاية المھنية

م�ن التع�رض  أدن�ى ح�دّ  في التش�يل العادي، يتم، بواسطة التص�ميم، التقلي�ل إل�ى  -٢٦-رابعاً 
 تحقيقه.يمكن معقول حّد  الداخلي، ويكون التعرض الداخلي عند أدنى

ولى االعتب�ار الحتم�ال التع�رض ل�ش�عاعات نتيج�ة لتس�ّرب الم�واد المش�عة أو ُي�  -٢٧-رابعاً 
  .وجھة خاطئة توجيھھا
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تكف�ل عل�ى ترتيب�ات  ھ�ذه المع�دات يشتمل تصميم مع�دات المنش�أة ومخط�ط نش�ر  -٢٨-رابعاً 
 م�ن التع�رض الناش�ئ م�ن أنش�طة الص�يانة والتفت�يش واالختب�ار، بالق�در ح�دّ  التقليل إلى أدن�ى

ولى العناية بصفة محددة لتصميم المعدات التي تركَّب في الخاليا الس�اخنة، وتُ  .عملياً  لممكنا
 مثل الوحدات القوية اإلشعاع.

ولى االعتب��ار إلح��دا� زي��ادة أكب��ر ف��ي الت��دريع ف��ي إط��ار تص��ميم المرف��ق، ُي��  -٢٩-رابع��اً 
م�ن عواق�ب وق�وع ، م�ن أج�ل الح�د ذل� عملياً يكون  المصمم لمنع التعرض الخارجي، حيثما

 حاد� حرجية.

 تدھور حالته. أن تنشره إمكانية مخطط راعى في تصميم التدريع وتُ   -٣٠-رابعاً 

  حماية الجمھور والبي�ة

وفَّر في مرفق إعادة المعالج�ة نظ�م لمعالج�ة ال�دوافق المش�عة الس�ائلة وال�ازي�ة، تُ   -٣١-رابعاً 
معق�ول  وعن�د أدن�ى ح�دّ  يتعلق بالتص�ريفات بھدف إبقاء كمياتھا دون الحدود المأذون بھا فيما

 تحقيقه.يمكن 

ال��دوافق المش��عة الھوائي��ة ي��تم ض��مان جم��ع ف��ي تص��ميم مرف��ق إع��ادة المعالج��ة،   -٣٢-رابع��اً 
)، م�ثالً  ،عل�ى النح�و المالئ�م (تص�فَّى معالجتھ�او مرف�ق إع�ادة المعالج�ة ع�ن والسائلة الناتج�ة

��  باس��تخدامقب��ل تص��ريفھا إل��ى البيئ��ة وذل��� بھ��ا، د م��ن أنھ��ا ض��من الح��دود الم��أذون وي��تم التأكُّ
 مالئمة. وسائل

 األحداث الباد�ة االفتراضية

 األحداث الباد�ة الداخلية

 الحرائق واالنفجارات

ل�س�باب  زائ�د ح�دو� حري�ق أو انفج�ار أو ض��ط داخل�ي لخط�ر ولى االعتب�اريُ   -٣٣-رابعاً 
 التالية، وُتنفَّذ تدابير األمان المناسبة:

ال���ازات المتفج��رة والس��وائل القابل��ة لالش��تعال والم��واد الكيميائي��ة، مث��ل اس��تخدام  −
الھيدروجين أو بيروكسيد الھيدروجين، وحامض النتري�، وفوسفات ثالثي البوتي�ل 

 ومخفِّفاته، ونترات الھيدرازين�
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تولي�د الھي�دروجين بواس�طة االنح�الل اإلش��عاعي ف�ي المحالي�ل المائي�ة أو العض��وية  −
 ة�والمواد الصلب

تكوين منتجات متفجرة أو قابلة لالشتعال، مثل المواد العضوية المنتَرجة (الزي�وت  −
  الحمراء)، عن طريق التفاعالت الكيميائية�

 المواد التلقائية االشتعال، مثل الجزيئات الص�يرة من سبائ� الزركونيوم.  −

وفَّر حماي��ة ، ُت��ج��ارتك��ون قابل��ة لالنف أن ُيحتم��ل ف��ي المن��اطق ذات األج��واء الت��ي  -٣٤-رابع��اً 
 كافية للشبكة الكھربائية والمعدات الكھربائية.

��ب نظ��ام كش��ف وإن��ذار و/أو إخم��اد، يك��ون متناس��باً م��ع مخ��اطر الحرائ��ق   -٣٥-رابع��اً  يركَّ
 واالنفجارات.

 حريق عب�ر قن�وات التھوي�ة، وللحف�اظ عل�ى س�المة الج�دران الواقي�ة لمنع انتشار  -٣٦-رابعاً 
د، تُ من الحرائق دات زوَّ  مناسبة.أماكن  توضع في حرائق نظم التھوية بمخمِّ

 تعطل المعدات

ق�يَّم المع�دات الخاص�ة بالمنش�أة والت�ي ُيعت�زم في تصميم مرفق إعادة المعالج�ة، تُ   -٣٧-رابعاً 
فيم��ا يتعل��ق بكفاي��ة أدائھ��ا أو احتم��ال  مناس��باً  اس��تخدامھا ف��ي بيئ��ة إش��عاعية أو نووي��ة تقييم��اً 

ابير األمان الصناعي للمعّدات المصمـّمة ألغراض غير نووي�ة والمرك�ـّبة تد ُتكيَّفو تعطلھا.
 الق�وابسو ة الميكانيكيةواقيجھزة الاألفي وحدات القياس الم�لقة أو في الخاليا الساخنة (مثل 

بو  .ذل� إذا لزم ،لبيئتھا تبعاً  والمواد العازلة) موانع التسرُّ

 التسربات

التآك���ل والتَّح���ات  الناجم���ة ع���ن ع وكش���ف وجم���ع التس���رباتُتنفَّ���ذ ترتيب���ات لمن���  -٣٨-رابع���اً 
عل�ى محالي�ل  المحتوي�ة ولى االعتب�ار للمع�داتوُي� .اتواالھتزاز في ال�نظم المعرض�ة للتذب�ذب

 درجات حرارة عالية. عند تكون ھذه المحاليل عندما وخصوصاً حمضية، 

 اتالفيضان

م  -٣٩-رابعاً  ث�ة إل�ى البيئ�ة ف�ي مرافق إعادة المعالجة بحي� تمنع تس� ُتصمَّ رب الس�وائل الملوَّ
 حال حدو� فيضان داخلي.
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 تعطل النظم الداعمة

وضع في االعتبار في تصميم مرف�ق إع�ادة المعالج�ة احتم�ال االنقط�اع الطوي�ل يُ   -٤٠-رابعاً 
نظ�ام األم�ان، ل الطاقة الالزم�ة ، مثل التبريد وإمداداتالدعم سماتو في النظم الداعمة األجل
 نقطاع على األمان.ھذا اال تأثيرى مدوُيقيَّم 

م إمداداتتُ   -٤١-رابعاً  كفاي�ة  الكھربائية إلى مرفق إعادة المعالج�ة بحي�� تض�من الطاقة صمَّ
العادي�ة،  الطاق�ة وف�ي حال�ة انقط�اع إم�دادات .وموثوقيتھ�ا ١١توافر تل� اإلم�دادات واس�تدامتھا

خاص��ة بح��االت  دادات كھربائي��ةلفت��رة طويل��ة، مث��ل ع��دة أي��ام، ُت��وفَّر إم�� ول��و ك��ان ذل��� حت��ى
ل�م��ان، الت��ي يتوق��ف تحدي��دھا عل��ى الحال��ة  وذات األھمي��ة للعناص��ر ذات الص��لة الط��وار�

التش��يلية لمرف��ق إع��ادة المعالج��ة (مث��ل التش���يل الع��ادي للمرف��ق، أو إغالق��ه، أو ص��يانته، أو 
ط الس�تعادة  تطھيره).  بم�ا يض�من النش�ر ُتج�رى تم�ارينالكھربائي�ة، والطاق�ة  م�داداتإوُيخطَّ
 العادية.الطاقة مدادات في إ نقطاعالاھذا في الوقت المناسب عقب وتل� اإلمدادات الكافي ل

 حاالت انخفاض األحمال الكھربائية

ح��دو� ح��االت ولى االعتب��ار إلمكاني��ة ف��ي تص��ميم مرف��ق إع��ادة المعالج��ة، ُي��  -٤٢-رابع��اً 
 ھا على األمان.تأثير ُيقيَّم مدىاألحمال الكھربائية، وفي انخفاض 

