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

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

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

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

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

  معايير األمان الصادرة عن الوكالة 
http://www-ns.iaea.org/standards/ 

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

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

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

ھة إلى جميع مستخدمي معايير األمان الصادر عن الوكالة إلبالغھا بالخبرة  ةوالدعوة موجَّ
المستفادة من استخدامھا (ك�س�ا� لل�وا�� الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً)، 

توفير المعلوم�ات ع�ن  بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين. ويمكن
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د، كم��ا ھ��و مب��ّين أع��اله، أو بواس��طة البري��د 

 .Official.Mail@iaea.orgالتالي: اإللكتروني على العنوان 

  المنشورات ذات الصلة
ايير األمان، وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق مع

الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش���ن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا 
 وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.

ت�وفر أمثل�ة  رير أم�انتق�اوتـَصُدر تقارير عن األمان في مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا 
  عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعماً لمعايير األمان.

منش���ورات الت������ والتص���دي وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل 
، التق�ارير التقني�ة، وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول� ل�م�ان الن�ووي، وتقارير التقييم ا�ش�عاع�، وللطوارئ

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

 .سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النوويوتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن 
منشورات إعالمية لتشجيع ودعم  النووية الصادرة عن الوكالةسلسلة الطاقة تشمل 

أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العملي لألغراض السلمية. وتشمل تقارير 
وأدلة عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا، وعن الخبرة المكتسبة والممارسات الجّيدة 

ي مجاالت القوى النووية، ودورة الوقود النووي، والتصرف في النفايات المشّعة واألمثلة العملية ف
 واإلخراج من الخدمة.
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  تصدير

  بقلم يوكّيا أمانو
  المدير العام

ل الوكال��ة "أن تض��ع أو تعتم��د...  إن النظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة 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

و��ي المع�ايير الت�ي يج�ب أن تس�تخدمھا الوكال�ة ف�ي عملياتھ�ا ��ي ذاتھ�ا، والت�ي  –والممتلكات" 
وتق�وم  يمكن للدول أن تطبِّقھا من خالل أحكامھ�ا الرقابي�ة المتعلق�ة باألم�ان الن�ووي وا�ش�عاعي.

الوكال��ة ب��ذل� بالتش��اور م��ع األجھ��زة المختص��ة ف��ي األم��م المتح��دة وم��ع الوك��االت المتخصص��ة 
ووضع مجموعة شاملة من المعايير ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالستعراض بص�فة  المعنية.

منتظمة، فضالً ع�ن مس�اعدة الوكال�ة ف�ي تطبي�ق تل�� المع�ايير، إنم�ا يش�كِّل عنص�راً أساس�ياً ألي 
 ام عالمي مستقر ومستدام لألمان.نظ

وأدى التركي�ز عل�ى  .١٩٥٨وقد بدأت الوكالة برنامجھا الخاص بمع�ايير األم�ان ف�ي ع�ام 
الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نط�اق واس�ع ف�ي 

س�ية موح�دة لألم�ان، وأص�بحت سلس�لة مع�ايير األم�ان تض�م اآلن مب�اد� أسا جميع أنح�اء الع�الم.
وتعم�ل الوكال�ة،  تمثِّل توافقاً دولي�اً عل�ى م�ا يج�ب أن يش�كِّل مس�توى عالي�اً م�ن الحماي�ة واألم�ان.

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

ق�� وتش��مل  ت بش��كل ص��حيح ف��ي الممارس��ة العملي��ة.والمع��ايير ال تك��ون فعال��ة إال إذا م��ا ُطبِّ
 التشغيلي، واألمان الھندسي، الوكالة التصميم، وتحديد المواقع واألمان تقدمھا التي األمان خدمات
المش�عة،  النفاي�ات الم��مون للم�واد المش�عة، والتص�رف الم��مون ف�ي ا�ش�عاعي، والنق�ل واألم�ان

وخ�دمات األم�ان  المنظم�ات ف�ي األم�ان وثقاف�ة ي�ة،الرقاب فض�الً ع�ن التنظ�يم الحك�ومي، والمس�ائل
 المذكورة تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.

إن تنظ��يم األم��ان مس��ؤولية وطني��ة، وق��د ق��ّررت العدي��د م��ن ال��دول اعتم��اد مع��ايير الوكال��ة 
فاقيات الدولية المختلفة لألمان، توفِّر وبالنسبة لألطراف في االت الستخدامھا في لوائحھا الوطنية.

مع���ايير الوكال���ة وس���يلة متس���قة وموثوق���اً بھ���ا لض���مان التنفي���ذ الفع���ال اللتزاماتھ���ا بموج���ب تل���� 
لين ح�ول الع�الم لتعزي�ز  االتفاقيات. كما ي�تم تطبي�ق المع�ايير م�ن جان�ب الھيئ�ات الرقابي�ة والمش�غِّ

يق��ات النووي��ة المتص��لة بالط��ب والص��ناعة األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطب
 والزراعة والبحوث.

وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول  واألمان ليس غاية في حد ذاته
ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات المؤيِّنة  في الحاضر والمستقبل. –وحماية البيئة 

مالئم من مساھمة الطاقة النووية في التنمية العادلة والسيطرة عليھا دون الحد على نحو غير 
لين في كل مكان ضمان استخدام  والمستدامة. ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمشغِّ

وقد ُصمِّمت معايير األمان  المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي.
ع جميع الدول األعضاء على االستفادة منھا.الخاصة بالوكالة لتسھيل ھذه الغاية   ، وأشجِّ



  
  الصادرة عن ماناأل معايير

 الدولية للطاقة الذرية الوكالة

 الخلفية
النشاط اإلش�عاعي ظ�اھرة طبيعي�ة، كم�ا أن مص�ادر اإلش�عاعات الطبيعي�ة تعك�� مالم��  يمثل

ة تطبيق���ات مفي���دة كثي���رة، يت���راوح نطاقھ���ا ب���ين تولي���د الق���و�  البيئ���ة. ول�ش���عاعات والم���واد المش���عَّ
اإلش�عاعية الت�ي  واالستخدامات في مجاالت الطب والصناعة والزراعة. ويجب تقدير حجم المخ�اطر

 عاملين والجمھور والبيئة من جراء ھذه التطبيقات، والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.قد تھدد ال

وإنت�ا�  ولذلك ف��ن أنش�طة مث�ل االس�تخدامات الطبي�ة ل�ش�عاعات، وتش��يل المنش��ت النووي�ة،
الم�واد المشع�ـّة ونقلھ��ا واس�تعمالھا، والتص��ّرف ف�ي النفاي�ات المشع��ـّة، كلھ�ا يج��ب إخض�اعھا لمع��ايير 

 مان.األ

بيد أن المخاطر اإلشعاعية قد تتجاوز الح�دود الوطني�ة�  .وتنظيم األمان رقابياً مسؤولية وطنية
ومن ش�أن التع�اون ال�دولي أن يع�زز األم�ان ويدعم�ه عل�ى النط�اق الع�المي، وذل�ك ع�ن طري�ق تب�ادل 

تص��دي الخب��رات، وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى المخ��اطر ومن��ع الح��واد�، إل��ى جان��ب ال
 للطوارئ والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخيمة.

ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجبة، كما أن من واجبھا توخي الحرص، وُيتوق�ع منھ�ا 
 أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.

التزام�ات بموج�ب المب�ادئ  ومعايير األمان الدولية توفر الدعم للدول في الوفاء بم�ا عليھ�ا م�ن
العامة للقانون الدولي، كتلك المتعلقة بحماي�ة البيئ�ة. كم�ا أن لھ�ذه المع�ايير أثرھ�ا ف�ي تعزي�ز وض�مان 

 الثقة في األمان، فضالً عن تيسير التجارة والتبادل التجاري على النطاق الدولي.

مرة. وتشكـِّل مع�ايير وثمة نظام عالمي لألمان النووي قيد العمل ويجري تحسينه بصورة مست
، والت�ي ت�دعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة والبن�ى األساس�ية الوطني�ة صادرة عن الوكال�ةاألمان ال

الوكال�ة أداة تفي�د الص�ادرة ع�ن م�ان األوتش�كل مع�ايير  لألمان، حجر الزاوية في ھذا النظام الع�المي.
 ات الدولية.األطراف المتعاقدة في تقييم أدائھا بموجب ھذه االتفاقي

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

بأن تضع أو تعتمد، بالتش�اور م�ع األجھ�زة المختص�ة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع الوك�االت المتخصص�ة 
ايير س�المة [مع�ايير أم�ان] بقص�د حماي�ة الص�حة والتقلي�ل المعنية، وبالتعاون معھا عند االقتضاء، مع

 إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات، وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.



وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة م�ن الت�أثيرات الض�ارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات المؤي�ـِّنة، 
د معايير  ال�ة المب�اد� والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية الخاص�ة باألم�ان الوكالص�ادرة ع�ن م�ان األتحدِّ

الم��واد المشع��ـّة ف��ي البيئ��ة، والح��ّد م��ن احتم��ال  انط���قلمراقب��ة تع��رُّض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة 
وقوع أحداث قد تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�ب مفاع�ل ن�ووي، أو تفاع�ل ن�ووي متسلس�ل، أو 

ة العواق�ب المترت�ـِّبة عل�ى  مصدر مشّع أو أي مصدر آخر من مصادر اإلشعاعات، والتخفيف من ح�دِّ
ر لھا أن تقع. وتطبـَّق المعايير على المرافق واألنشطة التي تنشأ منھ�ا مخ�اطر  ھذه األحداث إذا ما قدِّ
إش��عاعية، بم��ا ف��ي ذل��ك المنش���ت النووي��ة، واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع��ـّة، ونق��ل الم��واد 

 لتصّرف في النفايات المشعـّة.المشعـّة، وا

في ھدف واحد ھو حماية حياة البشر وصحتھم وحماي�ة  ١وتشترك تدابير األمان وتدابير األمن
م وتـُنف�ـَّذ ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن بطريق�ة متكامل�ة بحي�ث ال تخ�ّل ت�دابير  البيئة. ويج�ب أن تص�مَّ

 األمن باألمان وال تخّل تدابير األمان باألمن.

الوكالة توافقاً دولياً في اآلراء حول ماھي�ة العناص�ر الت�ي الصادرة عن مان األكس معايير وتع
تشكـِّل مستوى عالياً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات المؤيـِّنة. ويتم 

إل�ى ث��ث فئ�ات الوكال�ة، وھ�ي تنقس�م الصادرة عن مان األإصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير 
 ).١(انظر الشكل 

 أساسيات األمان

تعرض أساسيات األم�ان أھ�داف ومب�اد� الحماي�ة واألم�ان، وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي تق�وم علي�� 
 متطلبات األمان.

 متطلبات األمان

د مجموعة متكاملة ومتساوقة من متطلبات األمان المتطلبات التي يجب استيفاؤھا لض�مان  تحدِّ
حماية الناس والبيئة، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. وتخضع المتطلبات ألھ�داف ومب�اد� 
 أساسيات األم�ان. وإذا ل�م ي�تم اس�تيفاء ھ�ذه المتطلب�ات، يج�ب اتخ�اذ ت�دابير لبل�و� أو اس�تعادة مس�توى

األمان المطل�وب. وش�كل المتطلب�ات وأس�لوبھا ييس�ـِّران اس�تخدامھا بش�أن وض�ع إط�ار رق�ابي وطن�ي 
المرّقمة، ُيعبَّر عنھ�ا بجم�ل تب�دأ بفع�ل ‘ الشاملة’والمتطلّبات، بما في ذلك المتطلبات على نحو متوائم. 

س�ؤولية األط�راف والعديد من المتطلبات ليست موّجھة إلى طرف محدد، بما يقتضي ض�مناً م‘. يلزم’
والعديد من المتطلبات ليست موج�ـَّھة إل�ى ط�رف عل�ى وج�� التحدي�د، بم�ا المختّصة حيال الوفاء بھا. 

  يقتضي ضمناً مسؤولية األطراف المختصة حيال الوفاء بھا.

  

  

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



 أدلة األمان

أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية ا�مت��ال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا يش�ير إل�ى  توفـِّر
تواف��ق دول��ي ف��ي اآلراء عل��ى ���رورة ات��ـِّخاذ الت��دابير الم��ـُوصى بھ��ا (أو ت��دابير بديل��ة مكاف���ة لھ��ا). 

ت م�ن وتعرض أدلـَّة األمان الممارسات الدولية الجي�دة وتعم�ل ب�اطراد عل�ى تجس�يد أف��ل الممارس�ا
أجل مساعدة المستخدمين في سعيھم الدؤوب إلى تحقيق مستويات أمان رفيعة. وُيعبَّر عن التوصيات 

  الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الوكالةصادرة عن : الھيكل الطويل األجل لسلسلة معايير األمان ال١الشكل 

  

  

  

 األمان أدلـَّة مجموعة

 النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان أساسيات
 األساسية األمان مبادئ

دة األمان متطلـِّبات العامة األمان متطلـِّبات  المحدَّ

 والقانوني الحكومي اإلطار -١ الجزء
 لألمان والرقابي

 البحوث مفاعالت أمان -٣

 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
 والتشييد 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

ًا ُّت اللتخل ن
  األنشطة وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



 الوكالةالصادرة عن مان األتطبيق معايير 
الھيئات الرقابية وغيرھا من السلطات الوطني�ة ذات الص�لة ھ�ي المس�تخدمة الرئيس�ية لمع�ايير 

الوكالة أيضاً من جانب الصادرة عن مان األاألمان في الدول األعضاء في الوكالة. وتـُستخدم معايير 
ش��ييد وتش���يل مراف��ق منظم��ات مش��اركة ف��ي الرعاي��ة وم��ن جان��ب منظم��ات عدي��دة تق��وم بتص��ميم وت
 نووية، باإلضافة إلى منظمات تـُعنى باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.

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

نطبق على اإلجراءات الوقائية الھادفة إلى تقليص المخاطر اإلشعاعية القائمة. ويمك�ن أن تس�تخدمھا ت
 الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھا الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.

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

الوكال��ة األس��اس لخ��دمات اس��تعراض األم��ان الت��ي الص��ادرة ع��ن م��ان األكم��ا تشك��ـِّل مع��ايير 
تضطلع بھا الوكالة، وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بناء الكفاءة، بم�ا ف�ي ذل�ك وض�ع وتط�وير المن�اھ� 

 لة.التعليمية والدورات التدريبية ذات الص

م�ان األوتتضمـَّن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة للمتطلب�ات المنص�وص عليھ�ا ف�ي مع�ايير 
الوكال�ة، م�ع الص�ادرة ع�ن مان األالوكالة، فتجعلھا ُملِزمة لألطراف المتعاقدة. ومعايير الصادرة عن 

أساس��اً مت��ـَّسقاً  اس��تكمالھا باالتفاقي��ات الدولي��ة ومع��ايير الص��ناعة ومتطلب��ات وطني��ة تفص��يلية، ترس��ى
لحماية الناس والبيئة. وسيكون ثمة أيضاً بعض الجوانب الخاصة المتعلقة باألم�ان تحت�ا� إل�ى إج�راء 
 تقي��يم بش��أنھا عل��ى المس��توى ال��وطني. فعل��ى س��بيل المث��ال، إن المقص��ود بالعدي��د م��ن مع��ايير األم��ان

ن ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�ميم، ، ال سيما المعايير التي تتناول جوان�ب األم�االصادرة عن الوكالة
دة  ھو أن تنطبق في المقام األول على المراف�ق واألنش�طة الجدي�دة. وق�د ال ت�ـُستوفى المتطلب�ات المح�دَّ

الوكالة على نحو كامل في بعض المرافق القائمة التي تم بنا�ھ�ا وفق�اً الصادرة عن مان األفي معايير 
 َّ خذ قرارات بشأن الطريقة الالزم إتـِّباعھا في تطبيق معايير لمعايير سابقة. وعلى فرادى الدول أن تتـ

 الوكالة على تلك المرافق.الصادرة عن مان األ

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

مستنيرة وتحديد السبيل األمثل لموازنة المنافع التي يجلبھا فع�ل أو نش�اط م�ا مقاب�ل م�ا ي�رتبط ب�� م�ن 
  مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.

  
  



 عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
األم��ان ك��لٌّ م��ن أمان��ة الوكال��ة وخم��� لج��ان مختص��ة يش��ترك ف��ي إع��داد واس��تعراض مع��ايير 

بمعايير األمان، في مجاالت التأھب والتصدي للطوارئ (لجن�ة مع�ايير التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ) 
)، واألمان النووي (لجنة معايير األمان النووي)، واألم�ان ا�ش�عاعي (لجن�ة ٢٠١٦(اعتباًرا من عام 

�اي��ات المش��عة (لجن��ة مع��ايير أم��ان الن�اي��ات)، والنق��ل الم��أمون مع��ايير األم��ان ا�ش��عاعي)، وأم��ان الن
للمواد المشعة (لجنة معايير أمان النقل)، ولجنة معنية بمع�ايير األم�ان (لجن�ة مع�ايير األم�ان) تش�ر� 

  ).٢على برنامج معايير أمان الوكالة (أنظر الشكل 

يير األم�ان، ولھ�ا أن ويجوز لجمي�ع ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ا  
تبدي تعليقات على مسودات المعايير. ويعيـِّن المدير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير األم�ان، وھ�ي تض�م 

 مسؤولين حكوميين كباراً ممن ُيعَھد إليھم بمسؤولية وضع معايير وطنية.

ووض�عھا  الوكال�ةالص�ادرة ع�ن م�ان األمعايير وأنشئ نظام إداري يـُعنى بعمليات تخطيط   
واستعراض��ھا وتنقيحھ��ا وإرس��اء العم��ل بھ��ا. وھ��و يعب��ـِّر ع��ن والي��ة الوكال��ة، والرؤي��ة بش��أن التطبي��� 
المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مجال األم�ان، والوظ�ائ� والمس�ؤوليات الموازي�ة 

  لذلك. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استحداث معيار أمان جديد أو تنقيح معيار قائم. : عملية٢الشكل 

  

  

 استعراض تجريه

 لجنة (لجان) معايير األمان
 الدول األعضاء

 ة معايير األمانإقرار لجن

 الصيغة النھائية
تعليقات

نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛ 
استعراض تجريه لجان معايير األمان 

 ولجنة معايير األمان

 األمانة والمستشارون:

صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 
 المعيار القائم

مسودة

مسودة



 التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
، تؤخ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات لجن�ة األم�م الوكال�ةالص�ادرة ع�ن مان األمعايير عند وضع 

متھا  اللجن�ة المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري وتوصيات ھيئات الخبراء الدولي�ة، وف�ي مق�دِّ
الدولية للوقاية من اإلشعاعات. وتوضع بعض معايير األمان بالتعاون مع ھيئات أخ�رى ف�ي منظوم�ة 
األمم المتحدة أو مع وكاالت متخصـِّصة أخ�رى، بم�ا فيھ�ا منظم�ة األ�ذي�ة والزراع�ة ل�م�م المتح�دة، 

ة التابع�ة لمنظم�ة التع�اون وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة الطاق�ة النووي�
 والتنمية في الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ومنظمة الصحة العالمية.

 تفسير النص
ات ـــ�ـمصطلح ردـــ�ـمس يجب أن تـُفسـَّر المصطلحات المتصلة باألمان على نحو تعريفھا ف�ي

  ع:ــــــة (انظر الموقـــاص بالوكالــــــان الخــــاألم
http://www‐ns.iaea.org/standards/safety‐glossary.htm). 

رة باللغة االنكليزية.  وفيما يخص أدلـَّة األمان، تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ

، أي المقدم��ة، م�ن ك��ل منش��ور ش��رح لخلفي��ة وس�ياق ك��ل معي��ار ف��ي سلس��لة ١ف��ي القس��م  وي�رد
 ، وھدفه ونطاقه وھيكله.الوكالةالصادرة عن مان األمعايير 

أما المواد التي ال يوجد لھا أي موضع مالئم في نص المتن (كالمواد اإلضافية لنص الم�تن أو 
الواردة في نص المتن، أو تصف أس�اليب الحس�اب  المنفصلة عنه، التي ترد على نحو داعم للعبارات

 أو اإلجراءات أو الحدود والشروط) فيجوز عرضھا في تذييالت أو مرفقات.

ويـُعتبر أي تذييل، في حالة إدراجه، جزءاً ال يتجزأ من معيار األمان. ويكون للمواد الواردة في 
يف تلك المواد. وتـُستخَدم المرفقات تذييل ما نفس الوضع كنص المتن وتضطلع الوكالة بمسؤولية تأل

والحواشي التابعة للنص األساسي، في حالة إدراجھا، من أجل إعطاء أمثلة عملية أو توفير معلومات أو 
شروح إضافية. وال تـُعّد المرافق والحواشي جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي. ومواد المرفقات التي 

تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد من تأليف جھات تنشرھا الوكالة ال تصدر بالضرورة من 
أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفقات تـُقتـَبس ثم تواءم حسب 

  االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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  مقدمة  -١
  الخلفية

 ١،مفاعالت البح�وثاألمان بشأن أمان متطلبات منشور  محلّ ھذا المنشور  يحلّ   -١-١
الص�ادرة ع�ن م�ان األمع�ايير م�ن سلس�لة  NS-R-4ف�ي الع�دد  ٢٠٠٥الذي صدر ف�ي ع�ام 

ُ ا من سلسلة معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة  SF-1العدد خذ في االعتبار لوكالة. وقد أ
. والقص���د م���ن ٢٠٠٦وال���ذي ُنش���ر ف���ي ع���ام  ]١["مب���اد� األم���ان الر�يس���ية" والمعن���ون 
المعق��ول أن  يك��ون م��ناألم��ان ض��مان أعل��ى مس��توى م��ن األم��ان الن��ووي ھ��و  متطلب��ات
 ،البي��ةوالجمھ�ور حماي�ة و ،لحماية العمال وغيرھم من العاملين في الموقعتحقيقه  يتسنى

النووي��ة. وم��ن المس��لم ب��ه أن  المراف��ق الناش��� م��نن الم��ؤيِّ م��ن اآلث��ار الض��ارة ل�ش��عاع 
 م�دى مالءم�ةف�ي الن�ووي واألم�ان  النظ�ر ف�ي أنو ،تق�دمت ةالعلمي� ارفالمعوالتكنولوجيا 

سوف وفي سياق الحالة الراھنة للمعرفة. أن يكون  يتعين اتمخاطر اإلشعاع منالحماية 
يجس��د م��ان ھ��ذا المنش��ور بش��أن متطلب��ات األو ؛م��ع م��رور الوق��تاألم��ان متطلب��ات تتغي��ر 
 الدولي الحالي. اآلراء توافق

ويق���رر ھ���ذا المنش���ور الخ���ا� بمتطلب���ات األم���ان المتطلب���ات المتعلق���ة بجمي���ع   -٢-١
المج��االت الھام��ة ألم��ان مف��اعالت البح��وث، م��ع تركي��ز خ��ا� عل��ى المتطلب��ات الخاص��ة 

  .٢بالتصميم والتشغيل

 ھ��ي نف���ي الت��وھن��اك ع��دد م��ن متطلب��ات أم��ان مف��اعالت البح��وث النووي��ة   -٣-١
وبالنظر إلى االختالفات الھامة ب�ين  .مماثلة لھاأو  متطلبات أمان مفاعالت القوى النووية

بم�ا ، ٣مفاعالت القوى ومفاعالت البحوث، وبين األنواع المختلف�ة م�ن مف�اعالت البح�وث
طب��ق ھ��ذه المتطلب��ات ينبغ��ي أن تُ  دون الحرج��ة،ع��ات المجمَّ الحرج��ة و ع��اتالمجمَّ  يش��مل
ً ــوفق المرتبطة بالمفاعل، باستخدام نھج ت�دريجي (انظ�ر الفق�رات م�ن  المحتملةمخاطر لل ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان  NS-R-4الع��دد ، ت البح��وثلوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، أم��ان مف��اعالا ١

 .)٢٠٠٥الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ( ،لوكالةالصادرة عن ا
ىتشمل المجاالت الھامة ألمان مفاعالت البحوث جميع األنش�طة  ٢ لتحقي�ق الغ�رض ال�ذي ت�م  الت�ي ت�ؤدَّ

يتضمن ذلك ما يلي: الص�يانة واالختب�ار والتفت�ي�؛ و أو تعديله. وبناؤهمن أجله تصميم مفاعل البحوث النووية 
وتركي��� أجھ��زة التج��ار�  ؛الم��واد المش��عة (بم��ا ف��ي ذل��ك إنت��ا� النظ��ا�ر المش��عة) وم��عالوق��ود  والتعام��ل م��ع

نظ�م  باس�تخدامالتطوير والتعل�يم والت�دري� وواختبارھا وتشغيلھا؛ واستخدام الحزم النيوترونية؛ وأعمال البحث 
  وما يرتبط بذلك من أنشطة أخرى.مفاعالت البحوث؛ 

ً  خدمس���تمفاع���ل البح���وث ھ���و مفاع���ل ن���ووي يُ  ٣ ن���ة وإش���عاعات مؤيِّ  ةنيوتروني��� اتلتولي���د ت���دفق أساس���ا
مراف�ق مفاع�ل وبالمرافق التجريبي�ة المرتبط�ة الذلك  أخرى، ويشمل ألغراضوواستخدامھا ألغراض البحوث 

مفاع�ل بتش�غيل  اً مباش�رارتباط�ا ت�رتبط ونف�� الموق�ع ي التي توج�د ف� تھامعالجو تھامناولوالمواد المشعة  خزن
عات المج التي تسمى عادةمرافق يشمل ال. كما وث تشغيال مأموناالبح عات دون الحرجة ومَّ   .الحرجةالمجمَّ



 

٢ 

م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة،  SSG-22الع��دد و ١٧-٢ى �����إل ١٥-٢
  ).]٢[ ج في تطبيق متطلبات أمان مفاعالت البحوثنھج متدرِّ استخدام 

  الھدف

تطلب��ات األم��ان ھ��و تھيئ��ة أس��ا� مالخ��اص بمنش��ور الھ��ذا الھ��د� الرئيس��ي م��ن   -٤-١
ع��ن طري��ق وض��ع  ،لتقي��يم األم��ان لجمي��ع المراح��ل ف��ي عم��ر مفاع��ل البح��وثول�م��ان 

، واإلدارة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان، الرق��ابي باإلش��را�الجوان��� المتعلق��ة المتطلب��ات بش���ن 
�نع، التصميم، و، ٤وتقييم الموقع  ي�هبم�ا ف ،تش�غيلوال، واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، والبن�اءوالصُّ

  .لإلخراج من الخدمةط يتخطالتعديل، والواالستخدام 

 .ا الھ�د�ر المتطلبات التقنية واإلداري�ة ألم�ان مف�اعالت البح�وث وفق�ا لھ�ذقرَّ وتُ   -٥-١
مف�اعالت تص�ميم المن�م�ات الض�العة ف�ي  أن تس�تخدمهوالمقصود م�ن ھ�ذا المنش�ور ھ�و 

في تحلي�ل اجھا من الخدمة، ووإخروتعديلھا وصيانتھا وتشغيلھا  وبنائھاالبحوث وصنعھا 
الھيئ�ات  أن تس�تخدمهك�ذلك تق�ديم ال�دعم التقن�ي، وفي و ه،استعراضمنه واألمان والتحقق 

  الرقابية.

  النطاق

عل�ى تقي�يم مواق�ع مف�اعالت  المق�ررة ف�ي ھ�ذا المنش�وراألم�ان تنطبق متطلب�ات  -٦-١
 وبنائھ���ا وص���نعھاوتص���ميمھا  دون الحرج���ة،و، بم���ا فيھ���ا المجمع���ات الحرج���ة البح���وث

. م�ن الخدم�ةوإخراجھ�ا  ھا،تع�ديلھا وس�تخدامبما في ذلك ا ،وتشغيلھا وإدخالھا في الخدمة
عل�ى مف�اعالت  تنطب�ق، بق�در اإلمك�ان،في ھذا المنشور  المقررةمتطلبات األمان أن كما 

  البحوث القائمة.

 ذل�ك (بم�ا ف�يالن�وو� مفاعل القصد بمفاعل البحوث وألغراض ھذا المنشور، يُ   -٧-١
واس����تخدام لتولي����د و ةث النووي����وللبح���� ودون الحرج����ة) المس����تخدمالمجمع����ات الحرج����ة 

ويس��تبعد ھ��ذا التعري��� المف��اعالت  اإلش��عاعات ألغ��راض البح��وث وأغ��راض أخ��ر�.
 .األحي��اءتدفئ��ة  وأ المي��ا� تحلي��ة وأدف��ع الس��فن  وأإلنت��اج الكھرب��اء  المس��تخدمةالنووي��ة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
منطقة الموقع، في ھ�ذا الس�ياق، ھ�ي المنطق�ة الجغرافي�ة الت�ي تحت�و� عل�ى مرف�ق م�رخص أو نش�اط  ٤

والت�ي يمك�ن فيھ�ا إلدارة المرف�ق الم�رخص أو النش�اط الم�رخص الب�دء مرخص أو مصدر إشعاعي م�رخص، 
  مباشرة في إجراءات الطوارئ. وحدود الموقع ھي محيط منطقة الموقع.



 

٣ 

، ٥أجھ��زة التج��اربوالمس��تخدمة،  مش��عةالمص��ادر الوالمص��طلح قل��ب المفاع��ل، ويش��مل 
على مواد نووي�ة تحتوي والمرفق ديرھا يوالمنشآت التي  ،النظم الالزمة لتشغيلھاوجميع 

وجمي�ع المراف�ق األخ�رى ذات  ،)، ومرافق إدارة النفايات المشعةةعة أو غير مشعَّ ع(مشعَّ 
  ي موقع المفاعل.المرتبطة به الموجودة ف أجھزة التجاربمرافق والصلة بالمفاعل أو ب

تزي���د عل���ى ع���دة  الت���يق���وى المس���تويات  ذاتوق���د تتطل���ب مف���اعالت البح���وث   -٨-١
عش��رات م��ن الميغاواط��ات، والمف��اعالت الس��ريعة، والمف��اعالت الت��ي تس��تخدم أجھ��زة 

أو والمص�ادر النيوتروني�ة الب�اردة  ،الض�غط الع�الي والح�رارة العالي�ة حلقاتمثل  تجارب
أم�ان مف�اعالت الق�وى  تخ�صميلي�ة أو حت�ى تطبي�ق متطلب�ات تكالساخنة، تطبي�ق مع�ايير 

س���تخدم الختب���ار الم���واد ف���ي حال���ة المف���اعالت الت���ي تُ  و/أو ت���دابير أم���ان إض���افية (م���ثالً 
لالمنظم��ة وبالنس��بة للمراف��ق الت��ي م��ن ھ��ذ� األن��واع، يل��زم أن تقت��رح  الخط��رة).  ةالمش��غِّ

وأي ت�دابير أم�ان  ،وم�دى تطبيقھ�ا ھ�ا،قيتطبينبغ�ي الت�ي المتطلبات (والمع�ايير الھندس�ية) 
 وال ت�دخل قترح خاض�عا لموافق�ة الھيئ�ة الرقابي�ة.إضافية قد يلزم اتخاذھا، وأن يكون ما يُ 

التدفوعة المالمفاعالت ومتجانسة الالمفاعالت    نطاق ھذا المنشور. في بالمعجِّ

��و  - ٩- ١ فاع��ل م ، فيم��ا يخ��صق جمي��ع المتطلب��ات المق��ررة ھن��ا، م��ا ل��م يك��ن بالوس��عتطبَّ
أن يك�ون  ج�وازتبري�ر  ،ةمعين� ةدون حرج� ةأو مجمع ةمعين ةحرج ةأو مجمع بحوث معين

م�ع  ،مت�درجا فيھ�ا تطبي�ق المتطلب�ات يك�ون حالةكل د وتحدَّ  .اجمتدر متطلبات معينةتطبيق 
 المحتم�لجرى والحجم واألنشطة التي تُ  المعيَّنالمرفق مراعاة طبيعة المخاطر التي يشكلھا 

دون الحرج�ة عل�ى ح�دة إال إذا المجمع�ات  إلىفيما يلي يشار لن و واألنشطة. لتلك المخاطر
عل�ى المجمع�ات دون ال ينطب�ق إال كان المتطلب أو بالموضوع صلة ن متطلب معيَّ ل لم تكن

ك�ان يج�وز  إنفيم�ا فيھ�ا ل�دى الب�ت  ينبغي النظرالعوامل التي  ١٧- ٢الفقرة  وتبيِّن الحرجة.
  .تطبيقا تدريجياھنا  ةمتطلبات معينة مقررتطبيق 

  :ما يلي ھذا المنشوروال يتناول   - ١٠- ١

األخ��رى ألم��ان امتطلب��ات منش��ورات عل��ى وج��ه التحدي��د ف��ي  المتناول��ةمتطلب��ات ال  أ)(
  ])؛٧إلى  ٣[ الً، المراجع(مثالصادرة عن الوكالة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
في المفاع�ل ألغراض ھذا المعيار الخاص باألمان، يشمل مصطلح أجھزة التجارب األجھزة المركبة  ٥

ن��ة ألغ��راض البح��وث دفق ني��وتروني وإش��عاعات مؤيِّ اس��تخدام م��ا ين��ت� م��ن المفاع��ل م��ن ت�� م��ن أج��ل حول��هأو 
  التطوير أو إنتاج النظائر أو أي غرض آخر.و



 

٤ 

 الن�ووي األم�انب�ين  الجوان�ب المش�تركة م�ا ع�داالمسائل المتعلقة باألمن الن�ووي (  ب)(
ة نظ��ام الدول��ة لحص��ر الم��واد النووي��ب) أو ٩ف��ي القس��م  المتناول��ةواألم��ن الن��ووي، 

  ومراقبتھا؛

أي ظ��رف م��ن  تح��تيمك��ن أن ت���ثر ال الت��ي  ةمس��ائل األم��ان الص��ناعي التقليدي��  )(ج
  مفاعل البحوث؛أمان الظروف على 

  .البحوثثار غير اإلشعاعية الناجمة عن تشغيل مرفق مفاعل اآل  د)(

تعريفھا وشرحھا في  بحسبھذا المنشور غي أن ُتفھم المصطلحات الواردة في وينب  - ١١- ١
عل�ى خ�الف ذل�ك (انظ�ر ھنا نص ما لم يُ  ]،٨الوكالة [مصطلحات األمان الصادر عن مسرد 

  التعاريف).

  الھيكل

ومب�اد� األم�ان ھ�دف العالق�ة ب�ين ھذا المنشور الخ�اص بمتطلب�ات األم�ان  يتبع  -١٢-١
ومع��ايير التص��ميم والمع��ايير  األم��ان الن��وويوظ��ائف الخاص��ة بلب��ات متطال، وب��ين األم��ان

يس�تند ي ذال�، ٢القس�م فوھو يتألف من تس�عة أقس�ام وت�ذييلين وم�رفقين.  .لألمانالتشغيلية 
األھ��داف والمف��اھيم والمب��اد� العام��ة ألم��ان المنش���ت يع��ر� ]، ١[ SF-1الوثيق��ة  إل��ى

عاعي واألم��ان الن��ووي ف��ي مف��اعالت عل��ى جوان��ب األم��ان اإلش�� التش��ديدالنووي��ة، م��ع 
م��ن سلس��لة  GSR Part 1 (Rev. 1)الع��دد يس��تند إل��ى ، ال��ذي ٣ ويتن��اول القس��م البح��وث.

 ]،٣[معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة، اإلط�ار الحك�ومي والق�انوني والرق�ابي لألم�ان 
ص�لتھا بمف�اعالت  م�ن حي�ث، ةالرقابي�لبنية التحتية القانونية والمتعلقة باالمتطلبات العامة 

والتحق�ق  بإدارة األمانالمتصلة بالمواضيع المتعلقة المتطلبات  ٤ويتناول القسم . البحوث
م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة  GSR Part 2العدد  القسم إلىھذا يستند و من األمان.

لمتعلق�ة المتطلب�ات ا ٥ويق�رر القس�م ]. ٤[ عن الوكالة، القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان
، ويتن��اول تقي��يم المواق��ع الجدي��دة ومواق��ع مف��اعالت البح��وث بتقي��يم واختي��ار موق��ع مفاع��ل

من سلس�لة مع�ايير األم�ان  NS-R-3 (Rev. 1)العدد  القسم إلىھذا ويستند  القائمة.البحوث 
متطلب��ات  ٦ويق��رر القس��م ]. ٥[ الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، تقي��يم مواق��ع المنش���ت النووي��ة

مون لجميع أنواع مفاعالت البح�وث، م�ع مراع�اة االعتب�ارات الم�ذكورة ف�ي التصميم المأ
ب��نف�  المعن��يمنش��ور متطلب��ات األم��ان وت��م ض��مان االتس��اق م��ع . ٩-١و ٨-١الفق��رتين 

م��ن سلس��لة  SSR-2/1 (Rev.1)الع��دد  النووي��ة، الق��و�محط��ات فيم��ا يخ��ص الموض��وع 
ويق�رر ]. ٩[ النووي�ة: التص�ميم ، أمان محطات الق�و�معايير األمان الصادرة عن الوكالة

متطلبات التشغيل المأمون لمفاعالت البحوث، بما في ذلك اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة،  ٧القسم 
األم�ان منشور متطلبات مع  تم ضمان االتساق بالمثلو. والصيانة، واالستخدام، والتعديل



 

٥ 

 SSR-2/2 (Rev. 1)الع�دد  محط�ات الطا��ة النووي�ة،فيما يخ�� الموضوع نفسه بالمتعلق 
اإلدخال في من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، أمان محطات القوى النووية: 

خ�را� مف�اعالت البح�وث التحض�ير إلمتطلب�ات  ٨ويق�رر القس�م ]. ١٠[ الخدمة والتش�غيل
م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان  GSR Part 6الع�دد  ىإل اداً ــمن الخدمة على نحو مأمون، استن

 ٩]، ف���ي ح���ين يق���رر القس���م ١١[ كال���ة: إخ���را� المراف���ق م���ن الخدم���ةالص���ادرة ع���ن الو
�ائم�ة األول الت�ذييل  وترد فيبين األمان واألمن.  المشتركةجوانب الالمتعلقة بمتطلبات ال

مفاع��ل  أم�انينبغ��ي الن��ر فيھ�ا ل�دى تحلي�ل الت�ي مخت�ارة الفتراض�ية البادئ�ة اباألح�داث ال
الن���ر فيھ��ا بش��كل الت��ي تتطل��ب لجوان��ب التش��غيلية اأم��ا الت��ذييل الث��اني فيتن��اول  البح��وث.
مف��اعالت أم��ان  ن���ممخت��ارة م��ن أم��ان و���ائ� المرف��ق األول �ائم��ة بويس��رد . خ��ا�

ق�دم . ويالبح�وثع�ادة تص�ميم مفاع�ل باألمان يش�تمل عليھ�ا متعلقة أخرى  وببنودالبحوث 
  لحرجة.جمعات دون امعلى الاألمان المرفق الثاني لمحة عامة عن تطبيق متطلبات 

  ومفاھيمه ومبادئهاألمان  الغاية منتطبيق   -٢
  بمرافق مفاعالت البحوث المتعلقة

  لمحة عامة

ت�وفر  أساسيةأمان وعشرة مبادئ األساسية ألمان ا غاية] ١[ SF-1تقرر الوثيقة   -١-٢
 أم�انن واألساس لمتطلبات وتدابير حماية الناس والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤيِّ 

  .اتمخاطر اإلشعاع تنشأ منھاواألنشطة التي  رافقالم

  األساسيةاألمان  غاية

م���ن اآلث���ار الض���ارة  ف���ي حماي���ة الن���اس والبيئ���ة األساس���يةتتمث���ل غاي���ة األم���ان   -٢-٢
األم�ان مب�ادئ تطبي�ق ، و��ذ� األساس�يةتحقي�ق غاي�ة األم�ان  ويتع�ين. ةن�المؤيِّ  اتلإلشعاع
ر، دون تقيي��د غي��ر العش��رة مخ��اطر  تنش��أ منھ��اأنش��طة القي��ام بمراف��ق أو لالتش��غيل  مب��رَّ
تحقيق أعل�ى مع�ايير  بحيث يتماألنشطة واالضطالع بولضمان تشغيل المرافق  .يةإشعاع

(ان��ر الفق�رة  م�ا يل�ي ، يتعين اتخاذ تدابير من أجليكون من المعقول بلوغھااألمان التي 
  ]):١[ SF-1 الوثيقة من ١-٢

عات وف��ي إط��الق م��واد مش��عة إل��ى ال��تحكم ف��ي تع��ري� البش��ر إلش��عا  (أ)"
  البيئة؛



 

٦ 

إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�ب  يتقليص احتمال وقوع أحداث قد تفض  (ب)
مفاع���ل ن���ووي، أو تفاع���ل ن���ووي متسلس���ل، أو مص���در مش���ع، أو أي 

  مصدر آخر لإلشعاع؛
ر لھ�ا  ثارالتخفيف من حدة اآل  (ج) المترتب�ة عل�ى مث�ل ھ�ذه األح�داث إذا قُ�دِّ

  أن تقع."

   :ما يلي] على ١[ SF-1من الوثيقة  ٢-٢الفقرة  تنصُّ   -٣-٢

"وتنطب��ق غاي��ة األم��ان الجوھري��ة عل��ى ك��ل المراف��ق واألنش��طة، وعل��ى جمي��ع  
 ،المراح��ل ط��وال عم��ر مرف��ق أو مص��در إش��عاعي م��ا، بم��ا ف��ي ذل��� التخط��يط

 وا�دخ����ال ف����ي الخدم����ة والتش����ييد ،والتص����نيع ،والتص����ميم ،الموق����ع واختي����ار
ا�خ��راج م��ن الخدم��ة وا�غ��الق. ويش��مل ذل��� العملي��ات ع��ن  ، فض��الً التش��غيلو

  .المرتبطة بنقل المواد المشعة والتصرف في النفايات المشعة"

  األساسيةاألمان  مبادئ

  ]) على ما يلي:١[ SF-1 الوثيقة من ٣-٢الفقرة  تنصُّ   -٤-٢

صيغت عش�رة مب�ادئ ل�م�ان، توض�ع عل�ى أساس�ھا متطلب�ات أم�ان وُتنفَّ�ذ وقد " 
ا ت�دابير أم�ان س�عيا إل�ى بل�و� غاي�ة األم�ان الجوھري�ة. وتش�كل مب�ادئ بمقتضاھ

األمان مجموع�ة قابل�ة للتطبي�ق برمتھ�ا؛ ورغ�م أن المب�ادئ المختلف�ة ق�د تتف�اوت 
أھميتھا بالزي�ادة أو النقص�ان ف�ي الممارس�ة العملي�ة قياس�ا عل�ى ظ�روف معين�ة، 

  ا."فإنه يلزم تطبيق المبادئ ذات الصلة جميعھا تطبيقا مالئم

المتمثل�ة  الجوھري�ةغاية األم�ان ن ا المنشور مستمد المتطلبات الواردة في ھذتُ و  -٥-٢
  ]:١[ ذات الصلةمبادئ األمان من حماية الناس والبيئة، وفي 

  : المسؤولية عن األمان١المبدأ 

 ٦المنظم�ة، أو المس�ؤول الشخص عاتق المسؤولية الرئيسية عن األمان علىتقع يجب أن 
  ن المرافق واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية.عالمسؤولة، 

  ة: دور الحكوم٢المبدأ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  بالنسبة لمرافق معامل البحوث، تكون ھذه المنظمة ھي المنظمة المشغلة.  ٦



 

٧ 

  يجب وضع وتعزيز إطار قانوني وحكومي فعال لألمان، يشمل ھيئة رقابية مستقلة.

  : القيادة واإلدارة ألغراض األمان٣المبدأ 

يج��ب إرس��اء وتعزي��ز مھ��ارات القي��ادة واإلدارة الفعال��ة ألغ��راض األم��ان ف��ي المن�م��ات 
  عنية بالمخاطر اإلشعاعية وفي المرافق واألنشطة المسببة لھا.الم

  : تبرير المرافق واألنشطة٤المبدأ 

  المرافق واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية يجب أن تعود بنفع عام.

  : التحسين األمثل للوقاية٥المبدأ 

ه بدرج�ة يجب تحسين الوقاية بالشكل األمثل لتوفير أعلى مستوى من األمان يمك�ن تحقيق�
  معقولة.

  : الحد من المخاطر التي تھدد األفراد٦ المبدأ

يجب أن تضمن ت�دابير الس�يطرة عل�ى المخ�اطر اإلش�عاعية ع�دم تع�رض أي ف�رد لخط�ر 
  .مقبولأذى غير 

  : حماية أجيال اليوم والغد٧المبدأ 

  يجب حماية الناس والبيئة، اآلن ومستقبالً، من المخاطر اإلشعاعية.

  وقوع الحوادث: منع ٨المبدأ 

لتجن��ب وق��وع الح��وادث النووي��ة أو اإلش��عاعية الممكن��ة عملي��ا يج��ب ب��ذل كاف��ة الجھ��ود 
  والتخفيف من حدتھا.

  : التأھب للطوارئ والتصدي لھا٩المبدأ 

يج��ب اتخ��اذ ترتيب��ات للتأھ��ب للط��وارئ والتص��دي لھ��ا فيم��ا يخ��� الحادث��ات النووي��ة أو 
  اإلشعاعية.

ة الرامي�ة إل�ى تقل�ي� المخ�اطر اإلش�عاعية القائم�ة أو غي�ر : اإلجراءات الوقائي�١٠المبدأ 
  الخاضعة للرقابة



 

٨ 

يج��ب أن تك��ون اإلج��راءات الوقائي��ة الرامي��ة إل��ى تقل��ي� المخ��اطر اإلش��عاعية القائم��ة أو 
  غير الخاضعة للرقابة مبررة وعند مستواھا األمثل.

لعم��ال عل��ى ا مخ��اطر اإلش��عاعم��ن متطلب��ات المس��تمدة م��ن ھ��ذه المب��ادئ للح��د ُتطب��ق الو
  .عليھاوالسيطرة  والجمھور والبيئة العاملينوغيرھم من 

  الوقاية من اإلشعاعات

لمفاع�ل األحوال التش�غيلية جميع ب فيما يتعلق ،لزمي، األمانمن أجل تلبية مبادئ   -٦-٢
الناتج�ة جرع�ات ال اإلبق�اء عل�ىبم�ا ف�ي ذل�ك التج�ارب،  ،وأي أنشطة مرتبطة ب�هبحوث ال

أي تس�رب  التعرض الناتج م�نأو  ،البحوثمفاعل مرفق داخل  اتاعلإلشع من التعرض
يك��ون م��ن  مس��توىأدن��ى  عن��د واإلبق��اء عليھ��ا ،دون ح��دود الجرع��ة ،مخط��ط ل��هإش��عاعي 

  .])٧[ إلى المستوى األمثلاألمان الحماية ويلزم تحسين ( المعقول تحقيقه

ل وث وتش��غَّ البح��مف��اعالت م ص��مَّ ت، مطل��وب أيض��ا أن األم��انلتطبي��ق مب��ادئ و  -٧-٢
ھ�ذه بي�د أن ص�ارمة. وإداري�ة تقني�ة رقاب�ة جمي�ع مص�ادر اإلش�عاع تح�ت  يتم إبقاءبحيث 

م��رخ� بھ��ا م��ن الم��واد كمي��ات ط��الق إأو  ةمح��دودالالتع��رض ح��االت من��ع تالمب��ادئ ال 
أن تخض�ع المطلوب و. األحوال التشغيليةفي البحوث مفاعل مرفق المشعة إلى البيئة من 

حدود في بقى منخفضة وتُ ل وأن ُتسجَّ  قات المشعة لرقابة صارمةطالواإل ھذه التعرضات
والتش��غيلية  الرقابي��ةللح��دود  امتث��االأدن��ى المس��تويات الت��ي يك��ون م��ن المعق��ول تحقيقھ��ا، 

  .الوقاية من اإلشعاعاتوكذلك متطلبات 

، ف�ي جمي�ع األح�وال لجع�ل التع�رض لإلش�عاعات وعلى الرغم من اتخاذ ت�دابير  -٨-٢
وللتقلي�ل إل�ى الح�د  ،في حدود أدنى المستويات التي يكون من المعق�ول تحقيقھ�ا التشغيلية،

مص�در إلى فق�دان الس�يطرة العادي�ة عل�ى األدنى من احتمال وقوع حادث يمكن أن يؤدي 
ً سفإنه  ،اتاإلشعاع تطب�ق ول�ذلك  ، ب�أن يق�ع ح�ادث.ج�داً  يبقى احتمال، وإن يك�ن منخفض�ا

وتشمل تل�ك الت�دابير  اإلشعاعية ألي حادث قد يقع. ثاراآل لضمان تخفيفترتيبات طارئة 
���روف تمدي��د الخاص��ة بم��ان األس��مات وھندس��ية؛ الم��ان األس��مات  م��ا يل��ي: والترتيب��ات
لالمن�م�ة التي تقررھ�ا  الموقعفي الطوارئ إجراءات وخطط و؛ التصميم ؛ وربم�ا ةالمش�غِّ

بالع�دد  عم�الً  المختص�ةالتي تتخ�ذھا الس�لطات  الموقع الطارئ خارجأيضا تدابير التدخل 
GSR Part 7  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، التأھب للطوارئ النووية أو

   ].٦اإلشعاعية والتصدي لھا [

عل�ى  ]١[ SF-1 الوثيق�ة ف�يالمبين�ة المبادئ ب للوفاءالمتبعة فلسفة األمان وتعتمد   -٩-٢
عم�ر العلى م�دى األمان والتحقق منه ة مفھوم الدفاع في العمق وعلى اعتماد تدابير إلدار



 

٩ 

المنظم��ة ت��دعم بھ��ا  الت��يالوس��ائل األم��ان . وتتن��اول فلس��فة البح��وثمفاع��ل لمرف��ق كام��ل ال
الجوان���ب البش���رية التف���اعالت ب���ين أخ���ذ ، م���ع أم���اناألف���راد والجماع���ات ألداء مھ���امھم ب

  في االعتبار. التنظيميةوالتكنولوجية و

  مفھوم الدفاع في العمق

الوس�يلة الرئيس�ية لمن�ع وق�وع الح�وادث ف�ي يق مفھوم الدفاع في العم�ق ھ�و تطب  -١٠-٢
ي�تم تطبي�ق ھ�ذا و. وقوعھ�ا ف�ي ح�الوالتخفي�ف م�ن �ث�ار الح�وادث البح�وث مفاعل  مرفق

، التص�ميمية مالس�لوكية أأم ، سواء التنظيمية باألمانالمفھوم على جميع األنشطة المتعلقة 
  .األحوال التشغيليةفي جميع 

ر تطبيق مفھوم الدفاع في العمق ط�وال مراح�ل التص�ميم والتش�غيل حماي�ة ويوفِّ   -١١-٢
ل�ك الناتج�ة م�ن أعط�ال المع�دات أو بم�ا فيھ�ا ت التشغيلية المنتظرة والح�وادث، وقائعال من
ن المخ��اطر م�� الناش��ئةداخ��ل المنش��أة، واألح��داث �ي��ر الس��ليمة ن التص��رفات البش��رية م��

  .الخارجية

تص�ميم مفاع�ل البح�وث سلس�لة م�ن  ف�يفھ�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق ر تطبيق مويوفِّ   -١٢-٢
جراءات) ترمي إلى من�ع اإلو معداتالو متأصلةالسمات تستند إلى الدفاعية (المستويات ال

 ات،للن��ا� والبيئ��ة م��ن ا�ث��ار ال���ارة ل�ش��عاع وكفال��ة حماي��ة مالئم��ة ،وق��وع الح��وادث
] ١[ SF-1 الوثيق�ة من ٣١-٣ ةوتنص الفقرفي حال وقوع حادث.  عواقبلاوالتخفيف من 

م�ن  ا��روري اعنص�ر ةمختلف�الل�دفاع امستويات لمستقلة الفعالية الوتشكل " ما يلي:على 
لنھج إيالء االعتبار لمع  قيطبَّ مفھوم الدفاع في العمق  بيد أن .لدفاع في العمق"عناصر ا
  وھناك خمسة مستويات من الدفاع: .المتدرج

األول ھ��و من��ع ح��االت الحي��ود ع��ن التش��غيل  م��ن المس��تو� ال��دفاعي الغ��ر�  )١(
موق�ع  تحدي�د يؤدي إل�ى ��رورةوھذا  .المفردات المھمة لألمانل تعطُّ والعادي 

عل�ى نح�و س�ليم وم�تحفظ، ه وص�يانته وتش�غيله المرفق الن�ووي وتص�ميمه وبنائ�
تطبي�ق من قبيل ، التي ثبتت صالحيتھاھندسية الممارسات للودارة اإللنظام وفقا 

 ،بل�و� ھ�ذ� األھ�دافول واالس�تقالل والتن�وع.) redundancy(س�تحاطة مفاھيم اال
مراقب�ة ص�نع ب، ولتص�ميمل مالئم�ةالم�واد الو القواع�دختي�ار اب دقيق�ةعناي�ة  ت�ولى

 وتش���غيلهوإدخال���ه ف���ي الخدم���ة الن���ووي  المفاع���ل بن���اءبمراقب���ة و ،المكون���ات
  وصيانته.