 القذائف

ولى االعتب��ار إلمكاني��ة تولُّ��د ق��ذائف م��ن ف��ي تص��ميم مرف��ق إع��ادة المعالج��ة، ُي��  -٤٣-رابع��اً 
ارة، وُيقيَّم تأثير تل� القذائف على األمان.  المكونات الدوَّ

 األحداث الباد�ة الخارجية

 الزالزل

بما يكفي ألج�ل  رضي معتدلارتجاج أ ُيختار الزلزالية، المخاطر لدى النظر في  -٤٤-رابعاً 
 ما يلي:

______________________________ 

داء الوظيف�ة الالزم�ة لم�دة طويل�ة م�ن ال�زمن، أالق�درة عل�ى ت�وفُّر االستدامة، في ھذا السياق، تعن�ي   ١١
 بحي� يتسنى الوصول إلى حالة مأمونة أو اتخاذ ترتيبات بديلة.
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الح��اجز النھ��ائي  المب��اني وقن��وات النق��ل ب��ين المب��اني، وض��مان اس��تقرار ض��مان −
 الت�ي تم�سُّ  الخاص باالحتجاز في حالة وقوع زل�زال، م�ع إي�الء االعتب�ار للعواق�ب

 العمال والجمھور والبيئة�

 ل وبعده. ضمان توافر الھياكل والنظم والمكونات ذات الصلة أثناء الزلزا −

) للقيام بع�د الزل�زال ، واإلجراءاتالدعم ونظم ،توفَّر المستلزمات (مثل األجھزة  -٤٥-رابعاً 
 برصد حالة مرفق إعادة المعالجة والوظائف التي تكفل أمانه.

 األحوال الجوية القصوى

توضع األحوال الجوية القصوى في االعتبار عند تصميم العناصر ذات األھمي�ة   -٤٦-رابعاً 
فيم��ا يتعل��ق ب��نظم التبري��د  وخصوص��اً  أم��اكن تل��� العناص��ر)،تحدي��د ل�م��ان (بم��ا ف��ي ذل��� 

 الخاصة بإزالة حرارة االضمحالل في تخزين النفايات القوية اإلشعاع.

 األجھزة ونظم التحكـّم

 األجھزة

ذات الص�لة بأم�ان مرف�ق إع�ادة  عالج�اتلقياس بارامترات المكافية  وفَّر وسائلتُ   -٤٧-رابعاً 
 المعالجة:

ض��من ح��دود وظ��روف  عالج��اتجمي��ع المُتج��رى ض��مان أن ل ف��ي التش���يل الع��ادي، −
ة توفير إشارة إلى االنحرافاتل التش�يل  �المعالجات في الھامَّ

اء س�لبية�ث�ار  ح�واد�، مث�ل الحرجي�ة أووق�وع  كشف الظروف المفض�ية إل�ىل −  ج�رَّ
م�واد انبع�ا�  أو حري�ق، ،زل�زال أو فيض�ان (م�ثالً من قبيل وق�وع  أخطار خارجية

 الظروف. لھذه )، والتصديداعمة خطرة، أو تعّطل نظم

م بحي�� تك�ون عالي�ةالخاصة باألمان، تُ  الُمؤتمتة عندما ُتستخدم نظم التحكم  -٤٨-رابعاً   ص�مَّ
 أمان المرفق.إطار في  دورھا ، بما يتفق معالموثوقية

 التصرف في النفايات المشعة والدوافق المشعة

م مرفق إعادة المعالجة بحي� يتسنى التصرف المأمون في النفايات المشعة يُ   -٤٩-رابعاً  صمَّ
ولى وُي� الظروف التش�يلية والصيانة والتطھير الدوري للمرفق. عن الناتجة والدوافق المشعة

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٨٣ 

وتركيبھ�ا م�ن حي�� طبيعتھ�ا النفاي�ات المتول�دة ف�ي المرف�ق  لمختلف حاالت االعتبار الواجب
 .شعاعياإل مستويات نشاطھاو

، إل�ى ض�مان عملياً  بالقدر الممكن في تصميم مرافق إعادة المعالجة، يتم السعي،  -٥٠-رابعاً 
أن تك��ون ھن��ا� س��بل مح��ددة لل��تخلص م��ن جمي��ع النفاي��ات المتوق��ع إنتاجھ��ا خ��الل دورة حي��اة 

وحي� ال توجد ھ�ذه الس�بل ف�ي مرحل�ة تص�ميم مرف�ق إع�ادة المعالج�ة، ُتتَّخ�ذ ت�دابير  المرفق.
  ير الخيارات المستقبلية المتوخاة.لتيس

 اإلدخال في الخدمة

 ١٢برنامج اإلدخال في الخدمة

ضع ت قد ل�دخال في الخدمة اتولى عناية خاصة لضمان عدم إجراء أي اختبارتُ  -٥١-رابعاً 
م��ن  وي��تم التحق��ق م��ن ك��ل وظيف��ة .ةللتحلي��ل أو غي��ر مأمون�� حال��ة غي��ر خاض��عة المرف��ق ف��ي

ن�ة  مرحل�ة قبل المضي إل�ى جه ممكن عملياً على أكمل و وظائف األمان تص�بح فيھ�ا تل�� معيَّ
 الوظيفة ضرورية.

الق�درة عل�ى اختب�ار وص�يانة ھياك�ل تن�اول برن�امج اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة  ف�ي تمي�  -٥٢-رابعاً 
فيم��ا يتعل��ق بالخالي��ا  وخصوص��اً مرف��ق إع��ادة المعالج��ة ونظم��ه ومكونات��ه بع��د ب��دء التش���يل، 

ل الساخنة والمعدات التي   عن بعد. ُتش�َّ

 مراحل اإلدخال في الخدمة

  في الخدمة العمليات الخاملة إشعاعيا إدخال 

‘) المعالج�ة عل�ى الب�ارد’ أي( ف�ي الخدم�ة العمليات الخاملة إشعاعياً إدخال  يشمل  -٥٣-رابعاً 
كل أنشطة اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة والتفت�يش الت�ي تتض�من أو ال تتض�من اس�تخدام محالي�ل غي�ر 

  .في الخدمة قبل إدخال المواد المشعةوذل� ، عياً نشطة إشعا

  

______________________________ 

ن ط��ور التس��ليم م�� ُيج��رى م��ا بس��بب كب��ر حج��م المراف��ق التجاري��ة الخاص��ة بإع��ادة المعالج��ة، كثي��راً   ١٢
 خال في الخدمة على مراحل.دالتشييد إلى طور اإل
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 : ١٣األنشطة التالية في ھذا الصدد، ، كحد أدنى،ُتجرى  -٥٤-رابعاً 

د من − د م�ن ج�ودة التدريع واالحتجاز، بما في ذل� نظاميْ  أداء التأكُّ نظ�ام لح�ام  التأكُّ
 االحتواء الثابت�

��د م��ن − م ف��ي أداء ت��دابير التأكُّ ��د ممكن��ا م��ن  م��االحرجي��ة، حيث ال��تحكُّ يك��ون ذل��� التأكُّ
 � الناحية العملية

 اإلنذار� نظام كشف الحرجية ولنظام  التش�يليةاللياقة  التثبُّت من −

 � الطار� أداء نظم اإلغالق التثبُّت من −

 في حاالت الطوار��  الكھربائية الطاقةتوافر إمدادات  التثبُّت من −

��ت م��ن − وس��ائل دات الھ��واء المض���وط وت��وافر أي نظ��م دع��م أخ��رى، مث��ل إم��دا التثبُّ
 التبريد.

 في الخدمة  العمليات النشطة إشعاعياً إدخال 

المعالج�ة عل�ى ’ أيف�ي الخدم�ة ( العملي�ات النش�طة إش�عاعياً  إدخ�ال نھاي�ةحل�ول ب  -٥٥-رابعاً 
ر أي اس�تثناءات ف�ي  .ستوفى جميع متطلبات أمان العمليات النشطة إشعاعياً ، تُ ‘)الساخن وُتبرَّ

 أمان اإلدخال في الخدمة. بيان حالة

���د م���ن أثن���اء اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة، ي���تم  -٥٦-رابع���اً  الح���دود التش����يلية والق���يم العادي���ة  التأكُّ
�د م�ن للبارامترات ذات األھمية ل�م�ان  الت�ي تن�تج عم�ا المقبول�ةاالختالف�ات ق�يم  وك�ذل� التأكُّ

  أخرى. ص�يرة اضطرابحاالت و عابرةحاالت  في المرفق من يحد�

 ير اإلدخال في الخدمةتقر

د تقرير اإلدخال في الخدمة أي تحديثات يلزم إدخالھا على بيان حالة األم�ان يحدِ   -٥٧-رابعاً 
وأي ت�يي��رات أُدخل��ت خ��الل عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة عل��ى ت��دابير األم��ان أو ممارس��ات 

 العمل.