األح��وال الحي��ود ع��ن  كش��ف ح��االتم��ن المس��تو� ال��دفاعي الث��اني ھ��و  الغ��ر�  )٢(
م�ن أن التشغيلية المنتظ�رة  الوقائع بغية منعوالسيطرة عليھا، العادية، التشغيلية 

ً وي��أتي ھ��ذا  مف���ية إل��ى وق��وع ح��وادث. اظروف�� لتص��ب�تف��اقم ت باحتم��ال  تس��ليما



 

١٠ 

 يتش��غيلالعم��ر الت م��ا خ��الل األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ف��ي وق�� وق��و� بع��ض
ويقتض��ي ھ��ذا  اط��ات المتخ��ذة لمن��ع وقوعھ��ا.لمفاع��ل، عل��ى ال��ر�م م��ن االحتيل

 ال�واردعلى النح�و محددة، وسمات نظم في التصميم ر توفَّ أن المستوى الدفاعي 
األض�رار الناجم�ة ع�ن وق�و� منع لفي تحليل األمان، ووضع إجراءات تشغيلية 

  إلى الحد األدنى. تلك األضرار اث البادئة االفتراضية أو تقليلاألحد ھذه
ق�د  أحد المس�تويين ال�دفاعيين الس�ابقينيفترض أن  ،وى الدفاعي الثالثفي المست  )٣(

ن��ة فتراض��يةائع تش��غيلية منتظ��رة أو أح��داث بادئ��ة اوق��تف��اقم ال يح��ول دون  ، معيَّ
وھ��ذه  .أح��داث أش��د خط��ورة تنش��أق��د أن��ه و، االحتم��ال بعي��د ج��داً  ھ��ذار���م أن 
لمفاع�ل البح�وث،  التص�ميميألس�ا� اتحسب لھا في بعيدة االحتمال يُ الاألحداث 
ومع��دات  ،وت��دابير تص��ميمية لمواجھ��ة األعط��ال ،س��مات أم��ان متأص��لة وت��وفَّر

 أح�والوتھيئ�ة  ھذه األحداث عواقبالسيطرة على  من أجل ،وإجراءات إضافية
وھ��ذا يفض��ي إل��ى  .ھ��اعق��ب وقوعلمرف��ق مفاع��ل البح��وث مس��تقرة ومقبول��ة 

أوال  البح�وثفاع�ل م تحي�لأم�ان ھندس�ية ق�ادرة عل�ى أن وجود س�مات  ضرورة
فيم���ا يتعل���ق الھ���دف و .إل���ى حال���ة خاض���عة للس���يطرة ث���م إل���ى حال���ة مأمون���ة

ھ�و أن ال يك�ون ھن�اك أث�ر إش�عاعي، أو باإلشعاعات في ھذا المستوى ال�دفاعي 
  .أثر إشعاعي طفيف وحسب، خارج الموقع

الت�ي ت�نجم  الح�وادث تخفي�ف عواق�بمن المستوى ال�دفاعي الراب�ع ھ�و  الغرض  )٤(
ض��مان ھ��و ھ��ذا المس��توى لض أھ��م ���رواق المس��توى الثال��ث لل��دفا�. ع��ن إخف��

المشعة عن�د أق�ل  اتنبعاثالإبقاء ا، بحيث تتم كفالة االحتجازالحفاظ على وظيفة 
   .يكون من المعقول تحقيقه مستوى

اإلش��عاعية  ث��ارتخفي��ف اآلھ��و ل��دفا� لواألخي��ر م��ن المس��توى الخ��ام�  الغ��رض  )٥(
مرك�ز  ت�وفيروھذا يقتض�ي  .نشأ من الحوادثت ن أنالتي يمكمشعة ال لالنبعاثات

ط��وار�  وإج��راءاتتجھي��زاً وافي��اً، ووض��ع خط��ط  مجھ��ز للتص��د� للط��وار�
ط��وار� الت�ي تح��دث تص�د� للللداخ��ل الموق�ع والت��ي تح�دث للط�وار�  للتص�د�
  .، عند االقتضاءخارجه

عل��ى تطبي��ق مفھ��وم ال��دفا� ف��ي العم��ق ب فيم��ا يتعل��قالص��لة  اتالجوان��ب ذ وم��ن  -١٣-٢
تصميم سلسلة من الح�واجز المادي�ة، وك�ذلك مجموع�ة م�ن الدرج في البحوث أن تمفاعل 
ف��ي المادي��ة ھم ف��ي فعالي��ة الح��واجز أص��لة الت��ي تس��والمت والكامن��ةنش��طة األم��ان ال س��مات

ع�دد الح�واجز الت�ي س�تكون ض�رورية وس�يعتمد حصر المواد المشعة في مواق�ع مح�ددة. 
، النظيري�ة وتركيبتھ�ا كمي�ة نظ�ائر النوي�دات المش�عة م�ن حي�ثالمحتمل  حد اإلفالتعلى 

 ث���ار، والمخ���اطر الداخلي���ة والخارجي���ة المحتمل���ة، واآلك���ال عل���ى ح���دةوفعالي���ة الح���واجز 
  .واجزالح إلخفاقالمحتملة 
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١٤-٢-  �� ً ويطبَّ م��ن خ��الل تحلي��ل األم��ان واس��تخدام  ق مفھ��وم ال��دفا� ف��ي العم��ق أساس��ا
ويج�رى  .المكتس�بة إلى البحوث والخب�رة التش�غيلية الممارسات الھندسية السليمة المستندة

ويتض��من التحلي��ل  ان.ـــ��ـداف األمـ��ـوغ أھـ��ـالتحلي��ل ف��ي مرحل��ة التص��ميم بغي��ة كفال��ة بل
 ً ً  استعراضا ً  نقديا ومكون�ات مفاع�ل وُنظم ھياكل بھا  تتعطلللطرائق التي يمكن أن  منھجيا
جمي�� األنم�اط التش�غيلية  م�ان:يفح�� تحلي�ل األو األعط�ال. ھذه عواقبد ، ويحدِّ البحوث
ط���ةالعادي���ة  المنتظ���رة،  التش���غيلية وق���ائ�ال ؛ وأداءه أثن���اءلمرف���ق مفاع���ل البح���وث المخطَّ

الت�ي ق�د  األح�داث تعاقباتعند الضرورة، و ظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم،و
-٦ ىــــإل ٦٤-٦ن ــــوالفقرات م ٢٢ المتطلب(انظر  ظروف تمديد التصميملى إتفضي 

 لتص��ميم.لمتطلب��ات تحلي��ل األم��ان  ١٢٥-٦ إل��ى ١١٩-٦وت��رد ف��ي الفق��رات م��ن  .)٦٨
لالمنظم�ة جري كل م�ن يُ و ً  ةالمش�غِّ انظ�ر لھ�ذه التحل�يالت ( مس�تقالً  والھيئ�ة الرقابي�ة تقييم�ا

 ).٣-٣إلى  ١-٣الفقرات من 

  متدرجالنھج ال

ث والت��دريب س��تخدم مف��اعالت البح��وث ألغ��راض خاص��ة ومتنوع��ة، مث��ل البح��وتُ   - ١٥- ٢
ھ�ذه وتتطل�ب واختب�ار الم�واد.  الني�وتروني الش�عاعيالتص�وير والتعليم وإنتاج النظائر المشعة و

 يةالتص�ميم الخص�ائ�ق�د تختل�ف وتشغيلية مختلف�ة.  انظمو متباينة يةسمات تصميماألغراض 
اء ؤثر عل�ى أدي�ق�د  أجھ�زة التج�ارب، ألن اس�تخدام بعي�دإل�ى ح�د البح�وث التشغيلية لمفاعالت و

نھ�� اتب�ا�  ھذه األجھزة الحاجة إلى المرونة في استخدامتتطلب ذلك، عالوة على المفاعالت. و
 .تهوإداراألمان تحقيق بشأن مختلف 

 مم�ا تثي�رهأق�ل  لجمھ�ورلعددا م�ن المخ�اطر المحتمل�ة البحوث معظم مفاعالت ويثير   - ١٦- ٢
ش�غلين والب�احثين وغي�رھم م�ن للمأكب�ر النووية، لكنھا قد تشكل مخاطر محتمل�ة  القوىمحطات 

 وي��ؤدَّىأو الم��واد المش��عة.  اتل��ى اإلش��عاععص��ول حلالنس��بية لس��ھولة الالمس��تخدمين بس��بب 
 (انظ��رالبح��وث مفاع��ل بعل��ى أس��ا� المخ��اطر المحتمل��ة المرتبط��ة للمرف��ق التص��نيف الن��وعي 

 ).]٢[ SSG-22 الوثيقة

تطبي�ق يمك�ن ت�دري� ك�ان  إنا تحدي�د م� عن�دالعوامل التي ينبغي النظر فيھا وتشمل   - ١٧- ٢
 :ما يليمقررة ھنا  متطلبات معيَّنة

 ؛المفاعل قدرة  (أ)
 ؛المحتمل حد اإلفالت  (ب)
 ؛ئھاإثرامدى و رالنشطاالقابلة لواالنشطارية المواد كمية   (ج)
وتخ�زين الم�واد  التس�خين، ونظ�مالض�غط الع�الي، نظ�م ، والمستھلك عناصر الوقود  (د)

 ؛أمان المفاعل فيؤثر يقد  مماالقابلة لالشتعال، 
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 ؛نوع عناصر الوقود  )ـ(ھ
 ؛مائع التبريدعاكس ووال وحجم المھدئنوع وكتلة   (و)
 وس�مات، ي�ةالتفاعل وال�تحكم ف�ي، إدخالھ�ال التي يمكن إدخالھا ومعدَّ  يةالتفاعل مقدار  (ز)

 ؛)المتعمدةمنع الحرجية غير لخاصة بالسمات ا ھاالكامنة واإلضافية (بما في األمان
 ؛خرىاأل االحتجازجودة ھيكل االحتواء أو وسيلة   (ح)
 واالختبارات وتجارب فيزياء المفاعالت)؛ أجھزة التجارباستخدام المفاعل (  (ط)
الموقع والق��رب م��ن ب��ق��ع، بم��ا ف��ي ذل��ك المخ��اطر الخارجي��ة المرتبط��ة الموتقي��يم   (ي)

 ؛المجموعات السكانية
  م.العا النسقسھولة أو صعوبة تغيير مدى   (ك)

 البحوث تمرافق مفاعالعلى  اإلشراف الرقابي  -٣

  والرقابية البنية األساسية القانونية

إنش�اء أن ي�تم  أن تض�من الحكوم�ةب�] ٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)الوثيق�ة  تقض�ي  -١-٣
 ر ھ�ذ� البني�ة األساس�يةتوفِّ و. نشأالذي يُ  لمرفق مفاعل البحوث مالئمةقانونية  أساسيةبنية 

ف��ي جمي��ع مراح��ل عم��ر األم��ان بوض��وح النووي��ة وتحدي��د مس��ؤوليات تنظ��يم األنش��طة 
س��ند المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان إل��ى تش��ريع يوالحكوم��ة مس��ؤولة ع��ن اعتم��اد . المرف��ق

لالمنظمة  . والھيئ�ة الرقابي�ة مس�ؤولة ع�ن وض�ع ل�وائح ين�ت� عنھ�ا وينشئ ھيئة رقابية ةالمشغِّ
ھ��ذ� و. الل��وائح وإنف��اذألنش��طة النووي��ة ى اعل��م��ن أج��ل الرقاب��ة التنظيمي��ة  ٧نظ��ام ت��رخيص

  .]١[ SF-1 الوثيقة ) من٢و ١المبدآن ( ٣في القسم مقررة  المبادئ

 GSR Part 1 الوثيق�ةف�ي مق�ررة العام�ة لتحقي�ق ھ�ذ� المب�ادئ األم�ان متطلب�ات و  -٢-٣
(Rev. 1) ]٣ .[الوثيق��ة وتتن��اول GSR Part 1 (Rev. 1) ]ط��ار لالجوان��ب األساس��ية  ]٣�

ض��مان الرقاب��ة تخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة لالنش��اء ھيئ��ة تنظيمي��ة وإلك��ومي والق��انوني الح
لألغ��راض  المس��تخدمة –القائم��ة والجدي��دة  -لمراف��ق واألنش��طة عل��ى االتنظيمي��ة الفعال��ة 

الع�المي نظ�ام الداخل  التواصلمسؤوليات ومھام أخرى، مثل  تتناول الوثيقةكما السلمية. 
الوقاية من (بما في ذلك  األمانخدمات الدعم الالزمة ألغراض  لتوفير والتواصلألمان ل

، ونظ�ام الدول�ة ٨واألم�ن الن�ووي ،لھ�ا والتصديلطوارئ حاالت ا)، والتأھب لاإلشعاعات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تش�غيل م�ا ب ش�خصل ھيئ�ة مش�غلة أول التص�ريح رقابية أو ھيئة حكومية أخ�رىالھيئة يجوز أن تمنح ال ٧
أو  ش�ھادةإصدار  وأو اإلذن الخطي أو الترخيص أ الموافقة ‘التصريح’ويشمل . ماأي نشاط قيام ببالأو المرفق 

  ].٣[ GSR Part 1الوارد في الوثيقة  ٢٣] والمتطلب ٨التسجيل. انظر المرجع [
تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرشادات بشأن األمن النووي في سلسلة منشورات األمن النووي  ٨
  .رة عنھاالصاد
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لبني�ة التحتي�ة ھذه عل�ى االعامة األمان . وتنطبق متطلبات ومراقبتھا المواد النووية لحصر
، والبن��اءالتص��ميم، وخ��الل تقي��يم الموق��ع، وث البح��مف��اعالت ألم��ان القانوني��ة والحكومي��ة 

. اإلخ�راج م�ن الخدم�ةو ،تع�ديلالستخدام وال، والتشغيل بما في ذلك ااإلدخال في الخدمةو
ھذا ستخدم يُ و ،لمرفقلتطبيق نھج متدرج يتناسب مع المخاطر المحتملة ضروري ال ومن

ى ــــ�ـإل ١٥-٢ن ــ�ـات م(انظ�ر الفق�روتطبيقھ�ا  المالئم�ةاألمان  متطلباتفي تحديد النھج 
١٧-٢.(  

وتص�ون ھيئ�ة  ب��ن تنش�� الحكوم�ة] ٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)الوثيق�ة  وتقض�ي  - ٣- ٣
انظ��ر م��ن أج��ل الرقاب��ة التنظيمي��ة للمراف��ق واألنش��طة ( رقابي��ة مس��تقلة اس��تقالال فع��اال

 لك�ي تك�ون الھيئ�ة الرقابي�ة]). و٣[ GSR Part 1 (Rev. 1) الوثيق�ة م�ن ٤و  ٣المتطلب�ين 
بمس��ولياتھا  الوف�اءعل�ى  قدرتھالضمان  ومواردقانونية صالحيات ما يلزم من د بفعالة، تزوَّ 

ص��الحية اس��تعراض وتقي��يم المعلوم��ات المتص��لة باألم��ان الت��ي  ذل��كش��مل يو وأداء وظائفھ��ا.
لالمنظمة تقدمھا   ، وص�الحية تطبي�ق الل�وائح ذات الص�لة (م�ثالً التص�ريحأثناء عملي�ة  ةالمشغِّ

أو تعديلھا أو إلغائھا)، بما ف�ي ذل�ك القي�ام بعملي�ات  ھاأو شروط التصاريحإصدار  عن طريق
التفتيش للتحقق من االمتثال وعمليات المراجعة، واتخاذ إجراءات اإلنف�اذ، وتزوي�د الس�لطات 

    الجمھور بالمعلومات، بحسب االقتضاء.والمختصة األخرى 

  عملية التصريح

 إعف�اءمرحل�ة تقي�يم الموق�ع وتس�تمر إل�ى  تب�دأ عن�دة، مستمرعملية  عملية التصريح  - ٤- ٣
تتف�اوت ق�د  عملي�ة التص�ريحوفي ح�ين أن  .اإلعفاءوتشمل ذلك من الرقابة التنظيمية  المرفق

لمف��اعالت البح��وث النووي��ة  عملي��ة التص��ريحالمراح��ل الرئيس��ية ل ف���ن ب��ين ال��دول األعض��اء
  ما يلي:تتضمن 

  تقييم الموقع؛  (أ)
  ؛التصميم  (ب)
  ؛البناء  (ج)
  اإلدخال في الخدمة؛  (د)

  ؛٩التشغيل، بما في ذلك االستخدام والتعديل  (ھـ)
  ؛اإلخراج من الخدمة  (و)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
على الرغم من أن استخدام مفاعالت البحوث وتعديلھا نشاطان يندرجان عادة في إطار التش�غيل فم�ن  ٩

الممك��ن اعتبارھم��ا ف��ي عملي��ة الت��رخي� م��رحلتين منفص��لتين، ألن �ثارھم��ا المتعلق��ة باألم��ان ينش��� منھ��ا ع��دد 
-٧الفق�رات  انظرالمفاعل ( مرفق عمر ر من أنشطة االستعراض والتقييم التي تتكرر مرات عديدة خاللـــكبي
   ).١٠٦-٧إلى  ٩٨
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  اإلعفاء من الرقابة التنظيمية.  (ز)

 ب��ه لح��قتُ ول��ن  ،لع��دة مراح��ل وحي�دت��رخي� يم��ن إص��دار و��ي بع��� الح��ا�ت   - ٥- ٣
ه ا�ختال��ات ب�ين الممار��ات وعلى الرغم من ھ�� المراحل الالحقة. مراقبةشروط من أجل 

لالمنظم��ة تق��دم  ،الوطني��ة ألم��ان ���ي ش���ل تقري��ر لتفص��يليا  إ�بات��اإل��ى الھيئ��ة الرقابي��ة  ةالمش��غِّ
عملي�ة م�ن أج�ل ا�تعرا��ه وتقييم�ه �ج�زء م�ن  لألمان مالئمتحليل أمان يشتمل على تحليل 

  .التصريح

  مان األ: تقرير تحليل ١ المتطلب

لالمنظمة  تعدّ  م تقري�ر تحلي�ل األم�ان يق�دِّ ولمرفق مفاعل البحوث. أمان قرير تحليل ت ةالمشغِّ
ض ت��تعرو األ��اس للتش�غيل الم��مون لمفاع�ل البح�وث. ري�وفِّ ولموقع والتصميم، لتبريرا 

مش�رو� مفاع�ل البح�وث �ل�� بتق�دم  التصريحقبل تقرير تحليل األمان وتقيِّم  الھيئة الرقابية
لمفاع��ل التش��غيلي  العم��ر ط��وال اي��ر تحلي��ل األم��ان دوري��تح��ديث تقروي��تم المرحل��ة التالي��ة. 

عل�� المرف�ق وعل�� أ��اس الخب�ر� وفق�ا للمتطلب�ات  المدخلةعكس التعديالت يكي ل البحوث
  الرقابية.

مفاع�ل لمر��ق  للتص�ريحالالزم�ة الو��ائق الرئي��ية و أح�د ھ� األم�انتقرير تحلي�ل   - ٦- ٣
لالمنظمة وحلقة وصل ھامة بين  ،البحوث تقري�ر تحلي�ل  ويحت�و�والھيئة التنظيمية.  ةالمشغِّ
يش��مل و ،أجھ��زة التج��ار�المفاع��ل ومر���ق لموق��� المفاع��ل و وص��ف تفص��يلي عل��ى األم��ان

وص��فا تفص��يليا لمب��اد� التقري��ر م يق��دِّ و .المھم��ة لألم��انجمي��� المرا���ق واألنش��طة األخ��ر� 
الع��املين اي��ة حموم��ن أج��ل أم��ان المفاع��ل المطبق��ة عل��ى التص��ميم ومع��ايير األم��ان العام��ة 

تقري���ر تحلي���ل األم���ان تحلي���ل  يش���ملو البيئ���ة.حماي���ة والجمھ���ور و ١٠التش���غيلب المختص���ين
تحل��يالت أم��ان تحلي��ل األم��ان تقري��ر  ويت���من تش��غيل المفاع��ل. م��نالمخ��اطر المحتمل��ة 

األم��ان الم���منة ���ي التص��ميم لتف��اد� احتم��ال وق��و� ���مات  ويص��ف ،األح��داث ل�ال���ل
و�ق�ا لمب�دأ ال�د�ا� ��ي الح�وادث  عواق��حد األدنى، أو للتخفيف من الحوادث أو تقليله إلى ال

  .العمق

لح��دود والش��روط ل���ا� األتقري��ر تحلي��ل األم��ان  تحلي��ل األم��ان ال��وارد ���ي يش���لو  - ٧- ٣
لالمنظم��ة ع��ن تفاص��يل تقري��ر تحلي��ل األم��ان م يق��دِّ و التش��غيلية للمفاع��ل.  وتنفي��� ةالمش��غِّ

تقري��ر تحلي��ل األم��ان يق��دم ور���ق مفاع��ل البح��وث. عم��ر م ط��والالعملي��ات ونظ��ام اإلدارة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
التش�غيل يش�ملون م�دير المفاع�ل ومش�ر�ي نوب�ات العم�ل والمش�غلين وم�وظفي ب العاملون المختصون ١٠

  .اتالصيانة وموظفي الوقاية من اإلشعاع



 

١٥ 

وإن ك��ان ھ��ذا ال يمن��ع  مفاع��ل البح��وث،معلوم��ات ع��ن ترتيب��ات الط��وارئ الخاص��ة بأيض��ا 
  .٨١ رقم لمتطلبلالحاجة إلى ترتيبات طوارئ مفصلة، وفقا 

 االمتث��ال للتش��ريعات والمتطلب��ات �ثب��اتيتض��من تقري��ر تحلي��ل األم��ان معلوم��ات و  - ٨- ٣
م ف�ي تقري�ر د مستوى تفصيل المعلومات الت�ي تق�دَّ يحدَّ و .صادرة عن الھيئة الرقابيةالالوطنية 

وبالنس��بة للمف��اعالت ذات مس��تويات الق��درة العالي��ة،  .ت��درجيتحلي��ل األم��ان باس��تخدام نھ��� 
 التص��ميمس��يناريوھات  مناقش��اتف��ي ع��ادة تفاص��يل أكث��ر سيقتض��ي تقري��ر تحلي��ل األم��ان 

مف�اعالت األبح�اث  وبالنس�بة ل�بعض المف�اعالت (م�ثال. مناقش�اتوما يماثلھا من ال والحوادث
ك�ون ت)، يمك�ن أن أو دون الحرج�ة ةالحرج�المجمع�ات منخفض�ة، والالمخاطر المحتملة ذات 

ً تقرير تحليل األمان متطلبات  بي�د أن�ه، ف�ي جمي�ع الح�االت، يتن�اول تقري�ر تحلي�ل  .أقل اتساعا
  .٧- ٣و ٦- ٣تين كل موضوع مذكور في الفقراألمان 

 هتقييم���و هالستعراض�� تل����مالمراج���ع الت��ي ق��د إل��ى تقري��ر تحلي���ل األم��ان  يش��يرو  - ٩- ٣
ألي  تك�ون خاض�عةال وتكون ھذه المواد المرجعية متاحة بس�ھولة للھيئ�ة الرقابي�ة و .ينالدقيق

  .للتقرير المالئمينتقييم الستعراض والأو تقييد من شأنه أن يحول دون احظر 

  انب الھيئة الرقابيةاالستعراض والتقييم من ج

ش�كل تقري�ر  الت�ي ت�رد ع�ادة(تجري الھيئة الرقابي�ة استعراض�ا وتقييم�ا للمعلوم�ات   - ١٠- ٣
لالمنظم��ة  المقدم��ة م��ن) نتحلي��ل أم��ا ً  ةالمش��غِّ وت��رد . التص��ري�لطلبھ��ا الحص��ول عل��ى  دعم��ا

 يك�ونو. ]٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)الوثيق�ة ف�ي  الرقابييناألھداف المحددة للمراجعة والتقييم 
مفاع�ل مرف�� الم�رتبط بالمحتم�ل  ا�ش�عاعي لخطرا مقدار متناسبين معاالستعراض والتقييم 

عن���د  ،معلوم���ات إض���افية الرقابي���ةالھيئ���ة ويمك���ن أن تطل���ب وفق���ا ل���نھ� مت���در�.  ،البح���وث
  الممارسات الوطنية.ب رھنا، االقتضاء

ى ج��دول �من��ي عل��م��ن مش��روع مفاع��ل البح��وث االتف��ا� ف��ي مرحل��ة مبك��رة  وي��تم  - ١١- ٣
 ،عملي��ة التص��ري� الت��ي تنط��وي عليھ��ا مراح��للل بالنس��بةلتق��ديم الوث��ائ� لالس��تعراض والتقي��يم 

ل للمنظمة ويتاح   .ةالمشغِّ

  معايير القبول

نھجھا الخاص بشأن معايير القبول، رھنا ببنياتھا األساسية القانوني�ة كل دولة تضع   - ١٢- ٣
لالمش للمنظماتتاح تو نة.والرقابية المعيَّ  إلى مبادئ التص�ميم والتش�غيل  تستندقبول معايير  ةغِّ

  المأمونين.



 

١٦ 

  التفتيش واإلنفاذ

 أنعل��ى ] ٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)) م��ن الوثيق��ة ١٠( ٥-٢الفق��رة  ت��نص  -١٣-٣
الترتيب��ات  ...نيب��يِّ يتع��ين أن ... رق��ابي الفع��ال ل�م��ان الق��انوني والوحك��ومي ال ط��اراإل"

ً  المرافقعلى تفتيش المتخذة لل   لنھج متدرج". واألنشطة وإلنفاذ اللوائح، وفقا

  أنه:على ] ٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)من الوثيقة  ٥٠-٤ الفقرة وتنصُّ   -١٤-٣

تقوم بوضع وتنفيذ برنامج للتفت�يش عل�ى المراف�ق  على الھيئة الرقابية أن يجب"  
ة واألنشطة من أجل التأكد م�ن ا�متث�ال للمتطلب�ات الرقابي�ة وألي ش�روط مح�دد

في التصريح. وفي ھذا البرنامج، يتعين عليھ�ا أن تح�دد أن�وا� التفت�يش الرق�ابي 
(بما في ذلك عمليات التفتيش المحددة الميعاد وعملي�ات التفت�يش �ي�ر المعلن�ة)، 
وأن تنص على تواتر عملي�ات التفت�يش والمج�ا�ت والب�رامج المطل�وب تفقُّ�دھا، 

  وذلك وفقا لنھج متدرج." 

  أنه: على ] ٣[ GSR Part 1 (Rev. 1)الوارد في الوثيقة  ٣٠ متطلبال وينصُّ   -١٥-٣

على الھيئة الرقابية أن تضع وتنفذ سياسة لإلنفاذ ض�من اإلط�ار الق�انوني  يجب"  
من أجل التصدي لعدم تقيُّد األطراف المصرح لھ�ا بالمتطلب�ات الرقابي�ة أو ب�أي 

  شروط محددة في التصريح."

ح�دو� ت�دھور ف�ي مس�تو� األم�ان، أو ف�ي حال�ة ح�دو�  على ما يدلجد وإذا وُ   -١٦-٣
انتھاكات خطي�رة ت�ر� الھيئ�ة الرقابي�ة أنھ�ا يمك�ن أن تش�كل خط�را إش�عاعيا وش�يكا عل�ى 

إل��ى إل���ام الھيئ��ُة الرقابي��ة  تعم��دالع��املين أو الجمھ��ور أو البيئ��ة، العم��ال و�ي��رھم م��ن 
لالمنظمة  أخ�ر� ض�رورية �س�تعادة بأن توقف أنش�طتھا وأن تتخ�ذ أي إج�را�ات  ةالمشغِّ

أو الب��ال�  الطوي��ل األم��دوف��ي حال��ة ع��دم ا�متث��ال المس��تمر أو  مس��تو� ك��اٍف م��ن األم��ان.
لالمنظم��ة الخط��ورة، ت��أمر الھيئ��ُة الرقابي��ة  بوق��ف أنش��طتھا، ويج��و� لھ��ا أن تعل��ق  ةالمش��غِّ

  أو تلغيه. التصريح



 

١٧ 

 األمان، والتحقق من ،األمانمن أجل دارة اإل  -٤
  البحوث تفق مفاعالالمر

  من أجل األمان دارة اإل: المسؤوليات في ٢ المتطلب

لالمنظمة  تقع على عاتق أم�ان المسؤولية الرئيسية ع�ن البحوث مفاعل مرفق ل ةالمشغِّ
 ،تقي��يم الموق��عفيم��ا يت�ل��ق بعل��ى م��د� عم��ر�، م��ن بداي��ة المش��رو� البح��وث مفاع��ل 
 ،س�تخدام والت��ديلالف�ي �ل�� ا ، والتش�غيل بم�ااإلدخال في الخدم�ةو ،والبناء ،والتصميم

  .عن المرفق ، حتى رفع التحكم الرقابياإلخراج من الخدمةو

لض��مان تحل��ي الع��املين عل��ى جمي��ع مس��توياتھم بالص��رامة والدق��ة ف��ي تحقي���   -١-٤
لالمنظمة األمان والحفاظ عليه، تقوم    بما يلي: ةالمشغِّ

  أعلى أولوية؛ وضع وتنفيذ سياسات أمان، وضمان إعطاء مسائل األمان  (أ)
 تحديد المسؤوليات وأوج�ه المس�اءلة، م�ع خط�وط الس�لطة واالتص�ال المن�اظرة،  (ب)

 ً   ؛تحديدا واضحا
 الم���ؤھالت المالئم���ةذوي  الم���وظفينل���ديھا م���ا يكف���ي م���ن يك���ون أن  ض���مان  (ج)

  على جميع المستويات؛ والتدريب المالئم
يع األنشطة الت�ي يمك�ن وضع إجراءات سليمة وااللتزام الصارم بھا بالنسبة لجم  (د)

األم��ان، وض��مان أن يق��وم الم��ديرون والمش��رفون بتش��جيع ودع��م  ف��يأن ت��ؤثر 
  ؛مة وتصحيح ممارسات األمان السيئةممارسات األمان السلي

جمي��ع المس��ائل المتعلق��ة باألم��ان بص��فة منتظم��ة،  ١١اس��تعرا� ورص��د وحص��ر  (ھـ)
  اإلجراءات التصحيحية المالئمة عند االقتضاء؛ واتخاذ

األم��ان وأھ��دا�  ةسياس��ع��ن  وإع��داد بي��انثقاف��ة أم��ان قوي��ة واس��تدامتھا،  وض��ع  و)(
 .ويفھمونهعلى جميع العاملين  يعمم األمان

لالمنظمة  وتقوم  - ٢- ٤ إل�ى مرحل�ة مرحل�ة  االنتق�ال م�ن الش�رو� ف�يأرادت  ، كلماةالمشغِّ
، يتض��من انألم��ل تفص��يلي تب��ابإثالھيئ��ة الرقابي��ة  بتزوي��د، عم��ر مفاع��ل البح��و� م��نأخ��رى 
بتق��دم المش��رو� إل��ى المرحل��ة  التص��ريح، الستعراض��ه وتقييم��ه قب��ل م��انلأل  مالئم��اتحل��يال
  التالية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ام لتحدي��د م��دى اس��تيفاء متطلب��ات نظ�� الرص��د،أو  المراجع��ةمث��ل عملي��ات  ،ى تقييم��ات مس��تقلةج��رَ تُ  ١١
المنظم�ة نفس�ھا  ھ�ذ� التقييم�ات ييمكن أن تج�رِ وتحديد فرص التحسين. لو ،دارةاإللتقييم فعالية نظام واإلدارة، 

(أو م�ن قب�ل  والرق�ابيينم�ن قب�ل أط�را� معني�ة مث�ل العم�الء أو داخلي�ة، الأل��را� ل ھ�انيابة عنأن تجَرى أو 
  تقلة.خارجية مسمنظمات  من قبلأشخاص آخرين بالنيابة عنھم)، أو 



 

١٨ 

لالمنظمة تقدم و  - ٣- ٤  ھ�ا.طلبتإلى الھيئة الرقابية في الوقت المالئم أي معلوم�ات  ةالمشغِّ
لالمنظمة وتكون  مان ت�وافر لضوالموردين مسؤولة عن اتخاذ الترتيبات مع البائعين  ةالمشغِّ

لالمنظم��ة وتك��ون  بتھ��ا الھيئ��ة الرقابي��ة.لأي معلوم��ات ط ً  ةالمش��غِّ ع��ن إب��الغ  مس��ؤولة أيض��ا
جدي���دة ع���ن مفاع���ل البح���و� وب���أي تغي���رات ف���ي إض���افية الھيئ���ة الرقابي���ة ب���أي معلوم���ات 

لالمنظم�ة ھا ق�دمتتك�ون جمي�ع المعلوم�ات الت�ي و المعلومات التي سبق تق�ديمھا. إل�ى  ةالمش�غِّ
لالمنظم�ة يك�ون ش�كل ومحت�و� الوث�ائق الت�ي تق�دمھا وكاملة ودقيق�ة.  قابيةالرالھيئة   ةالمش�غِّ
ً ــالھيئة الرقابي إلى  ال�واردةين إل�ى المتطلب�ات مس�تندَ  التص�ري�لطلب الحص�ول عل�ى  ة دعما

لالمنظم�ة وظ�ائ� ومس�ؤوليات  وت�رد .٩- ٣إل�ى  ٦- ٣في الفقرات من  فيم�ا يتعل�ق  ةالمش�غِّ
(انظ��ر  ٣ف��ي القس��م  البح��و�حل��ة م��ن مراح��ل عم��ر مفاع��ل ض��مان األم��ان ف��ي ك��ل مرب

  .٩ إلى ٥ األقساموكذلك في الفقرات ذات الصلة من ، ٤القسم ھذا في و) ١ المتطلب

  : سياسة األمان ٣ المتطلب

لالمنظمة  تضع أعل�� األم�ان  ت�ول� أم�انسياس�ا� ذ وتنفِّ�البحوث لمرفق مفاعل  ةالمشغِّ
 أولوية.

لالمنظم��ة  الت��ي تقررھ��ا وتنف��ذھااألم��ان سياس��ة ت��ولى   -٤-٤  العلي��اولوي��ة األ ةالمش��غِّ
متطلب�ات خ�ر�، بم�ا ف�ي ذل�ك متطلب�ات اإلنت�ا� واألمطال�ب الكل  التي تعلو على، لألمان

الس���لوك ، بم���ا ف���ي ذل���ك أم���ان قوي���ةثقاف���ة األم���ان سياس���ة ز تع���زِّ ومس���تخدمي المفاع���ل. 
 .لألمانالھامة  األداء الممتاز في جميع األنشطةبوااللتزام  االستفھامي

ي�ادي ألعل�ى مس�تويات اإلدارة ف�ي بوضوح على الدور القاألمان سياسة تنص و  -٥-٤
ف�ي األم�ان وتنفيذ أحكام سياس�ة  إبالغعن  ةمسؤول ١٢اإلدارة العلياكون تو. األمانمسائل 

األم���ان سياس���ة ب المنظم���ةجمي���ع الم���وظفين ف���ي  توعي���ة وت���تم. المنظم���ةجمي���ع أنح���اء 
توقع�ات اإلدارة جمي�ع الم�وظفين بوض�وح ب إب�الغ ويتم. األمانمان ضعن  ممسؤولياتھبو

 .المنظمة داخل واتباعھاالتأكد من فھم ھذه التوقعات  ويتم، األمانأداء  بشأن

لالمنظم�ة التي تتبعھ�ا  األمانتتضمن سياسة و  -٦-٤ بتحقي�ق تحس�ينات  التزام�ا ةالمش�غِّ
ل المنظم��ةاس��تراتيجية  وتراَق��بالتش��غيلي. األم��ان ف��ي  األم��ان تعزي��ز الرامي��ة إل��ى  ةالمش��غِّ
مراقب�ة  تحس�ينھا عن�د اإلمك�ان،، والمعايير القائم�ة ق أكثر فعالية لتطبيقائإيجاد طرإلى و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ش��روط الع��ن تلبي��ة  الخاض��عين، للمس��اءلةأو األش��خاص الخاض��ع، 'اإلدارة العلي��ا' الش��خص تعن��ي  ١٢
ف�ي ھ�ذا الص�دد س�تخدم يُ عل�ى أعل�ى مس�تو�. و ھ�امقيِّ يو ويراقبھ�امنظمة الالذي يوجه و ،في الترخيص المقررة

الم�دير وال�رئي� التنفي�ذي، و، ةاإلدارالعديد من المصطلحات المختلفة، بما في ذلك، على سبيل المث�ال: مجل�� 
نائ��ب رئ��ي� الموق��ع، و، ورئ��ي� الرق��ابيين، وعض��و اإلدارة العلي��االمحط��ة، وم��دير الفري��ق التنفي��ذي، والع��ام، 

  ومدير المختبر.والمدير اإلداري، 



 

١٩ 

أھ�داف و�اي�ات  ول�هع�ن طري�ق برن�امج مح�دد بوض�و�  دعمُت�ودوري�ا،  حوتنقَّ ، مستمرة
  واضحة.

  النظام اإلداري

 متكامل ال ةإلدارا : نظام٤المتطلب 

لظم��ة المن ت���� م��ه ل���دارة ال متك��ام المر���� مفا���ل ال�ح��و� نظام�� ةالم����ِّ وتنفِّ���� وتقيِّ
نه   .تحسينا مستمراوتحسِّ

 GSRالوثيق�ة ف�ي مق�ررة للمراف�ق واألنش�طة  ١٣متكاملال ةداراإلمتطلبات نظام   -٧-٤
Part 2 ]ل�د�تؤخذ ھذه المتطلبات واألھ�داف والمب�اد� المرتبط�ة بھ�ا ف�ي االعتب�ار و]. ٤ 
كل بن�د ل ماعلى أساس وعن طريق نھج متدرج  ،البحوثمفاعل  ةوتنفيذ نظام إدارإنشاء 

مطل��وب ال ةداراإلمس��تو� تفاص��يل نظ��ام  ويتح��دد. م��ن أھمي��ة ل�م��ان أو خدم��ة أو عملي��ة
لمفاعل والتجرب�ة (انظ�ر للمخاطر المحتملة بحسب امعينة معين أو تجربة بحوث لمفاعل 

 ).]٢[ SSG-22الوثيقة و ،متدرجالھج نبشأن ال ١٧-٢إلى  ١٥-٢الفقرات من 

لالمنظمة  وتكفل  -٨-٤  ، أنهواس�تخدام متكاملالدارة اإلمن خالل إنشاء نظام ، ةالمشغِّ
وإدخاله في الخدمة وتشغيله واس�تخدامه  وبناؤهالبحوث وتصميمه مفاعل  موقعتم تحديد ي

وإخراج�ه م�ن ني)، الث�ا الت�ذييلمث�ل تل�ك الم�ذكورة ف�ي  ،األنشطة المرتبطة به يشمل(بما 
ف���ي الح���دود  المنص���و� عليھ���اوض���من الح���دود والش���روط  مأمون���ة، بطريق���ة الخدم���ة

  .التصريحفي  المقررةوالظروف التشغيلية 

ف��ق م��ع الج��دول ال�من��ي إلنج��ا� وادارة ف��ي وق��ت يتاإلنظ��ام  وإقام��ة إع��داد وي��تم  -٩-٤
نظ�ام ل يتن�اوعل�ى وج�ه الخص�و�، و. البح�وثمفاع�ل عم�ر مراح�ل  جميع فياألنشطة 
 إقام��ةم�ن فت�رة طويل��ة قب��ل ع�ادة  س��تھلتُ الت�ي الموق��ع،  بدراس�ةالمتعلق��ة نش�طة األاإلدارة 

  المشروع.

بحي���ث ي���تم وض���ع العملي���ات  ،دارة جمي���ع عناص���ر اإلدارةاإليتض���من نظ���ام و  -١٠-٤
 األنش��طةلمتطلب��ات ذات الص��لة، بم��ا ف��ي ذل��ك لوفق��ا  وإجراؤھ��ال�م��ان واألنش��طة الھام��ة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
م�ن تمك�ين لل المنظمةتكامل فيه جميع مكونات ، توحيد متماسك ةالمتكامل ھو نظام إدار ةنظام اإلدار ١٣

ھ�ذا وتتكام�ل ف�ي . المنظم�ةلھيكل التنظيمي والموارد وعملي�ات ا ات. وتشمل ھذه المكونالمنظمة أھدافتحقيق 
والعام��ل والص�حة والبي��ة واألم�ن والج�ودة العناص�ر المتعلق��ة باألم�ان  ھ�ابم�ا في ،النظ�ام جمي�ع عناص�ر اإلدارة

  .للخطرمان األتعرض يال  لكي ية،االقتصادو العناصر االجتماعيةوالبشري والتنظيمي 



 

٢٠ 

 والتص�دي لطوارئحاالت الوالتأھب  ،واألداء البشري ،وحماية الصحة ،ادةالمتعلقة بالقي
 والجودة. ،واألمن ،، وحماية البيئةلھا

  :ويشملھا دارة المتطلبات التاليةاإلنظام  يحددو  -١١-٤

 ؛للدولة والرقابيةالمتطلبات القانونية   (أ)
 ؛ذات الصلةالوكالة لألمان معايير   (ب)
 رسميا مع األطراف المعنية. أي شروط متفق عليھا  (ج)

إلدارة ا ياتمس�توعن�د لموافق�ة ل وإ���اعھادارة اإلوثائق نظام  استعراض يتمو  -١٢-٤
لالمنظم�ة في  ةالمناسب بحس�ب  ھ�اتقييمو الستعرا��ھاالرقابي�ة إل�ى الھيئ�ة  متق�دَّ و ،ةالمش��ِّ
  .الطلب

  أربع فئات وظيفية: إلى تستند أحكام نظام اإلدارة و  - ١٣- ٤

   ؛ولية اإلدارةمسؤ (أ)
  ؛ إدارة الموارد (ب)
  إدارة العمليات واألنشطة،  (ج)
  .هوتحسين هوتقييم قياس نظام اإلدارة (د)

 مسؤولية اإلدارة

لتحقي��ق أھ��داف  ينتك��ون اإلدارة مس��ؤولة ع��ن ت��وفير الوس��ائل وال��دعم ال��م��  -١٤-٤
واإلس�ناد فع�ال لتواص�ل الا ا بش�أندارة أحكام�اإل. وف�ي ھ�ذا الص�دد، يش�مل نظ�ام المنظمة

 وتنفي��ذھالألم��ان العملي��ات واألنش��طة الھام��ة  ال��تحكم ف��يل���مان  الوا���� للمس��ؤوليات
 .األمانتحقيق أھداف  تكفلبطريقة 

 إدارة الموارد

س���تراتيجية ال����رورية لتنفي���ذ ا ١٤الم���وارد ةوإتاح��� تحدي���د إدارة الم���واردتكف���ل   -١٥-٤
 ة ما يلي:داراإلنظام  يكفلو. المنظمةوتحقيق أھداف  المنظمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
وبيئ��ة العم��ل والمعلوم��ات والمع��ارف والم��وردين، وك��ذل�  األساس��يةالم��وارد األف��راد والبني��ة تش��مل  ١٤

  الموارد المادية والمالية.



 

٢١ 

ن��ات م��ورديأن يك��ون ل��دى   (أ) ومص��نعيھا الھام��ة لألم��ان  الھياك��ل وال��نُّظم والمكوِّ
للتأك�د م�ن  القيام بعمليات مراجع�ة، مع قائمنظام إدارة متكامل فعال ومصمميھا 

 فعاليته؛
) والق��ائمين بالتج��اربن يدالم��ورِّ  يش��مل(بم��ا  ونالخ��ارجيالموظف��ون  يك��ونأن   (ب)

نف��س الض��وابط  ف��ي إط��ارأنش��طتھم  وي��ؤدون ،لينوم��ؤھَّ  ئم��امالت��دريبا بين م��درَّ 
 ؛المفاعل موظفي المنطبقة علىالمعايير نفس و

الالزمة لتسيير  ياتبرامجالمعدات واألدوات والمواد واألجھزة والأن يتم تحديد   (ج)
  .وصيانتھاوالتحقق منھا  وفحصھاوتوفيرھا  ،مأمونةالعمل بطريقة 

 اتعمليالتنفيذ 

، بم�ا المفاع�ل تص�ميم أنضمان بغية العمليات  لتنفيذ أحكامادارة اإلنظام  يشمل  -١٦-٤
اإلدخ��ال ف��ي و والبن��اء ،األم��انتع��ديالت أو تحس��ينات الالحق��ة أو التغيي��رات الف��ي ذل��� 

وفقا للم�دونات والمع�ايير يتم من الخدمة، المفاعل إخراج ، والخدمة والتشغيل واالستخدام
د المف���ردات وتح���دَّ  ة والض���وابط اإلداري���ة المق���ررة.والمواص���فات واإلج���راءات المق���رر

 .ونسقھالضمان أمان استخدامھا وصيانتھا  وتراقب المھمة لألمانوالخدمات 

 المراف�ق ھ�ا، بم�ا فيوُنظم�ه ومكونات�ه البح�و�مفاعل  ھياكل وبناءتصنيع  ولدى  -١٧-٤
تلبي�ة الل�وائ�  لضمانإنشاء عمليات  يتمالمرتبطة به ومشاريع التعديل،  أجھزة التجاربو

��و. س��ليما تنفي��ذا البن��اءأعم��ال  وض��مان تنفي��ذومتطلب��ات األم��ان ذات الص��لة  ھ��ذ�  نتمكِّ
لالمنظمة العمليات   ھ�اوبناؤ المف�ردات المھم�ة لألم�انتصنيع  ىيؤدَّ  ضمان أنمن  ةالمشغِّ

 .الرقابيةوالمتطلبات  يةلمتطلبات التصميملوفقا 

ج و ،الس�تخدام والتع�ديلاء عملي�ات لإنش� ي�تمنظام اإلدارة،  وفي إطار  -١٨-٤ عل�ى ُت�درَّ
االس���تخدام والتع���ديل تش���مل ھ���ذ� العملي���ات تص���ميم مش���رو� و. لألم���ان تھ���اأس���اس أھمي
تق��وم و. المش��رو� وتنفي��ذ ،ختب��ارالواوالتص��نيع،  ،علي��ه والموافق��ة هوتقييم�� واستعراض��ه

لالمنظمة  ص�لة الاءات ذات ج�راإل بتنفيذ مرحلة تشغيل المفاعلفي وقت مبكر من  ةالمشغِّ
 العمليات. تصفالتي 

مس��توفية المف��ردات والخ��دمات الت��ي ستش��ترى  تك��ونأن  يض��من نظ��ام اإلدارةو  -١٩-٤
تقييم الم�وردين واختي�ارھم  ويتملمتطلبات المقررة وأن يكون أداؤھا على النحو المحدد. ل

بالغ ع�ن راء المتطلب�ات الخاص�ة ب�اإلتش�د ف�ي و��ائق االعلى أساس معايير محددة. وتحدَّ 
أدلة على أن المفردات والخدمات المشتراة تفي  وتتاحراء. تشأي حيود عن مواصفات اال

  بمواصفات االشتراء للتحقق منھا قبل استخدام المفردات أو تقديم الخدمات.



 

٢٢ 

 التقييم والتحسينات

 التقييم��ات المس��تقلةم��ن خ��الل بانت���ام وي��تم تقييمھ��ا دارة اإلفعالي��ة ن���ام  تق��ا�  -٢٠-٤
لالمن�م�ة  ج�ر�وتُ ح. د أوجه الض�عف ف�ي العملي�ات وتص�حَّ لتقييم الذاتي. وتحدَّ وا  ةالمش��ِّ

  اإلجراءات الالزمة إلدخال تحسينات مستمرة.وتنفِّذ د تحدِّ و ،التقييمات ھذهلنتائج ل اتقييم

  التحقق من األمان

  : تقييم األمان ٥المتطلب 

 التحلي�ل القطع�� دارة عن طري�قاإلام وفقا لنظالبحوث يتم التحقق من كفاية تصميم مفاعل 
م��ن  التص��ديق علي��هوي��تم ، اال�ت���ا� حس��بب التكميل���حتم��ال� التحلي��ل االول�م��ان الش��امل 
أص�ال ��اموا ن ال��ين ع�أو م�موع�ات مس�تقلة  مس�تقلون أفراد يقوم به تحقق مستقل خالل

تعرا��ات ف�� اسف�� �مي�� مراح�ل عم�ر المفاع�ل (األم�ان تقييم  ويستمرالتصميم. ل اعمأب
أو ب��المرفق لمخ��اطر المرتبط��ة ل ينالمحتمل��والط��اب� لح���م لي���ر� وفق��ا و)، أم��ان دوري��ة

  معين.النشاط ال

ف�ي أق�ر� علي�ه والموافق�ة  والتثب�ت من�همن تصميم المفاعل التحقق  يتم إنجاز  - ٢١- ٤
إدخ�ال المفاع�ل ف�ي قبل حال  ةعلى أيو، والبناءوقت ممكن عمليا في عمليات التصميم 

  .الخدمة

 جزءا من عملية التصميم، مع التنقل المتكرر ب�ين أنش�طة ١٥تقييم األمان ويشكل  -٢٢-٤
كيدي��ة، وم��ع إح��دا� زي��ادات ف��ي نط��اق تقي��يم األم��ان أالتص��ميم واألنش��طة التحليلي��ة الت

  تقدم عملية التصميم. معومستوى تفصيله 

لقطعي اتحليل اليكون وعملية التصميم. من في مرحلة مبكرة األمان بدأ تقييم يو  -٢٣-٤
تحلي���ل ال. ويمك���ن اس���تخدام أم���ان مف���اعالت البح���و�األداة الرئيس���ية لتقي���يم ألم���ان ����و ل

  األمان.كأداة تكميلية للكشف عن نقاط الضعف المحتملة وتحسين تقييم ألمان االحتمالي ل

  .الدورية) لتسھيل تقييمھااألمان  واستعراضات(األمان ق تقييمات توثَّ و  -٢٤-٤

دوري��ة ألم��ان منھجي��ة استعراض��ات للمفاع��ل  ط��وال العم��ر التش���يلي ىوُتج��ر  -٢٥-٤
ً مفاع��ل البح��و�  تجرب��ة التش���يل وا�ث��ار ل إي��الء االعتب��ار، م��ع للمتطلب��ات التن�يمي��ة وفق��ا

من جميع المصادر المستمدة معلومات األمان وطبقة ناألمان المومعايير تقادم التراكمية لل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ].١٢[ GSR Part 4الوثيقة في مقررة للمرافق واألنشطة متطلبات تقييم األمان  ١٥



 

٢٣ 

التحلي���ل والمراقب���ة واالختب���ار ع���ن طري���ق  ،ةلالمش���غِّ المنظم���ة  وتتحق���قذات الص���لة. 
، التج�اربجھ��ة ومراف�ق أالمفاعل، بم�ا ف�ي ذل�ك لمرفق أن الحالة المادية من  ،والتفتيش

م�ن أن المرف�ق األخرى، واألمان ووثائق األمان في تقرير تحليل  ھو مبينتتوافق مع ما 
والش�روط ح�دود للوم�ان األوتحلي�ل األم�ان وفق�ا لمتطلب�ات تم إدخاله في الخدمة وتش�غيله 

  .التشغيلية

 أم�ان، استعراض�ات أم�ور ف�ي جمل�ة، ةدوريالاألمان وتشمل أنشطة إعادة تقييم   -٢٦-٤
لتأك�د م�ن الرامي�ة إل�ى ا ١٦النظ�راءاستعراض عمليات مثل عمليات التقييم الذاتي و دورية
لش�روط الح�دود واث�ائق و(مث�ل للمرف�ق خ�رى أووث�ائق مخت�ارة األم�ان تقرير تحليل  بقاء

، الراھن�ةفي ضوء المتطلبات التنظيمية  صحيحةوالصيانة والتدريب والتأھيل)  التشغيلية
. اعملي��ممك��ن إل��ى أقص��ى م��دى  عليھ��ا أو إدخ��ال تحس��ينات ھاأو، إذا ل���م األم��ر، لتح��ديث

التغي�رات ف�ي خص�ائ� الموق�ع، والتغي�رات ھ�ذه االستعراض�ات  فيفي االعتبار  وتؤخذ
 ،والتغي�رات ف�ي ا�ج�راءات ،والتعديالتللتقادم واآلثار التراكمية ستخدام، الفي برنامج ا
التحقق م�ن  ويتم. والتطورات التقنية ،ن تجربة التشغيلالناشئة م التعقيبات واالستفادة من

م��ع متطلب��ات التص��ميم.  ةتوافق��مالمخت��ارة ي��ات والمكون��ات والبرامجوال��نُّظم  الھياك��لأن 
  .٧في القسم مقررة وظيفية المتطلبات الو ،٦ في القسم مقررةتصميم المتطلبات و

  مان األ: لجنة ٦المتطلب 

لت����ي�  ،ع��ن م���ير المفاع��لم���ت�ل ) (أو �ري��� ا�تش��ار� م���ت�لة لجن��ة أم��ان ُتنش��أ
لالمنظمة المشورة إلى    .البحوثمفاعل جميع جوانب أمان بشأن  ةالمشغِّ

م لجن��ة األم��ان  - ٢٧- ٤ لللمنظم��ة  ) المش��ورةالفري��ق االستش��اري(أو  تق��دِّ م��ا  بش��أن ةالمش��غِّ
الجوان��ب ذات  ‘٢’التش��غيل، و ا�دخ��ال ف��ي الخدم��ةمس��ائل التص��ميم، وأم��ان تقي��يم  ‘١’: يل��ي

خب�راء ف�ي مختل�ف األم�ان أعض�اء لجن�ة يك�ون و ١٧المفاعل وأمان اس�تخدامه.بأمان الصلة 
 عامل���ة األم��انلجن��ة  وتك���ون. البح��و� وتش��غيلھاالمج��االت المرتبط��ة بتص��ميم مف���اعالت 

طل�ب م�ن لجن�ة الت�ي يُ  ب�البنودقائم�ة وض�ع  ويل��م. البح�و�تص�ميم مفاع�ل بدء كامل قبل بال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
والخب�رة التقني�ة الكف�اءة ذوي قلين فريق من الخب�راء المس�تيجريه ھو استعراض  النظراءاستعراض  ١٦

م أعضاء الفريق. المجمعة لدى الخبرات إلى تستند األحكام وفي مجاالت التقييم.  أھداف فريق المراجعة وتصمَّ
وفقا لمعايير  أو مراجعة تتم ستعراض عملية تفتيشوليس اال. إجراؤهالمقرر وفقا لالستعراض  هوحجم هونطاق

ممارس�ات المنظم�ات ذات اللممارسات التي تطبقھ�ا بين امقارنة شاملة  شتمل علىيبدال من ذلك، فھو، محددة. 
  لخبراء.آلراء اتبادل على مقبولة دوليا، والجيدة ال

المش�ورة لم�دير المفاع�ل  إض�افية �س�داء) أم�انفي بعض ال�دول مجموع�ة استش�ارية (أو لجن�ة ُتنشأ  ١٧
  ).٢٦-٧الفقرة  (انظراعل التشغيل واالستخدام اليوميين للمف أمانجوانب بشأن 



 

٢٤ 

. وتش��مل ھ��ذ� عليھ��ا أو التوص��ية بالموافق��ة ھاق��ديم المش��ورة بش��أنت وأاألم��ان النظ��ر فيھ��ا 
  :، ما يليأمور في جملةالقائمة، 

الوق�ود  تصميم وتأھي�ل عناص�راألخص على و ،تصميم الھياكل والنظم والمكونات  أ)(
  ؛التفاعلية التحكم فيعناصر و ١٨النووي

  عليھا؛المدخلة األمان والتعديالت وثائق   (ب)
الجدي�دة المقترح�ة اإلج�راءات  وأال�نظم  وأالمع�دات  وأالتج�ارب  وأاالختبارات   (ج)

 ؛المھمة لألمان
رات ف��ي التج��ارب ي��والتغي ،المف��ردات المھم��ة لألم��انالتع��ديالت المقترح��ة عل��ى   (د)

 ؛األمانلھا آثار على التي 
المھم���ة إلج���راءات لوللرخص���ة  التش���غيلية الش���روطالح���دود و انتھ���اكح���االت   )ـ(ھ