  

  
______________________________ 

 للمتطلبات الوطنية. بعض األنشطة في مرحلة التشييد، وفقاً  ُتجرى في بعض الدول،  ١٣
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 التشغيل

، لض�مان أن ١٤ھل� وبرن�امج للتلق�يممع�ايير لقب�ول الوق�ود المس�ت يتم إعداد وتقييم  -٥٨-رابعاً 
تكون المتطلبات المحددة في رخصة التش�يل وفي تقييم األمان مستوفاة طوال عمليات إع�ادة 

مرف��ق  الت��ي ت��رد م��ن منتج��اتال المعالج��ة، ولض��مان ع��دم وج��ود أي ت��أثير غي��ر مقب��ول عل��ى
 إعادة المعالجة أو على النفايات المتولدة أو على التصريفات.

 داريالنظام اإل

لتعّقد تصميم مرفق إعادة المعالجة والمخاطر التي يحتم�ل أن يتع�رض لھ�ا،  تبعاً   -٥٩-رابعاً 
لة الوصالت البينية وقنوات االتصال ب�ين مختل�ف فئ�ات الع�املين داخ�ل تُ  نشئ المنظمة المش�ِّ

مرف�ق إع��ادة المعالج�ة وب��ين مرف�ق إع��ادة المعالج��ة والمراف�ق األخ��رى ف�ي الموق��ع وخارج��ه 
 حافظ على جودتھا.السواء، وتُ على 

 المواد المشعـّة استقبال

ف�ي المرف�ق  اس�تقبالھا وضع إجراءات لضمان أن تكون المواد المشعة الت�ي ي�تمتُ   -٦٠-رابعاً 
ُتس�تخدم  ف�ي المرف�ق أو ُتخ�زن قبل أنوذل� ، ومقبولة على النحو الواجب محددة الخصائص

 .داخله

 تشغيل المرفق

قبل الشروع في إذابة الوقود، مج التلقيم بالبيانات المناسبة عن الوقود، ُيدعم برنا  -٦١-رابعاً 
 د من أن خصائص الوقود تفي بمتطلبات األمان الخاصة ببرنامج التلقيم.للتأكُّ 

د قيم بارامترات التحكمتُ   -٦٢-رابعاً  معالج�ة، الإع�ادة م�ن حم�الت ك�ل حمل�ة فيم�ا يخ�ص  حدَّ
عاد معالجته في برنامج التلق�يم ومحلول الوقود الذي ستُ على أساس الخصائص الفعلية للوقود 

 ما ھو مطلوب في تقييم األمان. على نحوالفعلي الخاص بتل� الحملة، و

  

______________________________ 

الج�زء الرئيس�ي النھ�ائي لمرف�ق إع�ادة  تلق�يم الوق�ود إل�ى تسلس�لتخط�يط عملي�ة   برنامج التلق�يم ھ�و  ١٤
  وعاء اإلذابة. المعالجة، بما في ذل�
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 و�ا�ق التشغيل

إجراءات) ف�ي حال�ة  (أو ما سُيتَّخذ من إجراء تشمل تعليمات وإجراءات التش�يل  -٦٣-رابعاً 
ي ن اتخاذ إجراءات تصحيحية لمن�ع تج�اوز ألضما وذل� تجاوز الحدود والشروط التش�يلية،

 حدود األمان. حد من

 أفرق�ة ولى عناية خاصة لترتيبات نقل المعلوم�ات والس�جالت بكف�اءة ودق�ة ب�ينتُ   -٦٤-رابعاً 
النوب��ات  أفرق��ة النوب��ات) وب��ين أفرق��ة ب��ينالت��ي ُتج��رى النوب��ات (عملي��ات التس��ليم والتس��لّم 

 النھارية. األفرقةو

دذات طابع أحكام   محدَّ

لة إج�راءات للتقلي��ل إل�ى  -٦٥-رابع�اً  م�ن المخ�اطر المرتبط��ة  أدن�ى ح��دّ  تتخ�ذ المنظم��ة المش��ِّ
  بالصيانة أثناء اإلغالق (فترات ما بين الحمالت).

 منع الحرجية

ب الموظف��ون المعني��ون عل��ى المب��اد� العام��ة لمن��ع الحرجي��ة، بم��ا ف��ي ذل���   -٦٦-رابع��اً  ُي��درَّ
 ر�.متطلبات خطة التصدي للطوا

ُيعيَّن في موقع إعادة المعالجة عدد كاف من الموظفين المؤھلين المس�ؤولين ع�ن   -٦٧-رابعاً 
، األخطار المرتبطة ب�هو ين بجوانب الحرجية في تصميم المرفق وتش�يلهالحرجية، من الملمِّ 

 لدعم أمان الحرجية.

د إجراءات لنقل  -٦٨-رابعاً  األح�وال التش��يلية (بم�ا  المواد االنش�طارية أثن�اءأو تحري�  ُتحدَّ
م ليستعرض��ھاالص��يانة)، و عملي��ات أثن��اءف��ي ذل���  ع��ن الحرجي��ة  ونالمس��ؤول ونالموظف�� ُتق��دَّ

 . الذين يكونون مستقلين، بالقدر الالزم، عن إدارة العمليات

النفاي��ات والمخلف��ات الت��ي ل��م ُترص��د  ال ُتجم��ع الم��واد االنش��طارية، وخصوص��اً   -٦٩-رابع��اً 
االنش�طاري، وال توض�ع ف�ي حاوي�ات، م�ا ل�م تك�ن ھ�ذه الحاوي�ات مص�ممة لمعرفة محتواھ�ا 

 ومعتمدة لھذا ال�رض. خصيصاً 

 الخاص�ة بھ�ا، أو أم�اكن عالج�ةأو وص�الت الم عالج�ةقبل ت�يير أماكن معدات الم  -٧٠-رابعاً 
� تقدير الحرجية لتحديد ما  .كان ھذا الت�يير مقبوالً  إذا عاكسات النيوترونات، ُيحدَّ
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تراكم الطور العضوي في الصھاريج التي  مخاطر للحد من معّينة وفَّر ترتيباتتُ   -٧١-رابعاً 
ھ��ذه التراكم��ات عن��د  تح��وي المحالي��ل المائي��ة المحتوي��ة عل��ى الم��واد االنش��طارية ولكش��ف

 الضرورة.

 كل عمليات نق�ل الم�واد االنش�طارية، بم�ا فيھ�ا النفاي�ات والمخلف�ات، وفق�اً  ُتجرى  -٧٢-رابعاً 
بات أمان الحرجية الخاصة بك�ل م�ن منطق�ة/مرفق اإلرس�ال ومنطق�ة/مرفق االس�تقبال، لمتطل

وُتخض��ع، قب��ل اإلرس��ال، للتص��ديق م��ن جان��ب منطق��ة/مرفق اإلرس��ال وللقب��ول م��ن جان��ب 
 منطقة/مرفق االستقبال.

م��ن احتم��ال إض��افة الم��اء أو األحم��اض الض��عيفة أو الم��واد  أدن��ى ح��دّ  قلَّ��ل إل��ىيُ   -٧٣-رابع��اً 
يائي��ة التحييدي��ة (الت��ي تس��تخدم ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان إلزال��ة التل��و�) إل��ى المحالي��ل الكيم

ب بيمكن أن يسبِّ  األمر الذياالنشطارية دون قصد،  في ظروف  اً ت�يير ُيحِد� أو حالة ترسُّ
 باإلض��افة إل��ى مخ��اطر )االس��تخالص س��ير العملي��ات (مث��ل فش��ل عملي��ةالبي��اني لمخط��ط ال

 لقيم السوائل ھذه أو ُتخضع لضوابط إدارية مناسبة.وُتعزل خطوط ت الحرجية.