 ؛لألمان
  الرقابية؛الھيئة أبلغت إلى أو التي عنھا اإلبالغ  يشترطالتي حداث األ  (و)
 البحوث؛األمان لمرفق مفاعل لألداء التشغيلي وأداء الدورية  االستعراضات  (ز)
 ؛الروتينية إلى البيئةالمشعة  التصريفات التقارير عن  (ح)
ن ف���ي المرف���ق والع���امل يتع���ر� لھ���االت���ي  التق���ارير ع���ن الجرع���ات اإلش���عاعية  (ط)

 الجمھور؛و
 الرقابية؛الھيئة تقديمھا إلى  ينبغيالتي تقارير ال  (ي)
  .الرقابيالتفتيش عمليات  تقارير بشأنال  (ك)

  البحوث تمرافق مفاعال قعاتقييم مو  -٥

 حماي��ةھ��و  البح��وثموق��� مفاع��ل ألم��ان فيم��ا يتعل��ق بتقي��يم لھ��د� الرئيس��ي لا  -١-٥
لم��واد ل العادي��ة والعرض��يةطالق��ات لإلاإلش��عاعية  العواق��بالجمھ��ور وحماي��ة البيئ��ة م��ن 

معلوم�ات بتفاص�يل كافي�ة ل�دعم ال وُتجم�� .])٥[ NS-R-3 (Rev. 1)(انظ�ر الوثيق�ة المش�عة 
 لبح��وث يمك��ن تش��غيله بأم��ان ف��ي الموق��� المقت��رح.تحلي��ل األم��ان إليض��اح أن مرف��ق مفاع��ل ا

والمجمع��ات الحرج��ة  ،المنخفض��ة ذات المخ��اطر المحتمل��ةالبح��وث وفيم��ا يتعل��ق بمف��اعالت 
م��ن كمي��ة  اكثي��رتوفيرھ��ا أق��ل  ي��تمكمي��ة التفاص��يل الت��ي يمك��ن أن تك��ون ، ودون الحرج��ة

الق�درة  الع�اليبحوث ال مفاعلأو القدرة  المتوسطبحوث ال لالتفاصيل المطلوبة في حالة مفاع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
نش�طارية الوا رنشطاالقابلة لالنووية المواد التحتوي على التي عناصر الھي عناصر الوقود النووي  ١٨

 ية وخاص�ةتص�ميمھ�وامش مالئم�ة ض�� توالنيوترون�ات. وتولي�د مفاعل البحوث لغ�ر� قلب في  التي تستخدم
  .بعد لم يتم تأھيلهالذي لوقود التجريبي ل المجھولالسلوك  باألمان لمراعة
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ً  انظ��ر( ��و ).٩- ١إل��ى  ٦- ١الفق��رات م��ن  أيض��ا بتفاص��يل  ع��ر�تُ ق نت��ائ� تقي��يم الموق��ع وتوثَّ
  يتسنى للھيئة الرقابية إجراء تقييم مستقل.لكافية 

ً  إنول��دى تقي��يم م��ا   - ٢- ٥ المنظم��ة  ُتج��ري، مفاع��ل بحث��يل ك��ان موق��ع مع��ين مناس��با
ل ت��ثر عل�ى جوان�ب أم�ان مفاع�ل  يمك�ن أنالتي  عخصائص الموقل دراسة وتقييما ةالمشغِّ
تقييم خصائص الموق�ع ھ�و إيض�ا�  من ھدفالو .الطوارئ المرتبطة بھا وترتيبات البحوث

ھ��ذه الخص��ائص عل��ى مع��ايير تص��ميم المرف��ق وعل��ى مع��ايير تش��غيله، وإيض��ا� ي��ة ت��أثير كيف
  لطوارئ.ل التأھب والتصدي وعلىاألمان  على آثارھاخصائص الموقع من حيث مالءمة 

 المنطقة غير المفتوح�ة للعام�ةبما في ذلك  ،الموقع منطقةتقييم الموقع حدود  رويقرِّ   - ٣- ٥
تحدي��د الموق��ع ) و١- ٥(انظ��ر الفق��رة ل�م��ان ھ��دف الرئيس��ي ال انتلبي�� ناللت��االرص��د منطق��ة و

تح��ت س��يطرة إدارة تك��ون الت��ي عملي��ات)، ال(منطق��ة  للمفاع��ل والمراف��ق المرتبط��ة ب��هال��دقيق 
لھ�ا  تليس�أي أنش�طة وتبري�ر تقي�يم  وي�تمالموق�ع.  منطق�ةوحقوقھا القانونية داخل  ١٩،مفاعلال

  ھذه الحدود.ضمن توجد البحوث تشغيل مفاعل بعالقة 

التالي��ة ف��ي  الجوان��ب، ت�خ��ذ بحث��يالمفاع��ل للالموق��ع  م��دى مالءم��ةل��دى تقي��يم و  - ٤- ٥
  االعتبار:

 وأ (مثل األح�داث الزلزالي�ة ة والبشرالطبيعالخارجية التي تسببھا آثار األحداث   (أ)
  ؛في منطقة الموقع تقع يمكن أنق أو الفيضانات) التي يالحر

طالق��ات إا ت��أثير ف��ي نق��ل م��يمك��ن أن يك��ون لھ نت��يلخص��ائص الموق��ع وبيئت��ه ال  (ب)
  ؛المواد المشعة إلى البشر

والخص��ائص األخ��رى للمنطق��ة المحيط��ة  الس��كاني عي��توزالو يةكثاف��ة الس��كانال  (ج)
والحاج�ة إل�ى تقي�يم المخ�اطر الت�ي تھ�دد  ،الموقع، ذات الصلة بتدابير الطوارئب

  األفراد والسكان؛
 محطات وأ ،األخرىمثل مفاعالت البحوث  ،لموقعل المجاورةاألخرى المرافق   (د)

م��ا  فحوص��اتمراف��ق  وأ ،دورة الوق��ودب��ة ص��لالمتالمراف��ق  وأالنظ��ائر المش��عة، 
  مرافق الكيميائية)؛النووية (مثل المرافق غير الأو  تشعيع،لابعد 

  حسب االقتضاء؛ب، في الموقع ةنھائي ةيحرار بالوعة إنشاءإمكانية   (ھـ)
عل�ى العواق�ب تھدف إلى التخفيف من التي  هخطط الطوارئ في الموقع وخارج  (و)

  إلى البيئة. مشعةالمواد لكبير لطالق حدوث إ الجمھور والبيئة في حال
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، بم�ا ف�ي الس�تةبالنسبة لھذه العوامل  ،ومنطقة العملياتيم الموقع وإذا اتضح من تقي  - ٥- ٥
 التع�ويضال يمكن أو منطقة العمليات الموقع عيوب ، أن في المستقبل المنظورذلك تطورھا 

 فيعتب�ر ،داري�ةاإلج�را�ات اإلحماي�ة الموق�ع أو تص�ميمية أو ت�دابير السمات ال من خالل ھاعن
ميمية وت��دابير حماي��ة الموق��ع ھ��ي الوس��يلة المفض��لة (الس��مات التص�� �ي��ر مناس��ب.الموق��ع 

  الموقع.) عيوب للتعويض عن

خارجي�ة الح�داث األالنا���ة ع�ن لمخ�اطر لتص�ميم المفاع�ل  ف�ي ويولى االعتب�ار  - ٦- ٥
 ح�دوثفيھ�ا يك�ون الت�ي  وُي�ولى االعتب�ار لتل�ك الح�االت ألحداث).من ا ةمجموعأو عن (

م��ن الخارجي��ة وم��ن األح��داث  مجموع��ة ع��نناجم��ا ح��وادث  وأمنتظ��رة ت����يلية  وق��ا�ع
 الم�دةالطويل�ة حاجة للنظر في األحداث الخارجية  توجدوحيث  ،ةتبعيَّ األحداث الداخلية ال
  الحدث.وقوع بعد للتعافي  الطويلة الالزمة والفترات(مثل الفيضانات) 

 معلوم��اتال، الت��ي يوج��د فيھ��ا موق��ع المرف��ق المحتم��لبالنس��بة للمنطق��ة  ،جم��عتُ و  - ٧- ٥
 وأس�وأ التوافق�ات المفترض�ةمھم�ة الطبيعي�ة الظ�واھر بوق�وع و��دة ال والسجالت المتعلقة
الظ��رو� المفترض��ة ة األھمي��ة الت��ي يمك��ن أن تتج��اوز ركبي��الولك��ن  المنخفض��ة االحتم��ال

 واكتمالھ�ا تھ�ادقو موثوقيتھ�احي�ث ل بعناي�ة م�ن وتحل�لحوادث المحتاط لھا في التص�ميم، ل
  ]).٥[ NS-R-3 (Rev. 1)من الوثيقة  ٢١-٢لى إ ١٤-٢[انظر الفقرات من 

 ترتيب��اتأن م��ن ، البح��وثمفاع��ل  بن��ا�تقي��يم الموق��ع وقب��ل ب��د� الت�ك��د، أثن��ا�  وي��تم  - ٨- ٥
ت����يل المفاع��ل متاح��ة قب��ل ب��د� س��تكون ، عن��د االقتض��ا�، خ��ارج الموق��عالكا�ن��ة  الط��وار�
 .NS-R-3 (Revلوثيق�ة م�ن ا ٢٩- ٢إلى  ٢٦- ٢] والفقرات من ٦[ GSR Part 7الوثيقة  (انظر

1) ]٥.([  

الموق��ع م��ا يل��ي االعتب��ار لتقي��يم الت��ي ينب���ي أخ��ذھا ف��ي األح��داث الخارجي��ة وت���مل   - ٩- ٥
 ]):٥[ NS-R-3 (Rev.1)الوثيقة من  ٣(انظر القسم 

 ؛السطوحتصدع الزالزل والبراكين و (أ)
 ،الن�ادرة لظ�واھر الجوي�ة واألح�داثل القص�وىحداث الجوية، بم�ا ف�ي ذل�ك الق�يم األ  (ب)

 المدارية؛الحلزونية واألعاصير  القُمعية مثل: البرق واألعاصير
الناجم���ة ع���ن ال���زالزل أو الظ���واھر  الما�ي���ة م���واجاألالفيض���انات، بم���ا ف���ي ذل���ك   (ج)

الخاص�ة ھياك�ل الالناجم�ة ع�ن ف��ل األم�واج أو الفيض�انات و ،الجيولوجية األخرى
 ؛التحكم في المياهب

ھب�وط و ،واالنھي�ارات ،راتالمنح�دبما في ذلك عدم اس�تقرار المخاطر الجيوتقنية،   (د)
 ل التربة؛وتسيُّ  ،ارتفاعهأو  سطح الموقع
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قبل)، بم��ا ف��ي الحاض��ر والمس��تف��ي األح��داث الخارجي��ة الت��ي يتس��بب فيھ��ا اإلنس��ان (  )ـ(ھ
 والح�وادث ،مث�ل تحط�م الط�ائرات ،وأح�داث النق�ل ،ة ب�األمنص�لذلك الحوادث المت

  الكيميائية. االنفجاراتمثل  ،ة المحيطةفي األنشط التي تقع

الطبيعي��ة والمخ��اطر خص��ائص المخ��اطر  بح��وثط��وال عم��ر مفاع��ل ال رص��دتُ و  - ١٠- ٥
 ھيدرولوجي��ةالوجوي��ة الديمو�رافي��ة والظ��رو� ال وك��ذلك، بش��ر�النش��اط الالناجم��ة ع��ن 

 البن�اءال يتج�او� موع�د الش�روع ف�ي موع�د  م�ن الرص�د يب�دأو، البحوثالمتصلة بمفاعل 
 .التحكم الرقابي واإلعفاء منمن الخدمة  اإلخراج ستمر حتىيو

الس�كان أو اس�تخدام  وأمث�ل المن�ا�  ،التغيرات في خصائص الموقع راسةد وتتم  -١١-٥
 .ادوريھا تقييم ويعاد ،البحوثمفاعل مرفق أمان  فيؤثر يقد  مما ،المرافق القريبة

مث�ل مرك�� بح�وث أو ائم، ق�جديد لموق�ع بحوث عند التخطيط لمشروع مفاعل و  -١٢-٥
 عل�ى اس�تقبالق�درة الموق�ع بعناي�ة ل تحل�الضواحي، جامعي في بيئة حضرية أو في حرم 

لع�املين عل�ى اخطر اإلش�عاعي ب�الالمتعلقة الوفاء باللوائح لضمان  ،مرفق مفاعل البحوث
  في الموقع والجمھور.

  مرافق مفاعل البحوث تصميم  -٦

  لمحة عامة

 انظ��ر�م��ان (ل الھ��د� األساس��يح��وث بطريق��ة تكف��ل تحقي��ق مفاع��ل الب ميص��مَّ   -١-٦
متطلبات التصميم العامة الواردة في ھذا القسم في تص�ميم  وتطبق ).٣-٢و ٢-٢تين الفقر

�، ذل�ك وع��وة عل�ى جميع أنواع مف�اع�ت البح�وث. ق مجموع�ة متطلب�ات تص�ميمية تطبَّ
 ً المكون�ات ألن�واع مف�اع�ت ووال�نُّظم ، عل�ى تص�ميم الھياك�ل محددة، حسبما يكون مناس�با

  معينة.

 ط��وال عملي��ة وتنفَّ��ذ المتطلب��ات ،تفاعلي��ةعملي��ة التص��ميمية تطبي��ق المتطلب��ات و  -٢-٦
ى ــ�ـإل ١١٩-٦ن ـــ�ـالفق�رات م انظ�رنت�ائ� تحلي�ل األم�ان (التام�ة لمراعاة الالتصميم، مع 

١٢٥-٦.(  

م المفاع�ل اتص�ال وثي�ق ب�ين مص�م الحف�اظ عل�ىويتطلب تحقيق تصميم م��مون   -٣-٦
لالمنظمة و المص�مم ترتيب�ات إلع�داد وث�ائق التص�ميم وعرض�ھا وتق�ديمھا  ويتخ�ذ .ةالمش�غِّ

لالمنظمة ى لإ ةبمرتَّ  بطريقة   األمان. تحليل إعداد تقريرمن أجل استخدامھا في  ةالمشغِّ
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أي  فحس��ب ب��ل أي���االمفاع��ل نفس��ه ل��ي� المفاع��ل ف��ي االعتب��ار  تص��ميميأخ��ذ و  -٤-٦
يأخ�ذ وع��وة عل�� ذل��،  األم�ان. ف�يقد ت�ؤثر  ،أجھزة التجارب، مثل مرافق مرتبطة به

م عل�� المراف�ق المرتبط�ة ب�ه ف�ي جمي�ع في االعتبار آثار المفاعل المصمَّ  المفاعل تصميم
حي����ث ظ����روف الخدم����ة والمج����االت م����ن  مراح����ل عم����ر المفاع����ل التش����غيلي (م����ث�ً 

  ).ومصادر التداخل األخرىمغنطيسية الكھر

م�ث�ً مختلف�ة (ال التش�غيلنماط أعل البحوث في االعتبار مرفق مفايم تصميأخذ و  -٥-٦
مس��تويات ق��وى  والتش��غيل عل���التش��غيل حس��ب الطل��ب ب��دالً م��ن التش��غيل المتواص��ل، 

رات ف��ي ي��والتغيلقل��ب المفاع��ل، مختلف��ة  بأنس��اقوالتش��غيل  ،النب���يمختلف��ة، والتش��غيل 
 وي�ول�). ةوق�ود ن�ووي مختلف�أنواع ب� والتش�غيل ،ة الوق�ود��مجمَّ ال��ام للمفاع�ل أو  النسق

  مختلفة.التشغيل الالستقرار المفاعل في أنماط في تصميم نظام األمان االعتبار 

 المتطلبات التقنية الرئيسية

 الرئيسية األمان : وظائف ٧المتطلب 

الرئيس�ية التالي�ة لمفاع�� األم�ان وظ�ائف بالوف�ا� مرف�ق مفاع�� البح�وث تصميم  يضمن
ة م�ن ��ال�ة الح�رار ‘٢’، يةالسيطرة على التفاعل ‘١’المرفق:  حاالت جميعفي البحوث 

 ات،الت���ريع ض��� اإلش��عاعوالم��وا� المش��عة،  احتج��ا� ‘٣’المفاع��� وم��ن ت����ين الوق��و� 
اإلش�عاعية طالق�ات اإلالح�� م�ن ل��ا، وك��ل�  الم�ط�طاإلش�عاعية  طالقاتوالتحكم في اإل

 .العرضية

���رورية ألداء ال لمف��ردات المھم��ة ل�م��اناتحدي��د بش��أن  نظ��امينھج ب�� يؤخ��ذ  -٦-٦
الت�ي تس�ا�م ف�ي أداء  المتأص�لةس�مات تحدي�د الش�روط والبشأن الرئيسية واألمان وظائف 
 .فيھاأو تؤثر  لمرفقا حاالتالرئيسية لجميع األمان وظائف 

األم��ان وظ��ائف بل���مان الوف��اء مرف��ق المفاع��ل رص��د حال��ة لر وس��ائل ت��وفَّ و  -٧-٦
  لمرفق.ا تحاالالرئيسية لجميع 

 من اإلشعاعات الوقاية: ٨المتطلب 

أن الجرع��ات اإلش��عاعية للعم��ا� مرف��ق مفاع��� البح��وث بحي��ث يض��من تص��ميم  يك��ون
تج��او� ح���و� تف��را� الجم���ور ال ألومرف��ق مفاع��� البح��وث و�ي��ر�م م��ن الع��املين ف��ي 

معق��و� ال ى مس��تو� يك��ون م��نن��� أ�ن������� الجرع��ات عأن تبق��ى ، والمق��ررةالجرع��ات 
أق��� م��ن  تبق��ى ، وأنمرف��ق مفاع��� البح��وثعم��ر ط��وا� ألح��وا� التش���يلية ف��ي ا تحقيق���
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الظ�روف المفض�ية ��� معق�ول تحقيق�ه ال وعند أدنى مستوى يكون م�نمقبولة الحدود ال
 .وبعد تلك الظروف حوادثالإلى وقوع 

يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى جرع��ات المرف��ق الت��ي  ح��االت تك��ونيض��من التص��ميم أن   -٨-٦
إش��عاعية  آث��ار ال توج��د وأن ٢٠،مس��تبعدة عملي��ا الق��ات مش��عة كبي��رةطإعالي��ة أو مش��عة 
 يك�ون �ن�ا� ٢١- طفيف�ة وحس�بآثار إشعاعية محتمل�ة أو توجد  - المرفق لحاالت محتملة

  لحدوثھا.احتمال كبير 

  تصميم ال: ٩المتطلب 

 المف�ردا� الم�م�ة ل�م�انومر��� المفاع�ل يتس�م أن مر��� مفاع�ل البح�وث تصميم يضمن 
أن مفاع�ل و ،الالزمة عوليةبال أداؤھايمكن األمان وظائف أن المناسبة لضمان  الخصائصب

إخراجه يمكن و هطوال عمر يةشروط التشغيلالحدود والبأمان ضمن  يمكن تشغيلهالبحوث 
  .حد أدنىإلى  مخفضة ، وأن اآلثار على البيئةمن الخدمة بأمان

لالمنظم���ة  أن متطلب���اتالبح���وث بحي���ث يض���من مفاع���ل  يك���ون تص���ميم  - ٩- ٦  ةالمش���غِّ
ومتطلب��ات التش��ريعات ذات الص��لة، وك��ذل� الق��وانين والمع��ايير الرقابي��ة ومتطلب��ات الھيئ��ة 
البش�رية ق�درات ال ف�ي االعتب�ارتص�ميم ي�خ�ذ الو. جميعھ�ا مستوفاة، المنطبقةالوطنية والدولية 

تصميم ال عنفية م معلومات كاتقدَّ واألداء البشري.  علىوالقيود والعوامل التي يمكن أن تؤثر 
 وللس�ما�، ب�م�ان إخراج�ه م�ن الخدم�ةو تهص�يانو هواس�تخداممرف�ق المفاع�ل تشغيل لضمان 
  .تجارب جديدة وتنفيذتعديالت الحقة بإجراء 

خبرة المتاحة ذات الص�لة الت�ي ت�م اكتس�ابھا ف�ي واجب للال االعتبارالتصميم  ويضع  - ١٠- ٦
والتط�وير ذات  وث، ونت�ائ� ب�رام� البح�ھاوتش�غيل وبنائھ�ا األخرىالبحوث تصميم مفاعالت 

  .الصلة

حس��بما و ،القطعي��ةاألم��ان  تحل��يالتتص��ميم االعتب��ار الواج��ب لنت��ائ� ي��ولي الو  -١١-٦
ت�م إي�الء االعتب�ار أن�ه ض�مان بغي�ة  ،تكميلي�ةالاالحتمالي�ة األم�ان  تحل�يالتل، مالئمايكون 

  .عتق قدأي حوادث  عواقبالواجب لمنع وقوع الحوادث والتخفيف من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
) إذا اس�تبعدت م�ن مواص�لة النظ�ر فيھ�ا(أي ق�د اس�تبعدت عملي�ا ظروف معينة تعتبر إمكانية حدوث  ٢٠

اعتب�ار ح�دوث ��ذ� مس�توى ع�ال م�ن الثق�ة أو إذا ك�ان يمك�ن ب��ذ� الظ�روف  ح�دوث مادي�اكان م�ن المس�تحيل 
  إلى أقصى حد. امستبعد الظروف
مق�ررة للمراف�ق واألنش�طة  ا�ش�عاعيةلوقاي�ة م�ن ا�ش�عاعات وأم�ان المص�ادر المتطلبات المتعلق�ة با ٢١

   ].٧[ GSR Part 3الوثيقــــة ي ـــف
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الح�د عن�د ھا اتتص�ريفتولي�د النفاي�ات المش�عة وإبق�اء بحيث يض�من يكون التصميم و  - ١٢- ٦
النفاي���ات وأن ي���تم تص���نيف ، كليھم���ا عملي���ا م���ن حي���ث النش���اط والحج���مالممك���ن األدن���ى 

  .تاتصريفالو

 : تطبيق مفھوم الدفاع في العمق ١٠المتطلب 

مس�تويا� ال�دفاع ف�ي العم�ق تكون ومفھوم الدفاع في العمق. البحوث تصميم مفاعل ق يطبِّ 
  .اعملي الممكنقدر البمستقلة 

١٣- ٦ -  ��� ) لت��وفير ١٤-٢إل��ى  ١٠-٢م��ن الفق��رات  انظ��رمفھ��وم ال��دفاع ف��ي العم��� ( يطبَّ
 ���ارالحوادث الت�ي يمك�ن أن ت�ؤدي إل�ى  عواقبمنع  عدة مستويات من الدفاع تھدف إلى

 ،اس��بة لحماي��ة الن��ا� والبيئ���ةالمنض��ارة عل��ى الن��ا� والبيئ��ة، وض��مان اتخ���اذ الت��دابير 
  في حال فشل المنع. العواقبلتخفيف من لو

  :بحيثالتصميم  ويكون  -١٤-٦

ط��� الم�واد المش�عة م�ن إأم�ام يمك�ن التحق�� منھ�ا ة تعاقب�محواجز مادية يوفر   (أ)
  ؛المفاعل

ت�وفير م�ن أج�ل عالي�ة  بج�ودة والبناءع يصنتيكون الوفظة، حتھوامش م يستخدم  (ب)
أدن�ى  إل�ى يقل�ل منھ�اع�ن التش�غيل الع�ادي  وحاالت الحي�ود ألعطالابأن  ضمان
  ؛الممكن عملياقدر البمنع يُ الحوادث وقوع وأن  ،حد

الس���مات و المتأص���لةالس���مات ل���تحكم ف���ي س���لوك المفاع���ل ع���ن طري���� ار وفِّ ي���  )ج(
تطل�ب ت الت�ي الع�اديالتش�غيل ع�ن  وحاالت الحيود األعطالأن ، بحيث يةھندسال

 ؛أو استبعادھا بالقدر الممكن إلى الحد األدنى يتم تقليلھان نظم األما تفعيل
 بمس�تو� ع�ال م�ن ال�ق�ةبحيث يمك�ن ال�تحكم ، لنظم األمانتلقائي ال التفعيلر وفِّ ي  (د)

نظ��م تج��اوز ق��درة يي ذالع��ادي ال�� التش��غيلع��ن  وح��االت الحي��ود األعط��الف��ي 
لالالحاجة إلى اتخاذ من إلى أدنى حد ممكن تقليل ال، والتحكم إجراءات ف�ي  مشغِّ

 ؛العادي التشغيلعن  حاالت الحيود أواألعطال المرحلة المبكرة من ھذه 
األعطال  عواقب مسارللتحكم في والمكونات واإلجراءات والنُّظم وفر الھياكل ي  )ـ(ھ

م�ن لح�د ، وانظ�م األم�انالتي تتجاوز ق�درة  العادي التشغيلعن وحاالت الحيود 
 ؛تلك العواقب بقدر اإلمكان

الرئيس��ية ي��تم األم��ان م��ن وظ��ائف  ل وظيف��ةفعال��ة لض��مان أن ك�� وس��ائلي��وفر   (و)
أو عط�ل أي  عواق�بض�مان فعالي�ة الح�واجز والتخفي�ف م�ن  بحي�ث ي�تم، أداؤھا
  .العادي التشغيلعن  حيود
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الممك�ن ق�در الب ،تص�ميميمن�ع اللضمان الحفاظ على مفھ�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق، و  -١٥-٦
 :، ما يليعمليا

 الحواجز المادية؛ سالمةالتي تواجه ديات التح  (أ)
 حاجز واحد أو أكثر؛ إخفاق  (ب)
 حاجز آخر؛ إلخفاقنتيجة حاجز  إخفاق  (ج)
 ضارة ناجمة عن أخطاء في التشغيل والصيانة. عواقب حدوثإمكانية   (د)

، دفاع ف�ي العم�قلل� ولالمس�تو� األ، أن الممكن عملي�اقدر الب، يضمن التصميمو  -١٦-٦
الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع  تف�اقمق�ادر عل�ى من�ع  ،الث�اني ل�همس�تو� الكث�ر أو على األ

أن تح�دث  يحتم�لالت�ي  الع�ادي التش�غيلن ع� ح�االت الحي�ود أواألعط�ال لجميع  حوادثال
 البحوث.مفاعل ل يتشغيلالعمر الطوال 

تجن�ب من أج�ل  ،الممكن عملياقدر المستويات الدفاع في العمق مستقلة ب وتكون  -١٧-٦
عل�ى وج�ه وم�ن فعالي�ة المس�تويات األخ�ر�.  إل�ى التقلي�لمس�تو� واح�د  ؤدي إخف�اقأن ي

تخفي�ف م�ن باألخص سمات ال(وتمديد التصميم  لظروفتكون سمات األمان الخصوص، 
ً الممكن قدر البالوقود) مستقلة  المتعلقة بانصھارحوادث ال عواقب   .عن نظم األمان عمليا

لحص�ر ومراقب�ة  الحكومينظام الاألمن ووألمان ا المشتركة بينجوانب ال: ١١طلب تالم
 المواد النووية 

���م تص���مَّ  لنظ���ام با الخاص���ةوالترتيب���ات  وإج���را�ات األم���ن الن���وو� األم���انت���دابير ذ وتنفَّ
 يخ�لبطريقة متكاملة بحيث ال البحوث المواد النووية لمفاعل لحصر ومراقبة  الحكومي
 .اآلخر البعضببعضھا 

   متدرجالج نھال: استخدام ١٢طلب تالم

م��  متناس�با البح�وثلمفاع�ل األم�ان في تطبيق متطلب�ات  متدرجالنھج الاستخدام  يكون
 .الرقابيةوالمتطلبات األمان تحليل إلى ستند وي ،المحتملة المرفق مخاطر

لتنازل عن لوسيلة األمان في تطبيق متطلبات جي يالتدرنھج العتبر استخدام ال يُ   -١٨-٦
األم�ان تحليل ب ُيدعمومتطلبات التطبيق ج ير تدربرَّ يُ و. األمانب خلّ وال ي ،األمانمتطلبات 

  .يالھندس بالرأيأو 
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بة: الممارسات الھندسية ١٣طلب تالم    المجرَّ

والم��ايير الوطني�ة  لل�وا��دو���ا  الب��و�م�ا��� �م�ا� لالم��ردات ذات ا��مي�ة صمم تُ 
 والدولية ذات الصلة.

ف�ي  ص�الحيته إثباتسبق ذات تصميم  ھمة لألمانالمفردات الم كونتيفضل أن   -١٩-٦
تأھيليھ�ا  ت�متكنولوجي�ا وذات جودة عالية  مفرداتتكون تطبيقات مماثلة، وإذا تعذر ذلك، 

  اختبارھا.و

س��تخدم كقواع��د لتص��ميم والمع��ايير الدولي��ة الت��ي تُ  القواع��دوتقي��يم تحدي��د  وي��تم  -٢٠-٦
، وكفايتھ��ا ومالءمتھ��ا انطباقھ��ا م��د� الوق��و� عل��ىم��ن أج��ل  ،المف��ردات المھم��ة لألم��ان

م�ع وظيف�ة  ةتناس�بمتصميم الجودة تكون أن ضمان لالضرورة  بحسب عدلستكمل أو تُ تُ و
 .المرتبطة بهاألمان 

يك�ون و ،والمكون�اتوالنُّظم طبقة على الھياكل نوالمعايير الم القواعدتحديد  ويتم  -٢١-٦
). ٣٢-٦و ٢٩-٦ ينت(انظ��ر الفق��روالمكون��ات وال��نُّظم الھياك��ل اس��تخدامھا وفق��ا لتص��ني� 

خدمت قواعد ومعايير مختلف�ة ألن�واع المف�ردات المختلف�ة إذا استُ ، الخصوصوجه على و
  .االتساق بينھا يتم إثبات(مثال، لألنابيب والنظم الكھربائية)، 

قواع��د أو مع��ايير  بش��أنھاظم والمكون��ات الت��ي ال توج��د لھياك��ل وال��نُّ وف��ي حال��ة ا  -٢٢-٦
لمع�دات الخاصة بامن القواعد أو المعايير القائمة  مستمديجوز اتباع نھج  ،مقررةمالئمة 

 القواع���دف���ي �ي���اب مث���ل ھ���ذه  ،أو ذات المتطلب���ات البيئي���ة والتش����يلية المماثل���ة مماثل���ةال
 وي��تم .أو توليف��ة منھ��ا ،لي��لأو االختب��ارات أو التح الخب��رةوالمع��ايير، يج��وز تطبي��ق نت��ائج 

  قائم على النتائج.ھذا النھج الاستخدام تبرير 

يك��ون ھن��اك  حيثم��اأو  ،ل��م تثب��ت ص��الحيتھماأو س��مة تص��ميم  إدخ��الوف��ي ح��ال   -٢٣-٦
 إثب�اتدارة لضمان اإلنشأ عملية في إطار نظام ، تُ المقررةعن الممارسة الھندسية  خروج

مع��ايير قب��ول  ذاتأداء اختب��ارات  وأمناس��بة، داعم��ة م��ن خ��الل ب��رامج بح��وث األم��ان 
ُيختب��ر وص��لة. م��ن تطبيق��ات أخ��ر� ذات  ية المس��تمدةالتش���يلخب��رة الفح��ص أو  ،مح��ددة

قب��ل  الممك��ن عملي��اق��در الب ي��اكاف اختب��اراجدي��دة الممارس��ة الأو الس��مة التص��ميم الجدي��د أو 
مرف�ق الخدمة للتحق�ق م�ن أن س�لوك  أثناء رصده ويتمالخدمة،  فيالعنصر الجديد  إدخال

 .للمتوقعمطابق المفاعل 

المفض���ية إل���ى وق���وع لظ���رو� لالتش����يلية و لألح���واليير قب���ول ض���ع مع���اتوو  -٢٤-٦
الت�ي روعي�ت  الحوادث المحتاط لھا في التصميم دتحدَّ ، الخصوصوجه على . والحوادث
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 و���، لغ�ر� تمديد التصميممختارة من ظروف ظروف في تصميم مفاعل البحوث، و
وز استخدام مع�ايير قب�ول يجوالمكونات، والنُّظم بالنسبة لتصميم الھياكل و معايير القبول.

ويج�وز أن تش�مل ��ذ� القواع�د متطلب�ات مدرج�ة ف�ي  شكل قواع�د تص�ميمية �ندس�ية. في
تس�تعر� الھيئ�ة الرقابي�ة و الدولي. الصعيدالدولة أو على  المقررة فياعد والمعايير القو

  معايير القبول.

 ألعمال البناء ترتيبال: ١٤طلب تالم

 ب�ي�� يمك�ن تص�نيعھامرف�ق مفاع�ل الب��و� الخاص�ة ب المفردات المھمة ل�م�انم تصمَّ 
الت���ي ت����من ت�قي���ق  المق���رر�للعملي���ات وفق���ا  ھاونص���ب ھ���ا�ميعھ���ا وتركيبوت وبنا�����ا

 .األمانمواصفات التصميم والمستوى المطلوب من 

بن�اء  م�نالخبرة ذات الص�لة الت�ي اكتس�بت لبناء الترتيب لفي  في االعتبارؤخذ ت  -٢٥-٦
ممارس�ات اعتم�اد  وف�ي ح�ال. المرتبطة بھا والمكوناتوالنُّظم لھياكل مماثلة واالمرافق ال

 ةمناس�ب��ذ� الممارس�ات  ي�تم إثب�ات أنمن الصناعات األخرى ذات الصلة، مستمدة جيدة 
  .المعيَّننووي اللتطبيق ل

لالمنظمة أن تتحقق إال بعد ال يبدأ البناء و  -٢٦-٦ الرئيس�ية من أن مسائل األمان  ةالمشغِّ
بن�اء أو رخص�ة  الً،(م�ث التص�ري�الرقابي�ة الھيئ�ة تم�ن� ميم قد ت�م حلھ�ا وبع�د أن في التص
وفق��ا للتص��ميم عل��ى ت��م المس��ؤولية ع��ن ���مان أن البن��اء وتق��� تع��ديل). ب���جراء  تص��ري�

لالمنظمة عاتق   .ةالمشغِّ

اإلخ�راج م�ن النفايات المش�عة و التصرف فيتسھيل السمات الرامية إلى : ١٥طلب تالم
 الخدمة 

لتس��ھيل س��مات إلدراج مرف��ق مفاع��ل الب���و� خ��ا� ف��ي مر�ل��ة تص��ميم  اعتب��ار لىي��و
  .إخراج المرفق من الخدمة في المستقبلالنفايات المشعة و التصرف في

 :ما يلي على وجه الخصوص، يأخذ التصميم في االعتبار الواجب  -٢٧-٦

ممك��ن ح��د إل��ى أدن��ى كمي��ات النفاي��ات المش��عة ي��تم تقلي��ل اختي��ار الم��واد، بحي��ث   (أ)
 ؛تسھيل إزالة التلوثوعمليا 

 التي يمكن أن تكون الزمة؛ التعامل ووسائل الدخولقدرات   (ب)
تكيي���ف) المعالج���ة والتمھيدي���ة وال تجھي���ز (أي المعالج���ةلالتس���ھيالت الالزم���ة ل  (ج)

والترتي���ب  ،التش���غيل أثن���اءالنفاي���ات المش���عة المتول���دة فيم���ا يخ���ص تخ���زين للو
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إخ�راج مرف�ق مفاع�ل البح�و�  أثن�اءة الت�ي س�تتولد النفايات المشع للتصرف في
 .من الخدمة

اس�تخدامات وف�ي تص�ميم أي تع�ديالت  في االعتبار أيض�ا المتطلبھذا  ويوضع  -٢٨-٦
 وتجارب جديدة.

  تصميملالمتعلقة باالمتطلبات العامة 

 مكوناتالووالنُّظم ھياكل الأمان : تصنيف ١٦طلب تالم

و�ق��ا  ھافيوتص��نم����� مفا���ل الب���و�  ألم��انھمي��ة المف����ات ذات األ�مي��� ت��ي���  ي��تم
 .لألمانلوظائفھا وأھميتھا 

يستند أسلوب تصنيف المفردات ذات األھمية لألمان م�ن حي�� م�دلولھا بالنس�بة   -٢٩-٦
س�اليب باأل، عن�د االقتض�اء، ةس�تكملم ،قطعي�ةال األس�اليبلى ، في المقام األول، إ٢٢لألمان

 :ما يلي لعوامل مثلاالعتبار الواجب  جدت)، مع إيالءحتمالية (إن والا

 ؛المفردة اتؤديھينبغي أن  التي(وظائف) األمان وظيفة   (أ)
 ؛ماناألفي أداء وظيفة الفشل  عواقب  (ب)
 ؛ماناألداء وظيفة أيطلب به من المفردة الذي سوف  التواتر  (ج)
 ت�ي، أو الفت�رة الفي�ه يطلبس�ال�ذي ح�د� ب�اد� افتراض�ي وق�و� ل الالحقالوقت   (د)

 .مانأداء وظيفة األ من المفردة، فيھا يطلبس

، المف��ردات المھم��ة لألم��انخل ب��ين اأي ت��د من��ع بحي��� يض��منك��ون التص��ميم يو  -٣٠-٦
أم�ان  ف�ي نظ�ام ذي فئ�ةأھمية لألمان لمفردات ذات  إخفاقأن أي وعلى وجه الخصوص 

  .إلى نظام ذي فئة أمان أعلى ينتشر لن أدنى

م�ع الوظ�ائف  تتس�قأم�ان ؤدي وظائف متع�ددة ف�ي فئ�ة تصنف المعدات التي تو  -٣١-٦
 .لألمانأھمية أعلى  التي لھا

الخاص�ة  ،الب�رام� الحاس�وبية ، بم�ا فيھ�اوالمكون�اتوال�نُّظم الھياك�ل أوالً د وتحدَّ   -٣٢-٦
ن أساس يَّ يبو .لألمانھا وأھميتھا فائلوظوفقا  ، ثم تصنفالمھمة لألمانالتحكم جھزة وباأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ج  إيجادكل والمكونات. والغرض منه ھو نووي للنظم والھياالألمان ايعكس ھذا التصنيف أھمية  ٢٢ تدرُّ

نظم والھياك��ل والمكون��ات وفق��ا لل�� ممكن��ةأخ��رى تص��نيفات أو تبويب��ات ھن��ا� وف��ي تطبي��ق متطلب��ات التص��ميم. 
  نظم والھياكل والمكونات).ال تصنيف جودة، أو البيئيلجوانب أخرى (مثل التأھيل الزلزالي أو 
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�و ،م�انمن حيث األ والمكوناتلنُّظم واالھياكل تصنيف  ق المتطلب�ات التص�ميمية وفق�ا تطبَّ
  لتصنيفھا من حيث األمان.

  لألمانلمفردات ذات األھمية اأساس تصميم : ١٧طلب تالم 

م�ا يل��م م�ن مرف�� مفاع�ل البح�وث ألم�ان لمف�ردات ذات األھمي�ة اأس�اس تص�ميم د يحدِّ 
المفض��ية �ل��� لظ��روف لوذات الص��لة،  ةلألح��وال التش���يلي وأداء وظيف��ي عولي��ةو ةق��در

تلبي�ة م�ن أج�ل لظروف التي تنشأ من المخاطر الداخلية والخارجية، لو ،حوادثالوقوع 
 .البحوثعمر مفاعل طوال معايير القبول المحددة 

. مف�ردة ذات أ�مي�ة ل�م�انك�ل  أساس تصميمتبرير وتوثيق بطريقة منھجية  يتم  -٣٣-٦
لللمنظمة لالزمة وثائق المعلومات االر توفِّ و   مفاعل بأمان.اللتشغيل  ةالمشغِّ

تو���ع أن يُ  يمك��ن أنت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي عملي��ة التص��ميم التح��ديات الت��ي و  -٣٤-٦
وتش���مل ����ذ� التح���ديات جمي���ع الظ���روف  اء عم���ر� التش���غيلي.ـ���ـل أثنـ���ـا المفاعـيواجھھ���

األحوال فاع��ل وب��لملالتش��غيلي عم��ر الف��ي بمراح��ل  المتعلق��ةواألح��داث الت��ي يمك��ن تو�عھ��ا 
وطرائ���ق  ،وخص���ائ� المو����ع ،ح���وادثالالظ���روف المف����ية �ل���� و����و� والتش���غيلية 

  التشغيل.

 األحداث البادئة االفتراضية : ١٨طلب تالم

تحدي��د مجموع��ة ش��املة م��ن األح��داث ل نظ��امينھ��� البح��وث تص��ميم مفاع��ل ف��ي يطب��� 
تن�ت�  والت�ي يحتم�ل أن الت�ي يم��ن توقعھ�اأن جميع األح�داث بحيث  ،البادئة االفتراضية

ي�تم  ،�بي�رت�واتر ب الت�ي تح�دثالتي يم��ن توقعھ�ا وجميع األحداث  ،وخيمة عواقب منھا
  في التصميم.ؤخذ في االعتبار تو التحسب لھا

التحلي��ل  م��ن لغ��ر�ل ةمالئم�� بطريق��ةاختي��ار األح��داث البادئ��ة االفترا���ية  ي��تم  -٣٥-٦
ألح��داث البادئ��ة االفترا���ية المخت��ارة �ثب��ات أن مجموع��ة ا وي��تم ).األول (انظ��ر الت��ذييل

أم�ان مفاع�ل  ف�يت��ثر  ويمك�ن أن التي يكون من المعق�ول و�وعھ�اتشمل جميع الحوادث 
  البحوث.

دو  -٣٦-٦ التعقيب��ات و ،الھندس��ي ال��رأ�األح��داث البادئ��ة االفترا���ية عل��� أس��اس  تح��دَّ
عندما تكون  االحتماليةب األساليب مستكمالً ، القطعيتقييم الو ،التشغيلية الناتجة من الخبرة
 .مالئمة ومتوافرة
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 الت�ي يمك�ن توق�ع ح�دوثھا ف�ي األعط�الك�ل األحداث البادئة االفتراضية  وتشمل  -٣٧-٦
التي األعطال أخطاء التشغيل ووكذلك  ،مرافق المفاعل والتجاربومكونات وُنظم ھياكل 

أح���وال و يليةاألح���وال التش���غالداخلي���ة والخارجي���ة لجمي���ع  مخ���اطرن الم���يمك���ن أن تنش���أ 
 اإلغالق.

وقائي���ة الت���دابير الوض���ع بغي���ة ألح���داث البادئ���ة االفتراض���ية لتحلي���ل  وُيج���رى  -٣٨-٦
 المطلوبة.األمان مھام  أداءلضمان أن يتم  الالزمةحمائية الو

افتراض�ي بحي�ث  بادئحدث أي حال وقوع لمفاعل في لالسلوك المتوقع يكون و  -٣٩-٦
 :ةاألولويبحسب  بةالمرتَّ ، التالية الظروفيمكن تحقيق 

 عل�ى األم�ان، وأن الأي آث�ار كبي�رة  فتراض�يالب�ادئ االح�دث النتج عن أن ال ت  )١(
األم�ان من خالل خصائص  واستقرارا اتغير نحو حالة أكثر آمنينتج عنه سوى 

 في المفاعل. المتأصلة
س�مات ، ع�ن طري�ق ح�دث ب�ادئ افتراض�يوقوع  عقب ،االمفاعل آمنأن يصبح   )٢(

 الالزم��ة الحال��ةالت��ي تعم��ل بص��ورة مس��تمرة ف��ي  ال��نظمأو بفع��ل  الك��امناألم��ان 
 .االفتراضي الحدث البادئللسيطرة على 

 تفعي�لع�ن طري�ق ، ح�دث ب�ادئ افتراض�يأن يصبح المفاعل آمنا، عق�ب وق�وع   )٣(
ب��ادئ الح��دث لل للتص��ديتش��غيلھا  يل��زمالت��ي  المھم��ة لألم��انالنش��طة المف��ردات 

 .فتراضيالا
، م��ن خ��الل اتب��اع ح��دث ب��ادئ افتراض��يالمفاع��ل آمن��ا، عق��ب وق��وع أن يص��بح   )٤(

  .منصوص عليھاإجراءات 

أداء متطلب���ات  لوض���عالمس���تخدمة األح���داث البادئ���ة االفتراض���ية تجمي���ع  وي���تم  ٤٠-٦
�ف�ي ولألمان في التقييم العام  ،المفردات المھمة لألمان  ،مفاع�لل لمرف�ق الالتحلي�ل المفصِّ

ح��دود اللتص��ميم واأس��ا� ر وفِّ وت�� الفاص��لةد الح��االت ح��دِّ ت اثلألح��د ةتمثيلي�� متتالي��اتف��ي 
  .المھمة لألمانللمفردات التشغيلية 

م  -٤١-٦ وفق��ا  ت��م تحدي��د� ح��دث ب��ادئ افتراض��يالس��تبعاد أي  اتقني��م��دعوم مب��رر  ويق��دَّ
  .من التصميم األحداث البادئة االفتراضيةشاملة من اللمجموعة ل

، ح�دث ب�ادئ افتراض�يلتصدي لل وموثوقة فوريةإجراءات يلزم اتخاذ س وحيثما  -٤٢-٦
من��ع ، بغي��ة لتفعي��ل نظ��م األم��ان تلقائي��ةأم��ان التخ��اذ إج��راءات تص��ميم الف��ي  ي��تم الترتي��ب

  في المفاعل. خطيرةالتفاقم إلى أوضاع 
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 ، يج��وزح��دث ب��اد� افتراض��يل للتص��دي ف��وري إج��راءاتخ��اذ  ل��ن يل��زم وحيثم��ا  -٤٣-٦
ليقوم بھا  إجراءات أخرىعلى أو للنظم  لتشغيلاليدوي بدء الاالعتماد على  وفي . المشغِّ

أو  فتراض�يالب�اد� االح�دث الالفاصل الزمن�ي ب�ين الكش�� ع�ن يكون مثل ھذه الحاالت، 
مناس�بة (مث�ل د إجراءات تحدَّ و، يكفيبما  الطوياتخاذه اإلجراء المطلوب اتخاذ حادث وال

. اإلج��راءاتھ��ذه القي��ام بمان ) لض��وإج��راءات الط��وار�اإلج��راءات اإلداري��ة والتش��غيلية 
ليف��ا�م أن مكاني��ة إلتقي��يم  ج��رىويُ   خ��اطئالتش��غيل الث م��ن خ��الل اح��داأل تعا���ب المش��غِّ
 الالزمة. التعافيلعملية  الخاطئتشخيص الأو لمعدات ل

لتيسير إجراءات  ويتم  -٤٤-٦ ح�دث و��و� الالزمة لتشخيص حالة المفاع�ل بع�د  المشغِّ
ف��ي الو���ت  طوي��ل األم��دمس��تقر  إغ��القف��ي حال��ة  وض��� المفاع��للو ،ب��اد� افتراض��ي

 ،لرص�د حال�ة المفاع�ل المناسبةتوفير األجھزة ل الترتيب في التصميممن خالل  ،المناسب
 .المعدات يدويالتشغيل  المناسبةوسائل وال

 الداخلية والخارجية  مخاطر: ال١٩طلب تالم

، بم�ا ف�ي البح�و�لمفاع�ل ا �ھ�الت�ي يمك�ن توقُّ الخارجي�ة والداخلية  مخاطرجميع الد تحدَّ 
 للت��ثيرمبا��ر� أو �ي�ر مبا��ر�  الب��ر بطري��ةأح�دا� يتس�بب فيھ�ا وقوع ذلك إمكانية 

ذات مص��داقية. توليف��ات ف��ي وعل��� ح��د�  ك��ال ھ��ا،آثارم وت���يَّ ، البح��و�مفاع��ل أم��ان  ف��ي
األح��دا� الباد���ة وف��ي تحدي��د المرف��ق  مخط��طف��ي تص��ميم  ف��ي االعتب��ارالمخ��اطر  وت�خ��ذ
ذات ذات الص�لة و المفرداتفي تصميم  ھااستخدامبغية الناتجة  والتحميالت يةاالفتراض
  المفاعل.ألمان مرفق األھمية 

�ث�ار الواجب�ة لمراع�اة الم��  وتح�دد مواض�عھا المف�ردات المھم�ة لألم�انم تصمَّ   -٤٥-٦
، لألم�ان، وفق�ا ألھميتھ�ا حمايتھ�الأو  ،مخ�اطرآثار الللصمود أمام و ،ألمانعلى ااألخرى 

ع�ن المخ�اطر.  ةالناتج�المشترك ذات السبب ل اعطلألالمسببة ليات من اآلالمخاطر ومن 
  دائمة.المعدات غير الأيضا على ذلك ينطبق و

  المخاطر الداخلية

تحدي��د جمي��� األح��داث م��ن أج��ل لي��ل لألح��داث البادئ��ة االفتراض��ية تح ج��رىيُ   -٤٦-٦
ھ��ذه تش��مل  ويمك��ن أن وث.أم��ان مرف��ق مفاع��ل البح�� ف��يالداخلي��ة الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر 

  .اختاللھامعدات أو الاألحداث أعطال 

يؤخذ في االعتبار ف�ي تص�ميم مرف�ق مفاع�ل البح�وث احتم�ال ح�دوث مخ�اطر و  -٤٧-٦
األنابيب أو ت��ثير  انفجارأو توليد المقذوفات أو  الغمرأو أو االنفجارات  الحرائقداخلية ك
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 خ�ذوتتَّ  منش��ت أخ�رى ف�ي الموق�ع.طالق م�ائع م�ن نظ�م مص�ابة بعط�ل أو م�ن إأو  النفث
ويمك�ن أن ت��دي  األم�ان الن�ووي.ب ا�خ�الللض�مان ع�دم  وقائية وتخفيفي�ة مناس�بةتدابير 

راع�ى تُ و بعض األحداث الخارجية إلى بدء حرائق أو فيضانات، أو إل�ى تولي�د مق�ذوفات.
  لية.األحداث الخارجية والداخ من التوليفات، ھذه عند االقتضاءفي التصميم أيضا، 

  الحرائق واالنفجارات

، رھن���ا مواض���عھاد والمكون���ات المھم���ة ل�م���ان وتح���دَّ وال���نُّظم الھياك���ل م تص���مَّ   -٤٨-٦
الح�د �ث�ار الحرائ�ق واالنفج�ارات إل�ى تخفض  بحيثباالمتثال لمتطلبات األمان األخرى، 

رات بالنس��بة لمرف��ق وتحلي��ل لمخ��اطر االنفج��ا الحري��قتحلي��ل لمخ��اطر  وُيج��رى .األدن��ى
 الخاملةووسائل الوقاية  الحريقتحديد الدرجات الضرورية لحواجز بغية عل البحوث مفا

  ما يلي:ل الترتيبيشمل التصميم و الحرائق واالنفجارات. منوالفصل المادي 

  منع الحرائق واالنفجارات؛  (أ)
م�ن األض�رار  ب�ذل�، والح�د عند ان�دالعھا وسرعة إطفائھالحرائق عن االكشف   (ب)

  التي تسببھا؛
 ، ومن���ع االنفج���ارات الت���ي تس���ببھاي���تم إخمادھ���ا المن���ع انتش���ار الحرائ���ق الت���ي   (ج)

 يج��وز أن تخ��لال و .أم��ان المرف��قم��ن �ثارھ��ا عل��ى ب��ذل� ا�ق��الل و، الحرائ��ق
  .االستحاطية المتتالية نظم األمانب الداخليةواالنفجارات الحرائق 

ً يتشغيل نظم مكافحة الحر ويبدأ  -٤٩-٦ م تص�مَّ و ضي الضرورة ذل��.عندما تقت ق تلقائيا
انفجارھ���ا أو اس���تخدامھا أو ض���مان أال ي���دي بحي���ث ي��تم  مواض���عھاد ھ��ذه ال���نظم وتح��دَّ 

 خط���رزي���ادة إل���ى  دون قص���دتش���غيلھا أو  ةمقص���ودالطريق���ة الغي���ر  بطريق���ة اش���تغالھا
وال�نُّظم الھياك�ل بق�درة  اً كبي�ر خل�الً  يس�ببال أواألذى ب�الموظفين،  يسببال أو، ٢٣الحرجية
ألم����ان أجھ����زة اعل����ى مجموع����ات  ب����التزامنال ي�����ثر أون����ات المھم����ة ل�م����ان، ووالمك

 انظ��رالت��دابير المتخ��ذة لالمتث��ال لمعي��ار العط��ل المف��رد ( فعالي��ة ب��ذل� بط��ليُ فاالس��تحاطية 
  ).٧٩-٦إلى  ٧٦-٦من الفقرات 

للحري�ق ومقاوم�ة للح�رارة، حيثم�ا  مواد غير قابلة لالحتراق أو كابحة ستخدموتُ   -٥٠-٦
االختب��ارات  يش��مل(بم��ا مرف��ق مفاع��ل البح��وث جمي��ع أج��زاء ف��ي  ،ذل��� عملي��امك��ن ي

الغ�ازات  وُتبق�ى في أماكن معينة مثل مبنى المفاعل وغرف�ة ال�تحكم. ال سيما، والتجارب)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تخ�زين الوق�ود مراف�ق جمعات دون الحرج�ة وملحرجة والاللمجمعات  ةخاص بصفةھذا الجانب مھم  ٢٣
وخ��الل أنش��طة نظ��ام الحماي��ة م��ن الحري��ق تفعي��ل دون حرج��ة ب�م��ان بع��د تك��ون تص��مم لالج��اف الت��ي ينبغ��ي أن 

  ق.يمكافحة الحر
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نتج مخاليط متفجرة والسوائل السريعة االلتھاب والمواد القابلة لالحتراق، التي يمكن أن تُ 
 بغية إبقاءفي مرافق مناسبة  وتخزن، الضروريوى األدنى المست عندتساھم فيھا، أن أو 

  لة.فصنالمواد المتفاعلة م

رص�د حال�ة وال  الرئيسيةتمنع الحرائق واالنفجارات تحقيق وظائف األمان وال   -٥١-٦
 للھياك���ل وال���نُّظمالمالئ���م  اإلدراجھ���ذ� الق���درات ع���ن طري���ق  ويح���افظ عل���ى المرف���ق.
لتش�غيل ا ال�ذي يكف�ل، والفص�ل الم�ادي، والتص�ميم نظمال�تنويع ، واالستحاطية والمكونات

  .المأمون في حالة العطل

  األحداث الخارجية

د  -٥٢-٦ . البش�رلألحداث الخارجية الطبيعية والتي يتسبب فيھ�ا األساس التصميمي  يحدَّ
التي تم تحديدھا في تقييم الموقع (انظر في االعتبار األحداث  تؤخذالتي األحداث تشمل و

 .)٥القسم 

ح�����داث الجوي�����ة األ ھ����ااألح����داث الخارجي�����ة الطبيعي����ة، بم�����ا فيتن�����اول وي����تم   -٥٣-٦
مص�داقية (انظ�ر الفق�رة الذات  ھ�اتوليفات وجمي�عوالھيدرولوجية والجيولوجية والزلزالي�ة، 

 وطرقالناجمة عن الصناعات البشر األحداث الخارجية التي يسببھا تناول  ويتم). ٦٩-٦
المرف��ق عل��ى ت��وافر أم��ان  يج��وز أن يعتم��دال القص��ير، . وعل��ى الم��دى المج��اورة النق��ل

. الحري�قمثل إمدادات الكھرب�اء وخ�دمات مكافح�ة  ،خارج الموقعالتي تتاح من الخدمات 
لح��د ا تقري��رم��ن أج��ل  الخاص��ةالموق��ع  ظ��روفف��ي االعتب��ار الواج��ب يأخ��ذ التص��ميم و

خ�ارج ي تت�اح م�ن الت�خ�دمات ال ال يتج�اوز� ت�وفيرأن يتع�ين الذي لتأخير وقت ااألقصى ل
 الموقع.