بالمخ��اطر الناش��ئة م��ن تراكم��ات الم��واد االنش��طارية، بم��ا فيھ��ا النفاي��ات  رھن��اً   -٧٤-رابع��اً 
 غي�رة ــ�ـلم�واد االنشطاريا تراكم�ات كش�ف والمخلفات، ُيوضع برنامج مراقبة وُينفَّذ لض�مان

 د من التراكم.ـــمزي ومنع حدو� المنضبطة

وتش�مل ھ�ذه  للتصدي ألي حاد� حرجية، وُيح�افظ عليھ�ا. وافية توضع ترتيبات  -٧٥-عاً راب
 الترتيبات وضع خطة ط�وار� وتحدي�د المس�ؤوليات وت�وفير المع�دات، كم�ا تش�مل إج�راءات

 في حاالت الطوار�. تش�يلية

ر  -٧٦-رابعاً  وإذا  .ةالج�ذات األھمية لكيمياء المع ١٥الكواشف الكيميائية غير االنشطارية ُتقدَّ
ة من�ه يمك�ن أن تش�كل ـ�ـي أو إضافة كمية خاطئـــخاطئ لكاشف كيميائ تكوينة ــكانت إضاف

 التحكم في ھذا الخطر. فيتم ر الحرجية،ـــخط

  

  
______________________________ 

يمك�ن أن تش�مل الكواش��ف ف�ي ھ�ذا الس��ياق الم�واد الكيميائي�ة الحمض��ية والمذيب�ة والمائي�ة وأي م��ادة   ١٥
 ة.عالجكيميائية أخرى يمكن أن تضاف إلى الم
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 الوقاية من اإلشعاعات

 ُتوفَّر في مرفق إعادة المعالج�ة مع�دات مناس�بة، ثابت�ة أو متنقل�ة، لض�مان وج�ود  -٧٧-رابعاً 
، ف�ي الظ�روف عملي�اً  وبالق�در الممك�ن عات في األحوال التش�يلية وكذل�،ل�شعا رصد وافٍ 

 حواد�.وقوع  المفضية إلى

 التعرض الداخلي والخارجي السيطرة على

بالوس�ائل المادي�ة  الصيانة)، يتم التحكمعمليات  أثناءخالل التش�يل (بما في ذل�   -٧٨-رابعاً 
 الحاج��ة إل��ى والخ��ارجي، وذل��� للح��د م��نمن��ع التع��رض ال��داخلي  عملي��ة ف��ي واإلداري��ة مع��اً 

 .عملياً  الممكن بالقدر من قِبل العاملين استخدام معدات الوقاية الشخصية

  الصناعياألمان إدارة األمان من الحرا�ق واألمان الكيميا�ي و

وض�ع ف�ي االعتب�ار احتم�ال وق�وع حري�ق أو انفج�ار، والس�يطرة عل�ى مص�ادر يُ   -٧٩-رابعاً 
الم��واد الكيميائي��ة  وم��ن ض��منھا قابل��ة لالحت��راق، الت��ي ُيحتم��ل أن تك��ون االش��تعال والم��واد

  الصيانة. عملياتات، بما في ذل� أثناء عالجالخطرة والسامة الخاصة بالم

 التصرف في النفايات المشعة

م المعالج��ة التمھيدي��ة للنفاي��ات، و  -٨٠-رابع��اً   ، وفق��اً نھ��ايخزتو ة النفاي��اتمعالج��عمليت��ا ُت��نظَّ
راعى فيھا كل من سعة التخزين وللمخطط الوطني لتصنيف النفايات، ويُ  ددة سلفاً لمعايير مح

 ]).٢في الموقع وخيارات التخلص (انظر المرجع. [

ن النفايات القوية اإلشعاع في مراف�ق  -٨١-رابعاً  بق�در مناس�ب  موثوق�ة وظيف�ة تس�توفي ُتخزَّ
 .الكافيين الحتجاز والتدريعا باإلضافة إلى استيفائھا وظيفتيْ  إزالة الحرارة،ب تتكفل

ل�تخلص ل النفايات المشعة إلى ح�ين ت�وفير س�بل بتخزينيقضي  ُيتخذ قرار ماحيث  -٨٢-رابعاً 
بك��ل المعلوم��ات  لالس��ترجاع وقاب��ل �م��ن محفوظ��ات األرش��يف عل��ى نح��و منھ��ا، ُيح��تفظ ف��ي

ت المتاح��ة الت��ي تب��ين خص��ائص النفاي��ات (وينطب��ق ذل��� عل��ى المجموع��ة الكامل��ة م��ن س��جال
 والتش�يلية). التقنية التصميم والسجالت
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 اإلخراج من الخدمة

لدى تطبي�ق إج�راءات اإلخ�راج م�ن الخدم�ة، بم�ا ف�ي ذل�� تفكي�� المع�دات الت�ي   -٨٣-رابعاً 
كان��ت ُتس��تخدم لمعالج��ة الم��واد االنش��طارية (مث��ل األوعي��ة ووح��دات القي��اس الم�لق��ة)، ُتنفَّ��ذ 

  الحرجية. م فيالتحكُّ  على المحافظة إجراءات لضمان

المؤق�ت لم�ا ينش�أ م�ن اإلخ�راج م�ن  ب�التخزين ُيضمن أمان الحرجي�ة فيم�ا يتعل�ق  -٨٤-رابعاً 
ثة بالمواد االنشطارية.  الخدمة من نفايات ملوَّ
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 التذييل الخامس

  بمرافق البحث متطلبات الخاصةال
 والتطوير في مجال دورة الوقود

 ١٦وير ف���ي مج���ال دورة الوق���ودالمتطلب���ات التالي���ة تخ���ص مراف���ق البح���� والتط���  
المراف�ق ذات النط�اق التجريب�ي واإليض�احي، الت�ي تتلق�ى تخ�ص الموجودة في المختبرات، و

مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد المشعة ذات الخص�ائص الفيزيائي�ة المتباين�ة لل�اي�ة (مث�ل 
والنبتوني��وم  اليوراني��وم والثوري��وم والبلوتوني��وم)، واألكتين��ات األخ��رى (مث��ل األميريش��يوم

والكوري���وم)، والنظ���ائر المفص���ولة (االنش���طارية وغي���ر االنش���طارية)، ون���واتج االنش���طار، 
��طة، والوق��ود المش�� ع، وتتعام��ل م��ع تل��� الم��واد وتق��وم بمعالجتھ��ا وفحص��ھا عوالم��واد المنشَّ

عن ذل�، ُتستخدم في ھذه المرافق مجموع�ة واس�عة م�ن الم�واد األخ�رى،  وفضالً  .نھايخزتو
رافي��ت والب��ورون والج��ادولينيوم والھفني��وم والزركوني��وم واأللومني��وم والم��اء الثقي��ل مث��ل ال�

 ومختلف السبائ� الفلزية.

مختل�ف  الستقص�اء ويمكن استخدام مرافق البح� والتطوير الخاصة بدورة الوق�ود  
 ع���ن وتقني���ات وعملي���ات إع���ادة المعالج���ة ومناول���ة النفاي���ات، فض���الً  ،الوق���ود ص���نع تقني���ات

ُيت�وخى  تط�وير مع�داتل، ووبع�ده ف�ي المفاع�ل ھاتش�عيع خصائص مواد الوقود قبل استقصاء
 .الحقاً  على نطاق صناعي استخدامھا

وفيم��ا يل��ي قض��ايا األم��ان الت��ي تخ��ص مراف��ق البح��� والتط��وير ف��ي مج��ال دورة   
 الوقود: 

 مناولة الكميات الص�يرة من المواد المشعة�  —

ع  — م�ان الم�رتبط بھ�ا، ال�ذي يمك�ن أن يش�مل ع�دة التجارب التي ُتجرى وتقي�يم األتنوُّ
  تجارب مختلفة�

، والمخ���اطر ‘الدخيل���ة ’مناول���ة النوي���دات المش���عة غي���ر العادي���ة، مث���ل األكتين���ات  —
 المرتبطة بھا�

وتتطل��ب التع��اون ب��ين  العوام��ل التنظيمي��ة والبش��رية، ألن العملي��ات يدوي��ة أساس��اً  —
 عن البح� والتطوير. موظفي التش�يل في المرفق والموظفين المسؤولين

______________________________ 

بالحاجة إلى درج�ة كبي�رة م�ن المرون�ة  مرافق البح� والتطوير في مجال دورة الوقود تتسم عموماً   ١٦
منخفض�ة م�ن الم�واد االنش�طارية ويمك�ن أن تش�مل  ما يكون لديھا أرص�دةفي عملياتھا ومعالجاتھا، ولكن عادة 

 تجرى مباشرة أو عن بعد.مناولة عمليات 
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 التصميم

 وظا�ف األمان

م المرف��ق عل��ى نح��و يح��ول دون وق��وع ح��اد� حرجي��ة ودون االنط��الق   -١-خامس��اً  ُيص��مَّ
وُيبقي التصميم حاالت التعّرض ل�ش�عاعات الناجم�ة ع�ن التش��يل  العرضي للمواد الخطرة.

 ن تحقيقه.العادي والظروف المفضية إلى وقوع الحواد� عند أدنى حّد معقول يمك

 التصميم الھندسي

 ، التركي��زات الخط��رة لل���ازات والم��وادعملي��اً  الممك��ن ق��دراليمن��ع التص��ميم، ب  -٢-خامس��اً 
  .الشتعالا أو القابلة لالنفجار األخرى

ولى االعتبار في التصميم الحتمال الحاجة إلى إزالة المواد المشعة أو استعادتھا يُ   -٣-خامساً 
 .ةبعد وقوع حادث

 رجيةمنع الح

 ضمن أمان الحرجية عن طريق تدابير وقائية.يُ   -٤-خامساً 

ولى أفضلية لتحقيق أمان الحرجية عن طريق التصميم الھندسي، بالقدر الممك�ن تُ   -٥-خامساً 
 عملياً، وليس عن طريق التدابير اإلدارية.

 طف��اءإل الم��واد الوس��يطة اختي��ار ، ي��تم تن��اول ك��ل م��نتقي��يم أم��ان الحرجي��ةعن��د   -٦-خامس��اً 
 الماء أو غاز خامل أو مسحوق) وأمان استخدامھا. (مثالً  الحرائق

 احتجاز المواد المشعة

 األسلوب الرئيسي لضمان االحتجاز ب�رض من�ع انتش�ار التل�ّو�. يكون االحتواء  -٧-خامساً 
اجز ونظ�ام ثاب�ت (م�ثال ح� –احتواء يكمِّل أحدھما اآلخ�ر  عن طريق نظاميْ  االحتواء وُيوفَّر

اإلش�عاعية  األخطار كبيرة منالوبالنظر إلى المجموعة  التھوية). (مثالً  حركي ) ونظامةمادي
ج في مرافق البح� والتطوير في مج�ال دورة الوق�ود، ُيس�تخدم نھ�ج مت�درِّ  ترد المحتملة التي
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 للخط�ورة وأدائھ�ا، وفق�اً  الح�واجز وع�دد طبيع�ة من يخص كالً  في تصميم نظم االحتواء فيما
  .نظام احتواء فشل عن الناجمة لعواقب اإلشعاعيةا ي تتَّسم بھاالت المحتملة

 الوقاية من التعرض لإلشعاعات

والتط�وير ف�ي مج�ال  البح�� ف�ي مراف�ق التي ُتجرى بصفة عامة، تعتمد األنشطة  -٨-خامساً 
م أجھ��زة أخ��ذ العين��ات، وتُ  دورة الوق��ود عل��ى البيان��ات التحليلي��ة المس��تمدة م��ن العين��ات. ص��مَّ

ح��االت إبق��اء  بم��ا يكف��ل العين��ات، والمختب��رات التحليلي��ة، خ��زنتو ب نق��ل العين��ات،وأس��الي
  تحقيقه.يمكن معقول  التعرض عند أدنى حدّ 

 األحداث الباد�ة االفتراضية

 األحداث الباد�ة الداخلية

 الحرائق واالنفجارات

 ركَّب نظام كشف و/أو إخماد يكون متناسباً مع مخاطر الحرائق.يُ   -٩-خامساً 

 ، ت�وفَّر حماي�ةقابل�ة لالنفج�ار أن تك�ون ُيحتم�ل ف�ي المن�اطق ذات األج�واء الت�ي  -١٠-خامساً 
 للشبكة الكھربائية والمعدات الكھربائية. وافية

 التشغيل

 النظام اإلداري

 المواد المشعـّةاستقبال 

 تض��ع المنظم��ة المش���لة إج��راءات لض��مان أن تك��ون الم��واد المش��عة الت��ي ي��تم  -١١-خامس��اً 
 قب�ل أن ُيس�محوذل�� ، ومقبول�ة عل�ى النح�و الواج�ب في المرف�ق مح�ددة الخص�ائص قبالھااست

 .داخله في المرفق أو استخدامھا نھايخزتب
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 تأھيل العاملين وتدريبھم

بونيُ   -١٢-خامس���اً  لون والب���احثون وي���درَّ لتعام���ل م���ع الم���واد المش���عة ا ل����رض ؤھ���ل المش����ِّ
  وإلجراء االختبارات والتجارب.

م المنظم���ة المـُش����ـّلة ت���دريبا  -١٣-خامس���اً  دة وتم���ارين تت���نظِّ للع���املين وللم���وظفين  مح���دَّ
لون ت��در�و الخ��ارجيين المعني��ين بمكافح��ة الحرائ��ق وباإلنق��اذ. لة والمش���ِّ أن  المنظم��ة المش���ِّ

المعن�ي التصدي غير المالئم لحريق أو انفجار في المرفق يمكن أن يزيد من عواقب الح�د� 
  الكيميائية). والمخاطر ،الحرجية ھاشعاعية، بما فياإل المخاطر (مثل

 منع الحرجية

عل�ى  المنطوية واجه في أنشطة البح� والتطويرتُ  قد الحرجيةحي� إن مخاطر   -١٤-خامساً 
ن أن وإذا تع�يَّ  .، فُيج�رى تقي�يم ألم�ان الحرجي�ةمواد انشطارية، بم�ا ف�ي ذل�� أعم�ال الص�يانة

 .لھذا ال�رض معتمدة حاويات سوىفي ذل� فال ُتستخدم  ،زال مادة انشطارية من المعداتتُ 

 ُتجم�ع ف�ي حاوي�ات ذات نس�ق ھندس�ي مناس�ب أي نفاي�ات ومخلف�ات ناش�ئة م�ن  -١٥-خامساً 
 تنط�وي ص�يانة تل�و� أو أنش�طة عينات أو إزال�ة تجريبية أو أخذ ةمعالجعمليات  تجارب أو

 الحرجية.تتَّسم بأمان  صصةفي مناطق مخ وتخزينھاتسجيلھا  يتمعلى مواد انشطارية، و

د لمواد الكيميائيةلحالة خلط ا ولى االعتباريُ   -١٦-خامساً  يمك�ن أن  حي� على نحو غير متعمَّ
ترس��يب الم��واد  يتس��بِّب ف��ي األحم��اض ال��ذي تخفي��ف(مث��ل  الحرجي��ة مخ��اطر م��نذل��� يزي��د 

  .)االنشطارية

 للطوارئ التخطيط والتأھـّب

ز عّد خطة طوار� وتُ   -١٧-خامساً   على جوانب التصّدي الفوري التالية:ھذه الخطة تركِّ

 الحرائق واالنفجارات� —

 حواد� الحرجية� —

 المواد الخطرة، سواء المواد المشعـّة أو المواد الكيميائية� انطالق —

 التبريد.  سائلووالكھربائية  الطاقة إمدادات انقطاع انقطاع الخدمات، مثل —
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سادس فلوري�د اليوراني�وم)، مثل نطالق مواد خطرة (التصّدي لحريق أو العند   -١٨-خامساً 
ي اإلجراءات المتَّخذة أو المادة الوسيطة المستخدمة ي لحال�ة الط�وار� إل�ى  ال تؤدِّ في التص�دِّ

 الخطر الكيميائي. إلى زيادة أو حرجي خطر

 اإلخراج من الخدمة

م ف�ي نفَّذ إج�راءات خاص�ة لض�مان المحافظ�ة عل�ىتُ  -١٩-خامساً   لحرجي�ة ل�دى تفكي��ا ال�تحكُّ
م في  معّداتال  حرجيتھا عن طريق النسق الھندسي.التي يتم التحكُّ

ث��ة ب��المواد  ب��التخزين ُيكف��ل أم��ان الحرجي��ة فيم��ا يتعل��ق -٢٠-خامس��اً  المؤق��ت للنفاي��ات الملوَّ
اإلخراج من الخدمة، وبم�ا يش�مل تفكي��  عن االنشطارية، بما في ذل� البلوتونيوم الذي يتولد

  اس الم�لقة ومحتوياتھا.وحدات القي
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 األول المرفق

 مختارة افتراضية باد�ة أحداث

  الخارجية االفتراضية الباد�ة األحداث

 الظواھر الطبيعية

 ما يلي: الطبيعية الظواھرتشمل 

، وال�ثلج والب�ـََرد، األمط�ار، ل��ف�ي ذم�ا ب الھط�ول ح�االت :أحوال الطقس القص�وى  (أ)
الدّوامي�����ة  األعاص�����ير بم�����ا ف�����ي ذل������ والري�����اح البل�����ـّوري� والجلي�����د �والجلي�����د

 الحلزوني����ة واألعاص����ير ،المداري����ة (الھريكين����ات) واألعاص����ير ،(التورن����ادوات)
 ودرج���ات والب���رق� الرملي���ة� والعواص���ف ال�باري���ة والعواص���ف ،(الس���يكلونات)