لكش�ف لنظ�ام بفي منطقة نش�طة زلزالي�ا ُيجھَّز مرفق مفاعل البحوث الذي يقع و  -٥٤-٦
ل نظم   محددة.ة يعتبمفاعل إذا تم تجاوز قيمة لل التلقائيغالق إلاعن الزالزل يفعِّ

 المحتوي��ةم�ن أي تف��اعالت ب�ين المب�اني  للتقلي�ل إل��ى الح�د األدن�ىس�مات  وت�وفَّر  -٥٥-٦
ال�تحكم) ك�ابالت و واألجھ�زة ئيةكابالت الكھرباال(بما في ذلك  لألمانمھمة مفردات لى ع

 في التصميم.في االعتبار  مأخوذةنتيجة ألحداث خارجية ھيكل آخر وأي 

ق��ادرة عل��ى  لألم��ان المھم��ةالمف��ردات أن جمي��ع بحي��ث يض��من يك��ون التص��ميم و  -٥٦-٦
ر س��مات ت��وفَّ ف وإالف��ي التص��ميم، عتب��ار ف��ي اال الم��أخوذةتحم��ل آث��ار األح��داث الخارجي��ة 

 األم��انتحقي��ق وظ��ائف  وض��مانالمفاع��ل مرف��ق لحماي��ة  الخامل��ة،مث��ل الح��واجز  ،أخ��رى
 الرئيسية.
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ً ي��وفِّ و  -٥٧-٦ ً  ر التص��ميم �امش��ا مس��تويات  م��ن ل�م��ان المھم��ةالمف��ردات لحماي��ة  كافي��ا
 المس��تمدة م��ن ،التص��ميميل�س��ا�  المس��تويات المخت��ارةش��د م��ن األالخارجي��ة  المخ��اطر

  موقع.مخاطر التقييم 

 المحتاط لھا في التصميم حوادث ال: ٢٠طلب تالم

ال���رو� المف���ية �ل��� وق��و� مجموع��ة م��ن الباد���ة االفترا���ية م��ن األح��داث  ���تمدتُ 
 ي�ةالحدِّ ال��رو�  تقري�رل��رض  ،في االعتبار في تصميم مفاعل البحوث تؤخذحوادث ال

  .الوقاية من اإلشعاعاتغراض ألدود المقبولة الحتجاوز ، دون البحوثمفاعل لصمود 

لتحدي�د أس�� التص�ميم، بم�ا ف�ي ذل��  الحوادث المحتاط لھا في التصميمستخدم تُ   -٥٨-٦
ض��رورية ال المف��ردات المھم��ة ل�م��انو�ير���ا م��ن  نظم األم��انل��بالنس��بة مع��ايير األداء، 
لمفاعل إلى حال�ة بھدف إعادة ا ،في التصميم اادث المحتاط لھوالحظروف للسيطرة على 

 أي حادث. آثاروالتخفيف من  مأمونة

ظ��روف  ، ف��يتتج��اوز ب��ارامترات المفاع��ل الرئيس��ية اليك��ون التص��ميم بحي��ث و  -٥٩-٦
رئيس�ي ف�ي ��دف يتمث�ل و. ةح�دود التص�ميم المح�ددف�ي التص�ميم،  اادث المحت�اط لھ�والح

 إش�عاعية آث�ارأي نجم عنھ�ا ال ت�بحيث  الحوادث المحتاط لھا في التصميمجميع ل التصدي
 تطل���تال بحي��ث ، وآث��ار إش��عاعية طفيف��ة وحس��� ت��نجم عنھ��ا أوالموق��ع أو خارج���،  ف��ي
  لطوارئ خارج الموقع.لللتصدي أي إجراءات  اتخاذ

افتراض�ية، ألح�داث بادئ�ة  للتص�دي موثوق�ة ةفوري� اتاتخاذ إجراء وحيثما يلزم  -٦٠-٦
ً  تشغيل نظم األمان لبدءتصميم المفاعل وسائل  يتضمن التص�ميم  ضويخفِّ  .الالزمة تلقائيا

 ً ل اإلجراءات المطلوبة من بقدر ما يمكن عمليا حادث محت�اط ل��  أي أثناء ال سيما، المشغِّ
  في التصميم وبعده.

��ذا وينط�وي بطريق�ة متحفظ�ة.  الحوادث المحتاط لھ�ا ف�ي التص�ميمتحليل  ويتم  -٦١-٦
 وتحدي�د، نظ�م األم�انعل�ى ) ٢٥ل�� المتط(انظ�ر  العطل المف�ردالنھج على تطبيق معيار 

  في التحليل.متحفظة  وبارامترات مدخالتونماذج فرضيات واستخدام  ،معايير التصميم

لمن�ع الحرجي�ة (انظ�ر تقني�ة  ترتيب�اتدون الحرج�ة  المجمع�اتيتضمن تصميم و  -٦٢-٦
).٦٦-٦الفقرة 



 

٤١ 

 تصميم ال: حدود ٢١طلب تالم

مجموع�ة ادث والح�المفضية إلى وقوع ظروف جميع الو لجميع األحوال التشغيلية دتحدَ 
مف�رد� المادي�ة األساس�ية ل��ل الب�ارامترات تفق مع البحوث تتصميم لمفاعل المن حدود 

  .مفاعل البحوثألمان  مھمة

ر  -٦٣-٦ تك��ون و، التجريبي��ة للمفاع��ل وأجھزت��ه حال��ة تش���يليةح��دود التص��ميم لك��ل  تق��رَّ
الرقابي�ة ، وكذلك مع المتطلبات ذات الصلةية الوطنية والدول والقواعد متسقة مع المعايير

 ذات الصلة.

 ظروف تمديد التصميم : ٢٢طلب تالم

مفاع�ل أم�ان لغرض تعزي�ز ظروف تمديد التصميم لمفاعل البحوث مجموعة من  ستمدتُ 
إش�عاعية �ي�ر مقبول�ة،  آثارحدوث على الصمود، دون  من خالل تعزيز قدراتهالبحوث 

 تش�تمل عل�ىأو  الح�وادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميمم�ن  دأش�ت��ون  الحوادث التيأمام 
 ال��رأ� اس��تنادا إل��ىتص��ميم التمدي��د ظ��روف مجموع��ة م��ن  وُتس��تمدإض��افية. أعط��ال 
حس�ب بت�ميلي�ة، قطعي�ة وتقييم�ات احتمالي�ة  اتوتقييم وباستخدام نھج متدرج يالھندس

اإلضافية التي  ناريوھات الحوادثتصميم لتحديد سيالتمديد ظروف ستخدم تُ واالقتضاء. 
ھ�ذ� الح�وادث أو مث�ل  وق�وعلمن�ع لترتيبات عملي�ة لتخطيط لو ،لتصميمافي  تناولھايتم 

  .إذا وقعت عواقبھاالتخفيف من 

ا�ش�عاعية  ث�اركان�ت اآل إنلتحدي�د م�ا  ٢٤تص�ميمالظ�روف تمدي�د لتحلي�ل  ُيجرى  -٦٤-٤
الر�يس�ي التقني الھدف ومقبولة. السلطة المختصة  ھاتعتبرالتي  ثاراآلتجاوز تسالمحتملة 

ھ�و بحي�ث ت�وفير ض�مان ب��ن تص�ميم المرف�� ھ�و تص�ميم التمدي�د ظ�روف من النظر في 
ما ھو محتاط ل�ه ف�ي التص�ميم م�ن تتجاوز مفضية إلى وقوع حوادث ظروف نشوء منع ي

م�ن �ثارھ�ا،  فھ�و بحي�ث يخفِّ�، أو جرى النظ�ر فيھ�ا الحوادثمفضية إلى وقوع ظروف 
ذلك وجود س�مات أم�ان إض�افية . وقد يتطلب اعملي تحقيقه المعقولالذي يكون من قدر الب

لحف��اظ عل��ى وظ��ا�ف ب�ي��ة انظ��م ا�م��ان تص��ميم، أو تمدي��د ق��در� التمدي��د ظ��روف تخ��� 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
أكثر صرامة تقدير (يمكن استخدام نھج أفضل نھج باتباع يمكن إجراء تحليل ظروف تمديد التصميم  ٢٤

  الدول).وفقا لمتطلبات 



 

٤٢ 

س���مات األم���ان اإلض���افية ھ���ذه  وتك���ون. ٢٥االحتج���ازوظيف���ة  ال س���يماالرئيس���ية، األم���ان 
 ي�تم ض��مانبحي�ث ، ألم�اننظ�م اق�درة لتص�ميم، أو ھ�ذا التمدي�د التمدي�د ظ�روف الخاص�ة ب

وجد فيھا كمي�ة كبي�رة تالتي حوادث والالمفضية إلى وقوع ظروف لالتصدي لالقدرة على 
ت�دھور  ع�ن(بم�ا ف�ي ذل�ك الم�واد المش�عة الناتج�ة  مرف�قالفي محتجزة من المواد المشعة 

 قلب المفاعل).

األم���ان  تس���ماتص���ميم مواص���فات  لتحدي���د ظ���روف تمدي���د التص���ميمس���تخدم تُ و  -٦٥-٦
 ھ��ذه الظ��روف، أو نش��وءلمن��ع  الالزم��ة المھم��ة لألم��اناألخ��رى  المف��رداتتص��ميم ك��ل و

، البح��وث القائم��ةلمف��اعالت وبالنس��بة . إذا نش��أتللس��يطرة عليھ��ا والتخفي��ف م��ن �ثارھ��ا 
ت�دابير التخ�اذ كان�ت ھن�اك حاج�ة  إنتحديد م�ا لألمان من أجل تكميلية إعادة تقييم  ُتجرى

  .لمرفقعلى اإدخال تعديالت أو تخفيفية 

 يكف�يبم�ا  ابعي�دالحرجي�ة  ، يك�ون احتم�الدون الحرج�ةوفيما يخص المجمع�ات   -٦٦-٦
 ترتيب�اتالتص�ميم يش�مل  ،دون الحرجيةلضمان والتصميم. ف تمديد وظر أحد عتبرألن يُ 

كمي��ات مح��دودة م��ن الم��واد اس��تخدام أو وح��ده مث��ل اس��تخدام اليوراني��وم الطبيع��ي لألم��ان 
ھ�ذه م�ن أي ت�وفير  وإذا تع�ذر. مھ�د�وال وق�ودال ب�ين ثابت�ةنس�بة دام استخاالنشطارية، أو 

  .األمانعلى أساس تحليل  ذوتنفَّ  العواقبد تدابير للتخفيف من ، تحدَّ الترتيبات

 ف��يالس��تخدامھا  المص��ممةتحدي��د س��مات األم��ان  ج��رىيُ التحلي��ل ال��ذي يش��مل و  -٦٧-٦
قادرة عل�ى ال األمان سماتأو ، مفي االعتبار في ظروف تمديد التصمي المأخوذةاألحداث 

  :السماتھذه تكون و أو تخفيفھا. وقوع تلك األحداث منع

المس��تخدمة ف��ي الح��وادث  س��مات األم��انع��ن ، الح��د الممك��ن عملي��امس�تقلة، إل��ى   (أ)
 ؛كثر تواترااأل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
أو  ،ح��وادثح��االت الأو ف��ي التش��غيل  أثن��اءالبيئ��ة  إل��ىمش��عة الم��واد ال اتھ��و من��ع انبعاث�� االحتج��از ٢٥
 أنم��اطالوف��اء بھ��ا ف��ي  يل��زماألساس��ية الت��ي األم��ان وظيف��ة  وھ�� واالحتج��از]. ٨[ عل��ى تل��ك االنبعاث��اتالس��يطرة 

ق�در اإلمك�ان ف�ي بو ،محتاط لھا ف�ي التص�ميمالحوادث الفي ومنتظرة، التشغيلية ال قائعلووفي االتشغيل العادية، 
األجزاء الرئيسية ب تحيطعن طريق عدة حواجز االحتجاز عادة مھمة وتؤدَّى . المختارة ظروف تمديد التصميم

الح�اجز ھ�و المفاع�ل  مبن�ىلمفاعل البح�وث، ق�د يك�ون وبالنسبة للمفاعل النووي التي تحتوي على مواد مشعة. 
المفاع�ل ف�ي مفاع�ل ت�دريع استخدام ھياكل أخ�رى (مث�ل كتل�ة  فييمكن النظر و. تجازاالح الذي يضمنالنھائي 
بالنس�بة لمعظ�م تص�اميم وممكنا من الناحية التقني�ة.  االحتجاز حيثما يكون ذلكغالق) لتوفير اإلكامل الالبحوث 

ي المفاع�ل. ويس�مى وي�ؤق�وي  الذي يوفر االحتجاز ھو ھيكلالحاجز النھائي يكون ، ةكبيرال ةنوويال تمفاعالال
األح�داث الخارجي�ة، م�ن المفاع�ل أيض�ا  ويحم�ي االحتج�از. االحتج�از بس�اطةبأو  االحتج�از،ھذا الھيكل ھيك�ل 

  .الظروف المفضية إلى وقوع الحوادثمن اإلشعاع في األحوال التشغيلية وفي  التدريعويوفر 



 

٤٣ 

ق���ادرة عل���ى األداء، إل���ى الح���د الممك���ن عملي���ا، ف���ي الظ���روف البيئي���ة المتعلق���ة   (ب)
 حسب االقتضاء؛ب، يمالتصم تمديدظروف ب

 .أداؤھاة ومتناسبة مع الوظائف المطلوب موثوق  (ج)

ظ�روف يمك�ن أن ت�ؤدي نش�وء إمكانية  استبعاديتم عمليا بحيث يكون التصميم و  -٦٨-٦
تك��ون بحي��ث التص��ميم  ويك��ون. ٢٦إل��ى تس��رب إش��عاعي مبك��ر أو تس��رب إش��عاعي كبي��ر

ظ��روف تمدي��د  ف��ي ،ةكافي�� ھ��ابيقتطمن��اطق م��ن حي��ث أوق��ات ومح��دودة الالت��دابير الوقائي��ة 
 ھذه التدابير. التخاذ كافوقت يتاح بحيث ولحماية الجمھور، التصميم، 

 األعطالاألحداث و توليفات

 بحس�ب المس�تكملة ،ةالقطعي�األم�ان  اتوتقييم� الھندسي الرأينتائج تشير  حيثما  -٦٩-٦
البادئ�ة االفتراض�ية  م�ن األح�داثتوليف�ات ، إل�ى أن ةحتمالي�الام�ان األ اتتقييم�ب االقتضاء
توليف�ات األح�داث البادئ�ة  تعتب�ر ،مفض�ية إل�ى وق�و� ح�وادثؤدي إلى ظروف تيمكن أن 

تمدي���د  ظ���روف ض���من ت���درجأو  ،لھ���ا ف���ي التص���ميم اح���وادث محتاط���االفتراض���ية ھ���ذه 
 عواق�بق�د تك�ون بع�� األح�داث و. وقوعھ�ااحتم�ال م�دى ل يةأساس�بصفة  تبعاتصميم، ال
 اج�زء التبعي�ةھ�ذه ا�ث�ار  وتعتب�رزل�زال. وق�و� ل�ي الذي ي انحداث أخرى، مثل الفيضأل

  صلي.األ فتراضيالبادئ االحدث المن 

 سمات األمان الھندسية : ٢٣طلب تالم

المنت���ر� الت����يلية  وق��ا��الح��دوث لمن��� �ندس��ية لمفاع��ل البح��وث ت��وفَّر س��مات �م��ان 
  ثتإذا حد عواقبھالتخفيف من لو الحوادث المحتاط لھا في التصميمو

وج��ود نظ��ام ط��وارئ  لمفاع��ل البح��وث م��ن األمثل��ة عل��ى س��مات األم��ان الھندس��ية  - ٧٠- ٦
مح�ددة المتطلب�ات وال سيما نظام تھوية للطوارئ). (ال لالحتجازلتبريد قلب المفاعل ووسائل 

- ٦وم�ن  ١٣٧- ٦إل�ى  ١٢٨- ٦ م�ن في الفقرات مقررةالتكميلية  ھاوسماتھذه النظم الخاصة ب
 مث��ل ،س��مات أم��ان ھندس��ية أخ��رىوفق��ا لھ��ذه المتطلب��ات  م أيض��اوتص��م .١٦٦- ٦ل��ى إ ١٦٤

  .لالحتواء ھيكل وألإلغالق  نظام ثان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ولك�ن  اض�روريخ�ارج الموق�ع  تسرب يك�ون في�ه اتخ�اذ ت�دابير وقائي�ةاإلشعاعي المبكر ھو  التسرب ٢٦

ش�عاعي اإلتس�رب والف�ي الوق�ت المناس�ب.  ةكامل� فعالي�ةفعال�ة تل�� الت�دابير م�ن غي�ر المحتم�ل أن تك�ون يكون 
 ھ�اتطبيقمناطق من حيث أوقات و ةمحدودوالخارج الموقع تسرب تكون فيه التدابير الوقائية المتخذة كبير ھو ال

  لحماية الناس والبيئة.غير كافية 



 

٤٤ 

د تح�دَّ و م�ن خ�الل تحلي�ل األم�ان.وق�دراتھا د ضرورة سمات األمان الھندسية دَّ تحو  - ٧١- ٦
أن  إلثب�ات تحل�يالتر وفَّ وت�ھذه النظم قادرة على التص�دي لھ�ا، أن تكون  يلزمالحوادث التي 

س��مات الس��ليم للتش��غيل ل الالزم��ة والفرعي��ة األساس��يةر ال��نظم ت��وفَّ و المتطلب��ات.ب تف��يظم ال��ن
  األمان الھندسية.

ً د تحدَّ و  - ٧٢- ٦ ، بم�ا ف�ي ذل�ك م�د� ھندس�يةالم�ان األس�مة لالمختلف�ة لتش�غيل ا أنم�اط تفصيليا
ف�ي ويراع�ى  �تمت�ة.لي�دوي التخط�ي الأتمتة سمة األمان الھندسية والظ�روف الت�ي تس�تدعي 

  :ما يلي تصميم سمات األمان الھندسية

الالزم��ة وال��نظم المس��اعدة  ال��نظم الداعم��ة ف��ي ذل��ك عولي��ة(بم��ا  المكون��ات عولي��ة  (أ)
، واالس�تحاطة، يةاللس�تقاال، و)٦٠المتطل�ب ، انظ�ر سمات األمان الھندس�يةلتشغيل 

 فص��لالع نظ��م االس��تحاطة وف��ي حال��ة العط��ل، وتن��وُّ  التش��غيل الم���مونوخص��ا�� 
ل�نظم وظيفي ال�فص�ل ال، والنش�طةال�نظم عل�ى  الخامل�ةالنظم وتفضيل ، بينھا اديالم

  ؛يةستحاطالااألمان 
ح�وادث الالمفضية إلى وقوع االفتراضية  الظروفأمام  التي تصمداستخدام المواد   (ب)

  ؛ية أو التحلل اإلشعاعي)لمستويات اإلشعاعبا فيما يتعلق(مثال 
 ،(بما في ذلكالدوري  والتفتيش تبار الدورياالخو بالصيانةالترتيبات الخاصة   (ج)

) للتحقق في التصميم اادث المحتاط لھوالحمحاكاة ظروف  في عند اإلمكان،
 جاھزيةفي حالة  ھيأو  ،وظيفتھا تواصل أداءمن أن سمات األمان الھندسية 

 عند الطلب. وفعالية عوليةب ألداء وظيفتھا

  مانالمفردات المھمة لأل عولية: ٢٤طلب تالم

 تھ��ام��� أھميمت�ا����ة مر���� مفاع��� ال����و� ل المف��ردات المھم��ة لألم��ان عولي��ة ت���ون
 .لألمان

يك��ون بالوس��� ت�ھي��ل أن يض��من  بحي��ث المف��ردات المھم��ة ل�م��انتص��ميم يك��ون   -٧٣-٦
تك�ون ق�ادرة لص�يانتھا وتش�غيلھا ووشراؤھا وتركيبھ�ا وإدخالھ�ا ف�ي الخدم�ة ھذه المعدات 
 تص�ميمأس�ا� المح�ددة ف�ي  الظ�روفجمي��  أم�ام تين،عالية ك�افيوف عولية، بعلى الصمود

 .لمفرداتا

الطريق���ة �ي���ر  بطريق���ةالش���تغالھا  ،اختي���ار المع���داتعن���د  ،االعتب���ار وي���ولى  -٧٤-٦
ختي���ار العط���ى األفض���لية ف���ي عملي���ة اتُ و. الم�مون���ة�ي���ر األعط���ال نم���اط ألو ةمقص���ودال
الت�ي يس�ھِّل التص�ميم المع�دات و اھفوكش� ايمكن التنبؤ بھ� بنمط أعطال تتسملمعدات التي ل

 .إصالحھا أو استبدالھا



 

٤٥ 

البح�وث مفاع�ل تشغيل ل به المأذونالتشغيلية  اللياقةلعدم قصوى حدود وضع وت  -٧٥-٦
ق توثَّ و. األمانوظائف لموثوق الداء األضمان بغية  ،المھمة لألمانلمفردات ا خصفيما ي

  .التشغيلية والظروفحدود الفي  اللياقة التشغيليةحدود عدم 

 العطل المفرد : معيار ٢٥طلب تالم

��ي ت��ميم مفاع�ل  مدر��ةأم�ان أ�ھ�ز� ك�ل م�موع�ة العط�ل المف�رد عل�� معيار يطبق 
 .البحوث

عن��د تطبي��ق لعط��ل ا أح��د أنم��اط ةمقص��ودالطريق��ة الغي��ر  بطريق��ةالعم��ل عتب��ر يُ   -٧٦-٦
 .ننظام أما على مان أوأجھزة األمن لى مجموعة العطل المفرد عمعيار 

، ما ل�م يك�ن ق�د ت�م ف�ي خاملمكون أي عطل تالواجب ليولي التصميم االعتبار و  -٧٧-٦
 للغاي�ةھذا المكون مس�تبعد عطل تأن بمستوى عال من الثقة باإلثبات العطل المفرد تحليل 

  .فتراضيالبادئ االحدث الغير متأثرة بستظل  وأن وظيفته

كل منھا عل�ى  التي ال يمكن اختبار المعدات من مجموعات المتعددةال تعتبر الو  -٧٨-٦
  استحاطية. مجموعات حدة

احتم�ال ح�دوث أعط�ال غي�ر مكتش�فة  م�دىدرج�ة االس�تحاطة المعتم�دة  وتعكس  -٧٩-٦
لة للكشف إذا لم يك�ن األعطال المحتملة غير قاب وتعتبر يمكن أن تؤدي إلى تدھور العولية.

بالنسبة لألعطال غي�ر المكتش�فة، و يمكن كشفھا عن طريقه. ھناك اختبار أو أسلوب تفتيش
مث��ل مراقب��ة المف��ردات  أس��اليب أخ��رى ُتطب��قأو  ،أن العط��ل يح��دث ف��ي أي وق��ت ُيعتب��ر

  .٢٧فظةحتالمرجعية، وأساليب الحساب الموثوقة، واستخدام ھوامش أمان م

  المشتركذات السبب  األعطال: ٢٦طلب تالم

 األعط�ال ح�دوث �حتم�ال ا�عتب�ار الوا��بمر��ق مفاع�ل البح�وث مع�دات ت��ميم يولي 
 قتطبالتي ينبغي أن كيفية التحديد بغية ، لمفردات المھمة لألمانالمشترك ل السبب ذات
الم�اد� وا�س�ت�الل ال�و�يفي م�ن أ��ل تح�ي�ق  والف��لمفاھيم التنوع وا�س�تحاطة بھا 

  العولية الالزمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ب��ين ھ��اتين نس��بة الويعّب��ر عن��ه أحيان��ا ب مش األم��ان ھ��و الف��رق ب��ين ح��د األم��ان والح��د التش��غيلي.ھ��ا ٢٧
  .القيمتين



 

٤٦ 

يمكن أن التي سلبياته بعد النظر في ، حيثما يكون ممكنا عمليا التنوعمبدأ  عتمديُ   -٨٠-٦
  .وصيانتھا واختبارھا في تشغيل المعدات المتنوعة تعقيداتتنشأ عن 

  واستقالل ُنظم األمان: الفصل المادي ٢٧طلب تالم

مرف�� نظ�م  ف�ي أي نظ�ام م�ناالس�تحاطة أو ب�ين عناص�ر نظ�م األم�ان التداخل بين منع يُ 
واالس��تقالل ال��وظيفي  ئيوال����ل ال�ھرب��االفص��ل الم��ادي م���ل  بوس��ائلمفاع��ل البح��و� 

 حسب االقتضاء.بواستقالل االتصاالت (نقل البيانات)، 

  األعطال ي حاالتفالمأمون تصميم ال: ٢٨طلب تالم

البح�و�، بحس�ب االقتض�اء، لمفاع�ل المھم�ة لألم�ان والم�ون�ات  النظمفي تصميم ج رديُ 
 .األعطال ي حاالتفمبدأ التصميم المأمون 

ح��االت تكف��ل الس��لو� الم��أمون ف��ي ل ردات المھم��ة لألم��انالمف��ال��نظم وم تص��مَّ   -٨١-٦
أداء  داعم��ة لھ��ا ال تمن��ع أعطالھ��ا أو أعط��ال س��مةحس��� االقتض��اء، بحي��ث ب، األعط��ال

 .المنشودة األمانوظيفة 

  المفردات المھمة لألمان: تأھيل ٢٩طلب تالم

 لألم��ان المف��ردات المھم��ةأن للتحق��� م��ن  لمرف��� مفاع��ل البح��و� يبرن��ام� ت��أھيل ُينفَّ���
الظ�رو� البيئي�ة الس�ائدة،  ف�يمنھا عن�د الض�رورة، و ةقادرة على أداء المھام المقصود

مفاع��ل أ�ن��اء الص��يانة ال، م��ع �ي��الء االعتب��ار الوا���ب لظ��رو� يالتص��ميم عمرھ��ا ط��وال
 واالختبار.

 توقعھ�ا معق�ولال يك�ون م�ن ي�ةأي ظ�رو� بيئي�ة وخدمُتدرج في برنامج التأھيل   -٨٢-٦
 .محددة تشغيليةأحوال أ في يمكن أن تنشو

لمف��ردات اتأھي�ل ف�ي برن��امج ف��ي االعتب�ار  ت�خ��الت�ي تش�مل الظ�رو� البيئي��ة و  -٨٣-٦
التغيرات ف�ي الظ�رو� البيئي�ة المحيط�ة  ، في ما تشمل،البحوثفي مفاعل  المھمة لألمان

 .للمرفق الحوادث المحتاط لھا في التصميمو المنتظرةالتشغيلية  وقائعالفي المتوقعة 

التي تس�ببھا  التقادمالنظر في آثار المھمة لألمانلمفردات اتأھيل يشمل برنامج و  -٨٤-٦
الرطوب�ة أو الح�رارة) عل�� م�د�  وأالتش�عيع  وأ العوامل البيئي�ة (مث�ل ظ�رو� االھت��ا�

 المف�ردات المھم�ة لألم�ان تك�ونعن�دما و. المھم�ة لألم�انللمف�ردات  ةالمتوقع خدمةالفترة 
ھ��ا مث�ل أثناء أمان أداء وظيفة  ا منھامطلوبكون يارجية الطبيعية ولألحداث الخ خاضعة



 

٤٧ 

 الت�ي يفرض�ھا الظ�رو� ،اعملي� الممك�نق�در الب ،برنامج الت�ھي�ل يستنسخ، أو بعده الحدث
ع�ن طري�ق ختب�ار أو الإم�ا ع�ن طري�ق ا ،المف�ردات المھم�ة لألم�انعلى الحدث الطبيعي 

  مزيج من االثنين معا.عن طريق تحليل أو ال

 في الخدمةلإلدخال تصميم ال: ٣٠طلب تلما

�دخ���ال مرف���� مفاع���ل الب����و� ف���ي الخدم���ة الس���مات التص���ميمية تص���ميم اليتض���من 
مراف����  يش���مل، بم���ا ف���ي الخدم���ة المفاع���ل�دخ���ال مرف���� ة لتس���ھيل عملي���ة يالض���رور
ذات  ا�ت�الي�ةب�ل�وب المفاعل ترتيبات لتشغيل  السماتھذه تتضمن أن يجوز . والتجارب
 .ةلفمخت خصائص

التي المعدات اإلضافية  وسحبتركيب ل الترتيبؤخذ في االعتبار في التصميم ي  -٨٥-٦
���المث���ل ل�دخ���ال ف���ي الخدم���ة،  ال تل���زم إال  ،لتص���ري�وا الم���لءترتيب���ات و ،حاتمرشِّ
 واألجھزة.

المف��ردات : م���اير� واختب��ار وص��يا�ة و�ص���� واس��تبدال وتفت��ي� ورص��د ٣١طل��ب تالم
  المھمة لألمان

اختبارھ�ا و م�ايرتھ�ا ت�تملمرف�� مفاع�ل الب��و� ب�ي��  المفردات المھمة لألم�انم تصمَّ 
ھ��و مطل��وب لض��مان رص��دھا �س��بما تفتيش��ھا وو �ص����ھا أو اس��تبدالھاوص��يا�تھا و

ف��ي ال���رو� الم���دد� ���درتھا عل��� أداء و�ائفھ��ا وال�ف��ا� عل��� س���متھا ف��ي جمي��� 
 .األساس التصميمي

المالئ��م  ال��وظيفيالقي��ام باالختب��ار  بحي��ث تت��ي� م��انالمف��ردات المھم��ة لألم تص��مَّ   -٨٦-٦
بحي�ث  وترتَّ�ب، وظائفھا المتعلقة باألمان بالعولية المطلوب�ةستؤدي النظم  أن ھذهلضمان 

، حس�ب اال�تض�اء، �ب�ل إدخالھ�ا ف�ي الخدم�ة مناس�بعل�ى نح�و  يمكن اختبارھا وص�يانتھا
ً و   ألھميتھا لألمان. على فترات منتظمة بعد ذلك، وفقا

س��ھولة أداء االختب��ارات وعملي��ات ھ��ي ج��ب مراعاتھ��ا الت��ي تمھم��ة العوام��ل وال  -٨٧-٦
التفتيش، ودرجة تعبي�ر االختب�ارات وعملي�ات التفت�يش ع�ن الظ�رو� الحقيقي�ة، والحاج�ة 

�و .ء وظيف�ة األم�ان أثن�اء االختب�اراتإلى المحافظ�ة عل�ى أدا ف�ي ال�نظم الكھربائي�ة ب تركَّ
  دوائر كھربائية لالختبار الذاتي. ،ممكنا ومناسبا واإللكترونية، حيثما يكون ذلك

تفتيش�ھا  ،عن�د اال�تض�اء، بحي�ث يمك�نوُترت�ب  المفردات المھمة لألمانُتصمم و  -٨٨-٦
عل��ى نح��و لمفاع��ل ا مخط��طويك��ون . عل��ى نح��و مناس��بواختبارھ��ا وص��يانتھا واس��تبدالھا 



 

٤٨ 

ر  ال والتفت�يش والمرا�ب�ة س�تبدالاأو  ص���واإلص�يانة والختب�ار الاو لمع�ايرةاأنشطة ييسِّ
ً  ء ھذه األنش�طةأداويمكِّن من  والمع�ايير الوطني�ة والدولي�ة ذات الص�لة دون  للقواع�د وفق�ا

ت�وفير إمكاني�ة م�ن العمل�ي إذا ل�م يك�ن و. مب�رر دونات إلشعاعلموظفي التشغيل تعرض 
ني�ة إمكا األم�انف�ي تحلي�ل الحسبان ، تؤخذ في هالختبارالمكونات  أحدللوصول إلى كافية 

 .يتم كشفه فيه العطل حدوث 

المف�ردات الص�يانة واس�تبدال إمكاني�ة تس�ھيل لتص�ميم المفاع�ل  ويتم الترتيب في  -٨٩-٦
 أثناء الخدمة. يروتينالتفتيش الوكذلك تسھيل  المھمة لألمان

 لطوارئ للتصدي وا التأھبمن أجل تصميم ال: ٣٢طلب تالم

 ما يلي:مرفق مفاعل البحوث يم تصمر يوفِّ ، لطوارئالتصدي لوألغراض التأھب 

إض�اء� م�ع ، معلَّم�ة بوض�و� وبص�ور� دائم�ة، مس�الك الھ�روبعدد ��اف م�ن   (أ)
س��تخدام لال الض��رورية م��ن خ��دما� الط��وارئ المو�وق��ة وغي��ر ذل��كوتھوي��ة 

  ؛المسالكالمأمون لھذه 
جمي�ع األح�داث  ع��بالمرفق الستخدامھا في جميع أنحاء فعالة وسائل اتصال   (ب)

  .المفضية إلى وقوع الحوادثالظروف االفتراضية وفي  البادئة

د  -٩٠-٦ ّ المعل� الھ�روب س�اراتممرفق مفاعل البحوث بعدد كاف من  يزوَّ مة بوض�و� ـ
الض�رورية الموثو��ة خدمات المب�اني وغيرھا من تھوية الضاءة واإلوبصورة دائمة، مع 

 رات الھ���روبمس���اتس��توفي و .الط���وار� تف���ي ح��اال م���انأبالس��تخدام ھ���ذه التس��ھي�ت 
 قي�م�ن الحر والحماي�ة يةش�عاعاإل مناطقبتحديد ال المتعلقةذات الصلة  الوطنيةالمتطلبات 

بحس�ب ، ذات الص�لةالدولي�ة المتطلب�ات  وتراع�ي، )٩(انظر أيضا القسم  النوويواألمان 
  .االنطباق

ك�ي يتس�نى تح�ذير جمي�ع األش�خا� ر نظم إنذار ووسائل اتص�ال مناس�بة لتوفَّ و  -٩١-٦
 وي�تم .عن�د ح�دوث حال�ة ط�وار�مفاع�ل وف�ي المو��ع وإرش�ادھم الدين في مرف�ق وجالمو

الض��رورية الموثو���ة والمتنوع��ة وس��ائل االتص��ال ف��ي جمي��ع األو���ات ت��وافر أن تض��مان 
ألح�داث البادئ�ة االفتراض�ية إي��ء االعتب�ار الواج�ب ل، م�ع ٢٨مفاعلاللألمان داخل مرفق 

  .ل ھذهوسائل االتصا توافرب تخليمكن أن التي 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ھاداخل غرفة التحكم التكميلية، في حال وجود التي توجد االتصال وسيلةبما في ذلك  ٢٨



 

٤٩ 

 خراج من الخدمةاإلمن أجل تصميم ال: ٣٣المتطلب 

البح�وث تص�ميم مفاع�ل ف�ي في االعتبار يؤخذ إخراج مرفق مفاعل البحوث من الخدمة 
 .التجريبيةومرافقه 

وفي أي تع�دي�ت  التجريبيةه افقالبحوث ومرعتبار، في تصميم مفاعل الا يولى  -٩٢-٦
م�ا  ف�ي االعتب�ار ي�خ�ذ، ذل�ك. وفي تحقي�� ]١١[ عليھا، لتيسير إخراجه من الخدمةتدخل 
 :يلي

تنش��ي� الم�واد فيم�ا يتعل��� إل�ى الح��د األدن�ى م�ن ل ي�تقلي��تم البحي�ث الم�واد  انتق�اء  (أ)
 لتس�ھيلاتخ�اذ ترتيب�ات و ،النفاي�ات المش�عة والتصرف فيباإلخراج من الخدمة 

 ؛إزالة التلوث
س��حب تيس��ير  بغي��ة ،ولالوص�� ومس��الكالمرف���  مخ����ل المثل��ىص��يغة ال تحقي���  (ب)

(ع�ن بع�د  ومناولتھ�اون�ز� المكون�ات الت�ي تعرض�ت للتنش�ي�  المكونات الكبيرة
 )؛عند االقتضاء

التمھيدي��ة معالج��ة ال، أي النفاي��ات المش��عة تمھي��دا لل��تخل� منھ��ا التص��رف ف��ي  (ج)
 معالجة تلك النفاي�اتالمفاعل وإخراجه من الخدمة والناتجة عن تشغيل للنفايات 
 .ھانوخز ھاوتكييف

بتفاص��يل كامل��ة للمت�لب��ات التص��ميمية والمعلوم��ات المتعلق��ة ب��الموق�  وُيح��تفظ  -٩٣-٦
 اتمو، ورس��‘األساس��ية’ لخص��ائ� اإلش��عاعيةا، مث��ل وتعديل��ه وتص��ميمه النھ��ائي وبنائ��ه

الكواب���ل، باعتبار����ا م���تغلغ�ت واألنابي���ب و المرف���� مخ�����ب ةالمتعلق���المنفَّ���ذة المبن���ى 
  اج من الخدمة.معلومات ضرورية لإلخر

  اتمن اإلشعاعمن أجل الوقاية تصميم ال: ٣٤ المتطلب

 ومو�ف� يتع�ر� لھ�االت�ي لضمان أن الجرعات ُتتخذ في مرفق مفاعل البحوث ترتيبات 
ح�دود  دون��ا إبقاؤيتم ) والجمھور سن بالتجاربالقائمومفاعل (ال ومستخدمالتشغيل و

قي�ود الجرع�ات ذات أن ، وحقيق�هت يكون م�ن المعق�ولأدنى حد  عندو المقررة اتالجرع
 .ستؤخذ في االعتبار الصلة

 ١-٢رة ـالناس والبيئة (انظر الفق� المتمثل في حمايةوفقا لھدف األمان األساسي   -٩٤-٦
المفض��ية إل��ى وق��و� ظ��روف الو األح��وال التش��غيليةجمي��� ف��ي ) ]١[ SF-1ة ــ��ـن الوثيقـ��ـم

 ،لوقاي�ة م�ن اإلش�عاعاتاادا إلى برن�ام� خذ ترتيبات وافية في التصميم، استنتتَّ ، الحوادث
ان�ات خزَّ  لمواد المش�عة (م�ث�ً الخاص�ة ب�ااالض�مح�ل و يحوالترش� لنظم الت�دري� والتھوي�ة



 

٥٠ 

رصد اإلشعاعات والم�واد المش�عة العالق�ة ف�ي الج�و داخ�ل الخاصة بألجھزة لق)، ويالتعو
  وخارجھا.الخاضعة للرقابة منطقة ال

س�تخدمة لألغ�را� التص�ميمية م�ع ت�رك ھ�ام� ك�اف د ق�يم الجرع�ات المتحدَّ و  -٩٥-٦
م نظ��م الت��دريع والتھوي��ة والترش��يح تص��مَّ و بھ��ا.المص��ر� لض��مان ع��دم تج��اوز الح��دود 

ف��ي  ع��دم اليق��ينح��االت  تراع��ىللمفاع��ل والمراف��ق المرتبط��ة ب��ه بحي��ث  واالض��محالل
  التصميم.والحوادث المحتاط لھا في األحوال التشغيلية الممارسات التشغيلية وفي جميع 

 قل��بما الم��واد المس��تخدمة ب��القرب م��ن س��ي ، البعناي��ةالم��واد الھيكلي��ة  نتق��ىوتُ   -٩٦-٦
لح���د م���ن بغي���ة ا، )التوجي���هأنابي���ب و والش���بكاتالمفاع���ل قل���ب مث���ل ح���امالت (المفاع���ل 

الجرع���ات الت���ي يتع���ر� لھ���ا الع���املون أثن���اء التش���غيل والص���يانة واالختب���ار والتفت���ي� 
 آثار النويدات المشعة (مثل ولىتُ و األخرى. مك ألداء وظائفھج من الخدمة، وكذلواإلخرا

) ٦٠-والكوبل���ت ٢٤-والص���وديوم ،٤١-واألرغ���ون، ٣-والھي���دروجين ،١٦-النيت���روجين
ت��وفير  ف�ياالعتب�ار الواج��ب الناتج�ة ع��ن التنش�يط الني��وتروني ف�ي نظ��م عملي�ات المفاع��ل 

  دين في الموقع وخارجه.وجلمولالوقاية من اإلشعاعات 

ً و  -٩٧-٦ لخصائص�ھا اإلش�عاعية  يتضمن التصميم أي ترتيبات الزمة لفصل المواد وفقا
ن ع���امليالوغي���رھم م���ن  العم���التيس���ير مناولتھ���ا ووقاي���ة بغي���ة  ،والفيزيائي���ة والكيميائي���ة

بتحدي�د  ذل�كي�تم و .امراقب�ة الوص�ول إليھ�ع�ن طري�ق والجمھ�ور المرف�ق  الموجودين في
، المن��اطق الخاض��عة للرقاب��ةاض��عة ل�ش��راف ومن��اطق داخ��ل المرف��ق (ف��ي المن��اطق الخ

ھ���ا مخاطرلوفق���ا  تص���نف) ]٧[ GSR Part 3ال���وارد ف���ي الوثيق���ة  ٢٤ المتطل���بانظ���ر 
 بطريق�ة الس�طو�م تص�مَّ و بوض�و�. ووس�مھاالمن�اطق  ھ�ذ� تعي�ين ح�دودوي�تم  .المحتمل�ة
  .ھاإزالة تلوثتيسير من أجل  ةمالئم

ً يش���مل التص���ميم الت���دريع المطل���وب، ال و  -٩٨-٦ ألجھ���زة ل للمفاع���ل وح���د� ب���ل أيض���ا
ھ�ات الجس�يمات أنابيب حزم األش�عة أو موجِّ  والمرافق المرتبطة بالمفاعل (مثل التجريبية

أو مرافق التصوير باألشعة النيوترونية أو مرافق العالج باألسر النيوتروني البوروني)، 
والمص�ادر اإلش�عاعية ترتيبات لتركيب التدريع الالزم الم�رتبط باس�تخدام المفاع�ل  خذوتتَّ 

المخ�اطر وترتيب�ات  اتتقييم� الواج�ب�خ�ذ ف�ي االعتب�ار عل�ى النح�و تو األخرى مستقبال.
  .أجھزة التجاربغيرھا من التدريع فيما يتعلق باستخدام أنابيب حزم األشعة و

المرف�ق. تلوث وومنع انتشارھا المواد المشعة  للتحكم في إطالقترتيبات  خذوتتَّ   -٩٩-٦
األح���وال التش���غيلية اس���تخدامھا ف���ي بغي���ة يح المالئ���م م تھوي���ة م���زودة بالترش���ر نظ���ت���وفَّ و
  .المفضية إلى وقوع الحوادثالظروف و



 

٥١ 

المس��تو� ا�مث��ل للوقاي��ة وا�م��ان باتخ��اذ ترتيب��ات مناس��بة ف��ي تص��ميم  ويحقَّ��ق -١٠٠-٦
لح��د م��ن التع��رض والتل��وث م��ن جمي��ع ل التجريبي��ة ومرافق��ه أجھزت��هوالمفاع��ل  مخط��طو

والمكونات للح�د م�ن والنُّظم  للھياكلتتضمن ھذه الترتيبات التصميم المناسب و .المصادر
، ولت�وفير الت�دريع م�ن اإلش�عاعات المباش�رة التفت�ي�واالختب�ار والص�يانة التعرض أثناء 

 رص��د ومراقب��ة الوص��ول إل��ى المفاع��ل وأجھزت��ه ومرافق��هلوس��ائل الوالمش��تتة، ولت��وفير 
  .التجريبية

ف�ي لنفاي�ات المش�عة الناتج�ة ل الم��مون م�ع للتعام�ليب�ات ف�ي التص�ميم ترت خذوتتَّ   -١٠١-٦
لع�املين ا فيما يخ��مالئمة  بطريقةترتيبات إلزالة التلوث  خذوتتَّ  مفاعل البحوث.مرفق 

  ة عن أنشطة إزالة التلوث.شئالنفايات المشعة النا وللتعامل مع ،والمعدات

ة أو التش��غيل الي��دوي ف��ي من��اطق متك��ررالخاض��عة للص��يانة المع��دات توض��ع الو  -١٠٢-٦
لح���د م���ن تع���رض العم���ال وغي���رھم م���ن الع���املين بغي���ة ا ،مع���دل جرع���ة م���نخفضذات 

 .المرفقفي  اتلإلشعاع

 ل لمشغِّ األمثل لداء من أجل األتصميم ال: ٣٥ المتطلب

ف��ي م�ھجي��ة  مراع��اة ،ب��ين ا��س��ان وا�ل��ة ال�����ة ، بم��ا فيھ��اال�وام��ل البش��رية تراع���
، التجريبي�ةمراف���  يش�مل، بم�ا مرف�� م�اع�ل البح�و�تص�ميم عملي�ة ي فمرحلة مبكرة 

  .طوال عملية التصميم بأكملھامراعاتھا ستمر تو

إذا ك��ان االعتم���اد عل��ى الض���وابط  ه،أن��� ف��ي التص���ميم لض��مانعتب���ار الاي��ولى   -١٠٣-٦
قابل�ة  واإلج�راءات المرتبط�ة بھ�ااإلدارية ضروريا، تكون مراع�اة ھ�ذه الض�وابط ممكن�ة 

  .طبيقللت

ي تص�ميم ف� مبادئ ھندسة بيئة العم�لتطبيق لعتبار للعوامل البشرية والا ويولى  -١٠٤-٦
  .لغرفة التحكم ونظم المفاع

م  -١٠٥-٦ لتزويد العالقة بين اإلنسان واآللة بحيث يتم  وتصمَّ معلوم�ات ش�املة ين بالمش�غِّ
تك�ون و. اإلج�راءاتو اتق�رارتخ�اذ الال التي تلزمألوقات ل، وفقا إدارتھا من السھلولكن 

ل المعلومات الالزمة  ال ل�ب� ومبس�طة  معروض�ة بص�ورة التص�رفالتخاذ ق�رار بللمشغِّ
 :وتتيح ما يلي ،افيھ

 ظرف؛في أي  للمرفق ةالعام الحالةتقييم   (أ)



 

٥٢ 

المرتبط��ة بش��أن الب��ارامترات  المنص��وص عليھ��اح��دود الض��من  المرف��قتش��غيل   (ب)
 ؛)التشغيلية الحدود والشروط( ومعداته المرفقبنظم 

تلقائي�ا عن�د الحاج�ة  تعم�لنظ�م األم�ان  تفعيلالمتعلقة باألمان د أن إجراءات يتأك  (ج)
 عل���ى النح���و وظيفتھ���ات����دي  بھ���ذ� ا�ج���راءات وأن ال���نظم ذات الص���لةإليھ���ا 
 ود؛المقص

المنص�وص عليھ�ا والوق�ت �ج�راءات األم�ان للب�دء الي�دوي تحديد مدى الحاجة   (د)
  .دءالذي يتم فيه ھذا الب

، ا�ن�ذار وآالتوفيما يتعلق بعرض المعلومات بص�ورة مرئي�ة وعل�ى األجھ�زة   -١٠٦-٦
لنج�ا� إج�راءات  على يساعدبحيث التصميم  نيكو تح�ت ض�غوط الوق�ت المت�ا�،  المش�غِّ

لوالظروف البيئية المادية المتوقعة، والضغوط النفسية المحتملة على   .المشغِّ

يح�د م�ن آث�ار وف�ي أداء مھ�امھم، ن بالتش�غيل يمختص�ن اليالعاملالتصميم  ويدعم  -١٠٧-٦
المرف�ق  مخططلاالعتبار الواجب في عملية التصميم  ويولى. األمانأخطاء التشغيل على 

تس��ھيل ت���دخل بغي���ة  ،إج���راءات الص��يانة والتفت��ي� ھ��ا�ج��راءات، بم���ا فيلو ،والمع��دات
ح�االت ف�ي جمي��  همكونات�و هنظم�والمفاع�ل ھياك�ل  بش�أنن بالتش�غيل ين المختص�يالعامل

 .تشغيل مفاعل البحوث

 والتعديل المأمونين الستخدام لالترتيب : ٣٦ المتطلب

لمر���  ينالم�أمونوالتع�ديل الس�تخدام لترتيب�ا�  مر��� مفاع�ل البح�وثيتضمن ت��ميم 
  .مفاعل البحوث

تك��ون ف��ي  ويمك��ن أن، م��ن حي��ث التش��غيل مف��اع�ت البح��وث مرن��ة بطبيعتھ��ا  -١٠٨-٦
البح��وث ف��ي التص��ميم فيم��ا يتعل��ق باس��تخدام مف��اع�ت  وت�خ��ذ اين��ة.متب عدي��دةح��االت 

وعل��ى  ف�ي جمي��� األوق�ات.معروف��ا المفاع�ل  نس��ق أن يك�ونلض��مان احتياط�ات وتع�ديلھا 
  ألنھا: التجريبيةاعتبار خاص للمعدات  يعطى، الخصوصوجه 

  .إذا أصيبت بعطل ةمباشر بصورةيمكن أن تسبب مخاطر   (أ)
   .بأمانتشغيل المفاعل  فيبالتأثير  ةغير مباشر بصورةطر يمكن أن تسبب مخا  (ب)
العط�ل ح�دث ب�اد� بعطلھ�ا ال�ح�ق وآث�ار ھ�ذا عن  الناجمطر يمكن أن تزيد الخ  (ج)

  على تسلسل األحداث.

يمك��ن أن تك��ون ل��ه أھمي��ة كبي��رة لتجرب��ة أو ك��ل تع��ديل مقت��ر� لمفاع��ل  مويص��مَّ   -١٠٩-٦
-٧و ١٠٠-٧الفق��رتين نظ��ر ال��ى المفاع��ل ذات��ه (ل�م��ان وفق��ا للمب��اد� نفس��ھا المنطبق��ة ع



 

٥٣ 

م��ن حي��ث  متوافق��ة تمام��ا أجھ��زة التج��اربجمي��ع  تك��ون، الخص��وصوج��ه عل��� و). ١٠١
عتب�ار الا وي�ول� لوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات.ل والترتي�ب ي�ةكلالھي والس�المة المستخدمة المواد

   .قھاالمواد المشعة وتوليد الطاقة وإطال لرصيد أجھزة التجاربفي تصميم جميع 

عل���  ي��تم الحف��اظبحي��ث  أجھ��زة التج��اربم التع��ديالت لمفاع��ل البح��وث ووتص��مَّ   -١١٠-٦
م�ن أج�ل حماي�ة الجھ�از  التجريبيةألجھزة ل وقايةم نظم تصمَّ و المفاعل وتدريعه. احتجاز

ذات لتج�ارب والتع�ديالت في الخدم�ة لإلدخال برنامج رسمي لضع يوو .كليھماوالمفاعل 
 .انلألم األھمية الكبيرة

 المتوق���عباالس���تخدام المتطلب���ات المتعلق���ة االعتب���ار ف���ي التص���ميم  ف���يت�خ���ذ و  -١١١-٦
أن بحي��ث يك��ون التص��ميم و. الق��و� الكھربا�ي��ةلمفاع��ل، بم��ا ف��ي ذل��� متطلب��ات اس��تقرار ل

 الوق�ا�عمجموعة واسعة من األحداث، بما في ذل�� به لالمرتبطة  النظملمفاعل وااستجابة 
 .بتشغيله المأمونمح تسالتشغيلية المتوقعة، 

 تصميم من أجل إدارة التقادمال: ٣٧ المتطلب

د ر وت��و�َّ . مر���� مفاع��ل الب���و����ي  الم�م��ة ل�م��انللمف��ردات تص��ميمي العم��ر ال ي���دَّ
، م��ل ذات الص�لة التق�ادماالعتب�ار الواج�ب �لي�ات  إلي��ءھوامش مناسبة ��ي التص�ميم 

ض�مان ق�درة بغي�ة ، بالتقادم ر المرتبطتدھوالمكانية إل، ويالنيوترون واالھتراءالتقصف 
 ال���االت���ي  با�م��ان ال�اص��ةالض��رورية ���ا وظائفأداء عل��ى  المف��ردات الم�م��ة ل�م��ان

��ي جمي�� مرا��ل عن�د ال�اج�ة إلي��ا  المفضية إلى وقوع ال��واد�ظروف الو ةالتشغيلي
مكاني�ة إللتكنولوجي�ا المس�ت�دمة ول العمري�ة اتدورل�االعتبار ل ويولى. العمر التصميمي

 تقادم ھذه التكنولوجيا.

 االھت�راء، و�ث�ار لتق�ادم الم�اد�لاالعتبار الواجب البحوث مفاعل تصميم ويولي   -١١٢-٦
بم�ا ف�ي ذل��  ،ل فيھ�ا عل�� أح�د المكون�اتيع�وَّ الت�ي األح�وال التش�غيلية والتقادم في جميع 
  .وبعده حدث بادئ افتراضيأثناء التي تسود األحوال التشغيلية الفحص والصيانة و

 وُتس�تخدمتفتيش الم�واد واختبارھ�ا دوري�ا، برنامج إلدارة التقادم يشمل  وضعوي  -١١٣-٦
التص��ميم عل��� م��د� مالءم��ة ھ��ذا البرن��امج ف��ي اس��تعرا�  ف��ي المتحص��ل عليھ��االنت��ا�ج 

  .فترات مناسبة

عمليات الرص�د واالختب�ار وأخ�ذ العين�ات والتفت�يش لترتيبات  يتضمن التصميمو  -١١٤-٦
مرف��� تق��ادم تتض��من إدارة و كش��� �ث��ار التق��ادم وتقييمھ��ا ومنعھ��ا وتخفيفھ��ا.لة الض��روري



 

٥٤ 

وإدارة قط��ع عف��ا عليھ��ا ال���من الت��ي والمكون��ات وال��نُّظم إدارة الھياك��ل مفاع��ل البح��وث 
  الغيار.