 .القصوى الرطوبةدرجات و �الھبوط أو رتفاعاال البال�ة الحرارة

  .الفيضانات  )ب(

  .البراكين وثوران الزالزل  )ج(

  .الطبيعية الحرائق  )د(

 ف�ي انس�دادات إل�ى المؤدي�ة( والمائية البرية والحيوانات النباتات عن الناجمة اآلثار  )ھـ(
 ). بالبنى أضرار إلحاق وإلى والمخارج المداخل

   البشر ھايسبـّب التي الظواھر

 تشمل الظواھر التي يسبِّبھا البشر ما يلي:  

 م���ن الناش���ئة( األّكال���ة أو الخط���رة م���وادال انبعاث���ات أو نفج���اراتاال وأ الحرائ���ق،  (أ)
 البيئ���ة ف���ي الموج���ودة ،األساس���ية النق���ل بن���ى أو العس���كرية أو الص���ناعية المنش���آت
  �)المحيطة

  الطائرات� تحطـّم حواد�  (ب)

  �)محيطة منشآت في ميكانيكي أو/و بنيوي خلل من الناشئة( ائفبالقذ الضربات  (ج)

  �)نھر انسداد وأ سدّ  إخفاق مثالً ( الفيضانات  (د)

  الكھربائية� القدرة إمدادات انقطاع  (ھـ)

 إض���رابات وح���دو� األساس���ية البن���ي تعط���ـّل إل���ى المؤدي���ة( األھلي���ة الص���راعات  (و)
 ).حصار وحاالت
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  الداخلية االفتراضيةالباد�ة  األحداث

 تشمل األحدا� الداخلية ما يلي:  

 الع�ادي والھ�واء الكھربائي�ة، الطاق�ة إم�دادات انقط�اع مثل( والموائع الطاقة انقطاع  (أ)
 ،التبري�د وس�وائل التس�خين، يالف�ائق والبخ�ار والم�اء الفراغية، والنظم المض�وط،و

  �)والتھوية الكاشفة، الكيميائيةوالمواد 

  �الكيميائيات وأ الكھرباء استخدام يف حاالت اإلخفاق  (ب)

 وعي�ةاأل ف�ي( تص�ّدعاتال وحدو� األحمال، سقوط يشمل بما الميكانيكية، األعطال  (ج)
 وح�االت ،)التآكل عن الناتجة( التسّرب وحاالت ،)الض�ط التي تحتجز نابيباأل أو

   االنسداد�

  �ھاداماستخ في بشرية أخطاء وارتكاب التحكـّم نظمو األجھزة أعطال  (د)

 �)ينال�ازي والتجھيز التوليد مخاطر عن الناجمة( الداخلية واالنفجارات الحرائق  (ھـ)

 ). األوعية طفح بسبب مثالً ( الفيضان  (و)
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 ال�اني المرفق

  المستخدمة اللياقة التشغيلية والمو�وقية مبادئ
 الوقود دورة مرافق أمان في

 االستحاطة

 ذات األھمي�ة ال�نظم موثوقي�ة لتحس�ين يمتص�مي كمب�دأ طةاالس�تحا مبدأ تطبيق يلزم -١-ثانياً 
 الھياك�ل ةقدر فقدان إلى وحيد عطل أي إمكان أن يؤدي عدم التصميم يكفل أن ويلزم .ل�مان
. وال يمك�ن منھ�ا المقص�ودةاألم�ان  وظائف أداء على ل�مان ذات األھمية والمكّونات والنظم
 .استحاطية مجموعات فرادى اختبارھا يمكن ال التي المتعّددة المعدات مجموعات اعتبار

 غي�ر أعط�ال ح�دو� احتم�ال المعتم�دة االس�تحاطة درج�ة يتجل�ى ف�ي أن أيضاً  يلزم -٢-ثانياً 
  .الموثوقية درجة تدھور إلى تؤدي أن يمكن مكتشفة

 االستقالل

 الفص�ل ش�كل عل�ى أو ال�وظيفي، االحتج�از ش�كل عل�ى( االستقالل مبدأ تطبيق يلزم -٣-ثانياً 
 عملي���ة مكّون���ات أو لمع���ّدات النس���قي الترتي���ب أو الح���واجز أو المس���افاتواس���طة ب م���اديال

 باألعط��ال يتعل��ق فيم��ا خاص��ةو ال��نظم، موثوقي��ة تحس��ين بھ��دف االقتض��اء، حس��ب ،)التجھي��ز
  .مشتركة أسباب عن الناجمة

 التنّوع

 ناجم��ة عط�الأ ح�دو� احتم��الأن يخفِّ�ض و الموثوقي�ة التن��ّوع مب�دأ ع�ّززيُ  أن يمك�ن -٤-ثانياً 
ك�ان ذل��  حيثم�ا ،ل�م�ان ذات األھمي�ة ال�نظم يخصّ  فيما اعتماده ويلزم. مشتركة أسباب عن

 . عملياً  ممكناً و مناسباً 
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 المزدوج التصادف

 ال م�ا ن ح�دو�يتع�يَّ  بحي�� كافي�ة أم�ان عوام�ل العملي�ات تصاميم تتضمـّن أن يلزم -٥-ثانياً 
ـْن عن يقلّ  ـْن غي�رو مس�تقلين ومت�زامنين ت�ييري  قب�ل أن يك�ون العملي�ات ظ�روف ف�ي محتملي�

 ]. ١-ثانياً [ ممكناً  أمراً  حرجية حاد� وقوع

 األعطال عند الذي يكفل األمان التصميم

 "األعط�ال عن�د ال�ذي يكف�ل األم�ان التص�ميم" مب�دأ تطبي�ق يل�زم عملياً، يمكن حيثما -٦-ثانياً 
 ينتق��ل مك��ّون، أو نظ��ام ف��ي عط��ل ح��د� إذا بحي��� أي ل�م��ان، ذات األھمي��ة المكّون��ات عل��ى

 أو وقائي��ة إج��راءات أي��ة اس��تھالل إل��ى حاج��ة دون مأمون��ة حال��ة إل��ى الن��ووي الوق��ود مرف��ق
 .تخفيفية

 الختبارل القابلية

 بحي�� ل�م�ان ذات األھمي�ة والمكّون�ات والنظم الھياكل جميع وترتيب تصميم يلزم -٧-ثانياً 
 ص�يانة تتس�نى وبحي�� ،ظائفھا المتعلقة باألمانو واختبار بتفتيش واف نحو على القيام يمكن
 فت��رات وعل��ى الخدم��ة ف��ي إدخالھ��ا قب��ل االقتض��اء، حس��ب والمكّون��ات، وال��نظم الھياك��ل ھ��ذه

 تحقي�ق عملي�اً  ك�ان م�ن المتع�ذر وإذا .ل�مان ألھميتھا وفقاً  ذل�، بعد ومنتظمة مناسبة فاصلة
 الحسبان في تحلي�ل األم�ان في يـؤخذ أن لزمفي واٍف، نحوعلى  ختبارلال اتمكونأحد ال قابلية

  .المعّدات ھذه في مكتشفة غير أعطال وجود احتمال

 

 ال�اني المرفق مراجع
[II–1] AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, ANSI/ANS-8.1-1998: Nuclear Criticality 

Safety in Operations with Fissionable Materials Outside Reactors, ANS (1998). 
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 ال�الث لمرفقا

 وقودال دورة فقامر تصميم في األمان

 دورة مرفق تصميم في األمان بشأن المتـّبع النھج عن عامة نظرة المرفق ھذا يقّدم  
 .الوقود

 الُمدخالت بيانات :١ الخطوة

 تشمل بيانات الُمدخالت ما يلي:  -١-ثالثاً 

 الم��راد المن��تج سأس��ا عل��ى للمرف��ق التص��ميمي ل�س��اس الالزم��ة البيان��ات تحدي��د  (أ)
  �.الخ اإلنتاجية، والقدرة إجراؤھا، المراد والعمليات استخدامه،

  المرفق� أمان غايات  (ب)

  .المرفق سيفي بھا التي األمان وظائف تحديد  (ج)

 إل�ى فق�دانھا ي�ؤّدي يمك�ن أن ھي وظيف�ة الوقود دورة مرافق سياق فيوظيفة األمان  -٢-ثالثاً 
 : ھيو البيئة، أو الجمھور أو العاملين تمسّ  ةكيميائي أو إشعاعية عواقب

ووظ�ائف  الكيميائي�ة المخ�اطرض�د و المشع�ـّة الم�واد تشت�ـّت مخاطر ضد االحتجاز  (أ)
 ح��رارة تفري���( التبري��دو البنيوي��ة، الس��المة :أي ،الثانوي��ة المرتبط��ة ب��ذل� األم��ان

 .اإلشعاعي التحلـّل ومنع ،)االضمحالل

  .ارجيالخ التشعيع من الوقاية  (ب)

 . الحرجية منع  (ج)

 المخاطر تحديد :٢ الخطوة

 ،)والكيميائي���ة اإلش��عاعيةالمخ��اطر ( الداخلي��ةو الخارجي���ة المخ��اطر جمي��ع تحدي��د -٣-ثالثاً 
 : وھي

  .معتمدة قائمة في مبيَّنة أسباب عن الناجمة الخارجية، المخاطر  (أ)

 التحدي��د وج��ه عل��ى لمرف��قا تم��سّ  الت��ي( والكيميائي��ة اإلش��عاعية الداخلي��ة المخ��اطر  (ب)
 الفق�رة القائم�ة ال�واردة ف�ي م�ثالً  ،معتم�دة قائم�ة فيالواردة  سباباأل عن الناجمة أو

 يك�ون م�ن المحتم�ل عن�دما إال ف�ي االعتب�ار ال ُتوضع المخاطر الكيميائي�ة .)٤-ثالثاً 
 .إشعاعية عواقب إلى تؤّدي أن
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  النووية غير الداخلية المخاطر -٤-ثالثاً 

 ئمة بالمخاطر الداخلية الرئيسية غير النووية:فيما يلي قا

 الع�ادي والھ�واء الكھربائي�ة، الطاق�ة إم�دادات انقط�اع مثالً ( والموائع الطاقة انقطاع  (أ)
 وانقط�اع ،ف�ائقي التس�خينال والبخ�ار والم�اء الفراغي�ة، وال�نظم المض��وط، والھواء

  �)والتھوية الكاشفة، الكيميائيةوالمواد  ،سائل التبريد

  �الكيميائيات أو الكھرباء استخدامفي حاالت اإلخفاق   ب)(

 أو وعيةاأل في( تصّدعاتال وحدو� األحمال، سقوط فيھا بما الميكانيكية، األعطال  (ج)
 ،)التآك��ل ع��ن الناتج��ة( التس��ّرب وح��االت ،)الض���ط احتج��ازالخاص��ة ب نابي��باأل

  االنسداد� وحاالت

  البشر� أخطاء عن الناتجة واألعطال التحكـّم، نظمو األجھزة في األعطال  (د)

  �)ينال�ازي والتجھيز التوليد مخاطر عن الناجمة( الداخلية واالنفجارات الحرائق  (ھـ)

  ). األوعية طفححاالت بسبب  مثالً ( الفيضان  (و)

 المخاطر تقييم :٣ الخطوة

  االفتراضية الباد�ة األحداث وتحديد ل�حداث سيناريوھات وضع -ألف-٣ الخطوة

 باألحدا� المخاطر تحديد خطوة خالل التي تحدد المخاطر تـُربط الخطوة، ھذه في -٥-ثالثاً 
 س��يناريوھات تجمي��ع ويج��وز. ل�ح��دا� س��يناريوھات إنت��اج أج��ل م��ن االفتراض��ية، البادئ��ة

 االحتجاز، فقدانمخاطر  مثال( والمخاطر األحدا� عانوأ حسب مجموعات في ھذه األحدا�
 ).  حرائقالو والحرجية،

 ي�ؤّدي أن عل�ى ق�ادر بأن�ه التص�ميم ف�ي ي�ـُحّدد ح�د� ھ�و االفتراضي الباد� الحد� -٦-ثالثاً 
 البادئ��ة األح��دا� ت��ؤّدي أن ويمك��ن .منتظ��رة ح��واد� ظ��روف أو منتظ��رة تش���يلية وق��ائع إل��ى

 الكيميائية والمواد المشعـّة المواد أو/و اإلشعاعات من معتبرة كميات انبعا� إلى االفتراضية
   .للمخاطر تبعاً  ،بھا تبطةالمر

 األحداث سيناريوھات عواقب تقييم  -باء-٣ الخطوة

 للعواق�ب تق�دير ىي�ـُجر ،ھ�امن مجموع�ة أو األح�دا� سيناريوھات من سيناريو لكل  -٧-ثالثاً 
 . والبيئة والجمھور العاملين تمسّ  التي
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 المتعلق�ة ومتطلباتھا ل�مان ذات األھمية والمكّونات والنظم الھياكل تحديد  -جيم-٣ الخطوة
 األمانب

 ت�ـُحّدد مقبول�ة، غي�ر عواق�ب إل�ى ت�ؤّدي أن ي�ـُحتمل التي السيناريوھات يخصّ  فيما -٨-ثالثاً 
 . الالزمة األمان وظائف تؤدي التي ل�مان ذات األھمية والمكّونات والنظم الھياكل

يص�اً  يك�ون الح�اجز المق�ام الوق�ود، دورة مرافق سياق في -٩-ثالثاً   أح�دا� وق�وع من�عل خصِّ
 .ل�مان أھمية ذا اً مكّون أو ھيكالً  أو اً نظام الحواد� عواقب من لتخفيفلو بادئة

 ممُص� ح�اد� في س�ياق مراف�ق دورة الوق�ود ھ�و التصميم في له مـُحتاطال حاد�ال  -١٠-ثالثاً 
 ودح�د ض�من العواق�ب إبق�اء ي�تم بحي�� رة،المق�رَّ  تص�ميميةال لمع�اييرل وفقاً  لمواجھته المرفق
 .المرف�ق تص�ميم عن�د تص�ميمية لمواجھتھ�ا ت�دابير تـُت�ـّخذ أح�دا� ھ�ي الح�واد� وھذه .معينة

 ويج�وز .وق�ع ما إذا عواقبهمن  تخفيفال أو حاد� وقوع منع التصميمية التدابيرمن  ويـُقصد
ية واحدة تمثِّلھا  معاً  حواد�ال تجميع  متعلق�ة الح�واد� تل� كانت إذابحي� تكون ثمة حالة حدِّ

 المكّون�اتو وال�نظم الھياك�ل م�ن مش�تركة مجموع�ة بالتالي، لھا، توكان المحّدد نفس الخطرب
تطبي�ق  مث�ل( مح�ّددة وقائية تدابير تـُنفـّذ الحرجية، حواد� يخصّ  وفيما .ل�مان ذات األھمية

 ،حرجي�ةال ح�اد� عل�ى المترت�ـّبة العواقب تخفيف تدابير وتـخضـَع ).المزدوج التصادف مبدأ
 تخفي�فال ت�دابير فإن لذا. الوطنية التشريعات طريق عن الرقابي للتنظيم ،العواقب ھذه تقييمو

 نھ��ج م��ن ج��زءاً  بالض��رورة ليس��ت ،الح��واد� ھ��ذه عواق��ب وتقييم��ات ،رجي��ةحال ح��واد� م��ن
  ".التصميم في له المـُحتاط الحاد�"

د التص�ميم، ف�ي لھ�ا المـُحتاط الحواد� جانب إلى  -١١-ثالثاً   المنتظ�رة التش��يلية عالوق�ائ تح�دَّ
 العواق�ب تك�ون أن ض�مان طري�ق ع�ن الم�أمون التص�ميم ويتحق�ـّق .المحتمل�ة عواقبھا تـُقيـّمو

 عواق��ب المنتظ��رة التش���يلية الوق��ائعو التص��ميم ف��ي لھ��ا الم��ـُحتاط الح��واد� لجمي��ع المحتمل��ة
 .مقبولة

  المرافق حاالت  -١٢-ثالثاً 

 حواد�ال ظروف التش�يلية الحاالت

١العادي يلالتش�
 

 التش�يليةالوقائع 
٢المنتظرة

 

 الھ المـُحتاط الحواد�
 التصميم في

محتاطال غير الحواد�
 التصميم في الھ

______________________________ 

  .محّددة تش�يلية وشروط حدود إطار في التش�يل ھو العادي التش�يل  ١
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ي  التأھ�ـّب خط�ـّة تـُحّدد  -١٣-ثالثاً   التخفيفي�ة الت�دابير الخط�ـّة ھ�ذهوتب�يِّن  لط�وار��لوالتص�دِّ
 .وقع مقبولةتقع خارج المالتي عواقب خطة بشأن ال أي تكون أن لضمان اتـّخاذھا يلزم التي

 ي�ـُحتاطينب��ي أن  الت�ي الح�واد� بش�أن افتراضات تـُوضع األمان، تحليل جراءإل  -١٤-ثالثاً 
ية الحالة فرضيات باستخدام التصميم، في لھا  . الحدِّ