 طويلة الغالق اإلفترات لالترتيب : ٣٨ المتطلب

ف��ق ف��ي فت��رات المر أم��انض��مان ل مرف��ق مفاع��ل البح��و�تص��ميم  ي��ولى ا�عتب��ار ف��ي
  طويلة.الغالق إلا

ف��ي فت��رات ا�غ��ال�  الت��ي تنش��أتخ��ذ ف��ي التص��ميم ترتيب��ات لتلبي��ة ا�حتياج��ات تُ   -١١٥-٦
 م�ا�ع التبري�دوالطويلة، مث�ل ا�حتياج�ات المتص�لة بالمحافظ�ة عل�ى حال�ة الوق�ود الن�ووي 

ري��ة بطوغط�اء الغ�ا�، والحاج�ة إل�ى الحف�اظ عل�ى الھياك�ل وال�نظم والمكون�ات  المھدئو
اختبار��ا وتفتيش�ھا و والمكونات ذات الص�لةوالنُّظم الھياكل صيانة والحاجة إلى مناسبة، 
ي ذ، ال��لم��واد العاكس��ةل العم��ر س��مم الني��وتروني الطوي��لتاعتب��ار خ��اص لل وي��ولى .ادوري��

  تشغيل المفاعل. إعادة فيؤثر ي يمكن أن

 أو الت�دخللألم�ان  المھم�ةلمف�ردات ا ىإل�: منع الوصول غير المص�رح ب�ه ٣٩ المتطلب
 فيھا

، بم�ا مرفق مفاع�ل البح�و� ألمانالمھمة لمفردات إلى االوصول غير المصرح به منع يُ 
 .الحاسوبية، أو التدخل فيھا برامججھزة والاألفي ذلك 

/أو المع�دات مرف�� المفاع�ل والوص�ول إل�ى لمراقب�ة التصميم ُتتخذ ترتيبات في   -١١٦-٦
ركب�ات ومَ  عم�ال يش�ملالمفاعل، بما  مستخدميوتشغيل ن بالين المختصيالعامل جانبمن 

خاص لمنع أي دخول غير مص�ر� ب�ه ل�ش�خاص والب��ا�ع  اعتبار، مع إيالء الطوارئ
المتمثل�ة ف�ي �غ�را� الر�يس�ية لوذل�� الموق�ع، الموجودة في مباني الإلى الموقع أو إلى 
خريب (انظ�ر أي��ا ال�س�م مأذون به للمواد النووية ومنع التالغير  السحبسرقة أو المنع 
٩.( 

 النظم المھمة لألمان بين  الضارة: منع التفاعالت المدمرة أو ٤٠ المتطلب

ف��ي ال�نظم المھم�ة لألم�ان ب�ين  ض�ارةم�دمرة أو تف�اعالت ح�دو� م�اني�ة إلت�ي�يم  ُيج�ر�
من��ع أي تف��اعالت وتُ ، أن ت�م��ل ب��التزامن زمل��ي يم���ن أنالت��ي ومرف��ق مفاع��ل البح��و� 

 .ضارةمدمرة أو 

 ،ل�نظم المھم�ة ل�م�ان��ارة ب�ين ام�دمرة أو تفاعالت  حدوث في تحليل احتمال  -١١٧-٦
أو  ،نظمأح�د ال�تش�غيل ل�ث�ار المحتمل�ة لولت�رابط الم�ادي وج�ه األا�عتب�ار الواج�ب يولى 



 

٥٥ 

الظ��روف البيئي��ة  عل��ى ،هفي��عط��ل ح��دوث أو  ،ةمقص��ودالطريق��ة ال�ي��ر  بطريق��ةاش��تغاله 
 عولي��ةؤثر عل��ى ت��ن أن التغي��رات ف�ي الظ��روف البيئي��ة ال خ��ر�، لض��مااأل نظمل��لالمحلي�ة 

 ود.قصعلى النحو الم وظائفھاأداء أو المكونات في النظم 

ويعم��الن  ويحتوي��ان عل��ى س��وائل مت��رابطين م��انلألنظام��ان مھم��ان  وإذا ك��ان  -١١٨-٦
درج��ة يك��ون النظام��ان كالھم��ا مص��ممين للص��مود أم��ام ، ت��ينط مختلفض��غدرجت��ي تح��ت 

ال��ذي لنظ��ام لالض��غط التص��ميمي  تج��اوز درج��ةلمن��ع ترتيب��ات  تتخ��ذ، أو الض��غط األعل��ى
  .ضغط أقلدرجة في يعمل 

 تصميم الأمان : تحليل ٤١ المتطلب

 �ط��يالتحلي�ل الأ��اليب  في�ه طب�قت ،ألمان تصميم مرف�ق م�ا��ل البح�و�تحليل  جرىيُ 
وت���دير  ت�ي��يمم��ن تم���ين لل ،ح���ب اال�ت���ا�ب، ت�ميل��يال حتم��اليالاتحلي��ل أ���اليب الو

  .المرفقأحوال في جميع األمان التحديات التي تواجه 

يتض�من تحلي�ل األم�ان اس�تجابة و ألم�ان تص�ميم مفاع�ل البح�وث.تحلي�ل  ُيج�ر�  -١١٩-٦
��أو  اخ��تاللم��ن األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية (مث��ل  لمجموع��ة المرف��ق المع��دات  لتعطُّ

لأو أخطاء  ،وأجھزة االختبار ) الت�ي يمك�ن أن والداخلي�ة خارجي�ةأو األح�داث ال ين،المش�غِّ
أيض�ا نظ�ر ا( ظروف مفضية إلى وق�وع ح�وادثتشغيلية منتظرة أو إلى  وقائعتؤدي إلى 

  :تحليالتستخدم ھذه التُ و ]).١٢[ GSR Part 4 (Rev. 1)الوثيقة 

    ؛المھمة لألمانلمفردات ل يلتصميماباعتبارھا األساس   (أ)
  للمفاعل؛ ختيار الحدود والشروط التشغيليةال  (ب)
وممارس�ات  ،ال�دوريالتفت�ي� واالختب�ار وب�رامج  ،اإلجراءات التشغيلية لوضع  (ج)

والتخط�يط  ،واقتراح�ات التع�ديالت ،والجداول الزمني�ة للص�يانة ،حفظ السجالت
  .للطوارئ

أوج�ه أن�ه ت�م إي�الء بأن الدفاع في العمق ت�م تنفي�ذه و اضماناألمان تحليل  رويوفِّ   -١٢٠-٦
  ر الكافي في التصميم.االعتبا الريبة

  يشمل نطاق تحليل األمان ما يلي:و  -١٢١-٦

  تحديد خصائص األحداث البادئة االفتراضية المالئمة؛  (أ)
  األحداث البادئة االفتراضية؛ آثاراألحداث وتقييم  سالسلتحليل   (ب)
  معايير القبول اإلشعاعية والحدود التصميمية؛بمقارنة نتائج التحليل   (ج)
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ف���ي التش���غيلية المنتظ���رة والح���وادث المحت���اط لھ���ا  وق���ائ�لل التص���ديأن  إثب���ات  (د)
جراءات إب� مقترن�ةنظ�م األم�ان م�ن تلقائي�ة ممكن ع�ن طري�ق اس�تجابة التصميم 
ل   ؛المقررة ينالمشغِّ

  وكيفية معالجتھا؛ ظروف تمديد التصميم تحديد  (ھـ)
  تعيين الحدود والشروط التشغيلية للتشغيل العادي؛  (و)
ظ��روف تمدي��د وس��مات األم��ان ل األم��ان الھندس��ية تنظ��م األم��ان وس��ماتحلي��ل   (ز)

  ؛التصميم
  االحتجاز.تحليل وسيلة   (ح)

تحلي��ل األم��ان ت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي ، بالنس��بة لك��ل ح��دث ب��اد� افتراض��يو  -١٢٢-٦
  لجوانب التالية:عن االمعلومات النوعية والكمية 

ي������ة، الظ������روف الحدِّ ظ������روف االس������تھاللية، وب������ارامترات الم������دخالت، وال  (أ)
  والمدونات المستخدمة؛، وجوانب الريبةواالفتراضات، والنماذج، 

  تسلسل األحداث وأداء نظم المفاعل؛  (ب)
  ؛المشتركذات السبب الحساسية ألنماط العطل المفرد واألعطال   (ج)
  الحساسية للعوامل البشرية؛  (د)

  تحليل الظواھر العابرة؛  (ھـ)
  ؛التلفتحديد حاالت   (و)

    فالت؛اشتقاق حدود اإل  )ز(
  اإلشعاعية. ثارتقييم اآل  )ح(

أن  االحتي�اج إل�ىم�د�  يب�يَّن، توض�� ف�ي االعتب�ارح�وادث  سلسلةبالنسبة لكل و  -١٢٣-٦
المفض�ية ظ�روف التقوم نظم األمان، وأي نظم عمليات قابلة للتشغيل، بأداء وظيفتھ�ا ف�ي 

ويمك�ن اس�تخدام  قطعي�ة.الس�اليب األتقي�يم ھ�ذه األح�داث ع�ادة ب وي�تم .إلى وقوع الحوادث
ف�ي التكميلي�ة م�دخالت  تحل�يالتھ�ذه ال ر نت�ائ�وت�وفِّ  التقنيات االحتمالية الستكمال التقييم.

  وظائفھا. وتحديدتصميم نظم األمان 

ا يتعل��ق فيم�� أجھ��زة التج��ارب، النظ��ر ف��ي عن��د االنطب��اق، األم��ان يش��مل تحلي��لو  -١٢٤-٦
  .البحوثعلى مفاعل  ھاوبآثار بجوانبھا الخاصة باألمان

 ال�تحفظاالفتراض�ات التحليلي�ة ودرج�ة و إمكانية تطبيق أس�اليب التحلي�لث وتحدَّ   -١٢٥-٦
  .كما تم تنفيذهلمرفق فيما يخص ا ،منھاتحقق يُ والبحوث المستخدمة في تصميم مفاعل 
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  محددة للتصميمالمتطلبات ال

 والھياكلالمباني 

 والھياكلمباني ال: ٤٢ المتطلب

للحف��اظ عل��ى  مرف��� مفاع��ل البح��وثم��ا� المھم��ة ألاألخ��ر�  والھياك��لالمب��اني م ُتص��مَّ 
أق��ل منخفض��ة إل��ى الموق��� وخارج��� المش��عة داخ��ل  ط�ق��اتاإلو اتمس��تويات اإلش��عاع

األح��وال بھ��ا لجمي���  المص��ر�تح�ي�ھ��ا وأق��ل م��� الح��دود  المع���ول يك��و� م���درج��ة 
ظ��روف تمدي��د ل عمل��يھ��و م��ا  وب���در ،المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميمح��وادث للو ،التش��غيلية
 .التصميم

 ،األح���وال التش���غيليةجمي���ع تناس���ب لالھياك���ل المھم���ة ل�م���ان ص���مم المب���اني وتُ   -١٢٦-٦
  .ظروف تمديد التصميم عمليھو وبقدر ما  ،المحتاط لھا في التصميمحوادث لاو

ً د حدَّ يو  -١٢٧-٦ ب تس�رب المطل�وال إحكام منعمدى  المفاعل واستخدامهأمان لتحليل  وفقا
ومتطلب�ا� نظ�ام  ،تحت�وي عل�ى م�واد مش�عةوھياك�ل أخ�رى  ألي مب�انٍ مبنى المفاع�ل أو ل

 التھوية.

   االحتجاز: وسائل ٤٣ المتطلب

 التالي�ة األم�ا�وظ�ائف ب الوف�ا� لض�ما�البح�وث لمفاعل  االحتجازترتيبات لوسائل  ُتتخذ
لتش�غيلية وف�ي ا األح�والالم�واد المش�عة ف�ي  احتج�از ‘١’: الوف�ا� بھ�ا أو المساھمة ف�ي

األح��داث الخارجي��ة م��� مفاع��ل الحماي��ة  ‘٢’، المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادثظ��روف ال
الت�دري� اإلش�عاعي ف�ي األح�وال  ‘٣’واألحداث الناجم�ة ع�� النش�اط البش�ر� والطبيعية 

 .المفضية إلى وقوع الحوادثظروف الالتشغيلية وفي 

ح�دود الع�دم تج�اوز ل��مان  )٢٥(انظ�ر الحاش�ية رق�م  االحتج�ازم وسائل تصمَّ   -١٢٨-٦
مشعة (نواتج االنشطار ونواتج التنشيط) على إ��ر وق�وع ح�ادث المواد الطالق إل مقبولةال

 .أجھ�ز� التج�اربأو  قل�ب المفاع�لمكون�ا� في الوق�ود الن�ووي أو  تلفأو  بتصدع يتعلق
 وثاألجزاء الرئيسية لمفاعل البححواجز مادية تحيط ب االحتجازتشمل وسائل  ويمكن أن

ط�الق الم�واد المش�عة �ي�ر إمن�ع لتم ھ�ذ� الح�واجز تص�مَّ و مش�عة.م�واد عل�ى التي تحتوي 
في الحوادث المحت�اط و من عواقبه إذا حدث، أو تخفف األحوال التشغيليةفي له  المخطط

وتش�مل ح�واجز  .ف�ي ظ�روف تمدي�د التص�ميم اعملي� الح�د الممك�ن، وإل�ى لھا في التصميم
تك��ون المف��ردا� أن  ويمك��ن مف��ردا� أخ��رى. إل��ى جان��ب ،ع��لمبن��ى المفا ع��اد�ً  االحتج��از
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تھوي���ة ف���ي ح���االت نظ���ام و؛ ئھ���اواحتوا جم���ع الف���وائ�أح���وا� وخزان���ات األخ���ر� 
 إط�القالح�واجز؛ ونقط�ة  مناف�ذفي المركبة عزل المع الترشيح عادة؛ وأجھزة  ،الطوارئ

  عادة في ارتفاع أعلى.تكون 

داخ��ل الض��غط  ديح��دَّ  ،عل��ى نح��و مالئ��م وظيفتھ��ا االحتج��ازوس��ائل  ولك��ي ت��ؤدي  -١٢٩-٦
 عب��رإل��ى البيئ��ة محك��وم ال�ي��ر مش��عة الم��واد الط��الق إالح��اجز ف��ي مس��تو� يح��ول دون 

س�رعة  ضغط تغّيرات األحوال الجوية (مث�لتؤخذ في الحسبان في تحديد ھذا الو .الحاجز
  الرياح والضغط الجوي).

 (مث�ل القص�و�ثار الظروف آ تؤخذ في االعتبار، االحتجازوفي تصميم وسائل   -١٣٠-٦
االنفجارات داخل الحاجز) والظروف البيئية الناتجة ع�ن الح�وادث، و يةموجات الضغطال

، األول الداخلي�ة الم�ذكورة ف�ي الت�ذييلوبما فيھا الظروف الناشئة عن األحداث الخارجي�ة 
ظروف الحرائق وما يرتبط بھا من زي�ادات ف�ي  (مثل ،ذا صلة من بينھاما يكون  حسبب

  قيم الضغط المحلي).

أكب��ر األحم��ال المحس��وبة  ،ھ��وام� مناس��بةب بحي��ث تتحم��ل، م الح��واجزص��مَّ وت  -١٣١-٦
  للضغط ودرجة الحرارة، المتوقعة في ظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم.

د  -١٣٢-٦ وا�ث��ار  المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادثالظ��روف ط��الق تح��ت مع��دل اإل ويح��دَّ
 ،الترش��يحم��د� مث��ل  ،اة ح��د اإلف��الت و�ي��ر� م��ن الب��ارامترات، م��ع مراع��المترتب��ة عليھ��ا

تح�ت ظ�روف الح�وادث  ،والض�غط ودرج�ة الح�رارة ،والظروف البيئية ،طالقاإلونقطة 
  المحتاط لھا في التصميم.

ف�ي  ةزي�ادن�ت� عن�� ذل�� أي ح�ادث يمك�ن أن ت (بم�ا ف�يح�ادث  وقوع ةفي حالو  -١٣٣-٦
من�ع بغي�ة س�مات ھندس�ية مناس�بة  جز بواس�طةالح�االتس�رب م�ن حكم في الت يتمالضغط)، 

  ة طالق المواد المشعة إلى البيئة بكميات تتجاوز الحدود المقبولإ

ئي��ة اختب��ارات األداء االبتدا للتمك��ين م��ن إج��راءالتص��ميم ترتيب��ات  وُت��در� ف��ي  -١٣٤-٦
األداء التش�غيلي لنظ�ام ن م�ن رص�د يالھ�واء وللتمك�تس�ريب والدورية للتحقق من معدالت 

  تھوية.ال

 يتض���من التص���ميمعل���ى كف���اءة المرّش���حات،  االحتج���از معتم���دا وحيثم���ا يك���ون  -١٣٥-٦
كف���اءة لج���راء اختب���ارات دوري���ة ف���ي الموق���ع إل بحس���ب م���ا يك���ون مالئم���ا، ات،ترتيب���
  حات.المرشِّ 
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م�واد األ�طي�ة  تك�ون، االحتج�ازبالنسبة للھياكل والمكونات التي تؤدي وظيفة و  -١٣٦-٦
وظ�ائ� األم�ان  عرقل�ة من لتقلو وظائفھا المتعلقة باألمانأداء بحيث تضمن  والطالءات

  األخرى في حالة تدھورھا.

ھيك�ل  يكف�لأكب�ر،  محتمل�ة مخ�اطرترتبط بھ�ا  التيمفاعالت البحوث ل وبالنسبة  -١٣٧-٦
 دون ،في الح�وادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم، مواد مشعةلطالق إأي  ن يبقىأ جازحتالا

ف��ي ظ��رو� تمدي��د التص��ميم،  ،مش��عةط��الق لم��واد إبق��ى أي ي نوأ، الح��دود المص��ر� بھ��ا
  .ةمقبولال ودحدال دون

  المرتبطة به والسماتقلب المفاعل 

 قود تصميم الو: قلب المفاعل و٤٤ المتطلب

عل���  بحي��ث تح��افظ ���اتجمَّ مالومكو���ات قل��ب مفاع��ل البح��وث وع�اص��ر الوق��ود  مُتص��مَّ 
في قلب المفاعل في السائدة لظروف ل ةمرضي بصورة وبحيث تصمدالھيكلية،  سالمتھا

  .المحتاط لھا في التصميم الحوادثالتشغيلية وفي ظروف األحوال جميع 

ع��ات تؤخ��ذ ف��ي الحس��بان  - ١٣٨- ٦ والعاكس��ات  ف��ي تص��ميم وت�ھي��ل عناص��ر الوق��ود والمجمَّ
ة كي����الھيدرولي- الحراري����ةاالعتب����ارات النيوتروني����ة و األخ����رىالمفاع����ل قل����� ومكون����ات 
  .في مجملهالتشعيع، المرتبطة بالمفاعل المتعلقة بوة والمادية والكيميائية والميكانيكي

أن ظ��رو� وح��دود التش��عيع المنش��ودة (م���ل ك�اف��ة  ��ب��ات تل��يالتح وُتج��رى  -١٣٩-٦
) مقبول��ة ول��ن اتالنيوترون�� وت��دفق ،االنش��طارات ف��ي نھاي��ة العم��ر ومجم��و� ،االنش��طار

لح��د لتقي��يم  وُيج��رى .ة�ي��ر مالئم�� بص��ورة ھ��اأو انتفاخعناص��ر الوق��ود ت��ؤدي إل��ى تش��ّوه 
التج�ار� ببيان�ات مستخلص�ة م�ن  تل�يالدعم ھذه التحوتُ  األعلى المنتظر للتشّوه المحتمل.

عتبار في تصميم عناصر الوق�ود للمتطلب�ات الا ويولى ومن الخبرة المكتسبة في التشعيع.
ش��مل إع��ادة ين ي يمك��ن أ، ال��ذالعناص��ر المش��ععة ف��ي الطوي��ل األج��لبالتص��ر� المتعلق��ة 

  معالجتھا أو تكييفھا للتخلص منھا.

فاع�ل الت�ي المقل��  أنس�اقجمي�ع  تؤخذ في االعتب�ار ف�ي تص�ميم قل�� المفاع�لو  -١٤٠-٦
 يالت�وازن النس�ق ووص�وال إل�ى المفاع�ل لقل��ل�ي األوَّ  النس�قذل��  ھ�ا، بما فيعھايمكن توقُّ 

األجھ��زة أو الم��واد  يرت����أيض��ا يؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار و .، حس��� االقتض��اءالمفاع��ل لقل���
يش��مل ذل���  ،الحرج��ةبالنس��بة للمجمع��ات دون و. لتش��عيعالخاض��عة لالمدخل��ة التجريبي��ة 

  ھوامش مبررة. ولھاحرجة دون  األنساقضمان أن كل ھذه 
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 ،وھندسة قنوات التبري�د ،والعاكسات ،عناصر الوقود أيم قلب المفاعل (صمَّ وي  -١٤١-٦
ح��دود ال أدن��ى م��نالب��ارامترات ذات الص��لة  إلبق��اء) واألج��زاء الھيكلي��ة ،وأجھ��زة التش��عيع

ترتيب�ات تخ�اذ الفي التصميم  ويولى االعتبار التشغيلية. األحوالفي جميع مسبقا، نة معيَّ ال
غي��ر النق��ل  ع��دم إمكاني��ةتص��ميم يض��من الو .وس��المته لوق��ودلالظ��روف المادي��ة لرص��د 
التص��اعدي  ال��دفعخ��الل  م��ن ،م��ثال( قل��ب المفاع��لمكون��ات الوق��ود أو عناص��ر ل المتعم��د
  التدفق). بسبب

وآلي�ات ال�تحكم ف�ي  ،قلب المفاع�ل، بم�ا ف�ي ذل�ك عناص�ر الوق�ود وُيبنىم صمَّ وي  -١٤٢-٦
 ية القص��وىح��دود التص��ميمل، بحي��ث ال يح��دث تج��اوز لأجھ��زة التج��اربو ٢٩،التفاعلي��ة

ذه ف�ي وض�ع ھ� ھ�امش مناس�ب وُي�در� .األح�وال التش�غيليةدة لجمي�ع المح�دَّ المسموح بھ�ا 
  لتفاوت المسموح به في الھندسة.حدود لھوامش لحاالت الريبة و ذلك الحدود، بما في

م  -١٤٣-٦ حال�ة ه دون ؤوإبق�ا ٣٠إغالق المفاع�ل وتبري�ده بحيث يمكنقلب المفاعل  ويصمَّ
المفض��ية إل��ى وق��وع والظ�روف  األح��وال التش��غيليةجمي��ع ف�ي الحرجي�ة م��ع ھ��امش ك��اف 

تمدي�د  ظ�روفم�ن  لظروف مخت�ارةالمفاعل النھائية لقلب حالة للتقييم  وُيجرى .الحوادث
  .التصميم

 مكن ذل�ك،ي، حيثما من خصائص األمان المتأصلة المفاعلتصميم قلب  ويستفيد  -١٤٤-٦
الناجم�ة ع�ن والح�وادث المفض�ية إل�ى وق�وع ظ�روف ال عواق�بم�ن ح�د  إل�ى أدن�ىلتقليل ل

  .العابرة والحاالت غير المستقرة الظواھر

 الحرجي�ة ع�دم إمكاني�ة بل�و� ةدون الحرج� ةع�جمَّ مالن تصميم وبناء قل�ب يضمو  -١٤٥-٦
)، إن وج��د يمص��در الني��وترونالو ،ع��اكسوالوق��ود، ال( نس��ق لقل��ب المفاع��لألي  بالنس��بة

  نعكاس.الاظروف و والتھدئةودرجات الحرارة 

 التحكم في التفاعلية : توفير ٤٥ المتطلب

 .للتحكم في التفاعليةكافية وسائل البحوث تصميم مفاعل  ريوفِّ 

 ةمالئم� بطريق�ةأن نظام التحكم في التفاعلية سيؤدي وظيفته  إثباتيتم في التصميم   -١٤٦-٦
ً  األحوال التشغيليةفي جميع   على إغالق المفاع�ل ف�ي جمي�ع تهبقدر للمفاعل، وسيحتفظ أيضا

  ، بما فيھا أعطال نظام التحكم نفسه.الحوادث المحتاط لھا في التصميم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ذل�ك قض�بان آليات التحكم في التفاعلية ھي أجھ�زة م�ن جمي�ع األن�واع لل�تحكم ف�ي التفاعلي�ة، بم�ا ف�ي  ٢٩
  أو االنعكاس. وقضبان التحكم وقضبان أو شفرات اإلغالق وأجھزة التحكم في مستوى المھدئ التنظيم

  ة.دون الحرج مجمعاتوالالحرجة  المجمعاتبعض أنواع على قد ال ينطبق شرط التبريد  ٣٠
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 بحي�ث ،أجھ�زة) ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ةأو تفاعلية سلبية كافية في جھ�از ( وتتوافر  - ١٤٧- ٦
 األح��وال التش��غيليةف��ي جمي��ع  ؤه فيھ��اوإبق��اوض��ع المفاع��ل ف��ي حال��ة دون حرجي��ة  يتس�نى

الت�ي تق�دم و التجريبي�ةمع مراعاة الترتيب�ات  ،المفضية إلى وقوع الحوادثظروف الفي و
ؤخ�ذ ف�ي يفي تصميم أجھزة ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة، و يجابية.اإلتفاعلية في الأكبر مساھمة 

رات ف�ي والتغي�، دةوتراكم الم�واد المفِس�، حرقالمعدل ، مثل وآثار التشعيعلى البِ االعتبار 
ع�ات جمَّ معل�ى بع�� الالمتطل�ب قد ال ينطبق ھ�ذا و .اتالغاز وإنتاج ،الخواص الفيزيائية

ر دون الحرجية  ؛ بيد أندون الحرجة   ).١٤٥-٦(انظر الفقرة  نسقي أل لنسبةبايبرَّ

د  -١٤٨-٦ ال�تحكم  نظ�ام يس�مح ب�ه الذيلية اإليجابية عافتللإلضافة لمعدل األقصى ال وُيحدَّ
 تحلي�لتقري�ر رة ف�ي مب�رَّ الق�يم ال مقتص�را عل�ى وُيجعلالتجربة،  في التفاعلية أو تسمح به

  التشغيلية. والظروف الحدودفي  ويوثق ،األمان

ف��ي أي حال��ة (حت��ى ف��ي  ةبقى دون حرج��تس�� ةدون الحرج�� ةجمع��مال تان��إذا كو  -١٤٩-٦
 .يةالتفاعلفي أجھزة التحكم  تلزمقد ال ف)، تفاعليةأكثر الحاالت 

 مفاعل الغالق إ نظم: ٤٦ المتطلب

األح��وال غ��الق المفاع��ل ف��ي إق���رة عل��ى و���و� ال�ح��و� ل���مان ر و���ا�ل لمفاع��ل ت��وفَّ 
حال�ة ه يمك�ن الحف�اظ عل�ى ، وأن�الح�وا��ق�و� المف��ية إل�ى وظ�رو� الالتشغيلية وفي 

  .تفاعلية قلب المفاعلأحوال ھوامش، حتى ألكثر غالق لفترة طويلة من الزمن، مع إلا

ت�وفير نظ�ام  يلزموقد  .٣١واحد على األقل تلقائيفي التصميم نظام إغالق  ُيدرج  -١٥٠-٦
  في التصميم. ذلكل االعتبار الالزمويولى خصائص المفاعل، ل تبعا، ثان إغالق مستقل

وھ���امش  عم���ل ذل���ك النظ���امفعالي���ة نظ���ام إغ���الق المفاع���ل وس���رعة  وتك���ون  -١٥١-٦
 المنص�وص عليھ�اللوق�ود  يةالتص�ميم الح�دودالشروط وب تفيبحيث المحدد له  ٣٢اإلغالق

  في تقرير تحليل األمان.

يك��ون أي عط��ل مف��رد ف��ي نظ��ام اإلغ��الق ق��ادرا عل��ى من��ع النظ��ام م��ن أداء  وال  -١٥٢-٦
  .عند الحاجة إليھاته المتعلقة باألمان فوظي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  .يمصدر النيوترونالسحب ب ةدون الحرج ةجمعمغالق" الإ"يمكن  ٣١
التفاعلية السلبية الض�رورية إلبق�اء المفاع�ل  عالوة علىفاعلية السلبية المتاحة ھامش اإلغالق ھو الت ٣٢

 المفاع�ل ن قل�بم� الذي ل�ه أعل�ى قيم�ة تفاعلي�ةالتحكم  قضيبفي حالة دون حرجية بدون حد زمني، مع إزاحة 
  تھا تفاعال.أو تغييرھا أثناء التشغيل في أكثر حاال نقلھاومع بقاء جميع التجارب التي يمكن 
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إش��ارة أيض�ا وت��وفَّر لمفاع�ل. اإلغ�الق الي��دوي الط�ارئ لق�درة عل��ى ب�دء ر ت�وفَّ و  -١٥٣-٦
يك�ون اإليق�اف ونظ�ام حماي�ة المفاع�ل. ف�ي دخل كُم�ھذه للمفاعل الطارئ يقاف اليدوي اإل

ت�وفير الق�درة عل�ى ل االعتب�ار وي�ولىمفاعل مباش�رة. الغالق إعلى  اقادرللمفاعل اليدوي 
غرفة التحكم الرئيس�ية (عل�ى س�بيل  غيرمن مواقع اإلغالق اليدوي الطارئ للمفاعل بدء 
  مفاعل أو من غرفة التحكم التكميلية).المناطق) التشغيلية للأو (منطقة المن  ،المثال

الحال�ة  عل�ىوس�ائل اإلغ�الق تكون  أنختبارات لضمان ا وُتجرىأجھزة ر توفَّ و  - ١٥٤- ٦
  .ةنالمعيَّ  المفاعل لحالة نصوص عليھاالم

ف�ي  بصورة سليمةعمل يغالق المفاعل سوف إأن نظام إثبات في التصميم  ويتم  -١٥٥-٦
ظ�روف الغالق المفاعل في إ على حافظ على قدرتهيالتشغيلية للمفاعل وساألحوال جميع 

 م نفسه.في نظام التحكالتي تحدث األعطال ، بما في ذلك المفضية إلى وقوع الحوادث

د : تصميم ٤٧ المتطلب  المتصلة به المفاعل والنظم نظم مبرِّ

د ُتصمَّ    ر التبريد الكافي لقلب المفاعل.توفبحيث  وُتبنىالبحوث مفاعل م نظم مبرِّ

عملي�ات إمكاني�ة إج�راء بحي�ث تت�ي� د المفاع�ل مب�رِّ عل�ى المحتوي�ة النظم  متصمَّ   -١٥٦-٦
ش�قوق الوتس�ريبات ح�دوث اللك�ي يتس�نى كش�ف ھ�ا وأثناء قب�ل الخدم�ةوالتفت�ي� االختبار 

مادي��ة خص��ائص لض��مان ف��ي التص��ميم  وي��ولى االعتب��ار ٣٣.ةل��المحتم التفت��توص��دوع 
  تضمن إبطاء انتشار أي خلل.

 لمن�ع إزاح�ة الغط�اء تصميم المف�اعالت المب�ردة بالم�اءاعتبار خاص في يولي و  -١٥٧-٦
  .المفاعل عن قلب

 بع�د إغ�القالرئيسي مص�مما لتبري�د قل�ب المفاع�ل بريد تالنظام  وحيثما ال يكون  -١٥٨-٦
  زاحة الحرارة المتبقية.مستقل إل نظام يوفَّر، المفاعل

 ا معادل�ة لھ�اأو نظم� ٣٤بالنسبة لنظم المفاعالت التي تستخدم الصمامات القالبةو  -١٥٩-٦
بال�دوران  لتشغيل بالتبري�د، أو لالطبيعي انبالدورإلى التبريد  القسريالتبريد لالنتقال من 
ج��زءا م��ن نظ��ام األم��ان (أو يعتب��ر س��مة أم��ان  ال��نمطفيھ��ا ھ��ذا  يك��ونوالت��ي ، الطبيع��ي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  تبريد. لنظم يحتاجت الحرجة ال عاجمعات دون الحرجة والمجممبعض ال ٣٣
لك�ي  ،دةأدن�ى م�ن قيم�ة مح�دَّ (الض�غط) عن�دما يك�ون الت�دفق  ينف�ت�ص�مام س�لبي  والصمام الق�الب ھ� ٣٤
  طبيعي في حالة فقدان التدفق القسري. دوران إيجاد يتسنى
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��ھندس��ية)،   ولتق��ديم الوظيف��ةأجھ��زة للتحق��ق م��ن أداء ر وت��وفَّ . معي��ار العط��ل المف��ردق ُيطبَّ
  المفاعل. حمايةنظام إلى إشارات 

د وإذا كان ھناك نظامان   -١٦٠-٦ ضغط مختلف ع�ن في  يعمل كل منھمامترابطان للمبرِّ
  .١١٨-٦ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة اآلخر، 

 ت��هحرارودرج��ة د المفاع��ل مب��رِّ حج��م وتتَّخ��ذ ترتيب��ات ف��ي التص��ميم لل��تحكم ف��ي   -١٦١-٦
، م��ع إي��الء االعتب��ار الواج��ب للتغي��رات للمرف��قالتش��غيلية ف��ي جمي��ع ا�ح��وال  هوض��غط

  حجمية والتسرب.ال

ال�رقم الھي�دروجيني  (مث�ل د المفاعلومراقبة خواص مبرِّ  لرصد اتترتيب وتتَّخذ  -١٦٢-٦
المنشَّ�طة ن�واتج الت�ك�ل زاحة المواد المشعة، بما فيھ�ا إلو، لية الماء)، و/أو المھدئوموصِّ 

جمع�ات دون الحرج�ة ق�د معلى الرغم م�ن أن الو .مائع التبريدالنواتج االنشطارية، عن و
على الس�وائل الموج�ودة داخ�ل ھذه الترتيبات  قتطبَّ  ،تبريد إلزالة الحرارة نظمال تتطلب 

تجن��ب لللحف��اظ عل��ى عناص��ر الوق��ود والھياك��ل وال��نظم والمكون��ات و ،المجمع��اتھ��ذه 
  المشعة. اإلطالقات

 ة،المناسب اتالترابطو، عن التسرباتكشف نظم ال(مثل  يةتصميمسمات ر توفَّ و  -١٦٣-٦
-٦م�ن الفق�رات متطلب�ات لتلبي�ة  مناس�بالوالتنوع المناسبة االستحاطة لعزل) واقدرات و

تنطبق ھ�ذه الت�دابير أيض�ا عل�ى و. حدث بادئ افتراضيكافية لكل  عوليةب ٨١-٦إلى  ٧٣
 جمعات دون الحرجة.مال

 مفاعل في حاالت الطوارئ التبريد قلب : ٤٨ المتطلب

، ح���ب االقتض��ا�، لمن��ع البح��وث ف��ي ح��االت الط��وارئمفاع��ل قل��ب تبري��د لن���ا� ر ي��وفَّ 
  .مائع التبريدفقدان يفضي إلى وقوع حادث نتيجة لالوقود ب لحقترار التي األض

أي ح�دوث عل�ى من�ع  ق�ادراً  في حاالت الطوارئقلب المفاعل تبريد يكون نظام   -١٦٤-٦
دةح�وادث ال لمجموع�ة بالنس�بة عطل كبير في الوق�ود (أي  يالتص�ميما�س�ا� ف�ي  المح�دَّ

طالق��ات الم��واد إالوق��ود و تل��ف ي��تم إبق��اءم، ، ف��ي الح��وادث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميأن��ه
قل�ب ري�د راءات خاص�ة لتبإج� اتخ�اذف�ي  وُينظ�ر ٣٥الح�دود المص�ر� بھ�ا).ضمن المشعة 
  .ظروف تمديد التصميم المختارة ةفي حالالمفاعل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
لقل���ب المفاع���ل ف���ي ح���االت  تبري���دنظ���م الحرج���ة دون ت ع���اجمع���ات الحرج���ة والمجممالال تتطل���ب  ٣٥
  .الطوارئ
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المفاعل ف�ي  تبريد قلبم نظام ُيصمَّ بالنسبة للحوادث المحتاط لھا في التصميم، و  -١٦٥-٦
  .في النظامعطل مفرد أي  حدوثفي حال  المنشودةاء وظيفته ألد الت الطوارئاح

م  -١٦٦-٦ إج�راء تفت�ي� بحيث يتيح الت الطوارئ اقلب المفاعل في حتبريد نظام  ويصمَّ
إجراء اختبارات وظيفية دورية مالئمة للتحقق من  يتسنى بحيثودوري على المكونات، 

  األداء.

  التحكمواألجھزة نظم 

  التحكم واألجھزة  نظم: توفير ٤٩ المتطلب

لرصد قيم جميع المتغيرات الرئيسية الت�� يمك�ن أن البحوث مفاعل لمرفق أجھزة ر توفَّ 
���رورية الالرئيس��ية  اتي��ةالعمليمتغي��رات الالرئيس��ية واألم��ان ت����ر عل��� أداء وظ��ائ� 

المف��ية �ل�� حال�ة المرف�ق ف�� الظ�رو� لتحدي�د و، للمفاع�ل مو��وقوال م�ناآلتشغيل لل
ف��� المرف��ق نظ��م ر ت��وفَّ ولح��وادث. ل لتص��د�بش���ن ات���اذ ال���رارات الو ،دثوق��و� الح��وا

 و�ب�ائھ��ا ���منذات الص��لة  اتي��ةالعمليللحف��اظ عل��� المتغي��رات  ومو�وق��ةمناس��بة تحك��م 
  .ةدنطاقات التشغيل المحدَّ 

د  -١٦٧-٦ كافي�ة لرص�د ب�ارامترات المفاع�ل تس�جيل  كافي�ة ووس�ائل المفاعل بأجھزة يزوَّ
المص�در الني�وتروني)  وض�عية بم�ا ف�ي ذل��لمعدات الضرورية للمفاع�ل (وحالة االمھمة 

س��تجابة اللتقي��يم  وُيج��ر�ف��ي جمي��� ح��االت المرف��ق.  المرتبط��ة ب��ه أجھ��زة التج��اربو
االعتب�ار ف�ي  ؤخ�ذيو ،حال�ة ط�وارئ عن�د ح�دوثھذه التحكم و األجھزةنظم  ة منالمتوقع

 .])٦[ GSR Part 7 الوثيقة في ترتيبات الطوارئ (انظر

د  -١٦٨-٦ ، بحس��ب االقتض��اء م مالئم��ة، يدوي��ة وأوتوماتي��ةالمفاع��ل ب��أجھزة تحّك�� وي��زوَّ
  محددة.التشغيلية النطاقات الإلبقاء البارامترات في حدود 

ت��وفير لبحس��ب االقتض��اء ترتيب��ات  تتخ��ذ ،ال��تحكمواألجھ��زة نظ��م تص��ميم  وف��ي  -١٦٩-٦
الت�ي تل�زم لظ�روف لغيل، لب�دء التش�مخصص�ة مصادر نيوتروني�ة لب�دء التش�غيل وأجھ�زة 

  بعد اإلغالق لمدة طويلة.وبدء التشغيل إلدخال في الخدمة لھذا المتطلب  وُيستوفي .فيھا

 المبك�ر البي�ان م�ن أج�ل ، بحس�ب االقتض�اء،نظم إنذار مس�موعة ومرئي�ة وتوفَّر  -١٧٠-٦
  ظروف المفاعل التشغيلية التي يمكن أن تؤثر على األمان.في تغّيرات لل

ال���تحكم وجھ���زة األنظ��م ب���ين  اتترابط��وج���ود  ةعام��� ون محظ���ورا بص��فةويك��  -١٧١-٦
 اتاالس�تثناءب وال ُيس�مح. أجھ�زة التج�اربالخاصة بالتحكم ف�ي نظم الوالمفاعل الخاصة ب
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أجھ��زة م��ن ب��ارامترات ب��ارامترات مح��ددة الخاص��ة ب��التحكم ف��ي  اتبط��ارتال تإذا كان�� إال
  لتشغيل اآلمن للمفاعل.ل ضرورية التجارب

  مفاعل ال حمايةنظام : ٥٠ بالمتطل

�� التلقا�ي��ةا����را�ا�  ����م�ن ����ل ال�ح��و� لمفاع��ل  حماي�ةلر نظ��ام وفَّ ُي� نظ��م  لالت�� تفعِّ
 .يھاوالحفاظ علحالة مأمونة األمان الالزمة لتحقيق 

 إبط�الى يكون قادرا علو، عن النظم األخرىمستقال نظام حماية المفاعل  يكون  -١٧٢-٧
  .نظام التحكمالتي يقوم بھا اإلجراءات غير المأمونة 

 األم��انتلقائي��ا إج��راءات  يس��تھليك��ون نظ��ام حماي��ة المفاع��ل ق��ادرا عل��ى أن و  -١٧٣-٧
تفعي��ل نظ��م األم��ان بغي��ة  ،لكام��ل نط��اق األح��داث البادئ��ة االفتراض��يةبالنس��بة  ،المطلوب��ة
   مأمونة. حالة لتحقيقالالزمة 

 نظام حماية المفاعل يكون حالما ،نهم نظام حماية المفاعل بطريقة تكفل أصمَّ وي  -١٧٤-٧
ل��ن وحت��ى االكتم��ال ھ��ذه السلس��لة تس�تمر س، الوقائي��ةاإلج��راءات  سلس��لةتلقائي��ا  ق�د اس��تھل

تفعيل نظام تكون ھناك ضرورة ألي إجراءات يدوية في غضون فترة زمنية قصيرة بعد 
ذاتي�ة ة المفاع�ل التي ينفذھا نظام حماي� التلقائيةھذه اإلجراءات ال تكون و .حماية المفاعل

ل إجراء متعمدالعادي أن يتخذ  لعودة إلى التشغيللويلزم ، االنتھاء   .االمشغِّ

وآلي�ات اإلغ�الق التلق�ائي  الوش�ائج تج�اوزمكاني�ة إلبعناي�ة وتبرير تقييم  وُيجرى  -١٧٥-٦
تج�اوز  ؤدي إل�ىييمكن أن  حيث أن ھذا التجاوز ،نظام حماية المفاعل التي يشتمل عليھا

لمن�� التج�اوز غي�ر في نظام حماية المفاعل وسائل مالئمة  وُتدرجاألمان.  ائفإحدى وظ
   المھمة لألمان.وآليات اإلغالق  لوشائجل المتعمد

ال يمك�ن عط�ل مف�رد أن أي  بحي�ث يض�منتصميم نظام حماي�ة المفاع�ل يكون و  -١٧٦-٦
  .التلقائيةإجراءات الحماية فقدان  أن ينتج منه

ف�ي  ويبقي�ه المفاع�ل إل�ى حال�ة مأمون�ة بحي�ث يعي�داية المفاع�ل نظام حم مَّمصوي  -١٧٧-٦
 مش�تركال س�ببال ألح�د األعط�ال ذاتحماي�ة المفاع�ل  نظم إذا خضعتحتى  مأمونةالة ح

  .يكون من المعقول حدوثه

   .الوظيفي ئهإلدا ةالدوري اتالختباربا حيسم بحيثنظام حماية المفاعل م ويصمَّ   ١٧٨-٦
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امش ب�ين نقط�ة دة م�� ت�ر� ھ�مكاني�ة تعي�ين النق�اط المح�دَّ إيم التصمفي من ضْ وتُ   -١٧٩-٦
عل�ى  بحيث يكون اإلجراء الذي يس�تھله نظ�ام حماي�ة المفاع�ل ق�ادراً  ،البدء وحدود األمان

تحدي�د  ف�يف�ي االعتب�ار  تؤخ�ذالتي العوامل  ومن التحكم في العملية قبل بلوغ حد األمان.
  ھذا الھامش ما يلي:

  دقة األجھزة؛  (أ)
  في المعايرة؛ الريبة جوانب  (ب)
  األجھزة؛ حيود  (ج)
  م.استجابة األجھزة والنظ أزمان  (د)

 ھ��و اس��تخدامه ف��ي نظ��ام حماي��ة حاس��وبيم��ن نظ��ام  وحيثم��ا يك��ون المقص��ود  -١٨٠-٦
  :١٧٦-٦ي الفقرة واردة فـالمتطلبات ال عالوة علىالمفاعل، تنطبق المتطلبات التالية 

  .ت صالحيتهثبتوبتصميم جودة ال ةوبية رفيعحاسيات برامجوأجھزة  ستخدمتُ   (أ)
 وإدخ�ال هواختب�ارعملية التط�وير بكاملھ�ا، بم�ا ف�ي ذل�� مراقب�ة التص�ميم تكون   (ب)

  .بصورة منھجية موثقة وقابلة لالستعراض ،في الخدمة النظام
وكام��ل التوثي��ق  ،منھج��يتقي��يم  ُيج��ر�، يةت�كي��د عولي��ة ال��نظم الحاس��وب م��ن أج��ل  (ج)

  .نمورديالو نمصمميالراء مستقلون عن خب عاملون وم بهيق واالستعراض،
  .ھافيأو التدخل المتعمد  ضي لعمليات النظامرَ من االنقطاع العَ  ر حمايةتوفَّ   (د)

اس�تخدامه ف�ي  المقص�ود يللنظ�ام الحاس�وب الالزم�ة العولية العالية وحيثما تكون  -١٨١-٦
ر وسائل متنوع�ة لض�مان توفَّ الثقة، بدرجة عالية من  إثباتھاال يمكن  نظام حماية المفاعل

  تنفيذ وظائف الحماية.

  الختبارل تھاوقابليالقياس والتحكم نظم  عولية: ٥١ المتطلب

البح��وث ���ي مفاع���  المھم��ة ل�م��انلمفردات الخا���ة ب��اال��تحكم واأل�ھ���� نظ��م م ت���مَّ 
 يف�ةتتنا��ب م�� وظ ةالدوري� اتالختب�ارلة يعالية وقابلتكون ذات عولية وظيفية بحيث 

  التي يتعين القيام بھا. وظائف) األمانأو (

اس��تراتيجية ش��املة تس��تخدم وس��ائل  م��ن خ��اللمس��تو� العولي��ة المطل��وب  قيحقَّ��  -١٨٢-٦
للتحليل واالختب�ار) ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن  فعاال انظام تشمل(يكمل بعضھا البعض متنوعة 
 يةالتص��ميمب��ات متطلالت�كي��د أن م��ن أج��ل  للتثب��تواس��تراتيجية  ،نظ��امالر يتط��و لمراح��
تؤخذ في الحسبان في تحليل العولي�ة الظ�روف الت�ي س�وف تس�تخدم و قد استوفيت.للنظام 
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 اتر العوام��ل البيئي��ة المحتمل��ة (مث��ل درج��ة الرطوب��ة ودرج��وتخ��زن فيھ��ا المع��دات، و�ث��ا
  مغنطيسية).لحرارة المتطرفة والمجاالت الكھرا

الختبار، بما في ذل�� الق�درة لقابلية لاتصميم مثل تقنيات قدر اإلمكان بُتستخدم و  -١٨٣-٦
التن��وع والعط��ل،  حال��ة ف��ي عل��ى الفح��� ال��ذاتي عن��د االقتض��اء، وخص��ائ� األم��ان

من��� فق��دان وظيف��ة بغي��ة  التش��غيل،وف��ي مف��اھيم  اتمكون��الوالتن��وع ف��ي تص��ميم  ،ال��وظيفي
  .األمان

  المھمة لألمانفي النظم  يةلحاسوباالمعدات : استخدام ٥٢ المتطلب

، يةمع��دات حاس��وبيعتم��د عل��ى البح��و� ف��ي مفاع��ل لألم��ان  ةمھم��الم نظ�ح��د ال��ن إذا ك��ا
 ،واختبار���ا بيةالحاس��ووالب��رام� �ھ���ة األلتط��وير مناس��بة مع��ايير وممارس��ات  وض��عت
. الحاس�وبية ب�رام�تطوير الدورة  على كامل نطاقخصوصا و ،طوال عمر النظام ذتنفَّ و
 لنظام إدارة متكامل. برمتهيخضع التطوير و

 :المھمة لألمانفي نظم األمان والنظم  يةالحاسوبلمعدات فيما يتعلق با  -١٨٤-٦

وفق�ا  ،وأفضل الممارسات بشأنھا جودةالعالية أجھزة وبرامج حاسوبية ستخدم تُ   (أ)
 .ألمانلنظام الألھمية 

تغييرات التصميم  مراقبة ھابرمتھا، بما في التطويرعملية  في تؤخذ في االعتبار  (ب)
، يالحاس��وبالنظ��ام  عم��ر، جمي��� مراح��ل دورة ف��ي الخدم��ة ھ��اوإدخال اھ��واختبار
 .قابلة للمراجعة ة، وتكونمنھجي بطريقةالعملية وتوثق 

 ،فريق الموردينعن ن فريق التصميم وعن وخبراء مستقللمعدات اتقييم  جرييُ   (ج)
 .العالية عوليتھا تأكيدبغية 

م�ن الثق�ة،  رفي��مس�تو� بمة للمع�دات الزالعالية عولية الالعندما ال يمكن إثبات   (د)
رة ـــ�ـا الفقــــ�ـ(انظ�ر أيض األم�انوظ�ائ� بالوف�اء لض�مان مختلف�ة ر وسائل توفَّ 
١٨١-٦(. 

امج م���ن الب���ر الت���ي تنش���أمش���تر� الالس���بب ذات عط���ال تؤخ���ذ ف���ي االعتب���ار األ  )ـ(ھ
 .ةالحاسوبي

 ُتحمى( هفيالمتعمد  أو التدخل لتشغيل النظام ضيرَ عَ النقطاع الا منحماية ر توفَّ   (و)
نظ��ام  ھ��ا، بم��ا فيالمھم��ة لألم��انات ش��بكالاالتص��االت ونظ��م و يةال��نظم الحاس��وب

 التھدي��دلكتروني��ة، تص��ل إل��ى إلالھجم��ات ا م��ن ي��ةكاف حماي��ة، مفاع��لحماي��ة ال
 .])١٣[ وتشمله المحتاط له في التصميم

  .ھاتبارواخ والتثبت منھاالمناسب من نظم البرامج الحاسوبية التحقق يتم   (ز)
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 التحكم غرفة : ٥٣ المتطلب

بأم�ان ف�ي �مي�ع  ھ�ايمكن تشغيل المرف�ق منغرفة تحكم البحوث مفاعل مرفق ر في توفَّ 
البح�وث مفاعل  إلبقاءاتخاذ تدابير  ھايمكن منوأو يدويا،  تلقائيااألحوال التشغيلية، إما 

ظروف المنتظرة وال تشغيليةال وقائعالبعد مأمونة حالة إلى أو إلعادته مأمونة في حالة 
  حوادث.المفضية إلى وقوع ال

 ،غرف�ة ال�تحكمفي  الموجودينر معلومات كافية لحماية تدابير مناسبة وتوفَّ  تتَّخذ  -١٨٥-٦
ظ�رو� المخاطر مثل مستويات اإلشعاع العالية الناتجة ع�ن من لفترة طويلة من الزمن، 

ق، أو الغ���ازات ي���الحر وأالم���واد المش��عة،  أو إطال����اتح��وادث، المفض��ية إل���ى و����وع ال
وس�ا�ل ب المتعلق�ةلالط�الع عل�ى المتطلب�ات  ٩١-٦ المتفجرة أو السامة. انظر أيضا الفقرة

  االتصال بين غرفة التحكم وغرفة التحكم التكميلية ومركز الطوارئ.

لغرف�ة  على ح�د س�واءالداخلية والخارجية  األحداثاھتمام خاص لتحديد  ويولى  -١٨٦-٨
ت�دابير تخ�اذ الالتص�ميم  ويرتِّ�ب، المتواص�ل ھاأن تش�كل تح�ديا لتش�غيلن ، التي يمكالتحكم
��بھ��ذه األح��داث.  �ث��ارم��ن  للتقلي��ل إل��ى الح��د األدن��ىعملي��ة  ط��رق وج��ود لالتص��ميم  ويرتِّ
 .ھاءستدعي إخالالتي تفي حالة األحداث في غرفة التحكم  للموجودينھروب 

ش�د م�ن تل�� األالمخ�اطر الطبيعي�ة  ضد ياكاف اتصميم غرفة التحكم ھامشر يوفِّ و  -١٨٧-٨
  التصميمي. لألساسالتي تم اختيارھا 

 : غرفة التحكم التكميلية ٥٤ المتطلب

مرف��ق مفاع��ل البح��وث، لتكميلي��ة تحك��م ت��وفير غرف��ة التص��ميم ا�عتب��ار ف��ي ف��ي  ي�خ��ذ
 .ن غرفة التحكم الرئيسيةعمنفصلة ومستقلة وظيفيا 

ال��تحكم التكميلي��ة (الت��ي تع��ر� أحيان��ا باس��م ف��ي غرف��ة المت��وفرة الوس��ا�ل تك��ون   -١٨٨-٦
غ��الق والتبري��د إلالر�يس��ية (ا األم��انوظ��ا�� ب للوف��اءغ��الق ع��ن بع��د) كافي��ة إلا لوح��ة

في غرفة التحكم اإلض�افية  وتتاح. طوارئة حالأي ) في المرفقحالة رصد االحتجاز وو
نطق���ة ي المرف���ق وف���ي المف��� امترات المھم���ة والظ���رو� اإلش���عاعيةمعلوم���ات ع���ن الب���ار

أن ويمك�ن  ألمان.مفردات ذات أھمية لمة لھذا الغرض النظم المصمَّ  وُتعتبر .المحيطة به
حرج�ة والمجمع�ات دون الحرج�ة. الللمجمع�ات  ضروريةال تكون غرفة التحكم التكميلية 

رفي ھذه الحالة، و على أساس تحليل شامل.القرار  يبرَّ
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 موقعالفي للطوارئ  مرافق التصدي: ٥٥ المتطلب

الموق��ع. ف��ي لط��وارئ للتص��دي ل ال���روريةف��ق امرالم�اع��ل البح��وث مرف��ق ت���من ي
 ةحال���إلدارة أداء المھ���ام المتوق����ة ي���تمكن الموظ����ون م���ن يك���ون تص���ميمھا بحي���ث و

 .البادئة الطوارئ في الظروف الناتجة عن الحوادث وكذلك األحداث

ارامترات ع���ن ب���معلوم���ات  ٣٦لط���وارئللتص���دي لذات الص���لة مراف���ق للر ت���وفَّ   -١٨٩-٦
مس�تقا� المعلوم�ات الالمفاع�ل والموق�ع، ومرف�ق والظروف اإلشعاعية في المفاعل المھمة 

اس��تھالل تحدي��د م��دى الحاج��ة إل��ى ل اس��تخدامھا بقص��د مختب��رمراف��ق الرص��د وم��ن نظ��م ال
دف��ي التقي��يم المس��تمر.  تس��تخدمت��دابير الط��وارئ، فض��ال ع��ن المعلوم��ات الت��ي  ك��ل  وي��زوَّ

غرفة التحكم وغرفة التحكم التكميلي�ة بالتصال لوسائل الطوارئ بمرفق للتصدي لحاالت 
ف��ي  الكائن�ةلط�وارئ لالتص��دي  بمنظم�ات، وك�ذل� المرف�قخ�رى ف��ي األمھم�ة المواق�ع الو

  .هالموقع وخارج

  إمدادات القوى الكھربائية

 الكھربائية إمدادات القوى : نظم ٥٦ المتطلب

ل انظم��تص��ميم مرف��ق م�اع��ل البح��وث يت���من  الكھربائي��ة الق��وى م��دادات إلعليھ��ا  ي���وَّ
ل عليھ��ا نظ��م  ت��وفير وي���ع ف��ي االعتب��ار ،ال�ادي��ة الكھربائي��ة ف��ي م��دادات الق��وى إلي���وَّ

 حاالت الطوارئ.

ل عليھ��ا الكھربائي��ة لق��وى لإم��دادات ر ت��وفَّ   -١٩٠-٦ ف��ي  األساس��يةاألم��ان وظ��ائف ليع��وَّ
 .ع الحوادثالمفضية إلى وقوظروف الوفي العادية األحوال التشغيلية 

األمان لنظم  ال تنقطعكھربائية قوى توفير إمدادات يأخذ التصميم في االعتبار و  -١٩١-٦
نظ��ام رص��د مفاع��ل ونظ��ام حماي��ة ال، مث��ل الطاق��ة م��ن الت��ي تحت��ا� إل��ى إم��دادات مس��تمر�

 .اتاإلشعاع

الق�وى الكھربائي�ة  اتإم�دادت�وفير لاألس�ا� التص�ميمي في  ،ؤخذ في االعتباروتُ   -١٩٢-٦
الت�ي  بھ�ا المرتبط�ةاألم�ان وظ�ائف وفتراض�ية البادئ�ة االح�داث األي حاالت الط�وارئ، ف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
وفيم�ا يتعل�ق بمراف�ق ]. ٦[ GSR Part 7متناولة في الوثيقة لحاالت الطوارئ  مرافق ومواقع التصدي ٣٦

البح��وث، تش��مل مراف��ق التص��دي لح��االت الط��وارئ (الت��ي تك��ون منفص��لة ع��ن غرف��ة ال��تحكم وغرف��ة ال��تحكم 
  ومركز الدعم التشغيلي، حسب االقتضاء. يتقنومركز الدعم ال التكميلية) مركز الطوارئ
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 ھ�اتوافروإم�دادات الق�وى الكھربائي�ة  ق�درةمإل�ى تحديد االحتياج�ات لوذلك ، أداؤھايتعين 
 .تھاستمراريوا سعتھاو خاللھاوالمدة التي تلزم 

 الوقاية من اإلشعاعات : نظم ٥٧ المتطلب

����  اتش��عاعلإل م����مر���د لض��مان و���ود مر���� مفاع��ل ال�ح��وث مع��دات ���� ر ت��و�َّ 
 .المفضية إلى وقوع الحوادثظروف الاألحوال التشغيلية و

  :ما يلي وقاية من اإلشعاعاتاليتضمن تصميم نظم   -١٩٣-٦

اإلش�عاعية  ةالجرع�ات م�ن أج�ل رص�د مع�دل الجرع� أجھزة ثابتة لقي�اس مع�دل  (أ)
بصفة الدخول إليھا املين المختصين بالتشغيل لعليمكن ماكن التي األالمحلية في 

تغّي�رات ف�ي مس�تويات ال أن تكون فيھا التي يمكنخرى األماكن األوفي  ةروتيني
لفت��رات  إالال��دخول إليھ��ا بس��مح يُ  ال بحي��ث ف��ي األح��وال التش��غيلية اتاإلش��عاع

مناطق أنابيب الح�زم اإلش�عاعية، والمن�اطق الت�ي  مثالمعينة محددة من الزمن (
  دون الحرجة).المرافق في موضوعة نيوترونية جد فيھا مصادر تو

المس��تويات اإلش��عاعية العام��ة ف��ي  لبي��ان أجھ��زة ثابت��ة لقي��اس مع��دل الجرع��ات  (ب)
المفض�ية والظ�روف التش�غيلية المنتظ�رة  وق�ائعف�ي الم�ن المرف�ق أماكن مناس�بة 

معلوم�ات ر األجھ�زة الثابت�ة لقي�اس مع�دل الجرع�ات ت�وفِّ و. إلى وق�و� الح�وادث
ن والع�املبحي�ث ي�تمكن المناس�ب ال�تحكم  موض�عكافية في غرف�ة ال�تحكم أو ف�ي 

واإلج�راءات التص�حيحية إذا الوقائي�ة ج�راءات اإلب�دء م�ن ن بالتشغيل والمختص
  لزم األمر.

فيھ�ا  يوج�دأجھزة رصد لقياس نشاط المواد المشعة في الجو ف�ي المن�اطق الت�ي   (ج)
أن ع يمك�ن توقُّ� م�اوحيث، اربأم�اكن التج�ي ذل�ك بم�ا ف�، ةروتيني بصفة العاملون
  تطلب اتخاذ تدابير وقائية.ي بحيثعالق في الھواء الشعاعي اإلنشاط ال يكون

في نظم معالجة مختارة مشعة نويدات لتحديد تركيزات ومختبرات معدات ثابتة   (د)
أو  ل م��خوذة م�ن مرف�ق مف�اعالت البح�وثوفي عينات غازات وس�وائ ،الموائع
، ف�ي المفض�ية إل�ى وق�و� الح�وادثوالظروف بيئة، في الحاالت التشغيلية من ال

  الوقت المناسب.
  .هوأثناء ھا إلى البيئةقبل تصريفومراقبتھا معدات ثابتة لرصد الدوافق   (ھـ)
  أجھزة لقياس تلوث األسطح بالمواد المشعة.  (و)
وم�دى  لونمنشآت ومعدات لقياس الجرعات اإلشعاعية التي يتع�ر� لھ�ا الع�ام  (ز)

  .تلوثھم
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الم�واد عن نق�ل  للكشف األخرى همداخلوبوابات المرفق إلشعاعات عند لرصد   (ح)
  .المتعمدالتلوث غير أو دون إذن المشعة 

التع�ر�  ح�االت لتقي�يمترتيب�ات  تتخ�ذ أيض�اضافة إلى الرصد داخل المرفق، باإلو  - ١٩٤- ٦
حيثم��ا يك��ون ذل��� ، للمرف��قرة ف��ي المنطق��ة المج��اواألخ��رى اإلش��عاعية  ث��ارواآل اتلإلش��عاع
  .ضروريا

 وقلب المفاعل وخزنھا  الوقودعناصر  مناولةنظم : ٥٨ المتطلب

ع الوقود الطازج والمش�عَّ  عناصر لمناولةترتيبات يتضمن تصميم مرفق مفاعل البحوث 
  .وخزنھا بطريقة مأمونة ععةشمالالجديدة و قلب المفاعلمكونات و

 خ��زن ع��دد ك��اف م��ن عناص��ر الوق��ود المس��تھل�يتض��من التص��ميم ترتيب��ات ل  -١٩٥-٦
إدارة قل�ب المفاع�ل ب�رامج تتس�ق ھ�ذ� الترتيب�ات م�ع و .ومكونات قل�ب المفاع�ل المش�ععة

  .أو استبدالھا من المرفقومكونات قلب المفاعل عناصر الوقود  سحببرامج و

 قل�ب المفاع�ل بطريق�ة م�مون�ةكل الوقود من يتضمن التصميم ترتيبات لتفريغ و  -١٩٦-٦
  .أي وقتفي 

طوي�ل خ�زن الالترت�ب عل�ى ت اآلث�ار الت�ياالنطب�اق،  عن�دراعى في التصميم، تو  -١٩٧-٦
  .المشععةومكونات قلب المفاعل ع وقود المشعَّ األمد لل

  ما يلي:بحيث تكفل خزن الو التعاملم نظم تصمو  -١٩٨-٦

 ھندس��ي م����م ترتي��ببوس��ا�ل مادي��ة كاس��تخدام  ،ھ��امش م����مبمن��ع الحرجي��ة   (أ)
  ات ثابتة؛وماصَّ 

  الدورية؛ عمليات التفتيش واالختبارإتاحة القيام ب  (ب)
  ؛تلفهأو الوقود احتمال فقدان  إلى الحد األدنى من تقليلال  (ج)
  ؛دون قصدمنع إسقاط أجسام ثقيلة على الوقود   (د)

  ؛التالفةعناصر الوقود المشتبه فيھا أو المناسب لخزن ال إتاحة  (ھـ)
  للوقاية من اإلشعاعات؛ اتخاذ ترتيبات  (و)
  لمراقبة كيمياء ونشاط وسيط الخزن؛ وسيلةتوفير   (ز)
  ؛بلوغ مستويات إجھاد غير مقبولة في عناصر الوقود منع  (ح)
  .على حدة والمجمعاتعناصر الوقود كل مفردة من وتتبُّع تحديد   (ط)
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ارة �زاح��ة الح���رب س��م�تبحي��ث الوق��ود المش���عع وخزن��ه  مناول��ةم ن���م ص��مَّ وت  -١٩٩-٦
  في الحاالت التشغيلية وفي الحوادث المحتاط لھا في التصميم. مالئمةبصورة التدريع بو

حرج��ة والمجمع��ات دون الحرج��ة المجمع��ات وم��ن غي��ر الم��رج� أن تش��مل ال  -٢٠٠-٦
المتطلبات المتعلقة عليھا قد ال تنطبق ف ولذا، ةكبير بدرجة اعمشع اوقودأو  امستنفد اوقود

 عليھ���ا تنطب���قو. م���اوخزنھ بدرج���ة كبي���رةع نفد أو الوق���ود المش���عالوق���ود المس���ت بمناول���ة
  .١٩٨-٦إلى  ١٩٥-٦من  في الفقرات المتطلبات األخرى المقررة

 النفايات المشعة  نظم: ٥٩ المتطلب

تع�ي�� ترتيب�ات لالمرتبطة ب�ه  التجريبيةمرافق المفاعل البحوث ومرفق يتضمن تصميم 
النفاي�ات المش�عة.  تولي�دم�ن �ل�� الح�د األدن�� ل لتقليلالنفايات و التصرف فياألمان في 

لحف��اظ عل��� ب�ي��ة االس��ا�لة وال�ا�ي��ة ولمعالج��ة النفاي��ات المش��عة الص��لبة نظ��م ر ت��وفَّ و
 ،تحقيق��ه معق��ولال يك��ون م��نأدن��� مس��تو�  عن��دالمش��عة ط����ات اإلكمي��ات وتركي���ات 

  التصريف.بشأن مصرح بھا الحدود الودون 

مث���ل الت���دريع ون����م  ،وس���ائل مالئم���ةلت���وفير  ص���ميمف���ي الت ي���ولى االعتب���ار  -٢٠١-٦
ر ���ذ� وت��وفَّ طالق��ات المش��عة إل��ى البيئ��ة، تع��ّرض الع��املين لإل للح��د م��ن، االض��محالل

  .االقتضاءحسب بالوسائل 

مشعة ومعالجتھا وخزنھا وإزاحتھا النفايات ال لمناولةالتصميم وسائل  ر فيوتوفَّ   -٢٠٢-٦
 تتخ�ذس�ائلة، مناولة نفايات مشعة  وحيثما ستتم .شعةوالتخلص من النفايات الم ن الموقعم

ً ع��ن كش��� لترتيب��ات ل وحيثم��ا س��تتم  .تس��ّرب النفاي��ات والس��تعادتھا، إذا ك��ان ���ذا مالئم��ا
طالق�ه وال�تحكم ن التس�رب ولمن�ع إترتيب�ات للكش�� ع� تتخ�ذغازية، مناولة نفايات مشعة 

  المشع. لإلطالقه إلى ما دون الحدود المصرح بھا في

ّ ر ن��م لمناول��ة النفاي�ات المش��عة الص�لبة أو المرك�ت�وفَّ و  ٢٠٣-٦ زة ولخزنھ��ا ف�ي الموق��ع ـ
  معقولة. لفترة زمنية

    الداعمة واالحتياطيةنظم ال

 واالحتياطية  الداعمةلنظم ا: أداء ٦٠ المتطلب

أداء يك�ون بحي�ث يض�من أن لمفاع�ل البح�وث واالحتياطي�ة  الداعم�ةالنظم تصميم  يكون
أھمي�ة م�ن  في مفاع�ل البح�وث يخدمانهذي للنظام أو المكون الما ع م متسقاالنظم ھذه 

  .ألمانل
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 ق�ادرا عل�ى، بغض النظر عن أھميت�� لألم�ان، عطل أي نظام احتياطييكون  ال  -٢٠٤-٦
ط�الق م�واد مش�عة إل�ى البيئ�ة إلمن��  مالئم�ةت�دابير  وتتخذ لخطر.لأمان المفاعل  تعريض

  مواد مشعة.يحتوي على احتياطي عطل نظام تفي حالة 

  نظم الحماية من الحريق: ٦١المتطلب 

نظ�م ال�ش�ف ��ن مرف�ق مفا��� ال�ح�وث، �م�ا ف�ي �ل�� ل قالحري�لحماي�ة م�ن ر نظم اتوفَّ 
ال��د�ان، ف��ي  م�افح��ةنظ��م و، قالحري��احت��واء وح��واج�  ،قي��الحرإطف��اء ونظ��م  قي��الحر

م���اطر  الواج��ب لنت��ا�� تحلي��� ، م��� إي���ء ا��ت���ارمفا���� ال�ح��وثمرف��ق جمي��� �نح��اء 
 .قيالحر

بة قالحريتكون نظم الحماية من   -٢٠٥-٦ في مفاع�ل البح�وث ق�ادرة عل�ى التعام�ل  المركَّ
ف��ي  قالحري��الحماي��ة م��ن نظ��ام تص��ميم يأخ��ذ و. االفتراض��ية قالحري��أح��داث بأم��ان م��� 
حرج��ة. دون ف��ي مجمع��ة حرج��ة أو مجمع��ة َعَرض��ية حرجي��ة ح��دوث إمكاني��ة االعتب��ار 
 التجارب. الناجمة عن قالحريلمخاطر  االعتبار ويولى

م تص�مَّ وتفعي�ل التلق�ائي عن�د االقتض�اء. الق�ادرة عل�ى  قالحري�تكون نظ�م إطف�اء   -٢٠٦-٦
أو اش��تغالھا عل��ى نح��و غي��ر  انفجارھ��اأن  ض��مانلھ��ا أماكن دوتح��دَّ  قالحري��إطف��اء نظ��م 

 .المفردات المھمة لألمانقدرة ب يخللن  دون قصدأو تشغيلھا  مقصود

ومعلوم��ات فوري��ة ع��ن مك��ان  اتلت��وفر إن��ذار قالحري��ظ��م الكش��ف ع��ن ُتص��مم ن  -٢٠٧-٦
 مفاعل في أي وقت.مرفق الفي  تشتعلالتي الحرائق  انتشارو

أي م�ن لحماي�ة لضرورية ال قالحري إطفاءنظم و قيالحرالكشف عن نظم  تكون  -٢٠٨-٦
دث ح�اللمقاوم�ة ���ار  امناسب مؤھلة تأھيالافتراضي بادئ حدث وقوع بعد حريق محتمل 

 فتراضي.الا البادئ

حي�م�ا م�ة للح�رارة ومقاوِ ق ل�ة للحري�معطِّ غير قابلة لالحتراق أو مواد  وُتستخدم  -٢٠٩-٦
ال س�يما ف�ي أم�اكن م��ل مرف�ق، الف�ي جمي�� أنح�اء م�ن الناحي�ة العملي�ة ذل�� ممكن�ا  يكون

 وغرف التحكم. االحتجازوسائل 

 اإلضاءة نظم : ٦٢ المتطلب

 ل�ح��وا�مفا���� ال�ح��وث مرف��ق التش��غيلية لالمن��اطق ي��� �افي��ة ف��ي جمر إض��اءة ت��وفَّ 
.المفضية إلى وقوع الحوادثظروف الالتشغيلية وفي 
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 الرفع : معدات ٦٣ المتطلب

رف�ع لمفاع�ل البح�و�� ومرف�ق ف�ي  المف�ردات المھم�ة لألم�انإن�زال ر معدات لرفع وتوفَّ 
 .المھمة لألمانمفردات لبجوار اخرى المفردات األإنزال و

 :بحيثرفع الم معدات تصمَّ   -٢١٠-٦

ب�رام� الخاص�ة با�حم�ال  يش�ملت�دابير لمن�ع رف�ع ا�حم�ال المفرط�ة، بم�ا خذ تَّ تُ   (أ)
 ؛براالتج

ألحم�ال الت�ي يمك�ن لفظة لمنع أي إسقاط غي�ر مقص�ود حتتدابير تصميم مق ُتطبَّ   (ب)
 ل(م��� اعاعيإش�� خط��راأو يمك��ن أن تس��بب  مھم��ة لألم��انمف��ردات أن ت��ؤ�ر عل��ى 

 الوقود المستنفد)؛ براميل
الت�ي يج�ري المف�ردات لمع�دات الرف�ع و المأمونةحركة البمرفق ال مخططيسمح   (ج)

 ؛تحليلھاالمأمونة التي تم نقلھا، وفقا لمسارات الحمل 
المف��ردات فيھ��ا  توج��دف��ي المن��اطق الت��ي  �س��تخداملالمخصص��ة المع��دات  تك��ون  (د)

 ؛زلزاليا ةمؤھل مھمة لألمانال
  .اھذه المعدات دوري تفتيشيمكن   (ھـ)

 نظم التھوية وتكييف الھواء نظم : ٦٤ المتطلب

مرفق مفاعل البح�و� لتبريد الھواء والتھوية و تكييف الھواء وتدفئة الھواءلنظم ر توفَّ 
 للحفاظ على الظروف البيئية المطلوبة.المرفق حسب االقتضاء في مناطق ب

الھ��واء الق��درة المناس��بة لتكيي��� بل مفاع��مرف��ق الر نظ��م لتھوي��ة المب��اني ف��ي ت��وفَّ   -٢١١-٦
 :تهوتنقي

 ؛مرفقالداخل  في الھواءلمواد المشعة المحمولة لمقبول التشتت غير المنع ل  (أ)
متوافق�ة م�ع المس�تويات الإل�ى  ف�ي الھ�واءلتقليل تركيز المواد المش�عة المحمول�ة   (ب)

 إلى المنطقة؛ العاملينضرورة وصول 
 دونمفاع��ل مرف��ق الف��ي  ف��ي الھ��واءة المحمول��ة مس��تويات الم��واد المش��ع إبق��اء  (ج)

 ؛تحقيقه يكون من المعقولمستوى إلى أدنى مصرح بھا ومنخفضة الحدود ال
لتھوي��ة ال���ر� الت��ي تحت��وي عل��ى ال���ازات الخامل��ة أو ال���ازات الض��ارة دون   (د)

 المشعة؛ الدوافقالقدرة على التحكم في إعاقة 
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م��واد ال ل��تحكم ف��ي إ�الق��اتلم الترش��ي� ونظ��الللحف��اظ عل��ى الكف��ا�ة الم�لوب��ة   )ـ(ھ
إبقائھ�ا لتص�ريف ولمصرح بھا الحدود الدون إبقائھا لبيئة وإلى امشعة الغازية ال

  .تحقيقه يكون من المعقولمستوى إلى أدنى منخفضة 

 الھواء المضغوط نظم : ٦٥ المتطلب

لألمان في  لھواء المضغوط يخدم مفردة ذات أھميةلاألساس التصميمي ألي نظام د ُيحدِّ 
  .توفيرھا يتعينمعدل تدفقه ونظافته التي و جودة الھواءمفاعل البحوث مرفق 

  أجھزة التجارب: ٦٦ المتطلب

ت�ؤثر س�لبا عل�ى أم�ان المفاع�ل ف�ي أي ال لمفاعل البحوث بحيث  أجھزة التجاربُتصمم 
ص�مم عل�ى وج�ه الخص�و�، تُ وح�وادث. الأحوال تشغيلية أو ظروف مفضية إلى وقوع 

ول إل�ى تغيي�ر غي�ر مقب� تعطل�هأو  اربالتج�جھاز بحيث ال يؤدي تشغيل  ة التجاربأجھز
ح��د م��ن ق��درة ي وأ، لمفاع��لتش��غيل نظ��ام حماي��ة اؤثر عل��ى ي��أو  ،لمفاع��لا ي��ةتفاعلف��ي 

 ؤدي إلى عواقب إشعاعية غير مقبولة.يأو  ھدد االحتجازي وأ ،التبريد

أو �ي��ر  امباش��ر با���اارت م��رتب� رباتص��ميمي لك��ل جھ��از تج��أس��ا�  يوض���  -٢١٢-٦
يؤخ��ذ ف��ي و. ل�م��انعل��ى أس��ا� أھميتھ��ا  أجھ��زة التج��اربتص��نف والمفاع��ل. بمباش��ر 

. ال�اق��ة أو إ�القھ��اإمكاني��ة تولي��د  وك��ذلك رباتج��الجھ��از ا�ش��عاعي ل الرص��يداالعتب��ار 
ح�دا� م�ن األ أجھزة التج�اربب�لض�رر ال�ذ� يلح�� ل تحليال يشملتحليل األمان،  وُيجرى

 أجھ��زة التج��اربالتفاع��ل ب��ين أيض��ا األم��ان تحلي��ل يش��مل واض��ية للمفاع��ل. فترالبادئ��ة اال
 ).١٢٤-٦ والمفاعل (انظر أيضا الفقرة

ج��ارب ف��ي �رف��ة ال��تحكم ف��ي لتالب��ارامترات المالئ��م رص��د ال ر التص��ميمي��وفِّ و  -٢١٣-٦
 .التجربةلمفاعل وأمان األمان حيثما يكون ذلك ضروريا  ،المفاعل

 ،المؤقتوخزنھا  ،ھاعمليات تفكيك أجھزة التجاربتجارب والل تصميم يسھِّ و  -٢١٤-٦
  .ھافي والتصرف النھائي
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  البحوث تمرافق مفاعال تشغيل  -٧

  األحكام التنظيمية

لالمنظمة : مسؤوليات ٦٧ المتطلب    ةالمشغِّ

لالمنظم��ة عل��� ع��اتق ت����  ع��ن  الر�يس��يةمس��ؤولية اللمرف��ق مفاع��ل البح��وث  ةالمش��غِّ
  .رفقالمتشغيل  فيألمان ا

لالمنظم��ة المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان إل��ى ُتس��ند   -١-٧ مفاع��ل مرف��ق ل ةالمش��غِّ
بطريق��ة تش��غيل الجمي��ع األنش��طة المتعلق��ة بالرئيس��ية المس��ؤولية تش��مل ھ��ذه والبح��وث. 

اإلش�راف ع�ن مسؤولية الشمل ت كما ٣٧أنشطة التجارب. فيھاغير مباشرة، بما  وأ ةمباشر
ذات الص�لة، م��ل المص�ممين والم�وردين والمص�نعين خ�رى األ الفئاتجميع على أنشطة 

، وكذلك المس�ؤولية ع�ن والقائمين بالتجاربالعمل والمقاولين  وأصحاب والقائمين بالبناء
لالمنظم�ة  جان�بالمفاعل من مرفق تشغيل  لالمنظم�ة  وت�ؤدينفس�ھا.  ةالمش�غِّ ھ�ذه  ةالمش�غِّ

  ].٤المسؤولية وفقا لنظام إدارتھا [

لمنظمة التنشئ و  -٢-٧  ي�ةر ك�ل البنت�وفِّ و ،ھيكالً إدارياً مالئماً لمفاعل البحوث ةالمشغِّ
، تنظ��يم تش��غيل المفاع��ل (إدارة المفاع��ل ويش��مل عملي��ات المفاع��ل.لاألساس��ية الض��رورية 

لالمنظم�ة  وتض�من .وم�وظفي التش�غيل ٣٨) م�دير المفاع�ل٢١انظر الحاش�ية رق�م   ةالمش�غِّ
ئف المتصلة بتشغيل مرفق مفاعل البحوث واستخدامه لجميع الوظا مالئمةاتخاذ ترتيبات 

، والوقاي�ة م�ن ال�دوري الدوري�ة والتفت�يش، واالختب�ارات م��ل الص�يانةعلى نحو مأمون، 
  اإلشعاعات، وتوكيد الجودة، وخدمات الدعم ذات الصلة.

لالمنظم��ة ض مس��ؤولية وال تف��وَّ   -٣-٧ وتق��ع عل��ى  أم��ان مفاع��ل البح��وث.ع��ن  ةالمش��غِّ
وتكون له  ،مفاعل البحوثلمأمون التشغيل الالمفاعل المسؤولية المباشرة عن مدير  عاتق

   للقيام بذلك. الالزمةالصالحيات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

يشمل التشغيل جميع األنشطة المؤداة لتحقيق الغرض الذي تم من أجله تصميم مفاعل البحوث  ٣٧
وبناؤه أو تعديله. وإلى جانب تشغيل المفاعل، يشمل ذلك ما يلي: الصيانة واالختبار والتفتيش؛ ومناولة 

إنتاج النظائر المشعة؛ وتركيب أجھزة التجارب واختبارھا  الوقود ومناولة المواد المشعة، بما يشمل
وتشغليھا؛ واستخدام الحزم النيوترونية؛ واستخدام نظم مفاعالت البحوث ألغراض البحث والتطوير 

  والتعليم والتدريب؛ وما يرتبط بذلك من أنشطة أخرى.
ُ  مدير المفاعل ھو العضو ف�ي إدارة المفاع�ل ٣٨ والس�لطة المباش�رتين ع�ن  ةليمس�ؤوالس�ِندت إلي�ه ال�ذي أ

التش��غيل الم��أمون لمفاع��ل البح��وث، وتق��وم بتعيين��ه المنظم��ة المش��غلة، وتش��مل واجبات��ه األساس��ية الوف��اء بھ��ذه 
  .المسؤولية
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لالمنظم���ة  وتق���رر  -٤-٧ مس���ؤوليات المناص���ب مھ���ام ووفق���ا لنظ���ام اإلدارة،  ،ةالمش���غِّ
المنظم��ة  تض��عوعل��ى وج��� الخص��وص،  تش��غيل المفاع��ل. المنظم��ة ع��نالرئيس��ية ف��ي 

ل لج��ان) أو لس��لطة واالتص��االت ب��ين م��دير المفاع��ل ولجن��ة (ل ا واض��حةخطوط�� ةالمش��غِّ
بنظ��ام فري��ق الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات، وأفرق��ة الص��يانة، والع��املين المختص��ين األم��ان، و
  التجارب.ب والقائمين اإلدارة،

الحص�ول  تقتض�يالت�ي  الم�وظفينمناص�ب  وفقا ل�ط�ار الق�انوني للدول�ةد تحدَّ و  -٥-٧
ال�ذ� عل�ى النح�و  م�ئم�ات�دريبا ��ذ� المناص�ب ش�ا�لو تلق�ى ي. وةش�ھاد أو على ت�رخيص

عل���ى وج���� و. )٢٢-٧إل���ى  ١٣-٧م���ن رقابي���ة (انظ���ر أيض���ا الفق���رات الھيئ���ة ال تش���ترط�
والمشرفون عل�ى النوب�ات ومش�غلو المفاع�ل حاص�لين  ٣٩يكون مدير المفاعلالخصوص، 

لظم��ة المنع��ن الھيئ��ة الرقابي��ة أو  أو ش��ھادة) ص��ادر عل��ى تص��ري� (ت��رخيص أو  ةالمش��غِّ
  سلطة مختصة أخرى.

لالمنظمة  وتقع على عاتق  -٦-٧ د أو ةالمشغِّ المس�ؤولية ، مالمص�مِّ ، بالتعاون مع الم�ورِّ
انظ�ر الفق�رة ة (����رنامج اإلدخال في الخدمة وإنج�از� بص�ورة ُمرضيبعن إعداد  الشاملة

٥١-٧(.  

لالمنظم��ة  دِع��وتُ   -٧-٧ وفق��ا لتص��ني� الھياك��ل  مواص��فات وإج��راءات ص��دروتُ  ةالمش��غِّ
تحمي���ل ص���نع وراء وتش���ا، ال س���يما ف���ي م���ا يخ���ص وال���نظم والمكون���ات ونظ���ام اإلدارة

الوق���ود ، بم��ا فيھ��ا المف���ردات المھم��ة ل�م��انواس��تخدام وتفري��� وخ��زن ونق��ل واختب��ار 
  والمواد االنشطارية األخرى الطازجة أو المشععة. المفاعل قلبومكونات 

المتعلق��ة باألم��ان  المس��ائلتق��ارير م��وجزة دوري��ة بش���ن  ةلالمش��غِّ المنظم��ة  ِع��دوتُ   -٨-٧
م ���ذ� التق��ارير إل��ى لجن��ة األم��ان وإل��ى الھيئ��ة وتق��دِّ  ،الھيئ��ة الرقابي��ة تش��ترط�م��ا  حس��بب

  .ُطلب ذلكالرقابية إذا 

لالمنظمة  وتقع على عاتق  -٩-٧   مسؤولية ضمان ما يلي: ةالمشغِّ

  .من قبل الجميع اواضح فھمافھمھا واألمان سياسات  إصدار  (أ)
  .التابعة لھاإنشاء لجنة األمان االستشارية   (ب)
للتص��ميم  وفق��االمفاع��ل  بن��اءوأن ي��تم  ب�م��ان،أن يت��ي� التص��ميم تش��غيل المفاع��ل   (ج)

  .المعتمد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

أن  يل�زملتش�غيل المفاع�ل، ولك�ن حاص�� عل�ى ت�رخيص م�دير المفاع�ل أن يكون بالضرورة  يلزمال  ٣٩
  ).٣٠-٧فقرة ال (انظر اتدريبي اأكمل برنامجيكون قد 



 

٧٨ 

، وفق��ا للمتطل��ب تحديث��هإع��داد تقري��ر واٍف ع��ن تحلي��ل األم��ان والمواظب��ة عل��ى   (د)
  .١ رقم

 وأنق��د اس��توفيت متطلب��ات التص��ميم  أنلخدم��ة عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي ا ثب��تتُ أن   (ھـ)
  .يةلالفتراضات التصميم وفقا هيمكن تشغيلالمفاعل 

  .واستعراضھا غير العاديةحداث عن األنظام لإلبالغ وضع وتنفيذ   (و)
 ،لط�وارئل، بم�ا ف�ي ذل�ك خط�ة وإج�راءات في الموق�ع لطوارئلترتيبات وضع   (ز)

  .]٦[ GSR Part 7للوثيقة والحفاظ عليھا وفقا 
ين م�ؤھلين م�وظف من قب�ل األمانتشغيل وصيانة مفاعل البحوث وفقاً لمتطلبات   (ح)

  .المعنية السلطاتمن قبل  ومعتمدين خبرة مناسبة تأھيال مناسبا ولھم
تدريب الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات تتعل�ق بالتش�غيل الم�أمون ت�دريباً   )ط(

والمواظب��ة عل��ى  ،يب، وتنفي��ذهبرن��امج للت��دريب وإع��ادة الت��در ووض��عوافي��اً، 
 ٢٨-٧الفق�رات م�ن  أيضانظر اللتحقق من فعاليته ( ادوريواستعراضه  تحديثه،

  .)٣١-٧إلى 
  .أثناء التشغيل مالئمةرافق وخدمات موموارد  إتاحة  )ي(

الت�ي  ذات األھمي�ة ل�م�ان ع�ن األح�داثمعلوم�ات الالھيئ�ة الرقابي�ة  إلى مقدَّ تأن   (ك)
األح���داث  لھ���ذهتقييم���ات  ، بم���ا ف���ي ذل���ك أيبھ���االرقابي���ة الھيئ���ة إب���الغ  يل���زم
  .جراءات التصحيحية المزمع اتخاذھاواإل

الع��املين وأفع��ال  اتجاھ��ات تك��ونأن  لض��مانتعزي��ز ثقاف��ة األم��ان ف��ي المنظم��ة   )ل(
االض���طالع الم���أمون إل���ى  ةفض���يم والمنظم���اتوردود أفع���ال جمي���ع األف���راد 

  .)٤-٤و ١-٤تين قرنظر الفا(مرفق الألنشطة خالل تشغيل با
 جي، وفق��ا ل��نھج ت��دري) وتنفي��ذه١٥نظ��ر الحاش��ية ا( نظ��ام إدارة متكام��لوض��ع   )م(

  .)١٣-٤إلى  ٧-٤ن ــالفقرات منظر ا(
نھا م�ن أداء موارد كافية لتمكيكافية وتزويدھا بصالحيات إدارة المفاعل  تخويل  )ن(

  .يةفعالب واجباتھا
دود والش��روط التش��غيلية وإلج��راءات تش��غيل مفاع��ل البح��وث وص��يانته وفق��اً للح��  )س(

  .)٦٢- ٧إلى  ٥٧- ٧ومن  ٣٤- ٧إلى  ٣٢- ٧نظر الفقرات من االتشغيل (
  .المشعة المستخدمة أو الناتجةالمواد ية ومراقبة المواد االنشطار  )ع(
الخب�رة التش�غيلية ف�ي  ع�نالمعلوم�ات  يشمل، بما بعناية الخبرة التشغيلية دراسة  )ف(

 ض�ارةاتجاھ�ات  عل�ى وج�ود دالئ�ل ة، للكشف ع�ن أيمماثلالبحوث المفاعالت 
 ض��ارةك��ي يتس��نى اتخ��اذ إج��راءات تص��حيحية قب��ل أن تنش��أ ظ��روف لألم��ان، با

  .ھذه االتجاھات تكرار منع ولكي يتسنىخطيرة 
.الرقابيةوفقا للمتطلبات ، برنامج الستبعاد األجسام الغريبةتطبيق ورصد   (ص)



 

٧٩ 

لالمنظمة : ھيكل ٦٨ المتطلب  وظائفھاو ةالمشغِّ

��ق ر ويوثَّ لالمنظم��ة ھيك��ل  ي���رَّ ووظ��ائ� الع��املين فيھ��ا  مرف��ق مفاع��ل البح��وثل ةالمش��غِّ
 .ھمومسؤولياتوأدوارھم 

وظيفي���ة، وخط���وط الس���لطة، وخط���وط المس���ؤوليات د كتاب���ة وبوض���وح الُتح���دَّ   -١٠-٧
لمفاع��ل البح��وث ف��ي جمي��ع الم���مون لتش��غيل ا فيم��ا يخ��� ،ا�تص�ال ال��داخلي والخ��ارجي

 .الحوادث مفضية إلى وقوعالظروف الل التشغيلية وفي األحوا

إذا لزم األم�ر، رقابية الھيئة للو ،للموظفين ويتاحاألمان تقرير تحليل في  ويوثَّق  -١١-٧
د والمس��ؤوليات.  تص��ريفالھيك��ل التنظيم��ي وترتيب��ات  لالمنظم��ة ھيك��ل يح��دَّ  لك��ي ةالمش��غِّ

وُتج��ر� . للتش��غيل الم���موناس��مة الحاألھمي��ة  ذاتجمي��ع األدوار تحدي��د ووص��ف يتس��نى 
لة  لھيك���ل ا إخالھ���ا عل���ى لتغيي���رات التنظيمي���ة المقت���رحلمس���بقا تحل���ي� المنظم���ة المش���غِّ

رقابي�ة الھيئ�ة المھا إل�ى وتق�دم�ان، لألالتي ق�د تك�ون ذات أھمي�ة تيبات المرتبطة به، والتر
 للموافقة عليھا.

لالمنظمة تكون و  -١٢-٧ م�ا ف�ي مفاع�ل البح�وث  دامأن يس�تض�مان مسؤولة عن  ةالمشغِّ
ھ�داف األي�تم الوف�ا� بأن ، واألم�انب متعلق�ة ودراي�ة تجاھاتاومھارات و رفامعيلزم من 

 .رفالحفاظ على المعلسياسات توضع أن لموارد البشرية، والخاصة بااألجل طويلة ال

 التشغيل ن المختصون بعاملوال: ٦٩ المتطلب

ُ ت لالمنظمة سنِد ـ ة مباش�رالمس�ؤولية الإلى م�دير المفاع�ل بحوث لمرفق مفاعل ال ةالمشغِّ
يت��ولى م��دير و .والس��لطة ال��م��ة لل�ي��ام ب���ل� مفاع��ل البح��وثلم���مون التش��غيل لا ع��ن

والت���دريب، والص���يانة، ، ع���ن �مي���� �وان���ب التش���غيل الش���املةالمفاع���ل المس���ؤولية 
 ھ���� تص��ري�يك��ون و .هتعديل��المفاع��ل وس��تخدام والتفت��ي�، واوا�ختب��ارا� الدوري��ة، 

  لمدير المفاعل. ةالرئيسي المھمةالمسؤولية 

  مدير المفاعل

����ق  -١٣-٧ لمھ����ام، والمس����ؤوليات، والخب����رات ا توثيق����ا واض����حام����دير المفاع����ل  يوثِّ
 .ھمتص���اللين المختص���ين بالتش���غيل، وخط���وط الع���امل ،ت���دريبالومتطلب���ات  ،الض���رورية

��� ا�خ���رين  الع���املينوخط���وط اتص���ال مس���ؤوليات و مھ���ام أيض���ا توثيق���ا واض���حا قوتوثَّ
الع���املين المختص���ين بال���دعم التقن���ي مث���ل دامه (المختص���ين بتش���غيل المفاع���ل أو اس���تخ

  التجارب).ب والقائمين



 

٨٠ 

لتخصص��ات ل التزوي��د ب��الموظفيند م��دير المفاع��ل الح��د األدن��� لمتطلب��ات يح��دِّ و  -١٤-٧
 جمي�ع حاالت�� التش�غيليةف�ي مفاع�ل البح�وث ل م��مونالتشغيل الالمطلوبة لضمان المختلفة 

الت�ي المھ�ام كذلك وتشمل ھذه المتطلبات عدد العاملين و .وفقا للحدود والشروط التشغيلية
د بوض�و� ف�ي ك�ل األوق�ات الش�خ�  دا�ھ�ا.ألتفويضھم  يلزم �ش�راف ذو األھلي�ة لوُيح�دَّ

د م��د� ت��وافر  .ھ��ذا اإلش��راف ع��ن يةالمس��ؤولو المباش��ر عل��� تش��غيل المفاع��ل كم��ا ُيح��دَّ
(انظ�ر أيض�ا  الح�وادث للظروف المفض�ية لوق�و� التصديليھم الذين سيكون عالموظفين 

  .])٦[ GSR Part 7ة ــــي الوثيقــــف ٢١ بـــالمتطل

لتش�غيل  المخت�ارينالم�وظفين  تزوي�د يكون مدير المفاعل مسؤوالً ع�ن ض�مانو  -١٥-٧
ض��مان لتش��غيل المفاع��ل ب�م��ان وكف��اءة، و ت��دريبوإع��ادة ت��دريب م��ا يل��زم م��ن بالمفاع��ل 

ق�در ك�اٍف م�ن الت�دريب عل��  وينفَّ�ذ الت�دريب وإع�ادة الت�دريب. مناس�ب لھ�ذاقي�يم تراء إج�
المفض�ية إل�� وق�و� ظ�روف الف�ي اتباعھا في الحاالت التش�غيلية و التي يتعيناإلجراءات 
م��ن  ٢٥والمتطل��ب  ).م��ن ھ��ذا المنش��ور ٦٢-٧إل���  ٥٧-٧نظ��ر الفق��رات م��ن ا( الح��وادث

  ].٦[ GSR Part 7العدد 

بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات  مختص�ينلنظر عن وجود عاملين مس�تقلين بصرف او  -١٦-٧
ن الع��املو وم��ن بي��نھمللع��املين المختص��ين بالتش��غيل،  ي��وفَّر)، ٢٣-٧رة ــ��ـر الفقـ��ـنظا(
مناس�ب ف�ي مج�ال ت�دريب  ،، قبل ب�دء مھ�امھمإجراء التجارببالدعم التقني و نلمختصوا

 وقاي�ة م�ن اإلش�عاعاتالمج�ال وري ف�ي ت�دريب تنش�يطي دذ وُينفَّ� .الوقاية من اإلشعاعات
 .أثناء التشغيل

تجريب�ي، المس�بقاً البرن�ام� التفص�يلي لتش�غيل مفاع�ل البح�وث واس�تخدام�  وُيعد  -١٧-٧
  موافقة مدير المفاعل.ل ويكون خاضعا

مفاع�ل يكون مدير المفاعل مسؤوالً عن جميع األنشطة المرتبطة بإدارة قلب الو  -١٨-٧
م��واد انش��طارية أخ��ر�، ويتخ��ذ الترتيب��ات ال�زم��ة لتل��ك  ل��ة أيومناول��ة الوق��ود ومناو

  األنشطة.

تشغيل مفاعل البحوث، بما في ذل�ك التج�ارب،  ادوريمدير المفاعل  ويستعرض  -١٩-٧
ويل��تم� م��دير  ويتخ��ذ اإلج��راءات التص��حيحية الم��م��ة بش���ن أي��ة مش��اكل ي��تم تحدي��دھا.

ستش��ارين الس��تعراض قض��ايا مي��دعو األم��ان أو لج��ان) أو (المفاع��ل المش��ورة م��ن لجن��ة 
، ماف���ي الخدم���ة، وتش���غيلھتج���ارب والاألم���ان المھم���ة الت���ي تنش���� ع���ن إدخ���ال المفاع���ل 

).٢٦-٧(انظر الفقرة  ھما، وتعديلاوريد ماوالتفتيش عليھ ماواختبارھ، ماوصيانتھ
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  العاملون المختصون بالتشغيل

ل  -٢٠-٧ للح�دود والش�روط التش�غيلية فق�اً ن بالتش�غيل المرف�ق وون المختص�والعامل يشغِّ
-٧إل��  ٥٧-٧وم�ن  ٣٤-٧إل��  ٣٢-٧نظ�ر الفق�رات م�ن ا( المعتم�دةإجراءات التشغيل و

تص�ميم جوان�ب المطل�وبين عل�� عدد ونوع العاملين المختص�ين بالتش�غيل  ويتوقف ).٦٢
  القدرة ودورة التشغيل واالستخدام. مثل مستوىالمفاعل، 

أو مص�ر� ل��  ل�� م�رخ�لمختص�ين بالتش�غيل م�ن الع�املين ا ف�ردتكون لك�ل و  -٢١-٧
  بتشغيل المفاعل سلطة إغالق المفاعل لدواعي األمان.

لالمنظمة  وتنشئ  -٢٢-٧  واالختبار ،برامج الصيانةفريقاً للصيانة من أجل تنفيذ  ةالمشغِّ
  .٣٩-٧و ٣٨-٧تين ما ھو مبّين في الفقر حسبب، والتفتيش الدوري

  اإلشعاعاتالعاملون المختصون بالوقاية من 

برن��امج للوقاي��ة م��ن وتنفي��ذ ُينش��� فري��ق للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات يت��ول� إع��داد   -٢٣-٧
لالمنظم�ة اإلشعاعات وإسداء النص�� إل�� إدارة المفاع�ل و بش��ن األم�ور المتعلق�ة  ةالمش�غِّ

إل��  ١٠٧-٧الفق�رات م�ن  ،٨٤المتطل�ب  ذل�� ف�يوص�ف رد يو بالوقاية من اإلشعاعات.
١١٤-٧.  

  ضافيون المختصون بالدعمالعاملون اإل

لالمنظمة  ترتب  -٢٤-٧ مث�ل  ،٤٠عاملين تقنيين إضافيينلتوفير  ،الحاجة بحسب ،ةالمشغِّ
  المفاعالت. موظفي التدريب وموظفي األمان وكيميائي

لالمنظم��ة تتخ��ذ و  -٢٥-٧ متعاق��د ع��املين  م��ن جان��بترتيب��ات لتق��ديم المس��اعدة  ةالمش��غِّ
 حسب االقتضاء.ب ،معھم

  المفاعل لجنة أمان

المش�ورة ) المعن�ي ب�م�ان المفاع�ل المفاعل (أو الفريق االستشاريلجنة أمان  تسدي  - ٢٦- ٧
وعل��� وج��� للمفاع��ل.  ينالي��ومي واالس��تخداملتش��غيل أم��ان اجوان��ب بش���ن إل��� م��دير المفاع��ل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
بي�د أن�� يل��م أداء ھ�ذه . المناص�بمنخفض�ة إل�� ھ�ذه المحتمل�ة الخط�ار ذات األمراف�ق قد ال تحتاج ال ٤٠

  .الوظائف في ھذه المرافق
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، تت���ولى لجن���ة األم���ان اس���تعراض م���د� كفاي���ة وأم���ان التج���ارب والتع���ديالت الخص���و�
  .بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذھالى مدير المفاعل توصيات م إالمقترحة، وتقدِّ 

لة  لجن��ة األم��انمش��ور� تق��دمھا أّي  وعل��ى ال��رغم م��ن  - ٢٧- ٧ (انظ��ر ف��ي المنظم��ة المش��غِّ
أي ص�الحية رف�ض أو تأجي�ل إج�راء  )٣- ٧ نظر الفق�ر�اتكون لمدير المفاعل ( )،٦المتطلب 

ھ��ذا  إحال��ة ص��الحيةك��ون لدي��� وت ن،يا غي��ر م��أمونم��ي��ر� أنھ لتع��دي أي إدخ��الأو  ةب��رتج
  .إلجراء استعراض إضافياالقتراح إلى سلطة أعلى 

  ھموتأھيل ھمتدريبإعادة والعاملين : تدريب ٧٠ المتطلب

لالمن�م��ة ت���من  األم��ان ب المت���لةالو���ا�� ي���دي أن مر���� مفاع��ل الب���و� ل ةالم����ِّ
 .من ذوي األھلية والكفاءة واللياقة المناسبة للعملن عاملو

لالمنظمة تحدد   -٢٨-٧ متطلبات التأھي�ل والكف�اء� لض�مان أن  تحديدا واضحاأن  ةالمشغِّ
. بأمان جباتھماوأداء على ن يقادراألمان بصلة متالوظائف اليؤدون الذين  يكون العاملون

 .رسمية تصريح رسمي أو رخصةالحصول على نة تشغيل معيَّ قد تتطلب أوضاع و

والتوجي���� ھم الت���دريب ت���أھيال مالئم���ا وإعط���اؤ ؤھلينم���اختي���ار م���وظفين  وي��تم  -٢٩-٧
األحوال التشغيلية وف�ي مختلف  في ةصحيح بطريقةلتمكينھم من أداء واجباتھم  ينالالزم

الوظ��ائف  وي��ؤدي، وفق��ا ل�ج��راءات المناس��بة. المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادثظ��روف ال
  .للعمل والئقون وأكفاءن تأھيال مناسبا ومؤھلن عاملوالمتعلقة باألمان 

لت�دريب الع�املين المختص�ين بالتش�غيل وإع�اد� مناس�بة ب�رام� تص�ان وتوضع و  -٣٠-٧
الوقاية  موظفيوالمفاعل،  يالنوبات، ومشغل يمدير المفاعل، ومشرف يشملتدريبھم، بما 
وغيرھم من الع�املين ف�ي مرف�� مفاع�ل  ،الصيانةبن يالمختص نيوالعامل ،من اإلشعاعات

ك�ون ي ال�ذي، الع�املينكف�اء� للتأكي�د ال�دوري ل الترتي�بالت�دريب يشمل برن�ام� و البحوث.
تنش���يطية أيض���ا التدريبي���ة الدورات تتض���من ال���ومن���تظم. ال التنش���يطيلت���دريب ل، وا�ق���مو

المص�رح مھ�امھم أداء ن ع�طويل�ة فت�رات ل غ�ابواال�ذين لع�املين إلع�اد� ت�دريب ا الترتيب
�قاف�ة  زويع�زِّ  ،للمفاع�ل تش�غيلوان�ب تدريب على أھمية األمان ف�ي جمي�ع جال دويشدِّ . بھا

  األمان.

تأھي�ل م�ن م�ن أج�ل التحق�� م�ن فعاليت�� و ،توضع إج�راءات العتم�اد الت�دريبو  -٣١-٧
الموظفين.
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 التشغيلية شروط الحدود وال: ٧١ المتطلب

لالمنظم��ة ت���من  و����ا ي��تم تش��غيل� م�ا���� ال�ح��و� أن مر���� م�ا���� ال�ح��و� ل ةالمش��غِّ
 يلية.تشغال للحدود والشروط

للمنظم��ة لتص��ريح اأس��اس ش��روط تش��غيلية ج��زءا ھام��ا م��ن الح��دود وتش��كل ال  -٣٢-٧
ل ل المرفق ضمن اليُ ومفاعل البحوث. مرفق تشغيل ب ةالمشغِّ تش�غيلية الشروط الحدود وشغَّ
تشغيلية منتظرة أو ظروف مفض�ية إل�ى  وقائعيمكن أن تؤدي إلى حاالت نشوء منع بغية 

ح�دود ض�ع الوتوھذه األح�داث ف�ي حال�ة وقوعھ�ا.  عواقب التخفيف منو ،حوادثالوقوع 
 يةالفتراض��ات التص��ميملوفق��ا  هتش��غيليج��ري المفاع��ل لض��مان أن تش��غيلية الش��روط الو

  .هترخيص لشروط، وكذلك وفقا التصميميوالقصد 

في التص�ميم النھ�ائي كم�ا  المتخذةالترتيبات تشغيلية الشروط الحدود وعكس التَ و  -٣٣-٧
ض��ع مجموع��ة م��ن الح��دود والش��روط التش��غيلية تووري��ر تحلي��ل األم��ان. ف��ي تق مبين��ة يھ��

دات ، بم��ا ف��ي ذل��ك ح��دود لألم��انالمھم��ة لألم��ان لتش��غيل ا وأوض��اع نظ��م األم��ان ومح��دِّ
داري�ة، وتح�ال اإلمتطلب�ات الوالص�يانة و واالختب�ار اإلش�رافومتطلب�ات  ي�ةحدِّ ال المأمون

ح���دود جمي���ع ال وُت���دعمب���دء التش���غيل.  قب���ل إل���ى الھيئ���ة الرقابي���ة الستعراض���ھا وتقييمھ���ا
  سبب اعتمادھا.لأو تحليل  خطيبيان بتشغيلية الشروط الو

روتُ  مناسبا، تعريفاالحدود والشروط التشغيلية تعريف  ويتم  -٣٤-٧  دعموُت� ،بوضوح قرَّ
مدى قابليت�ه وحد وشرط تشغيلي ھدف كل الواضح لتحديد الب مثالعلى نحو مالئم (وذلك 

وي�تم اختي�ار الح�دود  س�تند إلي�ه).ين واألس�اس ال�ذي المع�يَّ  اته، أي ح�دهللتطبي�ق ومواص�ف
أو الجوان�ب  ،عل�ى أس�اس تحلي�ل األم�ان، أو تص�ميم المفاع�لوقيمھ�ا والشروط التشغيلية 

 تحلي��ل األم��انتقري��ر م��ع  اتس��اقا يمك��ن إثبات��هتك��ون متس��قة و، عملي��اتال بتنفي��ذالمتعلق��ة 
 الت�ي تفرض�ھا الت�رخي�ش�روط م�ع  ، ومتوافقةفاعلالحالة الراھنة للم وتعكس، المحدَّث

  رقابية.الھيئة ال

  حدود األمان

م�ن  تحم�يم�ان م�ن أج�ل حماي�ة س�المة الح�واجز المادي�ة الت�ي أللتوضع ح�دود   -٣٥-٧
 الح�دود بم�ا يتع�دى لھ�ذه الم�وادالتع�ر�  أو الخ�ار� ع�ن الس�يطرةمشعة المواد الطالق إ

  الرقابية. 

  نظم األمان داتمحدِّ 

 .تجاوز حدود األمان يتمال  بحيثنظم األمان  داتمحدِّ تعيَّن   -٣٦-٧
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  الشروط الحدية للتشغيل المأمون

وج�ود ھ�وامش مقبول�ة ب�ين ق�يم لض�مان ش�روط حدي�ة للتش�غيل الم��مون وضع ت  -٣٧-٧
دات العاديةالتشغيل   ح�دودالم��مون لتش�غيل لوتش�مل الش�روط الحدي�ة  نظ�م األم�ان. ومحدِّ

مع��دات الت��ي لللياق��ة التش��غيلية لبالح��د األدن��ى  ةتعلق��الممتطلب��ات الوب��ارامترات التش��غيل، 
الت�ي يتع��ين  المق�ررةوا�ج�راءات  ،للت�وي��د ب�الموظفين مس�تويات ال�دنيااليمك�ن تش�غيلھا و

 نظام األمان. داتمحدِّ العاملين المختصين بالتشغيل اتخاذھا للمحافظة على  على

  يشالتفتو الدوري واالختبارالصيانة متطلبات 

 ين،واالختبار والصيانة الدوري ،التفتيشعمليات متطلبات لتواتر ونطاق  وضعت  -٣٨-٧
م�ن أج�ل  ،المفردات المھمة ل�م�انوعمليات معايرة جميع  ،لتشغيلل الصالحيةفحوص و

  .لتقرير تحليل األمانضمان االمتثال 

ص��يفا تووالتفت��يش ال��دور� واالختب��ار  وا�ش��را�تتض��من متطلب��ات الص��يانة و  -٣٩-٧
د  ح��االت الحي��ودلويض��ع مع��ايير  ،أداء األنش��طةت��واتر  يق��ررو، ھ��انطباقاو ھاأھ��داف يح��دِّ

م�ن حي�� األنش�طة التوص�ي� ت�واتر  يق�ررمن أجل توفير المرون�ة التش�غيلية، ومقبولة. ال
الت��ي ت�جي��ل الح��االت ر وتب��رَّ تج��او��.  ال يج��و�أقص��ى بح��د  ،الفواص��ل ال�مني��ةمتوس��ط 

�م��ان عن��د لت��دابير وتوض��ع لموافق��ة، ل وُتخض��ع ،فاص��ل ال�من��يللتج��او� الح��د األقص��ى ت
  الضرورة.

  المتطلبات اإلدارية

 المتعلق��ةتش��مل الح��دود والش��روط التش��غيلية المتطلب��ات أو الض��وابط ا�داري��ة   -٤٠-٧
التش�غيل الم��مون للمفاع�ل، ب الخاص�ة الر�يس�يةلمناصب لمسؤوليات المي وبالھيكل التنظي

الع���املين ف���ي المرف���ق وإع���ادة ت���دريبھم، وإج���راءات وت���دريب  والت�وي���د ب���الموظفين،
الت والتق��ارير، وا�ج��راءات س��جل، والتع��ديالت، والتج��ارب، واوالمراجع��ةاالس��تعرا� 

  لحدود والشروط التشغيلية.ل مخالفة بعد وقوعالمطلوب اتخاذھا 

  حاالت اإلخالل بالحدود والشروط التشغيلية

حيود تشغيل المفاعل عن واح�د أو أكث�ر م�ن حالة تَّخذ إجراءات تصحيحية في تُ   -٤١-٧
 الحدود والشروط التشغيلية.

رو  -٤٢-٧ التش�غيل ف�ي �ض�ون فت�رة �مني�ة مس�مو� بھ�ا  وموظف� يتخذھاإجراءات  تقرَّ
تحقيق�ا إدارة المفاع�ل  ج�ر�وتُ  الحدية للتشغيل الم��مون. األوضاعحد أل إذا حدثت مخالفة
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ُ وت .ااإلج��راءات المالئم��ة لمن��ع ت�رارھ�� وتتخ��ذ ھ��ا،وعواقبالمخالف��ة س��بب  بش��أن ر ـَ خط��ـ
  .الوقت المناسبالھيئة الرقابية في 

 حال��ةح��دود األم��ان، ي��تم إغ��ال� المفاع��ل واإلبق��اء علي��ه ف��ي تج��او� ف��ي حال��ة و  -٤٣-٧
وف�ي ھ�ذ� الظ�رو�، . المتض�ررة المف�ردات المھم�ة لألم�ان عل�ىتفتيش  جرىويُ  ،ةمأمون
لالمنظم��ة  وتتح��رىلف��ور، إخط��ار الھيئ��ة الرقابي��ة عل��ى ا ي��تم م ق��دَّ يو ،الس��بب ع��ن ةالمش��غِّ

  المفاعل.تشغيل تقرير إلى الھيئة الرقابية لتقييم الحالة قبل إعادة 

 باألمان  صلةمتاألنشطة ال: أداء ٧٢ المتطلب

لالمن�م��ة تض��من  نش��طة ذات الص��لة األمرا�ب��ة وتحلي��ل مرف��� مفا���ل البح��وث ل ةالمش���ِّ
ن إلش�عا� الم��يِّ ا���ار بالمخ�اطر المرتبط�ة  إبقاء ضمانل من أج بصورة مالئمةباألمان 
 .تحقيقه ن المعقولميكون مستوى إلى أدنى منخفضة الضارة 

 م��ن حي��ثغي��ر الروتيني��ة الروتيني��ة واألنش��طة التش��غيلية جمي��ع لتقي��يم  ُيج��رى  -٤٤-٧
م مس��توى التقي��ي ويتوق���ا����ار الض��ارة ل�ش��عاع الم���ين. بالمخ��اطر المحتمل��ة المرتبط��ة 

 .مانلألأھمية  من لمھمةما لعلى  والمراقبة

 ،معتم�دة م�توب�ة إلجراءاتوفقا  المھمة لألمانجميع األنشطة االضطالع ب ويتم  -٤٥-٧
ھ�وامش  وُت�ف�لتش�غيلية. الشروط الحدود وضمن ال هلضمان أن مفاعل البحوث يتم تشغيل

تش�غيل نظ�م تجن�ب بغي�ة  المق�ررة،دات نظ�م األم�ان مقبولة بين قيم التشغيل العادية ومح�دِّ 
  ).٣٧-٧رة ــــر الفقـــ(انظ مستصوبغير تواتر باألمان 

ھن�ا� حاج�ة  تإذا �ان�و. ين��افي وتبريراستعراض أي تجارب دون  ُتجرىال و  -٤٦-٧
 ُيج��رىإج��راءات التش��غيل الحالي��ة، ال تش��مله أو اختب��ار  روتين��يغي��ر تش��غيل إلج��راء 

وطني�ة أو ال لل�وائحلموافق�ة وفق�ا ل ض�عخيُ وضع إج�راء خ�اص ويو خاصأمان استعراض 
  صلة.الخرى ذات للوائح األ

  اإلدخال في الخدمة

  : برنامج اإلدخال في الخدمة ٧٣ المتطلب

لالمن�م�ة تض�من  مفا���ل دخ�ال إلوض��� وتنفي�ذ برن��امج مرف�� مفا���ل البح�وث ل ةالمش���ِّ
  .في الخدمة البحوث

ر م�ون�ات ونظ�م المف�اعالت بع�د ختب�االل�دخ�ال ف�ي الخدم�ة  مالئ�مبرنامج  ُيعدّ   -٤٧-٧
بمع��ايير  ووفائھ��الھ��د� التص��ميم  تھ��امطابقإ�ب��ات بغي��ة  ،أو إدخ��ال تع��ديالت عليھ��ا بنائھ��ا
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مرفق المطلوب�ة ف�ي ال ظروفمجموعة  كاملبرنامج اإلدخال في الخدمة  ويتناول األداء.
، خدم��ةاإلدخ��ال ف��ي ال ومس���ولياتتنظ��يم برن��امج اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة  دويح��دِّ . التص��ميم
 للھياك���ل وال���نُّظمج���رى الت���ي تُ ، واالختب���ارات المناس���بة اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة ومراح���ل

، والج�دول الزمن�ي لالختب�ارات، وإج�راءات ل�م�انوالمكونات على أساس مدى أھميتھ�ا 
تق��ارير اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة، وأس��اليب االس��تعراض والتحق��ق، وع��ال� أوج��ه القص��ور و

  ثيق.وحاالت الحيود، ومتطلبات التو

كم�ا لمفاع�ل مرف�ق امقارنة ب�ين  دخال في الخدمةاإلو البناءأثناء عملية ُتجرى و  -٤٨-٧
المنظم�ة ف�ي إط�ار نظ�ام إدارة  ،عملي�ة ش�املةض�ع توو. يةتص�ميمال هوبارامترات� تم بن�ا�ه
ل �ووالتش�غيل.  والبن�اءف�ي التص�ميم والتص�نيع  المخالف�اتلمعالج�ة  ،ةالمش�غِّ  ق�راراتق توثَّ

دخ�ال اإلب�دء قب�ل استعراض�ھا ي�تم و والمخالفاتلي ن التصميم األوَّ عفات االختالتصحيح 
  في الخدمة.

م  -٤٩-٧ إلدخال في الخدمة إلى لجنة األمان والھيئ�ة الرقابي�ة، التفصيلي لبرنامج ال ويقدَّ
  ويخضع الستعراض وتقييم مالئمين قبل تنفيذه.

 كافي�ا اعتب�ارالمفاع�ل ات وت�ثيرھ�ا المحتم�ل عل�ى عملي�ا أجھزة التجارب وتولى  -٥٠-٧
إلدخ�ال ف�ي لبرنامج مناس�ب ل أجھزة التجاربتخضع وفي الخدمة. المفاعل خالل إدخال 
  في الخدمة. إدخالھاالخدمة قبل 

  ومسؤوليات اإلدخال في الخدمة تنظيم 

لالمنظم�ة تشارك   -٥١-٧ ف�ي إع�داد برن�امج اإلدخ�ال  والص�انعونوالمص�ممون  ةالمش�غِّ
المنظم��ة التع��اون ب��ين عل��ى عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة  وتنط��و� ف��ي الخدم��ة وتنفي��ذه.

ل د من أج�ل كفال�ة وس�يلة فعال�ة إلط�ال�  ةالمشغِّ لالمنظم�ة والمورِّ عل�ى خص�ائ�  ةالمش�غِّ
لالمنظم�ة الرقابي�ة و الھيئ�ةعل�ى االتص�ال الوثي�ق ب�ين  ويواَظ�ب .المع�يَّنالمفاعل   ةالمش�غِّ

ج��ه الخص��و�، تت��ا� نت��ائج وتحل��يالت وعل��ى و ط��وال عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة.
���ا االختب���ارات الت���ي تم���س األم���ان  لھيئ���ة الرقابي���ة بغ���رض لللجن���ة األم���ان و امباش���رمسَّ

  حسب االقتضاء.ب ،استعراضھا وإقرارھا

  اختبارات ومراحل اإلدخال في الخدمة

ُ ت  -٥٢-٧ َّ نظ��ـ  وف��يإل��ى مجموع��ات وظيفي��ة  بتقس��يمھاختب��ارات اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة م اـ
وتش��مل ھ�ذه المتتالي��ة اختب��ارات م��ا قب��ل التش��غيل، واختب��ارات الحرجي��ة  ة منطقي��ة.متتالي�
 .وىواختبارات الق ،التصاعديةواختبارات القدرة  ،، واختبارات القدرة المنخفضةاألولية
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 أُنج�زتما ل�م تك�ن الخط�وات الس�ابقة المطلوب�ة ق�د قُُدماً ختبارات متتالية ا أي تمضيوال 
  التسلسل التالي:بعادة  ُترتَّب ،برنامج اإلدخال في الخدمة إلى مراحلم ُيَقسَّ  ولذلك بنجاح.

  تحميل الوقود؛لالمرحلة ألف: االختبارات السابقة   (أ)
، واختبارات األوليةالمرحلة باء: اختبارات تحميل الوقود، واختبارات الحرجية   (ب)

  ؛٤١القدرة المنخفضة
  .وىواختبارات الق تصاعديةالمرحلة جيم: اختبارات القدرة ال  (ج)

  إجراءات وتقارير اإلدخال في الخدمة 

إدخ�ال ف�ي الخدم�ة قب�ل اختب�ار لك�ل للموافقة  وُتخضع ستعرضتُ إجراءات و ُتعدّ   -٥٣-٧
 ى أنش��طة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة طبق��اً إلج��راءات خطي��ة معتم��دة.وت���دَّ  ب��دء االختب��ارات.

ي ي�تم عن�دھا إخط�ار وإش�راك ، نقاط إيقاف إجب�ارعند االقتضاءوتشمل ھذه اإلجراءات، 
  والھيئة الرقابية. والصانعينلجنة األمان والھيئات الخارجية 

 المراجع���ةيش���مل برن���امج اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة ت���دابير وإج���راءات لعملي���ات و  -٥٤-٧
ً ن�االضطالع بالبر أن يكون قد تم واالستعراض والتحقق التي تھدف إلى ضمان  امج طبق�ا

أي حي�ود أو  لمعالجةتدابير أيضا دَرج تُ و .تماما قد تحققت هأھداف وأنللخطة الموضوعة 
  خالل اختبارات اإلدخال في الخدمة. يكتشفقصور 

 وتسلس��لھاتش��مل نط��اق ھ��ذه االختب��ارات ل�دخ��ال ف��ي الخدم��ة  إج��راءاتُتَع��دُّ و  -٥٥-٧
 حف��تُ و بقدر مالئم من اإلس�ھاب ووفق�اً لمتطلب�ات توكي�د الج�ودة. ،والنتائج المتوقعة منھا

مرحل�ة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة.  بم�ا في�ه ،تقارير اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة ط�وال عم�ر المرف�ق
  :ما يليھذه التقارير  وتتناول

  االختبارات والنتائج المتوقعة منھا؛ الغرض من  (أ)
  االختبارات؛ التي يلزم أن تكون نافذة أثناءتدابير األمان   (ب)
  التدابير الوقائية والمتطلبات األساسية؛  (د)
  إجراءات االختبارات؛  (د)

تقارير االختبارات، بما في ذلك موجز للبيانات التي تم جمعھا وتحليلھا، وتقي�يم   (ھـ)
للنت����ائج، وتحدي����د أوج����ه القص����ور، إن ُوِج����َدت، وأي����ة إج����راءات تص����حيحية 

  ضرورية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

المنخفض��ة والمرحل��ة ج��يم م��ن برن��امج  الق��درةة األولي��ة واختب��ارات ي��اختب��ارات الحرج ال تنطب��قق��د  ٤١
بشرط أن يكون قد تم التحقق من حالة دون الحرجية الكافي�ة ، جمعات دون الحرجةمالاإلدخال في الخدمة على 

  ).يةدون الحرجعامل تكاثر النيوترونات في حالة  يھ M، حيث M/1حسابات من خالل  ،(على سبيل المثال
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لة ل وتتاح  -٥٦-٧  ك�انأختبارات اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، س�واء نتائج جميع المنظمة المشغِّ
لالمنظم��ة عض��و ف��ي  أجراھ��اق��د  دين،  ةالمش��غِّ عليھ��ا ط��وال عم��ر  وُيح��افظأو أح��د الم��ورِّ

 المرفق.

 تشغيل ال: إجراءات ٧٤ المتطلب

مراف�ق واللم�ا��ل �ل�ى ابصورة شاملة (مرفق البحوث تنطبق لتشغيل إجراءات وضع تُ 
�ض�ية المظ�رو� المنتظ�رة والتش�غيلية ال وق�ائعوال لتش�غيل ال��اد�بشأن ا) المرتبطة به

لالمنظمة ، وفقا لسياسة إلى وقوع الحوادث  رقابية.الھيئة الومتطلبات  ةالمشغِّ

ح�دود ض�من المفاع�ل التشغيل  يكونأن  لكفالةلتشغيل العادي لتوضع إجراءات   -٥٧-٧
  تشغيلية.الشروط الو

 ُيض�طلع بھ�اتوضع إجراءات تشغيل لجميع العمليات المتصلة باألمان التي قد و  -٥٨-٧
  ما يلي:ل إجراءات المرفق، بما في ذلك طوال عمر

 ؛اإلدخال في الخدمة  (أ)
  ؛ ٤٢العاديةالحاالت التشغيلية في التشغيل   (ب)
  ؛تؤثر على أمان المفاعل يمكن أنصيانة المكونات أو النظم الرئيسية التي   (ج)
والمكون���ات للھياك���ل وال���نُّظم  ةالدوري��� واالختب���ار ةوالمع���ايرعملي���ات التفت���ي�   (د)

  ؛لمفاعللمأمون اللتشغيل لرية الضرو
  ؛أنشطة الوقاية من اإلشعاعات  (ھـ)
 واالض���طال� ،التش���غيل والص���يانةالخاص���ة ب عتم���ادالواس���تعرا� العملي���ة ا  (و)

 قل�بى تفاعلية تؤثر على أمان المفاعل أو عل يمكن أنالتشعيع والتجارب التي ب
  ؛المفاعل

ل المفاعل   (ز) ، وللح�واد� المحت�اط لھ�ا ف�ي منتظرةالالتشغيلية  للوقائعاستجابة مشغِّ
ً و ،التصميم   ؛ظروف تمديد التصميمل بالقدر الممكن عمليا

  ٤٣؛الطوارئ  (ح)
  ؛المواد المشعة والتحكم فيھا إطالقاتمناولة النفايات المشعة ورصد   (ط)

  ؛االستخدام  )ي(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

لمفاع�ل وبالنس�بة . المنص�و� عليھ�ا تش�غيليةالش�روط الح�دود والتشغيل العادي ھو تشغيل ضمن ال  ٤٢
 ،والص��يانة ،���القاإل، وواإليق��افس��مية، إوالتش��غيل بق��درة منخفض��ة التش��غيل، وب��دء ، يش��مل ذل��ك البح��و�

  د بالوقود.يواالختبار وإعادة التزو
إل�ى  ٨٩-٧(انظ�ر الفق�رات م�ن ة للط�وارئ لمنفص� ترتيباتلطوارئ كعنصر في اتوضع إجراءات   ٤٣

  ].٦[ GSR Part 7) ووفقــــا للوثيقــــة ٩٣-٧
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  ؛التعديلعمليات   )ك(
  .م اإلدارةنظا  )ل(

 حيثماتشغيل، بالتعاون اللمفاعل إجراءات ن بتشغيل اون المختصوالعامل ويضع  -٥٩-٧
لالمنظم���ة وم���ع م���وظفي  والص���انعمك���ن م���ع المص���مم ي وم���ن بي���نھم ، ا�خ���رين ةالمش���غِّ

تك��ون إج��راءات التش��غيل متس��قة م��ع و ختص��ون بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات.الم الموظف��ون
  .تھافي مراعا تساھموالحدود والشروط التشغيلية 

م�ن  المستفادةعلى أساس الدروس  ادوري وُتحدَّث إجراءات التشغيل وُتستعرض  -٦٠-٧
ھ��ذه اإلج��راءات  وتت��ا� مس��بقاً. المح��ددةداخلي��ة ال�ج��راءات ل، أو وفق��اً التجرب��ة التش��غيلية

  تشغيل المفاعل.لالمعيَّن  النمط فيما يخص

 مدربين ت�دريباتشغيل المفاعل واستخدامه  المشاركين فيجميع العاملين  ويكون  -٦١-٧
  حسب االقتضاء.باستخدام ھذه اإلجراءات، على  مالئما

إج���راء مالئ���م  ُيع���داإلج���راءات القائم���ة،  تش���ملھاعن���د التخط���يط ألنش���طة ال و  -٦٢-٧
 وي��وفَّر .النش��اطعل��ى النح��و المالئ��م قب��ل ب��دء  للموافق��ة علي��ه ويك��ون خاض��عا س��تعرضيُ و

  تدريب إضافي للموظفين ذوي الصلة على ھذه اإلجراءات.

 التكميلية ومعدات التحكموغرفة التحكم  تحكم الرئيسيةال ة: غرف٧٥ المتطلب

لالمنظمة تضمن  التش�غيل غ�ر� ال�تحكم ف�ي مرفق مفاعل البحوث الحفاظ على ل ةالمشغِّ
 في حالة مناسبة.في التشغيل ومعدات التحكم 

. تھ��احالج��ودة وعل��ى  لبق��اء الع��املين بھ��ا غ��رف ال��تحكم ص��الحيةعل��ى  ُيح��افظ  -٦٣-٧
 مخصص�ةإض�افية أو محلي�ة  تحك�م غ�رف وج�ودم مفاع�ل البح�وث تص�مي يتوخىما وحيث

خط��وط اتص��ال  ُتنش��أالتج��ارب الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر عل��ى ظ��روف المفاع��ل، لل��تحكم ف��ي 
للمعلومات إلى ل المالئملضمان النقل واضحة   ين في غرفة التحكم الرئيسية.المشغِّ

األخ�رى  رف ال�تحكمجمي�ع غ�غ�الق وإلالتكميلي�ة أو لوح�ة االتحكم غرفة  وُتبقى  -٦٤-٧
للتش��غيل  ص��الحةخ��ار� غرف��ة ال��تحكم الكائن��ة ذات الص��لة المحلي��ة لوح��ات التش��غيلية الأو 

من�ع تش�غيلھا. أن ت من ش�أنھاوخالية من العوائق، وكذلك من المواد غير الضرورية التي 
لالمنظم��ة ك��د وتؤ التكميلي��ة غ��الق إللوح��ة االتكميلي��ة دوري��ا أن غرف��ة ال��تحكم أو  ةالمش��غِّ
، جي�دة تشغيلي تأھبھي في حالة األمان بالتشغيلية األخرى ذات الصلة لوحات الجميع و

 الطاقة.كافية من مدادات إوكذلك  سليمةإنذار نظم وثائق واتصاالت و بما في ذلك وجود
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ال��تحكم  ةالتكميلي��ة وغرف��م غرف��ة ال��تحك�س��بقية ب��ين لتسلس��ل ھرم��ي وض��ع وي  -٦٥-٧
) م�ن الوش�ائجع�ن طري�ق ، على سبيل المث�ال( ضاربةمتمدخالت  صدورلمنع  ،الرئيسية

 .المختلفة لوحاتالغرف التحكم أو 

    األماكنب والعنايةالمادية  الظروف: ٧٦ المتطلب

لالمنظمة  تضع للحف�اظ عل�� م��تو� ع�ال  اذ برامج�وتنفِّ مرفق مفاعل البحوث ل ةالمشغِّ
 ق العمل.والنظافة في جميع مناط األماكنب والعنايةالمادية  الظروفمن 

 وج��ودة المب��اني والمع��دات التش��غيلية ص��يانةلض��مان إداري��ة  ض��وابطوض��ع ت  -٦٦-٧
ً التخزين المؤقت  يكون أنالوصول إليھا، و وسھولة إضاءتھا . مح�دوداً للمراقب�ة و خاضعا

قط�ع ال وأالت�ك�ل  وأتس�ربات البس�بب عل�ى س�بيل المث�ال ( المت�دھورةتحديد المعدات  ويتم
 في الوقت المناسب.واإلبالغ عنھا وإصالحھا  الحراري) العزلتلف أو  السائبة

لالمنظم��ة  تك��ونو  -٦٧-٧ مع��دات األم��ان تحدي��د يك��ون أن مس��ؤولة ع��ن ض��مان  ةالمش��غِّ
 ادقيق� عليھا ووضع العالماتباألمان ذات الصلة األجھزة غرف واألنابيب والالمعدات وو
 تدھور.أي  ال ينتج عنھما وأن، جيدة ومحافظا عليه بصورة امقروءو

 صيانة واالختبار الدوري والتفتيش ال: ٧٧ المتطلب

لالمنظم��ة تض��من  ب��رام� فعال��ة للص��يانة وض��ع وتنفي��ذ مرف��ق مفاع��ل البح��وث ل ةالمش��غِّ
  واالختبار الدوري والتفتيش.

ا) واالختب��ار م��كليھ الص��يانة الوقائي��ة والص��يانة التص��حيحيةالص��يانة ( ُتج��رى  -٦٨-٧
لم�ا ھ�و  وفق�اوالمكونات قادرة على العمل والنُّظم الھياكل ن للتأكد من أوالتفتيش  الدوري

  .للحدود والشروط التشغيلية مع االمتثالالتصميم،  مقصود في

عل���ى فت���رات  والتفت���يش س���تعرا� ب���رامج الص���يانة واالختب���ار ال���دوريا وي���تم  -٦٩-٧
لي�ات ى جمي�ع عموت�ؤدَّ  الخب�رة المكتس�بة. من المستفادةالدروس  لكي تدرج فيھا ،منتظمة

باتب�ا� إج�راءات  المف�ردات المھم�ة ل�م�انللنظم أو والتفتيش  الدوري واالختبارالصيانة 
تغييرات عن  أي بشأناتخاذھا  التي يتعيند ھذه اإلجراءات التدابير وتحدِّ  معتمدة. مكتوبة
ووفق�ا  كم�ال النش�اط.إ ف�ورالمعتاد للمفاعل، وتشمل تدابير الستعادة النسق المعت�اد  النسق
 ألغ��را� الص��يانة واالختب��ارنظ��ام لتص��اري� العم��ل  ُيس��تخدمطلب��ات نظ��ام اإلدارة، لمت
قب�ل القي�ام بالعم�ل مالئمة وقوائم مرجعية بما في ذلك وضع إجراءات والتفتيش،  دوريال
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يك��ون ھن��ا� ھيك��ل مح��دد بوض��و� و وتش��مل ھ��ذه ا�ج��راءات مع��ايير للقب��ول. وبع��ده.
  .والموافقة عليهالستعراض أداء العمل 

ى عملي���ات التفت���ي� غي���ر الروتيني���ة أو الص���يانة التص���حيحية لل���نظم أو وت���ؤدَّ   -٧٠-٧
على ى وتؤدَّ  وفقاً لخطة وإجراءات معدة خصيصاً لھذا الغرض. المفردات المھمة لألمان

ألغ��راض األم��ان وعل��ى أس��ا� الت��ي ُتج��رى تفت��ي� أثن��اء الخدم��ة العملي��ات نح��و مماث��ل 
  برنامجي.

مع�دات  بسحبأعمال صيانة للمعدات الُمَرّكبة، أو ب بالقيامتخذ القرار المويكون   -٧١-٧
  إعادة تركيب ھذه المعدات بعد صيانتھا:ب أو ،ألغراض الصيانة التشغيلمن 

  مدير المفاعل؛ ةمسؤولي من  (أ)
ف��ي  المب��يَّنھ��د� الحف��اظ عل��ى مس��توى أم��ان المفاع��ل عل��ى النح��و  متوافق��ا م��ع  (ب)

  الحدود والشروط التشغيلية.

ل  -٧٢-٧ وال��نُّظم الھياك��ل م��ن  لك��لوالتفت��ي�  ال��دوري الص��يانة واالختب��ارت��واتر  وُيع��دَّ
، المال�م�ة يكف�ل العولي�ة ويكون بحي��والمكونات على حدة استناداً إلى الخبرة المكتسبة، 

  .٧٥-٦إلى  ٧٣-٦ات من في الفقر المقررةفقاً للمتطلبات و

د المع��دات والمف��ردات المس��تخدمة و  -٧٣-٧ والتفت��ي�  ال��دوري واالختب��ارص��يانة للُتح��دَّ
  السليم.ان استخدامھا لضم للمراقبة وتخضع

ىؤتُ ال و  -٧٤-٧ تص�ميم ف�ي تغييرات إلى  ،َعَرضاأو  اعمد ،يفضيالصيانة على نحو  دَّ
إج�راء تغيي�ر ف�ي التص�ميم، وإذا اقتضى أحد أنشطة الصيانة  صيانته. ذي تجريالنظام ال

  .إجراءات تنفيذ التعديالت ُتّتبع

ن ومؤھل�� ع��املونوالتفت��ي� واالختب��ار ال��دوري الص��يانة نت��ا�ج بتقي��يم  ويض��طلع  -٧٥-٧
ً مناسب تأھيالً  م�ن وف�ي ا�ج�راء المال��م  دالمح�دَّ على النح�و األنشطة  إنجازمن  يتحققون ،ا

  .االمتثال للحدود والشروط التشغيلية

وُيج�رى  .لألم�اني�ة مخالف�ة ذات أھم الھي��ة الرقابي�ة ب�أيلجنة األم�ان و روُتخطَ   -٧٦-٧
.برنامج الصيانة على مخالفةالثر ألتقييم 
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 قلب المفاعل ومناولة الوقود : إدارة ٧٨ المتطلب

مر���ق مفاع��ل البح��و� ل���ما� لالوق��ود ناول��ة ومقل��ب المفاع��ل دارة إ���را�ا� إلو���ع ت
  .االستخدامتشغيلية واالتساق مع برنامج الشروط اللحدود ولاالمتثال 

وتعبئ�ة  وتحوي�لن خ�زتحري�ك وعل�ى الوقود ناولة ومقلب المفاعل ة إدارتشتمل   -٧٧-٧
��والمش��ع والمكون��ات األساس��ية األخ��ر�. الط��ازج وق��ود الونق��ل  متطلب��ات األم��ان ق وتوثَّ

 ق اإلجراءات ذات الصلة.تطبَّ و ،تشغيليةالشروط الحدود والفي  المنطبقة

متطلب��ات للمفاع��ل المحم��ل ف��ي قل��ب اوالوق��ود  قل��ب المفاع��لمكون��ات  وتمتث��ل  -٧٨-٧
 الجودة المنصوص عليھا في نظام اإلدارة.

تقري��ر  التواف��ق م��ع إثب��ات فض��ال ع��ناعالت، ف��تش��غيل قل��وب المأم��ان لض��مان و  -٧٩-٧
لالمنظمة  تقومشروط تشغيلية، الحدود والاألمان وتحليل    :بما يلي ةالمشغِّ

د والعاكس��ات، للوق��و د أم�اكني��تحداألس��اليب والش��فرات المتحق�ق منھ��ا ل اس�تخدام  (أ)
فعالي�ة م�د� و ،قلب المفاع�لفي  التجريبيةالمھدئات وألجھزة لمناسبة  ضعمواو

أجھ��زة األم��ان (مث��ل قض��بان امتص��اص النيوترون��ات، والص��مامات الخاص��ة 
الب��ارامترات وك��ذلك القابل��ة لإلح��راق)،  والم��واد المفِس��دةب���فرا� م��ادة المھ��د� 

  .لةذات الص يوترونيةالھيدرولية والنالحرارية 
مكونات قلب ) بين على السواء تحليل التفاعالت المحتملة (الكيميائية والفيزيائية  (ب)

  . أجھزة التجاربومع المفاعل 
قل���ب  وأنس���اق ب���ارامترات الخاص���ة ب���الوقودالع���ن حف���ظ وتح���دي� المعلوم���ات   (ج)

ث�ةبيان�ات ب االحتفاظ ذلك يشملو المفاعل. حص�ر ف�ي جمي�ع األوق�ات ل�دعم  محدَّ
  .مرفقالالمواد النووية في  صيدر ومراقبة

  .وإدارة قلب المفاعل لإلجراءات الخاصة بمناولة الوقودتحميل الوقود وفقا   (د)
) قل��ب المفاع��ل م��ع ض��مان س��المة الوق��ود، بالمحافظ��ة عل��ى اس��تھالكاس��تخدام (  (ھـ)

ً المفاع�ل قل�ب  بنس�قرات ذات الصلة المتعلقة البارامت  ف�يد وقص�مم�ا ھ�و ل وفق�ا
ف���ي الح���دود والش���روط التش���غيلية  المنص���وص عليھ���افتراض���ات التص���ميم ولال

  .وقود غير الصالح وتحديده وتفريغهللمفاعل، وبكشف ال



 

٩٣ 

 اس��تھالك، وفق��ا لق��يم ٤٤ينطب���ما وحس��ب، تفري��� الوق��ود المش��عع، عن��د االقتض��اء  (و)
  تشغيلية.الشروط الحدود والالمنصوص عليھا في الوقود 

بأنش��طة أخ��رى ف��ي إط��ار  ُيض��طلعأع��اله،  وع��الوة عل��ى األنش��طة الم��ذكورة  -٨٠-٧
تيس�ير األنش�طة للوق�ود ف�ي القل�ب أو اس�تخدام اأم�ان ض�مان لبرنامج إدارة قلب المفاعل، 

  قلب، مثل األنشطة التالية:الاألساسية إلدارة 

م�ن  قت�ر� تش�عيعھام�واده يُ  ألي مك�ون م�ن مكون�ات القل�ب أو م�ادة م�ن ما تقييم  (أ)
  ؛على األمانآثار 

 وإخف��ا� التج��اربأس��باب ح��االت ع��دم ص��الحية الوق��ود  ح��ولء تحقيق��ات إج��را  (ب)
  ؛الحاالت ھذهووسائل تفادي 

  القلب.دعم ھيكل تقييم آثار التشعيع على مكونات القلب ومواد   (ج)

ض�مان جودتھ�ا لالوقود ومكونات قلب المفاعل مجمعات إجراءات لمناولة  وُتعدّ   -٨١-٧
 وُتعدّ وضع حدود وشروط تشغيلية تعن ذلك،  وفضالً . ھاتدھورأو  ھاتلفتجنب ولوأمانھا 

العاكسات  وأ ،عدم صالحية عناصر الوقود وقضبان التحكمحاالت إجراءات للتعامل مع 
م�ن أج�ل التقلي�ل  ،أو أي مكونات أخرى لقل�ب المفاع�ل ،أجھزة التجارب وأالمھدئات،  وأ

  المشعة المنطلقة. الموادكميات إلى الحد األدنى من 

بواس��طة نظ��ام لكش���  رص��دا مس��تمرارص��د س��المة قل��ب المفاع��ل والوق��ود تُ و  -٨٢-٧
). م�ائع التبري�دالنش�طار ف�ي ا ن�واتجنش�اط بواس�طة رص�د (م�ثالً،  حاالت قصور الكس�وة

م�ع االحتف�اظ، عل�ى  ،الم�واد المش�عة إط�ال�عل�ى نح�و يمن�ع  غير الصالحالوقود  وُيخزن
ظ�رو� دون وارة المتبقي�ة والت�دريع إزال�ة الح�رم�ن لوب�ة درج�ة المطبال الرغم م�ن ذل�ك،

  ة.يالحرج

ً  تعبئ��ةتم ت��و  -٨٣-٧ للمتطلب��ات الوطني��ة  ونق��ل مجمع��ات الوق��ود الط��ازج والمش��عع وفق��ا
 ً من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة، الئحة النقل  SSR-6لعدد ل والدولية، ووفقا

  عند االقتضاء.] ١٤[) ٢٠١٢(طبعة  المأمون للمواد المشعة

يتن�اول إدارة قل�ب المفاع�ل لنظ�ام اإلدارة  وممتث�لبنظام سجالت ش�امل  وُيحتفظ  -٨٤-٧
  مكونات القلب.ووتخزينه ومناولة الوقود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
م��دى قل�ب يس��تخدم لجمع�ات دون الحرج��ة لموا المنخفض��ة الق��درةح�و� الب تمف��اعالع�ادة م��ا يك�ون ل ٤٤

تش�غيلية م�ن حي�� عوام�ل أخ�رى الش�روط الح�دود والف�ي  منصوص�ا علي�هكون ييمكن أن  الذي ،عمر المفاعل
 أح�دھ�ي الستھالك الوق�ود البرنامج التجريبي). ومع ذلك فإن قيمة الحد األقصى  مثالً، إكمال(غير االستھالك 

  .قلب المفاعلفي تحديد عمر ُينظر فيھا التي ت البارامترا



 

٩٤ 

 ق األمان من الحري: ٧٩ المتطلب

لالمنظمة تتخذ   .قاألمان من الحريمرفق مفاعل البحوث ترتيبات لضمان ل ةالمشغِّ

لة المنالتي تضطلع بھا ترتيبات تشمل ال  -٨٥-٧ ق األم�ان م�ن الحري�ض�مان لظمة المش��ِّ
ع�ن أي كش�� الو ؛الحرائ�قاش�تعال  ب�دء من�عوق؛ ل�م�ان م�ن الحري�ما يلي: إدارة كافي�ة 

م�ن وت�وفير الحماي�ة ؛ ٌتخم�دمنع انتش�ار الحرائ�ق الت�ي ل�م و؛ سريعاحرائق تبدأ وإخمادھا 
تش�مل ھ�ذ� وع�ل. مفالل م�أمونالغ�الق إللض�رورية ال ائق للھياكل والنظم والمكوناتالحر

 :ما يلي ، على سبيل المثال ال الحصر،الترتيبات

 ؛تطبيق مبدأ الدفاع في العمق  (أ)
 ؛در االشتعالومصالاللتھاب مراقبة المواد القابلة   (ب)
 ھا؛علي تفتيشالو ق واختبار تلك التدابيربتدابير للحماية من الحري االحتفاظ  (ج)
 ؛المفاعلمرفق في  االحرائق يدويإطفاء على إنشاء قدرة   (د)
 ؛تدريبھم وتمرينھمولعاملين لمسؤوليات ال إسناد  )ـ(ھ

 .قتدابير األمان من الحريتقييم تأثير التعديالت على   (و)

فيھ��ا ق للح��االت الت��ي يوج��د ي��ترتيب��ات مكافح��ة الحرف��ي اھتم��ام خ��ا�  وي��ولى  -٨٦-٧
أف��راد مكافح��ة  ةلحماي��ت��دابير مناس��بة  وُتتخ��ذ. قالحري�� أثن��اءمش��عة م��واد انبع��ا� خط��ر 
 البيئة. إلىمشعة المواد ال إطالقاتمن اإلشعاعات وإدارة ق الحري

، ب�همراف�ق المرتبط�ة اللمفاع�ل البح�و� وق الحري�خط�ر لتحليل ش�امل وضع وي  -٨٧-٧
 .إذا لزم األمر وتحديثهدوريا، استعراضه يتم و

  اتباإلشعاع المتصلاألمان غير : ٨٠ المتطلب

لالمنظم��ة  تض��� مخ��اطر ال بق��ا�لض��مان  اذ برنام���وتنفِّ��مرف��ق مفاع��ل البح��وث ل ةالمش��غِّ
 المش�اركينالع�املين عل�ى  اتاإلش�عاعب متص�لةغير  مخاطربالمرتبطة باألمان  المتصلة

 معقول تحقيقه.يكون من الأدنى حد  عندمفاعل المرفق في في األنشطة 

تنفي��ذ ترتيب��ات لتخط��يط و ٤٥اتباإلش��عاع المتص��ليش��مل برن��ام� األم��ان غي��ر   -٨٨-٧
م�ع برن�ام�  متك�امالك�ون ويحمائي�ة ذات الص�لة، الوقائية والتدابير الورصد واستعراض 

جميع الموظفين والموردين والمق�اولين وال�زوار تدريب  ويتمالنووي واإلشعاعي. األمان 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

يشار إليه أحيانا باسم و ات؛شعاعإلايتعلق األمان غير المتصل باإلشعاعات بالمخاطر غير المتعلقة ب ٤٥
  التقليدي. األمان وأن الصناعي ااألم



 

٩٥ 

غي�ر المتص�ل األم�ان امج نبربوعي و ةرفمعما يلوم من تزويدھم بمن أجل  امناسب تدريبا
األم�ان قواع�د ل ويمتثل�ون، الن�ووي واإلش�عاعياألم�ان م�ع برن�امج  خل�هتدابو اتشعاعإلاب

لالمنظم��ة ت��وفر و. هوممارس��ات ال��دعم والتوجي��ه والمس��اعدة للع��املين ف��ي مج��ال  ةالمش���ِّ
  .اتاإلشعاعغير المتصلة ب مخاطرال

 لطوارئ ل: التأھب ٨١ المتطلب

لالمن�م��ة تع���   أليتأھ��ب والت����ي ط��وارئ للمر���� م�اع��� ال����و� ترت����ا� ل ةالمش���ِّ
 .إشعاعيأو  نووي طارئ

 ط�ارئ أليوالعواقب المحتمل�ة  المقيَّمةترتيبات الطوارئ مع المخاطر تتناسب   -٨٩-٧
القدرة على الحفاظ على الحماي�ة واألم�ان ف�ي الطوارئ ترتيبات تشمل وفي حال حدوثه. 

 ن ف��يليع��امالحماي��ة و؛ وقع��تإذا الح��وادث  عواق��ب، والتخفي��� م��ن وق��و� ط��ارئحال��ة 
تتض�من وحماية البيئة؛ والتواصل مع الجمھور في الوقت المناس�ب. والموقع والجمھور؛ 

، ط���ارئ واإلب����� عن���هأي وق���و� ترتيب���ات الط���وارئ ترتيب���ات ل�ع����ن الف���وري ع���ن 
 تق��دم، وتقي��يم مس��بقا والمخط��ط ل��ه منس��قالتص��دي الف��ي والش��رو� ف��ي الوق��ت المناس��ب 

 ةالض�روريوت�وفير المعلوم�ات  ،الموق�عأخ�ذھا ف�ي  يلزمأي إجراءات و وعواقبه ارئالط
جل��ب وق��ت  ذمناس��بة من��الط��وارئ الات ترتيب��وض��ع وتخ��ارج الموق��ع. الكائن��ة للس��لطات 

قب�ل ب�دء تحمي�ل  الط�وارئترتيب�ات جمي�ع  وُتنج�زإل�ى الموق�ع،  ألول م�رةالوقود النووي 
 الوقود.

لالمنظم��ة تض��ع و  -٩٠-٧ ط��وارئ راءات وإج��ترتيب��ات ط��وارئ تش��مل خط��ط  ةالمش���ِّ
تح��ت الواق�ع مفاع�ل البح��وث بفيم�ا يتعل��ق ف�ي الموق��ع الط��وارئ  ةوالتص��دي لحال�لت�ھ�ب ل

، الموق�عفي ر التصدي الفعال ترتيبات الطوارئ توفِّ أن رقابية الھيئة لل توُتثبِ  ،امسؤوليتھ
 ً م لھا ضمانا الت�ي الط�وارئ  ترتيب�ات في الموقع م�ع الطوارئترتيبات نسق تُ و. بذلك وتقدِّ

ف�ي مس�ؤوليات  التي تقع عليھ�اوخارج الموقع  الكائنةالمنظمات المعنية بالتصدي  تخذھات
]). ٦[ GSR Part 7الوثيق�ة حس�ب االقتض�اء (انظ�ر ب، لط�وارئل والتص�ديت�ھ�ب لمجال ا

 ،لى الحوادث التي تم تحليلھا في تقرير تحليل األم�انإتستند خطط وإجراءات الطوارئ و
لط��وارئ عل��ى لالتص��دي وألغ��را� الت�ھ��ب فت��ر� لت��ي تُ االح��وادث اإلض��افية وك��ذلك 

رقابي��ة، الھيئ��ة الخط��ط وإج��راءات الط��وارئ لموافق��ة  تخض��عوأس��ا� تقي��يم المخ��اطر. 
  حسب االقتضاء.ب

مفاع�ل بيتعل�ق ألي ط�ارئ التص�دي ف�ي  الذين يش�اركونجميع العاملين يكون و  -٩١-٧
بين ينم��ؤھلالبح��وث  ً دوري��ويع��اد ت��دريبھم  ،وم��درَّ  ويكون��ون ،مالمنوط��ة بھ��للمھ��ام وفق��ا  ،ا
التص�دي  ف�ي ويش�ارك]). ٦[ GSR Part 7الوثيق�ة (انظر  المقصودةللقيام بمھامھم  الئقين



 

٩٦ 

م�دير  مثلمعرفة بأحدث التطورات في عمليات مفاعل البحوث،  وللطوارئ أشخاص ذو
ف�ي الموق�ع  الذين يوجدونيتلقى جميع األشخاص و ينوب عنه.شخص مؤھل المفاعل أو 

ع�رض وتُ  .وق�و� أي ط�ارئ ةحال� ف�ي يتخ�ذوھا عل�يھم أنمات بش�أن الخط�وات الت�ي تعلي
  التعليمات في مكان بارز.

تش�مل، بالق�در  الختب�ار ترتيب�ات الط�وارئ على فت�رات مناس�بة وُتجرى تمارين  -٩٢-٧
لحال��ة واجب��ات ف��ي التص��دي  تق��ع عل��ى ع��اتقھم، جمي��ع األش��خاص ال��ذين الممك��ن عملي��ا

ف�ي تنقيح�ات منھ�ا درج ال�درو� المس�تفادة ، وتُ ھذه التمارينتائج ستعرض نتُ و .الطوارئ
ً خط��ط وإج��راءات الط��وارئ  ُتس��تعرضو االقتض��اء. بحس��بالط��وارئ ترتيب��ات   ،دوري��ا

والتغي�رات  الخب�رة المكتس�بةم�ن  التعقيب�ات المس�تمدة إدراجعند االقتضاء لض�مان ُتنقح و
  طوارئ).ال بعاملياالتصال  بياناتالتغيرات في األخرى (مثل 

إبق��اء المراف�ق واألجھ��زة واألدوات والمع��دات والوث�ائق ونظ��م االتص��االت  وي�تم  -٩٣-٧
الكائن�ة الس�لطات بالتص�ال ما يل�زم منھ�ا ل، بما في ذلك التي تستخدم في حاالت الطوارئ

يح�افظ و .متاحة لالستخدام في مجموع�ة م�ن ح�االت الط�وارئ المفترض�ةخارج الموقع، 
تص��بح غي��ر تجع��ل م��ن غي��ر المحتم��ل أن تت��أثر أو ة جي��دة بحي��ث تش��غيليعليھ��ا ف��ي حال��ة 

لالمنظمة تضمن وحدث بادئ. اء جرّ أو حادث نتيجة ل متاحة المعلوم�ات  تكون أن ةالمشغِّ
ف�ي مرك�ز  متاح�ة مرفقظروف المفاعل البحوث وببارامترات أمان المتعلقة ذات الصلة 
ركز الطوارئ ف�ي حال�ة وق�و� بين غرف التحكم وم فعاال يكون االتصالوأن  ،الطوارئ
ً ھذه القدرات دوري وُتختبرحادث.    .ا

 تقارير السجالت وال: ٨٢ المتطلب

لالمنظمة تضع    .السجالت والتقاريرمراقبة لذ نظاما وتنفِّ مرفق مفاعل البحوث ل ةالمشغِّ

لالمنظم�ة من أجل التشغيل المأمون للمفاعل، تح�تفظ   -٩٤-٧ بجمي�ع المعلوم�ات  ةالمش�غِّ
 ال�راھن وتش�غيله. ونس�قهوإدخاله ف�ي الخدم�ة  وبنائهية المتعلقة بتصميم المفاعل الجوھر

ُ ظ عل�ى تح�ديث ھ�ذه المعلوم�ات ط�وال المرحل�ة التش�غيلية للمفاع�ل، وت�ويحافَ  بقى متاح�ة ـ
   أثناء اإلخراج من الخدمة.

إلع�داد الس�جالت والتق�ارير  نظ�ام اإلدارةوتوضع إجراءات إدارية متوافق�ة م�ع   -٩٥-٧
ت��واري� قي��ود المعلوم��ات المدرج��ة ف��ي دف��اتر  وُتب��يَّن معھ��ا واالحتف��اظ بھ��ا وأرش��فتھا.وج

  .بطريقة سليمة عليھا ويوقَّع مرجعية والسجالت المالئمة األخرىالتسجيل والقوائم ال



 

٩٧ 

إل�ى  ت�هوالت�دابير المتخ�ذة إلعاد البح�وث تث�ال مفاع�لمعد سجالت لح�االت ع�دم اوتُ   - ٩٦- ٧
لالمنظم�ة د وتح�دِّ  وتت�اح للھيئ�ة الرقابي�ة. ،ظ بھ�اح�تفويُ  ،حالة االمتثال الس�جالت الت�ي  ةالمش�غِّ

  ، وفقا للمتطلبات الرقابية.االحتفاظ بھا ومدة االحتفاظ بھا يتعين

 تكون الترتيبات المتخذة لتخزين السجالت والتقارير واالحتفاظ بھا متوافقة معو  -٩٧-٧
ث يض�من أرش�فة الوث�ائق المتقادم�ة وأن ال م نظام إدارة الوثائق بحي�ويصمَّ  .نظام اإلدارة
  لكل وثيقة على حدة.معتمدة  ةصيغملون سوى أحدث يستخدم العا

 هوتعديلمفاعل البحوث : استخدام ٨٣ المتطلب

لالمنظمة تضع  المفاع�ل إلدارة اس�تخدام  ابرنام��ذ وتنفِّ�مرفق مفاع�ل البح�وث ل ةالمشغِّ
  .وتعديله

ع��ن جمي��ع جوان��ب األم��ان الكامل��ة ة يمس��ؤولال ةلالمش��غِّ لمنظم��ة عل��ى ع��اتق ا تق��ع  -٩٨-٧
ويجوز لھا أن تسند تنفيذ مھام معينة إل�ى منظم�ات  المتعلقة بإعداد وأداء أي تعديل أو تجربة.

  أخرى أو أن تتعاقد معھا من الباطن على أدائھا، ولكن ال يجوز لھا أن تفوض مسؤولياتھا.

لالمنظمة وتكون   - ٩٩- ٧   ن ما يلي:مسؤولة عن ضما ةالمشغِّ

، للتحق�ق مم�ا إن كان�ت جمي�ع المقترح التعديل األمان لالستخدام أو تحليالتإجراء   (أ)
  .األمان المنطبقة قد استوفيتوأحكام متطلبات 

عل���ى  عرض���ھاتع���ديل واللتجرب���ة أو المتعلق���ة باذات الص���لة األم���ان إع���داد وث���ائق   (ب)
 .السلطة المختصة للموافقة عليھا(تقديمھا إلى) 

عمسار التخلص من أي مواد  ديدتح  (ج)   .لموافقةلوإخضاعھا  ،في التجربة تشعَّ
يش�اركون ف�ي القي�ام بالتع�ديل المقت�رح أو ف�ي تنفي�ذ سملين ال�ذين حصول جميع الع�ا  (د)

  .خبرةالمؤھالت والتدريب والمن  المناسباالستخدام المقترح على 
المتعلق��ة بخص��ائص أم��ان بالتجرب��ة أو التع��ديل و المت���ثرةتح��ديث جمي��ع الوث��ائق   (ھـ)

المفاع��ل، مث��ل تق��ارير تحلي��ل األم��ان، والح��دود والش��روط التش��غيلية، وإج��راءات 
التع�ديل قب�ل اس�تخدام ، التشغيل والصيانة والطوارئ ذات الصلة، بحسب االقتض�اء

  .جديدمن  في الخدمة هدخالإأو جديد من 
مش��اركين ف��ي أداء ال الع��املينم��ان بش���ن جمي��ع األحتياط��ات وض��وابط التطبي��ق ا  (و)

  .أو التعديل التجربة

ذات وض��ع المع��ايير تف اقتراح��ات اس��تخدام مفاع��ل البح��وث وتعديل��ه وتص��نَّ و  -١٠٠-٧
ً إم�ا وتصنف اقتراح�ات االس�تخدام والتع�ديل  ھذا التصنيف.ل الصلة ألھمي�ة االقت�راح  وفق�ا
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المفاع��ل م��ا إن ك��ان التغيي��ر المقت��رح س��يجعل تش��غيل للألم��ان أو عل��ى أس��ا� بي��ان بش��أن 
ش���روط حدي���ة للتش���غيل الم���أمون  وُتع��دّ  .أم ال خارج��ا ع���ن الح���دود والش���روط التش���غيلية

  في الحدود والشروط التشغيلية لمفاعل البحوث. وُتدمج) ٣٧-٧لألجھزة (انظر الفقرة 

(بما فيھا التع�ديالت المؤقت�ة، انظ�ر الفق�رة مشاريع االستخدام والتعديل  تخضعو  -١٠١-٧
م�ن الو�يق�ة  ٢٠-٣إل�ى  ١٣-٣الفق�رات م�ن نظر اة الكبرى لألمان (ذات األھمي) ١٠٤-٧

SSG-24 ]واإلدخال في الخدم�ة والبناءالتصميم  تخصجراءات إل) لتحليالت أمان و]١٥ 
  المفاعل نفسه.بشأن  ١٢١-٦و  ١١٩-٦ الفقرتينمكافئة لتلك المبينة في 

تع��ر� العم��ال  بق��ىيُ ، البح��وث مفاع��للفي��ذ مش��اريع اس��تخدام وتع��ديل عن��د تنو  -١٠٢-٧
مس�توى  دون الحدود المصرح بھا وعند أدن�ىلإلشعاعات في المرفق اآلخرين  والعاملين

  .تحقيقه يكون من المعقول

الس�تعرا�  ، وفقا للممارس�ة الھندس�ية المقبول�ة،ويضع مدير المفاعل إجراءات  -١٠٣-٧
   تنفيذھا. ومراقبةاقتراحات التجارب والتعديالت والموافقة عليھا 

 إل�ى الح�د األدن�ى لتقلي�لزمنيا وع�دديا، بغي�ة امحدودة مؤقتة الالتعديالت تكون و  -١٠٤-٧
وف�ي  أماكنھ�اف�ي  اواض�ح تحدي�دايالت المؤقت�ة د التعدتحدَّ وألمان. لالتراكمية من أھميتھا 

لالمنظم��ة تض��ع وص��لة.  يذ تحّك��م مرك��زأي  إلب��ال� الم��وظفين  ارس��مي انظام�� ةالمش��غِّ
  .هوأمانلمرفق اتشغيل على  وعواقبھاالتعديالت المؤقتة ب كافٍ وقت  قبلالمعنيين 

توض�ع و .خطي�ةب��جراءات  محكوم�ا أجھ�زة التج�ارباس�تخدام ومناول�ة  ويكون  -١٠٥-٧
ف��ي االعتب��ار ف��ي ھ��ذ� اإلج��راءات اآل���ار الممكن��ة عل��ى المفاع��ل، والس��يما التغي��رات ف��ي 

  .أو في مستويات اإلشعاعات التفاعلية

إج��راءات التص��ميم ل��نف�  أجھ��زة التج��اربيالت تج��رى عل��ى تخض��ع أي تع��دو  -١٠٦-٧
  األصلية. التجاربألجھزة والتشغيل والموافقة التي اتبعت بالنسبة 

  اتمن اإلشعاع الوقايةبرنامج : ٨٤ المتطلب

لالمنظمة ضع ت  وقاية من اإلشعاعات.لل اذ برنامجوتنفِّ مرفق مفاعل البحوث ل ةالمشغِّ

إلش�عا� ل التع�ر� الناتجة م�نجرعات الاإلشعاعات ة من يضمن برنامج الوقاي  -١٠٧-٧
لم�واد ل لھا مخطط إطالقات أي الناتجة منجرعات المفاعل البحوث أو مرفق ن في المؤيِّ 

المفض��ية إل��ى وق��و� ظ��روف اللجمي��ع األح��وال التش��غيلية وتبقٮمرف��ق الم��ن  اإلش��عاعية
 .تحقيقه ن من المعقوليكومستوى أدنى  وعندمصرح بھا الحدود الدون  ،الحوادث
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لللمنظمة اإلشعاعات برنامج الوقاية من ل ويتاح -١٠٨-٧ االس�تقالل م�ا يكف�ي م�ن  ةالمش�غِّ
وقاي���ة م���ن ال إج���راءاتل���وائح ومع���ايير والمش���ورة بش���أن لي���تمكن م���ن إس���داء والم���وارد 
 .وإنفاذھا ،ةالعمل المأمونممارسات بشأن و ،اإلشعاعات

لالمنظمة تضع و  -١٠٩-٧ رنامجا للوقاية م�ن اإلش�عاعات يتواف�ق م�ع المتطلب�ات ب ةالمشغِّ
ھيئ�ة الخض�ع لموافق�ة وي ،]٧[ GSR Part 3الوثيق�ة  لمتطلب�ات البرن�امجمتث�ل يو الرقابي�ة.

لالمنظمة من  تساللسيا ايشمل ھذا البرنامج بيانورقابية. ال ھ�دف األم�ان تض�من ي ةالمش�غِّ
] ١[ SF-1م��ن الوثيق��ة  ١-٢لفق��رة حماي��ة الن��ا� والبيئ��ة (انظ��ر االمتمث��ل ف��ي األساس��ي 

ً ])، وبيان�٧[ GSR Part 3الوثيق�ة م�ن  ١ المتطل�بو لالمنظم�ة الت�زام  بش�أن ا مب�دأ ب ةالمش�غِّ
 ]).٧[ GSR Part 3 الوثيقة من ١١ المتطلب( لوقايةمن ااألمثل  المستوى تحقيق

ھني��ة ويخض��ع برن��امج الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات لمتطلب��ات الوقاي��ة اإلش��عاعية الم  -١١٠-٧
يش���مل، عل���ى وج���ه و) ]١٦[ RS-G-1.1] والوثيق���ة ٧[ GSR Part 3الوثيق���ة نظ���ر ا(

  الخصوص، تدابير من أجل ما يلي:

�ي�رھم الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات وب العاملين المختص�ينضمان وجود تعاون بين   (أ)
وض�ع إج�راءات التش�غيل  م�وظفي إج�راء التج�ارب عل�ىو التش�غيل موظفيمن 

توق���ع مخ���اطر إش���عاعية، وض���مان تق���ديم المس���اعدة  وإج���راءات الص���يانة عن���د
  ؛ءالمباشرة عند االقتضا

  الرصد البيئي؛ن العمل وكامرصد أتوفير   (ب)
  ؛وث العاملين والمعدات واإلنشاءاتزالة تلالترتيب إل  (ج)

  ؛االمتثال للوائح المنطبقة الخاصة بنقل المواد المشعة التحقق من  )د(
  ؛اد نوويةطالقات لموإوتسجيل أي  كشف  )ھـ(
  ؛المصادر اإلشعاعية رصيدتسجيل   )و(
  ؛عاتتوفير التدريب الكافي على ممارسات الوقاية من اإلشعا  )ز(
  ؛المكتسبة وتحديث البرنامج على ضوء الخبرة الترتيب الستعراض  )ح(

  .ھاوظروف ھاومعدات ستعراض وتحليل مواد التجارباوفير ت  (ط)

لالمنظم��ة تتحق��ق و  -١١١-٧ أن م��ن ، والمراجع��ةطري��ق المراقب��ة والتفت��ي�  ، ع��نةالمش��غِّ
. ھ�ايج�ري تحقيقأھداف�ه  وأن ةص�حيح بطريق�ةاإلش�عاعات ي�تم تنفي�ذ� برنامج الوقاي�ة م�ن 

إذا ل�زم  هتحديث�ي�تم وقاية من اإلشعاعات عل�ى أس�ا� من�تظم، واستعراض برنامج ال ويتم
األمر.
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  المستويات المرجعية

ان إبق���اء الجرع���ات ا�ش���عاعية عن���د أدن���ى لمس���اعدة إدارة المفاع���ل عل���ى ض���م  -١١٢-٧
لالمنظم��ة تحقيق��ه، تض��ع  يك��ون م��ن المعق��ولمس��توى  (انظ��ر للجرع��ات  قي��ودا ةالمش��غِّ

  .)]٧[ GSR Part 3الوثيقة من  ١١والمتطلب  ٢٨-١إلى  ٢٢-١الفقرات من 

وإذا ح��دث تج��اوز لح��دود الجرع��ات المنطبق��ة الخاص��ة ب��التعر� المھن��� أو   -١١٣-٧
م��دير المفاع��ل  ُيبل��� ،ط�ق��ات ا�ش��عاعيةأو للح��دود المص��ر� بھ��ا لإلتع��ر� الجمھ��ور 
  الرقابية والسلطات المختصة األخرى وفقا للمتطلبات. ولجنة األمان والھيئة

، على النحو الذي تشترطه الھيئة الرقابية أو سلطة مختص�ة لوتسجَّ  متقاس وتقيَّ   -١١٤-٧
ل��ذين يمك��ن أن يتعرض��وا مھني��ا أخ��رى، الجرع��ات الت��� يتع��ر� لھ��ا جمي��ع الع��املين ا

لمش��ر� عل��ى برن��ام� المراقب��ة لتت��ا� ھ��ذه الس��ج�ت ولإلش��عاعات بمس��تويات ھام��ة، 
ف���  المس��ماةلس��لطات المختص��ة األخ��رى الھيئ��ة الرقابي��ة ووا مفاع��لالالص��حية وم��دير 
    .]١٦[ اللوائح الوطنية

 النفايات المشعة في  التصرف: ٨٥ المتطلب

لالمن�م��ة ���� ت النفاي��ات للتص��رف ف��ي  اذ �رنامج��وتنفِّ��رف��� مفا���� ال����و� مل ةالمش���ِّ
  المشعة.

لالمنظمة ضع ت  -١١٥-٧ يتض�من والنفاي�ات المش�عة. للتص�ر� ف��  اذ برنامجوتنفِّ  ةالمشغِّ
 ھاوتص���نيفالنفاي���ات المش���عة  تحدي���د خص���ائص النفاي���ات المش���عةالتص���ر� ف���� برن��ام� 

تخلص ال���و ھ���اوتخزين ھ���ايي����) ونقلتكالو والمعالج���ة التمھيدي���ة (أي المعالج���ة وتجھيزھ���ا
ص�ارمة عل�ى نح�و يتف�� م�ع  مراقب�ةوتخزينھ�ا تجھي�ز النفاي�ات المش�عة  بويراقَ  ٤٦  .ھامن

تولي�د النفاي�ات لس�ج�ت ب وُيح�تفظ]. ١٧لنفايات المشعة [التمھيدي من ا التخلصمتطلبات 
  .ھاوتصنيف

 تولي�دالحد األدن�ى م�ن  إلى يتم التقليلل المفاعل وأجھزته التجريبية بحيث يشغَّ و  -١١٦-٧
 دونط�ق�ات الم�واد المش�عة إل�ى البيئ�ة إالنفايات المشعة بجمي�ع أنواعھ�ا، وض�مان إبق�اء 

تحقيق��ه، وتيس��ير  يك��ون م��ن المعق��ولعن��د أدن��ى مس��توى الح��دود الرقابي��ة المس��مو� بھ��ا و
   مناولة النفايات والتخلص منھا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
المش�عة النفاي�ات  المتعلق�ة بتحدي�د خص�ائصعملية ھذه التنفيذ جزء من بمنظمة أخرى  أن تقوميمكن  ٤٦
  .ھاتخلص منالو ھاوتخزين ھاونقل تھاومعالج ھاوتصنيف
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ن وإلى البيئة أو الغازية طالقات النفايات المشعة السائلة و/إرصد تُ و  -١١٧-٧ النت�ائج ت�دوَّ
بل�� النت�ائج دوري�ا أيض�ا إل�ى الھيئ�ة مصرح بھا. وتُ الحدود لأجل التحقق من االمتثال لمن 

 ً   لمتطلباتھا. الرقابية أو إلى سلطة مختصة أخرى وفقا

ونقلھ�ا  وتجھيزھ�ابمناولة النفايات المشعة فيما يتعلق تبع اإلجراءات المكتوبة وتُ   -١١٨-٧
ض��طلع بھ��ذ� ا�نش��طة وفق��ا لمتطلب��ات الھيئ��ة الرقابي��ة أو س��لطة مختص��ة ويُ  خزينھ��ا.وت

  أخرى.

 تجھ��زح��تفظ بس��جل مالئ��م بكمي��ات وأن��وا� وخص��ائص النفاي��ات المش��عة الت��ي ويُ   - ١١٩- ٧
 وأتخزينھ��ا  وأ تجھيزھ��ابھ��دف  م��ن موق��ع المفاع��ل ُتس��حب ف��ي موق��ع المفاع��ل أوتخ��زن و

 .التخلص منھا

 تقادم ال : إدارة٨٦ المتطلب

لالمنظمة تضمن  م�ن التق�ادم دارة �ع�ال إلبرن�ام� تنفي�� مر��� مفاع�ل البح�وث ل ةالم���ِّ
 ال��م��ةي��تم إن���ا� وظ��ا�� ا�م��ان بحي��ث  المف��ردات المھم��ة لألم��انتق��ادم إدارة ����ل 

 عمر مفاعل البحوث.كامل والمكونات على مدى والنُّظم لھياكل ل

وا�نش���طة الالزم���ة للحف���اظ عل���ى التق���ادم  عواق���بالتق���ادم برن���امج إدارة د يح���دِّ   -١٢٠-٧
�ق و. وعوليتھ�اللتشغيل  والمكوناتظم النُّ الھياكل وصالحية   م�عالتق�ادم برن�امج إدارة ينسَّ

س�تعراض اللتفت�ي� أثن�اء الخدم�ة، واا، بم�ا ف�ي ذل�� ب�رامج البرامج ا�خ�رى ذات الص�لة
 للترتي�ب لوض�ع وب منھج�يأس�ل وُيتبع. ، ويكون متسقا معھاوالصيانة ٤٧،ألمانالدوري ل

  المستمر. ھاوتحسين ھاوتنفيذبرامج إدارة التقادم 

  ألماناالستعراض الدوري ل

لالمنظم��ة  تتخ��ذألم��ان، لنت��ائج االس��تعراض ال��دوري اس��تنادا إل��ى   -١٢١-٧ أي  ةالمش��غِّ
رة لتعزي�ز ا�م�ان (انظ�ر مب�رَّ التع�ديالت الفي إج�راء  وتنظر ،إجراءات تصحيحية الزمة

 ).لألمان الدوريستعراض الواإدارة التقادم التفاعل بين بشأن  ١٢٠-٧رة أيضا الفق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ُيض�طلع  ق�ائم،(أو نش�اط) �م�ان مرف�ق  ةمنھجي�بصورة ھو إعادة تقييم  االستعراض الدوري لألمان ٤٧
التط��ورات و، يةتجرب��ة التش�غيلوال، والتع�ديالت، للتق�ادمفت��رات منتظم�ة للتعام�ل م��ع ا�ث�ار التراكمي��ة  بھ�ا عل�ى
لألم�ان ط�وال فت�رة خدم�ة المرف�ق ھدف إلى ضمان أعلى مستوى وتتحديد الموقع، جوانب المتعلقة بالو ،التقنية

  ].٨(أو النشاط) [



 

١٠٢ 

لالمنظمة  موتقد  -١٢٢-٧ ف�ي الوق�ت ورقابي�ة عل�ى النح�و المطل�وب، الھيئ�ة ال إل�ى ةالمش�غِّ
لھ��ا �ث��ار عل��ى الت��ي �م��ان لنت��ائ� الم�ك��دة لالس��تعراض ال��دوري الع��ن تقري��را المناس��ب، 

 األمان.

 تد اإلغالق المم: ٨٧ المتطلب

لالمن�م��ة  تض���، أو ت��م ال�ي��ام ب���غالق ممت��د معت�م��اك��ان إذا  مرف��ق مفا���� ل ةالم����ِّ
 الممت�د،غ�الق إلن��طة العم�� خ�ال� األالم�مون�ة ترتيب�ا� لض�مان اإلدارة ذ وتنفِّ البحوث 

  .التحكم فيھاو ھا،ئأدافعالية و ھا،تخطيطضمان و

 ح�ولبانتظ�ار اتخ�اذ ق�رار  ٤٨مفاع�ل البح�وث لفت�رة ممت�دةمرفق غلق يمكن أن يُ   -١٢٣-٧
لالمنظمة تتخذ و. مستقبله تدابير مالئمة أثناء اإلغالق الممتد ل��مان ع�دم ت�دھور  ةالمشغِّ

  التدابير التالية:اتخاذ في  وُينظر .خطيراً  المواد والمكونات تدھوراً 

تخ��زين مالئ��م  ظ��رو�تفري��� عناص��ر الوق��ود م��ن قل��ب المفاع��ل ونقلھ��ا إل��ى   (أ)
  ومأمون؛

  ؛لمتطلبات المفاعل المغلق ر الحدود والشروط التشغيلية وفقاتغيي  ب)(
  ؛المكونات لتخزينھا تخزينا وقائيا سحب  (ج)
  ؛كل والتقادمآاتخاذ تدابير للوقاية من تسارع الت  (د)

واالختبار  الصيانةاالحتفاظ بعدد من الموظفين في المرفق يكفي ألغراض أداء   (ھـ)
  الالزمة. والتفتيش الدوري

لالمنظمة تكون و  -١٢٤-٧ دارة إلمس��ولة ع�ن و��ع ب�رام� وإص�دار إج�راءات  ةالمش�غِّ
. الممت��دغ��الق اإلألنش��طة خ��الل ات��وفير الم��وارد الكافي��ة ل���مان أم��ان لو الممت��دغ��الق إلا

 خ�اللاألنش�طة تنفي�ذ تخطيط وفي عمليات باألمان صلة متالعتبارات اللاألولوية  وُتعطى
ً  نسق تحديث ام خاص للحفاظ علىاھتم ويولى. اإلغالق الممتد حالة للحدود  المفاعل وفقا
  تشغيلية.الشروط الو

لالمنظمة وتتخذ   -١٢٥-٧ ، في أقرب وقت ممكن، الق�رارات ال��رورية لتخف�يض ةالمشغِّ
المنظم��ة فت��رة اإلغ��الق الممت��د، تنظ��ر  وخ��الل فت��رة اإلغ��الق الممت��د إل��ى الح��د األدن��ى.

ل  وتأھي�للط�وار� لومتطلب�ات التخط�يط الت�رخيص  لوفاء بشروطإلى ا الحاجةفي  ةالمشغِّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

لغ��الق حال��ة إف��ي  ال��ذي مفاع��ل البح��وث ٤٨ م��ع ع��دم اتخ��اذ ق��رار بش��أن  ،ممت��د ھ��و مفاع��ل ل��م يع��د ُيش��غَّ
ل�ى إ س�يعادك�ان  إنم�ا تعل�ق بفيم�ا يمفاع�ل المس�تقبل بش�أن ق�رار وا��� ال يوج�د ، وحي�ث إخراجه من الخدم�ة

تنفي��ذ بغ��رض لص��يانة أو بغ��رض اطويل��ة اإلغ��الق العتب��ر فت��رات ال تُ و. إخراج��ه م��ن الخدم��ة م س��يتمأالتش��غيل 
  .حالة إغالق ممتدوالتعديل  التجديدمشاريع 
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الوق��ود الن��ووي أو �ي��ره م��ن الم��واد  ط��وال م��دة وج��ودن ااألم�� وُي��وفَّر م��وظفي التش��غيل.
  مرفق.الالمشعة في 

   التشغيلية اتبشأن الخبرالتعقيبات : ٨٨ المتطلب

لالمنظمة تضع  ف�� ع الت�� تق�للتعلم من األحداث  امرفق مفاعل البحوث برنامجل ةالمشغِّ
وم��ن ال���ناعة األخ��ر� البح��وث  تف��� مف��اع�الت��� تق��ع مفاع��ل واألح��داث مرف��ق ال
 النووية.

لالمنظمة  تقدم  -١٢٦-٧  وتق�وم بتجمي�عفي المفاع�ل  يةالتشغيل اتالخبرعن تقارير  ةالمشغِّ
بطريق���ة  ھ���ااإلب���ال� عنوقھ���ا يوتوث وتحدي���د اتجاھاتھ���ا ھ���اليوتحلفرزھ���ا و تل���� الخب���رات

ذات الص�لة  الخب�رات التش�غيليةالمعلوم�ات المتاح�ة ع�ن عل�� نظمة المتحصل ومنھجية. 
وإدراجھ���ا ف���ي ال���درو�  اس��تخالصم���ن أج���ل مھ���ا تقيِّ والمنش����ت النووي���ة األخ��رى  ف��ي

عل�� تب�ادل أي��ا  المنظم�ة عتش�جِّ و. الخاص�ة ب�الطوار� ھ�ا، بما ف�ي ذل�� ترتيباتعملياتھا
. الخب�رات التش�غيليةتعقيب�ات بش��ن الب الخاص�ةدولية الوطنية والنظم ال في إطارالخبرات 
 ھذه األنشطة وفقا لنظام اإلدارة. وتؤدَّى

لتحدي��د أس��بابھا  ،كبي��رة عل��� األم��انال ا�ث��ارذات األح��داث ف��ي التحقي��ق  وي��تم  -١٢٧-٧
، أو تھاوص�يان ھاتش�غيلبتص�ميم المع�دات و المتعلق�ةسباب األالمباشرة والجذرية، بما فيھا 

، ف�ي ب�رامج حسب االقت��اءب، تليالج نتائج ھذه التحدرَ تُ وية. العوامل البشرية والتنظيمب
 اإلجراءات والتعليمات.استعراض في  ستخدمتُ التدريب ذات الصلة، و

تحدي�د من أج�ل  الخبرات التشغيلية عنالمعلومات بدراسة أشخاص أكفاء  ويقوم  -١٢٨-٧
، بحي��ث وفف��ي تل��� الظ��راتجاھ��ات أي أو  ،�م��انل ةر���مُ لظ��روف  تمھيدي��ةأح��وال أي 

  .خطيرةظروف نشوء يمكن اتخاذ أي إجراءات تصحيحية الزمة قبل 

لالمنظم��ة تح��افظ و  -١٢٩-٧ المنظم��ات م��ع حس��ب االقت���اء، ب، التواص��لعل���  ةالمش��غِّ
 بغي��ةف��ي التص��ميم،  الت��ي ش��اركتمين) ومنظم��ات البح��وث والمص��مِّ المص��نِّعين (الداعم�ة 

والحص�ول عل�� المش��ورة، إذا  يةغيلالتش��الحص�ول عل�� معلوم�ات تعقيبي��ة ع�ن الخب�رات 
  أخرى.أحداث حال وقوع المعدات أو في عطل في  حدوثلزم األمر، في حال 
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  من الخدمةمفاعل البحوث إلخراج اإلعداد   -٨

 اإلخراج من الخدمة خطة : ٨٩ المتطلب

لالمنظمة تعد   اعليھ�تح�افظ و�خ�راج م�ن الخدم�ة لخط�ة مرفق مفاعل البحوث ل ةالمشغِّ
إل�ب�ا� أن م�ا ل�� تواف�ق الھيئ�ة الر�ابي�ة عل�� خ��� �ل��� مر مفاع�ل البح�وث� طوال ع

 د.الوضع النھائي المحدَّ  يحققوبحيث بأمان اإلخراج من الخدمة يمكن أن يتحقق 

ثاإلخراج من الخدمة في مرحلة التص�ميم، خطة  تعدّ   -١-٨ وفق�ا للتغي�رات ف�ي  وتح�دَّ
التق�دم أوج�ه والمكون�ات، ووال�نُّظم عل�ى الھياك�ل المدخلة تعديالت وال، الرقابيةالمتطلبات 

والتغي�رات ف�ي  ،اإلخ�راج م�ن الخدم�ةأنش�طة في التكنولوجيا، والتغيرات في الحاجة إلى 
 ].١١النفايات المشعة [التصرف في إلخراج من الخدمة و/أو الوطنية لسياسات ال

م  -٢-٨ ھيئ��ة وإل��ى ال �ستعراض��ھالجن��ة األم��ان إل��ى اإلخ��راج م��ن الخدم��ة خط��ة  وتق��دَّ
 اإلخراج من الخدمة.أنشطة  ءقبل بد ،عليھاموافقة للرقابية ال

بالتعام�ل الخبرة المتعلقة  عنن المعلومات وتدوَّ  ،ثةبوثائق المفاعل محدَّ  وُيحتفظ  -٣-٨
�طةث�ة أو المكونات الملوَّ ووالنُّظم الھياكل  مع ل�دى ص�يانة المفاع�ل أو تعديل�ه، بغي�ة  المنشَّ

ل�م  الت�ي، العامل�ةالبح�وث مف�اعالت بالنسبة ل�بعض و خراج من الخدمة.تيسير تخطيط اإل
تع�ّد م�ن الخدم�ة ف�ي نھاي�ة المط�اف ف�ي ا�عتب�ار ف�ي تص�ميمھا،  ھاتؤخذ ضرورة إخراج

  اإلخراج من الخدمة.طوال عملية لضمان األمان إلخراج من الخدمة خطة ل

اإلخ�راج  من نُھ�جكثر تتضمن خطة اإلخراج من الخدمة تقييما لنھج واحد أو أو  -٤-٨
ج نُھ�وفيم�ا يل�ي  من الخدمة المالئمة للمفاعل المعني والممتثل�ة لمتطلب�ات الھيئ�ة الرقابي�ة.

  إلخراج من الخدمة:مقبولة ل

بع�د إزال�ة ك�ل مجمع�ات الوق�ود وك�ل  مكتمل�ةفي حالة التخزين الوقائي للمفاعل   (أ)
  ؛نفايات المشعةالوثة الملوَّ وطة ما تسھل إزالته من المكونات المنشَّ 

��  (ب) طة إزال��ة جمي��ع الم��واد المش��عة وجمي��ع م��ا تمك��ن إزالت��ه م��ن المكون��ات المنشَّ
المتبقي�ة إزال�ة دقيق�ة م�ن أج�ل إتاح�ة  الھياك�لثة من المفاعل وإزالة تلوث والملوَّ 

  استخدام المرفق دون قيود.

ا ، بم�جوانب تصميم المفاعل ُتستعرضولدى وضع خطة اإلخراج من الخدمة،   -٥-٨
 ،ع��ن ذل��� وفض��الً  .خ��راج م��ن الخدم��ةلإل ةخاص�� بص��فةالت��ي تمث��ل تح��ديا الجوان��ب  ھ��افي

م��ن  خراجاإلجوان��ب تش��غيل المفاع��ل ذات األ�مي��ة فيم��ا يتعل��ق ب��جمي��ع أيض��ا  ُتس��تعرض
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أي تلوث غير مقصود تأجل تنظيف�� إل�ى ح�ين إخ�راج المفاع�ل ھذه الجوانب تشمل و. الخدمة
ً كون قد ال تمن الخدمة، وأي تعديالت  تشمل خطة اإلخراج م�ن الخدم�ة و .كامالً  وثقت توثيقا

جميع الخطوات التي تؤدي إلى إكم�ال اإلخ�راج م�ن الخدم�ة ف�ي نھاي�ة المط�اف، إل�ى النقط�ة 
ويمكن أن تش�مل ھ�ذه  التي يمكن عندھا ضمان األمان بحد أدنى من المراقبة أو دون مراقبة.

    بقيود، واستخدام الموقع دون قيود. المراحل التخزين والمراقبة، واستخدام الموقع

ً تق��رَّ و  -٦-٨ المع��دات  س��ائرو أجھ��زة التج��ارباإلج��راءات الخاص��ة بمناول��ة  ر مق��دما
الت�ي تتطل�ب التخ�زين وال�تخلص النھ�ائي ف�ي نھاي�ة المط�اف، أو ف�ي أق�رب وق�ت  ثةالملوَّ 

 ،ض�عتبالفع�ل ول�م تك�ن ھ�ذه اإلج�راءات ق�د و بني�تممكن إذا كانت المعدات المعني�ة ق�د 
  .والتخلص منھا ھذه األجھزة والمعدات وتفكيك

لالمنظم��ة تك��ون و  -٧-٨ مرف��ق ب المتعلق��ة رفاالمع��عل��ى ظ احف��المس��ؤولة ع��ن  ةالمش���ِّ
 تسھيل اإلخراج من الخدمة.من أجل الرئيسيين  العاملين استبقاءعن المفاعل و

لفت�رة االنتقالي�ة، ف�ي االتي ُتج�ر� األنشطة الناجمة عن اآلثار على األمان تقيَّم و  -٨-٨
م��ن اإلخ��راج النھ��ائي عل��ى خط��ة موافق��ة الوللتش���يل غ��الق ال��دائم اإلإن وج��دت، ب��ين 

  .وضمان األمان ال داعي لھاالتي مخاطر التجنب بحيث يتم  وُتدار ،الخدمة

 مفاعل البحوثلبين األمان واألمن  الجوانب المشتركة  -٩

 النووي واألمن وي النوالجوانب المشتركة بين األمان : ٩٠ المتطلب

مرفق مفاعل البحوث بطريقة متكامل�ة لبين األمان واألمن تناول الجوانب المشتركة  يتم
 �ح�دا�ا تخلال  بحيث ذوتنفَّ األمنية  والتدابيراألمان تدابير وضع وتالمفاعل. عمر طوال 

 .باألخرى

م�ن توص�يات بش�أن األالوت�رد  ،]١٨[ أساسيات األم�ن الن�ووي ف�ي المرج�عترد   -٩-١
لة، ]. ١٣الن��ووي ف��ي المرج��ع [ ع��ن ف��ي أداء مس��ؤوليتھا الرئيس��ية وتق��وم المنظم��ة المش���ِّ

تحقي��ق م��ن أج��ل والحف��اظ عليھ��ا  وتنفي��ذھاالتقني��ة واإلداري��ة  الت��دابيرتص��ميم بألم��ان، ا
لحف��اظ عل��ى اوب��ين األم��ان واألم��ن، بالجوان��ب المش��تركة المتعلق��ة الرقابي��ة المتطلب��ات 

 المالئ�مالع�دد  ض�مان ت�وافراألم�ان واألم�ن، وب ذات الصلة الحكوميةھيئات المع  التنسيق
ب�ين الجوان�ب المش�تركة فيم�ا يتعل�ق بالمع�ارف والمھ�ارات  ذويبين الم�وظفين الم�درَّ  من

 ).٤دارة (انظر أيضا القسم اإلاألمان واألمن، كجزء من نظام 

ان واألم��ن ف��ي ب��ين األم��الجوان��ب المش��تركة  بش��أنالمتطلب��ات العام��ة ل�م��ان و  -٢-٩
ة �����الوثيقي �����ف ،ي������التوالى ������عل ررة،���مق دارةاإلونظ�ام الرق�ابي اإلشراف  يمجال
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GSR Part 1 (Rev. 1) ]و٣ [ الو�يق�ةGSR Part 2 ]عل�ى  المتطلب�ات]. وتنطب�ق ھ�ذه ٤
 متدرج.المع االستخدام المالئم للنھج  ،مفاعل البحوث

لة ضع وت  -٣-٩  ،في جميع مراح�ل عم�ر مفاع�ل البح�وثمناسبة ير تدابالمنظمة المشغِّ
بغي�ة  ،مختلف�ةالخلفي�ات الھ�داف واألذوي بين األفراد  ينلضمان التواصل والتنسيق الفعال

 .بعضال ابعضھباألمنية التدابير األمان وتدابير ال تخل أن ضمان 

ذات األم�ن مع�ايير األمان ومعايير لى كل إالبحوث يستند اختيار موقع مفاعل و  -٤-٩
الجوان�ب المش�تركة ب�ين ب المتعلقةالتوصيات  ]١٣في المرجع [ دُ وترِ . على السواء الصلة

 تمف��اعال ھ��النووي��ة، بم��ا فيف��ي اختي��ار الموق��ع وتقي��يم الموق��ع للمنش���ت ااألم��ان واألم��ن 
 .البحوث

األم��ن الن��ووي وألم��ان الن��ووي الجوان��ب المش��تركة ب��ين ا ١١ المتطل��بتن��اول وي  -٥-٩
ً تص�ميم مفاع�ل البح�وث  والضمانات ف�ي بش�أن من�ع الوص�ول  ٣٩ المتطل�ب (انظ�ر أيض�ا

   ح به).غير المصرَّ 

 إدخالھ��ا عل��ى لض��مان أن أي تغيي��رات مقت��رح ،تغيي��رمراقب��ة اللعملي��ة وض��ع وت  -٦-٩
 ،مفاع�ل البح�وثمرفق  أو على مخطط ،الجديدة يةتجريبالمرافق الالتصميم، بما في ذلك 

 األمان أو األمن.ب تخلللتحقق من أنھا ال  اھيتم تقييم ،جراءاتعلى اإلأو 

 يك���ونوخ���الل التع���ديالت الرئيس���ية لمفاع���ل البح���وث،  ،البن���اءخ��الل مرحل���ة و  -٧-٩
ً  إلى الموقع أم�راً  العاملينوغيرھم من وصول عدد كبير ومتنوع من العمال  . وف�ي عادي�ا

أجھزة أو ط ضعف أو متعمد لنقاالمقصود أو الغير  اإلدخالذ تدابير لمنع تنفَّ ھذا الصدد، 
 المفاع�لتش�غيل أ�ن�اء  مش�ّعةإطالق�ات إلى إخالل باألمن أو ؤدي إلى يأي تھديد يمكن أن 

 .واستخدامه

لجوان��ب للض��مان اإلدارة الفعال��ة  مالئم��ةت��دابير أ�ن��اء مرحل��ة التش��غيل ذ وتنفَّ��  -٨-٩
الوق�ود  ول�ةنامبعلى األنشطة المتعلقة  ةخاص وُيشدد بصفةبين األمان واألمن.  المشتركة

لطوارئ لوالتصدي والتأھب النفايات المشعة والوقود المستھلك،  والتصرف في هتخزينو
الوص��ول، وإج��راءات التش��غيل  مراقب��ة ])، وإج��راءات٦[ GSR Part 7 الو�يق��ة (انظ��ر

ھ�ذه اإلج�راءات  وتوضع. وصيانته واختباره الدوري وتفتيشه استخدام المفاعلالخاصة ب
ض�مان أم�ان ل خاص�ةوض�ع ترتيب�ات وتسب بين األمان واألم�ن. بھدف ضمان توازن منا

ف�ي حال�ة مفاع�ل البح�وث أم�ان وأم�ن و ،طويل�ةالغ�الق إلوق�ود ف�ي حال�ة فت�رات االوأمن 
.اإلغالق الممتد
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 األول التذييل

 مفاعالت البحوثلأحداث بادئة افتراضية مختارة 

 تفتراضية لمف�اعالالئة ابادالحداث األمن  مختارةمجموعة لفيما يلي أمثلة ترد   -١-١
ن��ة بح��وث تمف��اعاللك��ون تق��د و .٤٩البح��وث  تبع��ا ،إض��افية أح��داث بادئ��ة افتراض��ية معيَّ

  :المحددة لتصميماخصائص ل

 :انقطاع إمدادات القوى الكھربائية )أ(
 .٥٠انقطاع القوى الكھربائية العادية – 

  :زائدة إدخال تفاعلية )ب(
  ؛(بسبب خطأ في إدخال الوقود) هتحميلو حرجية أثناء مناولة الوقود  –  
  ؛حادث عند بدء التشغيل  –  
  ؛قضيب التحكمعطل في قضيب التحكم أو في تابع   –  
  ؛التحكم نظاممحرك عطل في محرك التحكم أو في   –  
عطل في أجھزة أخرى خاصة بالتحكم ف�ي التفاعلي�ة (م�ثال المھ�دئ أو   –  

  ؛العاكس)
  ؛أوضاع غير متوازنة للقضبان  –  
  ؛مكونات ھيكلية أو انھيارھاتعطل   –  
  ؛أو ساخن إدخال ماء بارد  –  
ح��دوث ح��االت فراغي��ة أو ح��االت تس��رب  تغي��رات ف��ي المھ��دئ (م��ثالً   –  

أو تس���رب ال���نظم المائي���ة إل���� الم���اء  الم���اء الثقي���ل إل���� ال���نظم المائي���ة
  ؛)الثقيل

(مثل حدوث انغمار بالمياه أو حاالت  أجھزة التجاربوتجارب ال تأثير  –  
م�واد  انش�طارية أو إزال�ةإدخال مواد ة، أو تأثيرات حرارية، أو فراغي

  ؛ماصة)
  ؛عدم كفاية التفاعلية عند اإلغالق  –  
  ؛دون قصدالتحكم  انبقذف قض  –  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  دون الحرجة. بالمجمعاتصلة  لھا تفتراضية المذكورة ليسالبادئة االحداث األبعض   ٤٩
ً ين انقط��اع الق��وى الكھربائي��ة العادي��ة ال عل��� ال��رغم م��ن أ  ٥٠ ً  عتب��ر ح��دثا  إي��الء االعتب��ار، ينبغ��ي بادئ��ا

أن  لض�ماننقطاع القوى الكھربائية العادية ال�ذ� يلي�ه انقط�اع الق�وى الكھربائي�ة الخاص�ة بح�االت الط�وارئ، ال
تعط�ل  ف�يي�ة ح�دوث انخف�اض ف�ي الفلط يتس�ببيمك�ن أن ، العواقب ستكون مقبولة في ظروف الطوارئ (مثالً 

  أجھزة في أوقات مختلفة).
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  ؛أخطاء صيانة أجھزة التفاعلية  –  
  ؛كمنظام التح من كاذبةإشارات صدور   –  
  .أو المھدِّئ مائع التبريدمن  مواد مفسدةإزالة   –  

  :ان التدفقفقد )ج(
  ؛تعطل المضخة الرئيسية  –  
بس��بب تعط��ل ص��مام أو م��ثال انخف��اض ت��دفق م��ائع التبري��د الرئيس��ي (  –  

  ؛انسداد في األنابيب أو في مبادل الحرارة)
  ؛تأثير فشل تجربة أو سوء تعامل معھا  –  
  ؛االبتدائي، بما يؤدي إلى انقطاع التدفق مائع التبريدتمزق حد   –  
  )؛غريبة مادةالتدفق (مثالً، بسبب  انخفاضأو  دانسداد قناة وقو  –  
توزي��ع غي��ر س��ليم للق��درة يرج��ع، م��ثال، إل��ى أوض��اع غي��ر متوازن��ة   –  

للقضبان في تج�ارب قل�ب المفاع�ل أو ف�ي تحمي�ل الوق�ود (ع�دم تواف�ق 
  ؛في تدفق القدرة)

  ؛انخفاض في تدفق مائع التبريد بسبب حيود عن قلب المفاعل  –  
  ؛عن الحدود المقررةضغط النظام  حيود  –  
فقدان مھّبط الحرارة (م�ثال بس�بب تعط�ل ص�مام أو مض�خة أو ح�دوث   –  

  تمزق في النظام).
  :فقدان مائع التبريد )د(

  ؛االبتدائي مائع التبريدتمزق حد   –  
  ؛تلف الحوض  –  
  ؛ضخ محتويات الحوض إلى الخارج  –  
  .تعطل صمامات حزمية أو متغلغالت أخرى  –  

  :مع معدات أو مكونات أو تعطلھاتعامل خاطئ  )ھـ(
  ؛انھيار غالف عنصر وقود  –  
حدوث تلف ميك�انيكي لقل�ب المفاع�ل أو وق�ود� (م�ثال س�وء تعام�ل م�ع   –  

  ؛الوقود) علىسقوط قارورة نقل  وأالوقود، 
  ؛الخاص بحاالت الطوارئالقلب تعطل نظام تبريد   –  
  ؛خلل في التحكم في قدرة المفاعل  –  
  ؛د المخزونحرجية في الوقو  –  
  ؛، بما في ذلك نظام التھويةاالحتجازتعطل وسيلة   –  
  ؛خالل نقله أو خزنهفقدان مائع التبريد الخاص بالوقود   –  



 

١٠٩ 

  ؛فقدان التدريع السليم أو انخفاضه  –  
  ؛تمزق حلقة) تعطل جھاز تجريبي أو مادة تجريبية (مثالً   –  
  تجاوز القدرات النوعية للوقود.  –  

  :خاصةأحداث داخلية  )و(
  ؛المولدة داخليا المقذوفاتبما في ذلك ، حرائق أو انفجارات داخلية  –  
  ؛انغمار داخلي بالمياه  –  
  ؛دعمفقدان نظم   –  
  ؛حادثات متعلقة باألمن  –  
  ؛اختالالت في تجارب المفاعل  –  
  ؛دخول أشخاص بصورة غير سليمة إلى المناطق المحظورة  –  
  ؛ارتجاج أنابيب وأ انبثاقات موائع  –  
  ؛تفاعالت كيميائية منتجة للحرارة  –  
  ثقيلة.وقوع أحمال   –  

  :األحداث الخارجية )ي(
ال���زالزل (بم���ا ف���ي ذل���ك م���ا تحدث���ه الھ���زات األرض���ية م���ن ص���دوع   –  

  ؛وانزالقات أرضية)
ع نھ��ر أو مص��به انھي��ار س��د باتج��اه منب��االنغم��ار بالمي��اه (بم��ا ف��ي ذل��ك   –  

تس���ونامي أو أم���واج نھ���ر واألض���رار الناجم���ة ع���ن وانس���داد مج���ر� 
  عالية)؛

  ؛أعاصير التورنادو الدّوامية ومقذوفاتھا  –  
  ؛العواصف الرملية  –  
  ؛أعاصير الھريكان المدارية والعواصف والبرق  –  
  ؛المداريةاألعاصير الحلزونية   –  
  ؛االنفجارات  –  
  ؛حوادث الطائرات  –  
  ؛الحرائق  –  
  ؛انسكابات المواد السامة  –  
 االص�طدام ح�وادث (بم�ا ف�ي ذل�ك على ط�رق النق�ل الحوادث التي تقع  –  

  ؛)مبنى مفاعل البحوثب
المراف��ق المج��اورة (م��ثال المراف��ق النووي��ة والمراف��ق  م��ن ت���ثيراتال  –  

  ؛الكيميائية ومرافق التصرف في النفايات)
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المخاطر البيولوجية، مثل التآكل الميكروبي أو التلف الھيكل�ي أو تل�ف   –  
  ؛وارض أو الحشراتالمعدات الذي تحدثه الق

  ؛الظواھر الجوية القصوى  –  
  ؛من الظواھر الشمسية)مثالً، مغنطيسي (التداخل الكھر  –  
  ؛ضربات البرق  –  
  طفرات القدرة الكھربائية أو الفلطية في خط اإلمداد الخارجي.  –  

  األخطاء البشرية. )ح(
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 الثاني التذييل

 ً ً  الجوانب التشغيلية التي تستحق اھتماما  فاعالت البحوثلم خاصا

 ً ً  ھذا التذييليسلط  -١-ثانيا ً  الضوء على ما يستحق اھتماما م�ن الجوان�ب التش�غيلية  خاصا
  .لمفاعالت البحوث

  إدارة التفاعلية والحرجية

 ً وتنطوي ھذه التغييرات  قلب المفاعل في مفاعالت البحوث، نسقر غيَّ يما  كثيراً  -٢-ثانيا
، الت�ي يمث�ل أجھ�زة التج�اربوقضبان التحكم و اولة مكونات مثل مجمعات الوقودنعلى م

على التأكد من أن ح�دود دون الحرجي�ة وح�دود  وُيحرص العديد منھا قيمة تفاعلية كبيرة.
التفاعلي��ة ذات الص��لة، الخاص��ة بتخ��زين الوق��ود وتزوي��د قل��ب المفاع��ل ب��الوقود، ال ي��تم 

  تجاوزھا في أي وقت من األوقات.

  األمان الحراري لقلب المفاعل

ً ث تؤثر التغيي�رات المت�واترة ف�ي تزوي�د قل�ب المفاع�ل ب�الوقود المش�ار إليھ�ا أع�اله   -٣-انيا
د ھ�ذه تح�دَّ  أن ض�مانت�دابير ل وضعوت على الخصائص النووية والحرارية لقلب المفاعل.

ً  الخص��ائص تحدي��داً  وي��تم التحق��ق منھ��ا بمقارنتھ��ا بش��روط األم��ان  ،تغيي��رك��ل ل ،ص��حيحا
  صلة قبل بدء تشغيل المفاعل.النووي والحراري ذات ال

  أجھزة التجاربأمان 

 ً  كبي�راً  المس�تخدمة ف�ي مف�اعالت البح�وث ت�أثيراً  أجھزة التج�اربيمكن أن تؤثر   -٤-ثانيا
ت��دابير  وتتخ��ذ. عل��ى أم��ان المفاع��ل، بحك��م خصائص��ھا التقني��ة أو النووي��ة أو التش��غيلية

ً التجريبي��ة تق��يَّ أن الخص��ائص التقني��ة والنووي��ة والتش��غيلية ل�جھ��زة لض��مان  ً  م تقييم��ا  كافي��ا
  .ةمناسب بطريقةه تم توثيقيأن ھذا التقييم لمعرفة آثارھا على األمان وللتأكد من 

  البحوث مفاعالتتعديل 

 ً المرتبط��ة بھ��ا م��ن أج��ل  أجھ��زة التج��اربل مف��اعالت البح��وث وكثي��را م��ا تع��دَّ   -٥-ثانيا
وينبغي إيالء اھتمام  لبات استخدامھا.تكييف قدراتھا التشغيلية والتجريبية لتالئم تغير متط

ق�د ت�م تقييم�ه وتوثيق�ه وا�ب�ال� عن�ه بص�ورة ض�رورة التحق�ق م�ن أن ك�ل تع�ديل لخاص 
تش��غيل المفاع��ل دون ب��دء س��ليمة م��ن حي��ث آث��اره الممكن��ة عل��ى األم��ان، وم��ن أن ال يع��اد 

  ان.الحصول على موافقة رسمية بعد إكمال التعديالت ذات اآلثار الكبيرة على األم
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  المكونات والمواد ةمناولعمليات 

 ً في المفاعالت البحثية الحوضية على وجه الخصوص، كثيرا م�ا تج�ري مناول�ة   -٦-ثانيا
ض�مان الحرص على  ويتم والمواد بالقرب من قلب المفاعل. أجھزة التجاربالمكونات و

ً الذين يقومون بھ�ذ� المن�او�ت أن موظفي التشغيل  ً  يلتزم�ون التزام�ا اإلجراءات ب� ص�ارما
والقيود المقررة لمنع أي تدخل نووي أو ميكانيكي في المفاعل، وللتقليل إلى الح�د األدن�ى 

غريب�ة غي�ر م�تحكم من احتمال ح�دو� ان��داد ف�ي نظ�ام تبري�د الوق�ود م�ن ج�راء أج��ام 
  طالقات اإلشعاعية والتعرض غير الضروري لإلشعاعات.فيھا، ولمنع اإل

  رتدابير األمان الخاصة بالزوا

 ً ل��زوار م��ن العلمي��ين والمت��دربين والدار���ين وغي��ر�م م��ن ا أن ي��دخل ق��د يح��د� -٧-ثانيا
 من�اط� خاض�عة للرقاب�ة وأن يش�اركواً  ف�ياألشخاص ال�ذين ي�زورون مف�اعالت البح�و� 

اإلج��راءات  مث��ل وض��ع ت��دابيروت مش��اركة فعال��ة ف��ي تش��غيل المفاع��ل أو ف��ي ا���تخدامه.
 وع��دم ت���ثير ،ھ����ء الزا���رينلف عم��ل م�مون��ة ت��وافر ظ��رو لكفال��ةوالقي��ود والض��وابط 

  .تعليمات األمان بصرامة واتباع ،أنشطتھم على أمان المفاعل
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 المرفق األول
 مفاعالت البحوثلمختارة  وظائف أمان

مف�اعالت البح�وث. ووظ�ائف لوظ�ائف أم�ان مخت�ارة  ١-ترد في الجدول األول  -١-أوالً 
�زة الجوھ الخاص�ة والمكون�ات  بالھياك�ل وال�نُّظمري�ة المرتبط�ة األمان ھي الوظ�ائف المميِّ

 ن للمفاع�ل.وس�وف تعتم�د وظ�ائف األم�ان عل�ى التص�ميم المع�يَّ  ضمان سالمة المفاع�ل.ب
ووظ�ائف األم�ان  بعض وظائف األمان ال صلة لھا بأنواع معينة من مفاعالت البحوث.و

 ظم والمكون�ات.ال�نُّ ك�ل والھياھي أحد العوامل الرئيسية في تدريج تطبيق المتطلبات عل�ى 
والمقص��ود م��ن  .نظ��ام ومك��ونھيك��ل وويتع��ين تحدي��د وظ��ائف األم��ان الت��ي ي�ديھ��ا ك��ل 

المنظم�ة ھ�و أن تنظ�ر فيھ�ا  ١وظ�ائف األم�ان المخت�ارة المعروض�ة ف�ي الج�دول األول ـ 
ل ظائف األمان وتبرير لعدم الترتيب للوفاء بأي من  تقديمويتعين  لمفاعل البحوث. ةالمشغِّ
  بالنسبة ألي مفاعل معين. ھذه

  . وظائف أمان مختارة لمفاعالت البحوث١-الجدول األول

  وظائف األمان  المفردات المھمة لألمان

  طالق المواد المشعة غير المحكوم إلى البيئةإتشكيل حاجز يمنع   ھياكلالمباني وال

توفير وقاية من األحداث الخارجية والداخلية لنظم األمان التي تحتوي 
  يھا المباني أو اإلنشاءاتعل

  .توفير تدريع ضد اإلشعاعات

الحفاظ على ھندس�ة الوق�ود وعل�ى المس�ار ال�الزم لت�دفق م�ائع التبري�د   قلب المفاعل
من أجل ضمان إمكاني�ة اإلغ�الق وإزال�ة الح�رارة ف�ي جمي�ع الح�االت 

  التشغيلية للمفاعل وفي حاالت الحوادث المحتاط لھا في التصميم

  مرتدة سلبية للتفاعليةتوفير تغذية 

  توفير وسيلة لتھدئة التدفقات النيوترونية والتحكم فيھا

طالق منتجات االنشطار والمواد المشعة األخ�ر� إتشكيل حاجز يمنع   قالب الوقود وكسوة الوقود
  من الوقود

  للوقود نسق قابل للتبريدتوفير 

(بما ف�ي  التفاعليةنظام التحكم في 
  ل)ذلك نظام إغالق المفاع

التحكم في تفاعلية قلب المفاعل لضمان إمكانية إغالق المفاع�ل بأم�ان 
ولضمان عدم تجاوز الحدود التصميمية للوقود وغيرھا من القيود ف�ي 

  أي حالة تشغيلية للمفاعل أو في الحوادث المحتاط لھا في التصميم

دم تج��اوز الح��دود المق��ررة ت��وفير التبري��د الك��افي للقل��ب وض��مان ع��  الدارة االبتدائية لمبرد المفاعل
للوقود وللمبرد في أي حالة تشغيلية للمفاع�ل أو ف�ي ح�االت الح�وادث 

  المحتاط لھا في التصميم
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  (تابع) . وظائف أمان مختارة لمفاعالت البحوث١-الجدول األول

  وظائف األمان  المفردات المھمة لألمان

نظ���ام تبري���د قل���ب المفاع���ل ف���ي 
  حاالت الطوارئ

من قلب المفاعل بعد وقوع ح�ادث ن�اجم ع�ن فق�دان م�ائع  نقل الحرارة
  التبريد، بمعدل يكفي لمنع حدوث ضرر كبير للوقود

اتخ���اذ إج���راءات وقائي���ة إلغ���الق المفاع���ل، ولتبري���د الم���واد المش���عة   نظام حماية المفاعل
  عواقب الحوادثمن لتخفيف لواحتوائھا، و

لتش�غيلية ف�ي حال�ة م�ن أج�ل الوقاي�ة م�ن األخط�اء ا الوشائجالتحكم في 
  عدم الوفاء بالشروط الالزمة

األجھ���زة ونظ���م ال���تحكم األخ���رى 
  المتعلقة باألمان

بل�و�  ع�دمض�مان وإبقاء بارامترات المفاعل ضمن الح�دود التش�غيلية 
  حدود األمان

ت��وفير معلوم��ات كافي��ة لتحدي��د حال��ة نظ��ام حماي��ة المفاع��ل بس��ھولة 
ألمان، وتقديم تلك المعلومات والتخاذ اإلجراءات الصحيحة المتعلقة با

  ل المفاعلإلى مشغِّ 

توفير قوى كافية، ومن نوعية مناسبة، للنظم والمع�دات، بغي�ة ض�مان   إمدادات القوى الكھربائية
  قدرتھا على أداء وظائفھا األمانية عند االقتضاء

  التقليل إلى الحد األدنى من التعرض لإلشعاعات  نظم مناولة الوقود وتخزينه

  دوث حرجية غير مقصودةمنع ح

  الحد من أي ارتفاع في درجة حرارة الوقود

  عتخزين الوقود الطازج والمشعَّ 

  كلي للوقودآمنع حدوث تلف ميكانيكي أو ت

توفير قياسات وإنذارات من أجل التقليل إلى الحد األدن�ى م�ن تع�رض   نظام رصد اإلشعاعات
  العاملين في التشغيل والبحوث لإلشعاعات

ق أو م�ن االنفج�ارات الت�ي يالحرضمان أن اآلثار الضارة الناتجة من   قيمن الحر مايةالحنظام 
م��ن أداء وظيفتھ��ا  المف��ردات المھم��ة لألم��انال تمن��ع  قي��الحرس��ببھا ي

  األمانية عندما يتعين عليھا أداؤھا
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 المرفق الثاني

 المجمعات دون الحرجةعلى األمان متطلبات لمحة عامة عن تطبيق 

لمجمعات دون الحرجة ھي مجموعة متنوعة من التص�اميم وترتيب�ات التش�غيل ا  -١-ثانيا
) تنطب�ق ٩٠-١متطلب�ات ال(فإن جميع المتطلب�ات الش�املة . ونظرا لھذا االستخداموبرامج 

ف�ي مع استخدام نھج متدرج يتناس�� م�ع الخط�ر المحتم�ل  ،على المجمعات دون الحرجة
د كل حالة يك�ون فيھ�ا " ما يلي:على  ٩-١ الفقرةتنص على وجه التحديد، ولمرفق. ا وتحدَّ

تطبي��ق المتطلب��ات مت��درجا، م��ع مراع��اة طبيع��ة المخ��اطر الت��ي يش��كلھا المرف��ق المع��يَّن 
-٢وت�رد ف�ي الفق�رة ". واألنشطة التي ُتجرى والحج�م المحتم�ل لتل�ك المخ�اطر واألنش�طة

تطبي�ق متطلب�ات  يمك�ن ت�دريجك�ان  إنتحديد م�ا  لدىالعوامل التي ينبغي النظر فيھا  ١٧
 معينة.

�� ونتيج��ة ل��ذلك  -٢-ثانيا لمجمع��ات دون ا عل��ى متطلب��اتال بھ��اق ف��إن الطريق��ة الت��ي تطبَّ
لمجمع��ات دون عل��ى ا الت��ي تطب��ق بھ��اق��د تك��ون مختلف��ة تل��ك ألداء الع��الي ذات االحرج��ة 
لمجمع�ات بالنس�بة لعل�ى وج�ه الخص�وص، و. منخفضةال المحتملةالمخاطر ذات الحرجة 

، الخفي��م�اء بال مھ�د�وقود اليورانيوم الطبيع�ي م�ع ع�اك� أو التي تعمل بدون الحرجة 
 امتعلق�ة بعملي�ة الت�رخيص، مت�درجتلك ال ھابما فياألمان،  تطبيق متطلباتكون ييمكن أن 
م��ن بع��� الت��ي تنش���  يةمخ��اطر اإلش��عاعض���لة الف��ي ض��وء  م��ث�ً يمك��ن،( بق��در كبي��ر

 ف�إنوم�ن ث�م متطلبات معين�ة). ة لتطبيق تكون ھناك حاجال  أن، المجمعات دون الحرجة
 وتطبيقھ��ا وفق��ا وض��عھاالت��ي ي��تم  ،الس��تخدام الم��واد المش��عةتص��ري� لل عملي��ة الوطني��ةال

ع��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان األساس��ية الدولي��ة الص��ادرة م��ن  GSR Part 3 للمنش��ور رق��م
مص���ادر الوقاي���ة م���ن اإلش���عاعات وأم���ان ال الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة والمعن���ون:

إلثب��ات ]، يمك��ن أن تك��ون كافي��ة ١-اإلش��عاعية: مع��ايير األم��ان األساس��ية الدولي��ة، [ثاني��ا
  .األمان

  مرجع المرفق الثاني

، والوكال���ة ومنظم���ة األ�ذي���ة وال�راع���ة ل�م���م المتح���دةالمفوض��ية األوروبي���ة،   ]١-ثانيا[
ة التابع��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة، ووكال��ة الطاق��ة النووي��

لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��اد�، ومنظم��ة الص��حة للبل��دان 
األمريكية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الص�حة العالمي�ة، الوقاي�ة م�ن 
اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية: معايير األمان األساسية الدولية، سلس�لة 

، GSR Part 3ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، الع�دد معايير األمان الصادرة عن الوكال
).٢٠١٥الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (
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  التعاريف
  مصطلحات األمان التعاريف التالية تختلف عن تلك الموجودة في مسرد 

المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي : الطاقة الذريةالدولية وكالة الصادر عن ال
   ):٢٠٠٧، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ()٢٠٠٧(طبعة  اإلشعاعاتوالوقاية من 

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7648/IAEA-Safety-Glossary  

  مصطلحات األمان لمسرد  ٢٠١٦ عام مراجعةو
  في الموقع متاح الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.asp 

 حدوث واقع�ة تش�غيلية منتظ�رةبعد  مرفق المفاعلحالة  - (controlled state)خاضعة للسيطرة  ةحال
والت�ي  ،األساسيةاألمان ظائف ويمكن فيھا ضمان أداء التي  - مفضية إلى وقوع الحوادثأو ظروف 

  .مأمونةلوصول إلى حالة ا ترتيباتلفترة زمنية كافية لتنفيذ إبقاؤھا يمكن 

 ف��ي تؤخ��ذ(الح��االت االفتراض��ية لمرف��ق مفاع��ل البح��وث الت��ي  - (facility states) ال�ر����ح��ا�� 
  االعتبار ألغراض التصميم)

    
  تشغيلية حاالت

Operational states 
  إلى وقوع حوادث ظروف مفضية

Accident conditions 
  عادي تشغيل

Normal operation 
 تشغيلية عئاقو

 منتظرة
Anticipated 
operational 
occurences 

  تمديد التصميمظروف  
Design extension conditions 

   
في الھ محتاط ادثوح

 التصميم
Design basis 

accidents 

دون تدھور كبير 
  في الوقود

Without significant 
fuel degradation 

ذوبان قلب مع 
  المفاعل

With core 
melting 

  

 

 الع�ادي حي�ود ع�ن التش�غيلالح�االت  - (accident conditions)ظروف ��ض�ية �ل�� و��و� الح�وا�� 
الحوادث المحت�اط لھ�ا ف�ي وتتألف من ، المنتظرةالتشغيلية  الوقائعأقل تواترا وأكثر شدة من التي ھي 

 تمديد التصميم. ظروفيم وتصمال

ي��ؤدي إل��ى ظ��روف  يض��اح��ادث افتر - (design basis accident)ح��ا�� �حت��اط ل��� ���� الت����ي� 
 المق�ررة يةتص�ميمالمع�ايير لوفق�ا ل مص�مما لمن�ع وقوعھ�االمرف�ق ك�ون يح�وادث المفضية إل�ى وق�وع 

 مقبولة.ضمن الحدود الطالقات المواد المشعة إعلى فيھا  ُيحافظوفظة، حتملمنھجية و
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مفض��ية �ل��ى وق��وع فتراض��ية ا ظ��روف - (design extension conditions)ظ��روف تمدي��د التص��ميم 
ف�ي عملي�ة تص�ميم  ينظ�ر فيھ�ا التصميم، ول��نمحتاط لھا في الحوادث ضمن ال ينظر فيھاال حوادث ال

. وتش�مل مش�عة ض�من الح�دود المقبول�ةالم�واد �بق�اء ال فيھ�اي�تم وتق�دير، أفض�ل منھ�ي�ة لالمرفق وفق�ا 
 ،وق�ود�بي�ر ف�ي الت�دھور  فيھ�ا يق�عالت�ي ال األح�داث التي تس�ود ف�ي ظروف التصميم التمديد  ظروف

 .قلب المفاعل انصھارالتي تشھد التي تسود في األحداث ظروف الو

واقعة تشغيلية منتظرة أو ظ�روف مفض�ية �ل�ى مرفق المفاعل، بعد حالة  - (safe state)حالة مأمونة 
األم�ان ض�مان وظ�ائف فيھ�ا ويم��ن  ةحر��دون  ف�ي حال�ةالمفاع�ل فيھ�ا  ي��ونالتي  ،الحوادثوقوع 

 طويلة.لمدة  ھااألساسية والحفاظ على استقرار

أم�ان لظ�روف ألداء وظيف�ة مفردة مصممة  - (safety feature)سمة أمان (لظروف تمديد التصميم) 
 .أمان لھذه الظروف وظيفةأو لديھا  تمديد التصميم

دات نظم دات - (safety system settings)ا�م�ان  محدِّ لمس�تويات الت�ي ي�تم عن�دھا تلقائي�ا تفعي�ل ل مح�دِّ
، لمن�ع ت��او� محت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميمحوادث منتظرة أو وقائع تشغيلية  ة حدوثفي حال نظم األمان
  .حدود األمان
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