  حدو�ھا احتماالت وتقييم المخفَّفة العواقب تقييم  -دال-٣ الخطوة

 أو/و حيال�ه تخفيفي�ةال ت�دابيرال اتخاذ بعد ما حد� على المترتـّبة العواقب كانت إذا  -١٥-ثالثاً 
 مقب�ول غير ،التدابير تل� اتـّخاذ من الرغم على ،الحد� تجعل الحد� وقوع احتماالت كانت

 ،)ب��اء-٣ الخط��وة( التقي��يم ي��ـُكّرر ،)المنش��ور ھ��ذا الج��زء الرئيس��ي م��ن ف��ي ٢ الش��كل انظ��ر(
 تص��بح أن إل��ى) ج��يم-٣ الخط��وة( م��انل� ذات األھمي��ة والمكّون��ات وال��نظم الھياك��ل وت��ـُعّدل
 . مقبولة النتائج

 التشغيلية والشروط الحدود تقرير  :٤ الخطوة

  . التش�يلية والشروط الحدود رقرَّ تُ  الخطوة، ھذه في  -١٦-ثالثاً 

 ي�ةتالبارامترا الح�دود تبي�ـّن القواع�د م�ن مجموع�ة ھي التش�يلية والشروط الحدود  -١٧-ثالثاً 
فيما  الرقابية الھيئة عليھا توافق التي والعاملين لمعّداتل داءاأل ومستويات الوظيفية والقدرات

  . مصرح به مرفق تش�يل أمانيتعلق ب

 األمان تدابير تبرير  :٥ الخطوة

  ). ٩-٢ الفقرة انظر( المرفق ترخيص وثائق تـُعدّ  الخطوة، ھذه في  -١٨-ثالثاً 

  

  

 

 
 أن تح�د� الواقعة التش�يلية المنتظرة ھي عملية تش�يلية منحرفة عن التش�يل العادي ويك�ون متوقع�اً   ٢

م��رة واح��دة عل��ى األق��ّل أثن��اء العم��ر التش���يلي للمرف��ق ولكنھ��ا، ب��النظر إل��ى الترتيب��ات التص��ميمية المالئم��ة، ال 
   �.وال تؤدي إلى ظروف حواد ،تسبـّب أي ضرر كبير لمفردات ذات أھمية ل�مان
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 واالستعراض الصياغة في المساھمون

Addison, P.المملكة المتحدةالمديرية العامة لشؤون الصحة واألمان ،

Bodenez, P.فرنسااإلدارة العامة ل�مان النووي والوقاية اإلشعاعية ،

Carr, B. شركة سيالفيلد المحدودة، المملكة المتحدة 

Coyle, A. المملكة المتحدةشركة الوقود النووي البريطانية ، 

Ellis, D. لد المحدودة، المملكة المتحدةشركة سيالفي 

Faraz, Y. الواليات المتحدة األمريكية،الھيئة الرقابية النووية 

Fraize, G. فرنسامعھد الوقاية من اإلشعاعات واألمان النووي ، 

Jones, G. الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Marc, A. خبير استشاري، فرنسا

Nepeypivo, M.االتحاد الروسيندسي ل�مان النووي واإلشعاعيالمركز العلمي والھ ، 

Nicolet, J.-P.خبير استشاري، سويسرا

Nocture, P.الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Ranguelova, V.الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Shokr, A.M.الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Suto, T. اليابانلنوويةالمعھد الياباني لتطوير الدورات ا ، 

Uchiyama, G.اليابانالوكالة اليابانية للطاقة الذرية ،

Ueda, Y. اليابانالمنظمة اليابانية ألمان الطاقة النووية ، 

Weber, M.الواليات المتحدة األمريكية،الھيئة الرقابية النووية 

Weber, W.شركة أمان المنشآت والمفاعالت، ألمانيا 
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  معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 والمنشورات ذات الصلة

 الوكالة الصادرة عن ماناألمعايير 

الوكالة مختصة، بموجب أحكام المادة الثالثة من نظامھا األساسي، بأن تضع أو تعتمد معايير أم�ان 
رواح والممتلك�ات، وأن تتخ�ذ ترتيب�ات لتطبي�ق بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار على األ

ھذه المعايير.
م��ان األسلس��لة مع��ايير وت��ـَصُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من 

اإلش�عاعي وأم��ان النق�ل وأم�ان النفاي��ات.  . وتش��مل ھ�ذه السلس�لة األم��ان الن�ووي واألم�انالوكال�ةالص�ادرة ع�ن 
أدل�ة و متطلبات األم�ان، وأساسيات األمانوتصنـَّف المنشورات الصادرة ضمن ھذه السلسلة إلى فئات، وھي: 

  .األمان
م�ان األويعرض موقع شبكة اإلنترنت الخاص بالوكالة، الوارد أدناه، معلومات عن برنامج مع�ايير 

  الوكالة الصادرة عن 
  

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا بالل���ة االنكليزي��ة. كم��ا تت��وافر 
س�بانية والروس�ية والص��ينية والعربي�ة والفرنس��ية، باإلض�افة إل��ى نص�وص مع�ايير األم��ان الص�ادرة بالل���ات اإل

قيد اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير األم�ان. وللحص�ول عل�ى الوكالة وتقرير لذي وضعته مسرد مصطلحات األمان ا
  مزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:

ھة إلى جميع مستخدمي معايير    الوكالة إلبالغھا بالخبرة المستفادة الصادر عن مان األوالدعوة موجَّ
من استخدامھا (كأساس للوائح الوطنية واستعراضات األمان والدورات التدريبية مثالً)، بما يكفل أن تظ�ل ھ�ذه 
المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن توفير المعلومات عن طريق موقع الوكالة عل�ى ش�بكة 

ا ھ����و مب����ّين أع����اله، أو بواس����طة البري����د اإللكترون����ي عل����ى العن����وان الت����الي: اإلنترن����ت أو بالبري����د، كم����
.  

  
 ذات الصلةالمنشورات 

  
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان، وبموجب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة والفق�رة ج�يم م�ن الم�ادة   

الثامنة من نظامھا األساسي توفر معلومات بشأن األنشطة النووية السلمية وتيسر تبادلھا وتقوم، لھ�ذا ال��رض، 
  بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت��وفر أمثل��ة عملي��ة  تق��ارير أم��انف��ي مج��ال األنش��طة النووي��ة بوص��فھا  وت��ـَصُدر تق��ارير ع��ن األم��ان  
  لمعايير األمان.وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً 

تق�ارير و، التأھب والتصدي للطوارئ منشورات وتصدر الوكالة منشورات أخرى متعلقة باألمان مثل  
تص�در  . كم�االو��ا�ق التقني�ة، والتق�ارير التقني�ة، وتقارير الفريق ال�دولي ل�م�ان الن�وويو، التقييم اإلشعاعي

الوكال�ة تق�ارير ع�ن الح�واد� اإلش��عاعية، وأدل�ـَّة خاص�ة بالت�دريب وأدل�ـَّة عملي��ة، وغي�ر ذل�� م�ن المنش��ورات 
  الخاصة المتعلقة بمجال األمان.

.سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن   
 لتش�جيع ودع�م أنش�طة البح�� ات إعالمي�ةمنش�ور الوكال�ة ع�ن الص�ادرة النووية سلسلة الطاقة تشمل

ع��ن حال��ة . وتش��مل تق��ارير وأدل��ة الس��لمية ل�غ��راض لطاق��ة النووي��ة وتطبيقھ��ا العمل��يباالمتعلق��ة  والتط��وير
في مج�االت  العملية مثلةاألالممارسات الجّيدة والمكتسبة و خبرةعن ال، وفيھا التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز

المشّعة واإلخراج من الخدمة.النفاياتفيالقوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف
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"ادا اام ن ن آ  ّوا ا وات ات،  
 وادر وااوأ ون، ،  .ا ان و

ااءاولاوأ،اهآ".
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اام



*

 ن ار ان درة ذرا ط دوا وا  

 

 أمان مرافق
 دورة الوقود النووي

األمانمتطلبات
NS-R-5 (Rev.1) العدد

 أمان مرافق
 دورة الوقود النووي

األمانمتطلبات
NS-R-5 (Rev.1) العدد

 أمان مرافق
 دورة الوقود النووي

 

األمانمتطلبات
NS-R-5 (Rev.1) العدد

   
 

  
 

العدد 
N

S-R
-5 (R

ev. 1)
 

صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
من سلسلة معايير األمان ال

  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا

ISBN 978–92 –0–606015–5
ISSN 1996–7497

.SSR-4  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد




