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 SSR-4 العدد
متطلبات األمان المحدَّدة



  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةمعايير األمان 
  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 

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

. وتش�مل ھ�ذه السلس�لة األم�ان الن�وو� 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
ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ��اص بالوكال��ة، ال��وارد أدن��اه، معلوم��ات ع��ن برن��ام� 

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

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

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

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

  .Official.Mail@iaea.orgاإللكتروني على العنوان التالي: 

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

  دولھا األعضاء.وتقوم، لھذا الغرض، بدور الوسيط بين 
ت�وفر أمثل�ة  تق�ارير أم�انوتـَصُدر 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.
  .كالة الخاصة باألمن النوويسلسلة الووتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن 

منش��ورات إعالمي��ة لتش��جيع ودع��م  سلس��لة الطاق��ة النووي��ة الص��ادرة ع��ن الوكال��ةتش��مل 
أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العملي لألغراض السلمية. وتش�مل تق�ارير 

لمكتس�بة والممارس�ات الجّي�دة وأدلة عن حالة التكنولوجي�ا وأوج�� التق�دم المح�رز فيھ�ا، وع�ن الخب�رة ا
واألمثلة العملية في مجاالت القوى النووية، ودورة الوق�ود الن�وو�، والتص�رف ف�ي النفاي�ات المش�ّعة 

  واإلخراج من الخدمة.



  

  

  أمان مرافق دورة الوقود النووي

  



   

تشرين  ٢٣لطاقة الذرية الذي عـُقد في المقّر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك، في وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولية ل
. ويقع المقّر الرئيسي للوكالة في فيينا. ويتمثـّل ١٩٥٧تموز/يوليه  ٢٩، على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في ١٩٥٦األول/أكتوبر 

 لطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع".هدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساهمة ا  

  الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 االتحاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتين

 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا

 أستراليا
 إستونيا

 إسرائيـل
  إسواتيني
 أفغانستان
 إكـوادور

 ألبانيــا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 داأنتيغوا وبربو

 إندونيسيا
 أنغـوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغنــدا
 أوكرانيا

 - إيران (جمهورية
 )اإلسالمية   

 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغـواي

 باكستان
 باالو

 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديـش

 بنمـــا
 بنـــن
 وانابوتس

 بوركينا فاسـو

 بوروندي
 البوسنة والهرسك

 بولندا
 المتعددة - دولة ،بوليفيا

 القوميات   
 بيرو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 توغو
 تونــس

 جامايكــا
 الجبل األسود

 الجزائر
 جزر البهاما

 جزر مارشال
 جمهورية أفريقيا الوسطى

 الجمهورية التشيكية
 مهورية الدومينيكيةالج

 الجمهورية العربية 
 السورية   

 جمهورية الكونغو
 الديمقراطية   

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 جمهورية كوريا

 جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية   

 جمهورية مقدونيا 
    ً  اليوغوسالفية سابقا

 جمهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيــا
 جيبوتي

 الدانمرك
 دومينيكا

 رواندا
 رومانيا
 زامبيـــا

 زمبابــوي
 سان مارينو

 سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين   

 سري النكا

 السلفـادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 سنغافورة
 السنغـال
 السودان
 السويد

 سويسرا
 سيراليـون

 سيشيل
 شيلي

 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــراق

 عـُمان
 غابــون

  غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 توفانوا

 فرنسا
 الفلبيــن

 - فنزويال (جمهورية
 )البوليفارية   

 فنلندا
 فيجي

 فييت نــام
 قبرص

 قطر
 قيرغيزستان
 كازاخستان
 الكاميـرون

 الكرسي الرسولي
 كرواتيــا
 كمبوديــا

 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكــا

 كولومبيــا
 الكونغو

 الكويـــت
 كينيـــا
 التفيا

 لبنان
 لختنشتاين
 لكسمبرغ

 بيالي
 ليبيريــا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطـة
 مالـــي

 ماليزيــا
 مدغشقــر

 مصر
 المغـــرب
 المكسيك
 مالوي

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا 

 العظمى وآيرلندا    
 الشمالية   

 منغوليـــا
 موريتانيا

 موريشيـوس
 موزامبيق
 موناكــــو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلندا
 هايتـــي

 الهند
 هندوراس

 هنغاريا
 هولندا

 الواليات المتحدة 
 األمريكية   

 اليابان
 اليمن

  اليونان



   

   

  من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة SSR-4العدد 

  أمان مرافق دورة الوقود النووي
دةمتطلبات األمان المح   دَّ

) يحتوي على مسرد الوكالة CD-ROMيتضمَّن ھذا المنشور قرصاً مضغوطاً (
) ومبادئ األمان األساسية ٢٠٠٧( ٢٠٠٧الخاص بمصطلحات األمان: طبعة 

)، وقد صدر كلٌّ منھما باللغات اإلسبانية، واإلنكليزية، والروسية، ٢٠٠٦(
  والصينية، والعربية، والفرنسية.

  ) ُمتاح أيضاً لشرائه منفصالً.CD-ROMوھذا القرص المضغوط (

  pub.iaea.org/books-http://wwwانظر: 

  

  

  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

    ٢٠١٨فيينا، 
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 مالحظة بشأن حقوق النشر

�مي��ع المنش��ورات العلمي��ة والتقني��ة ال���ادر� ع��ن الوكال��ة محمي��ة بمو���ب 
) (ب��رن ١٩٥٢ب���ي�تها المعتم��د� ف��ي ع��ا�  عالمي��ة لحق��وق الت���لي� والنش��ر�تفاقي��ة الا

 المنظم��ة العالمي��ة للملكي��ة الفكري��ةعم��دت وق��د ). ب��اريس( ١٩٧٢ والمنقح��ة ف��ي ع��ا�
الملكي��ة الفكري��ة ) �حق��اً �ل��ى توس��يع نط��اق حق��وق الت���لي� والنش��ر لتش��مل (�ني���

الن���و� ال��وارد� ف��ي  وي���ب الح���ول عل�ى �ذن باس��ت�دا�والفر���ية. اإللكتروني�ة 
لكتروني، است�داما كلي�اً أو ���ي�اً� وي���ع اإلمطبوع أو ال هامنشورات الوكالة بشكل

��ب ب�ي��ة اقتراح��ات  .متعلق��ة برس��و� ال�عال��ة ا�دبي��ة���ذا اإلذن ع��اد� �تفاق��ات  ويُرحَّ
ا�ستنس��ا� والتر�م��ة �غ��را� غي��ر ت�اري��ة، وس��يُنَظر فيه��ا عل��ى أس��اس  ت����

تو�ي��� أي��ة استفس��ارات �ل��ى قس��� النش��ر الت��ابع للوكال��ة  وينب���ي ح��د�. حال��ة عل��ى ك��ل
)IAEA Publishing Sectionالعنوان التالي: ) على  

Marketing and Sales Unit, Publishing Section 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
P.O. Box 100 
1400 Vienna, Austria 
Fax: +43 1 2600 29302 
Tel.: +43 1 2600 22417 
email: sales.publications@iaea.org 
http://www.iaea.org/books 

  
  
  

  ٢٠١٨حقوق النشر محفوظة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
  ُطبِع من قِبَل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا

  ٢٠١٨ أغسطس/آب
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 تصدير

 م يوكّيا أمانوبقل
 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
مع���ايير س���المة بقص���د حماي���ة الص���حة والتقلي���ل إل���ى أدن���ى ح���د م���ن األخط���ار عل���ى األرواح 

ذاتھ�ا، والت�ي و��ي المع�ايير الت�ي يج�ب أن تس�تخدمھا الوكال�ة ف�ي عملياتھ�ا ��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 
اض بص�فة ووضع مجموعة شاملة من المعايير ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالستعر 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 
 نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.

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

وأص�بحت سلس�لة مع�ايير األم�ان تض�م اآلن مب�اد� أساس�ية موح�دة لألم�ان،  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.

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

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

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

رت العدي��د م��ن ال��دول اعتم��اد مع��ايير الوكال��ة إن تنظ��يم األم��ان مس��ؤولية وطني��ة، وق��د ق��رّ 
وبالنسبة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان، توفِّر  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 كما ي�تم تطبي�ق المع�ايير م�ن  االتفاقيات. جان�ب الھيئ�ات الرقابي�ة والمش�غِّ

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

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

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

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





   

   

  الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية األمان معايير

  الخلفية
 الطبيعي��ة ش��عاعاتاإل مص��ادر أن كم��ا طبيعي��ة، ���اھرة اإلش��عاعي النش��اط يمث��ل

ة والمواد ولإلشعاعات. البيئة مالمح تعكس  نطاقھ�ا يت�راو� كثي�رة، مفي�دة تطبيقات المشعَّ
 تق�دير ويج�ب. والزراع�ة والص�ناعة الط�ب مج�االت ف�ي واالس�تخدامات القوى توليد بين

 ھ��ذه ج��را� م��ن والبيئ��ة والجمھ��ور الع��املين تھ��دد ق��د الت��ي اإلش��عاعية المخ��اطر حج��م
  .األمر اقتضى إذا عليھا والسيطرة التطبيقات،

 النووية، المنشآت وتشغيل لإلشعاعات، الطبية االستخدامات مثل أنشطة فإن ولذلك
 يج�ب كلھ�ا المشع�ـّة، النفاي�ات ف�ي والتص�ّرف واس�تعمالھا، ونقلھ�ا المشع�ـّة الم�واد وإنتاج

  .األمان لمعايير إخضاعھا

ً  األم��ان وتن���يم  تتج��اوز ق��د اإلش��عاعية المخ��اطر أن بي��د .وطني��ة مس���ولية رقابي��ا
 النط��اق عل��ى ويدعم��� األم��ان يع��زز أن ال��دولي التع��اون ش���ن وم��ن الوطني��ة� الح��دود
 عل��ى بالس��يطرة الكفيل��ة الق��درات وتحس��ين الخب��رات، تب��ادل طري��ق ع��ن وذل��ك الع��المي،
 ي�نجم ق�د م�ا ح�دة م�ن والتخفي�ف للط�وارئ التص�د� جان�ب إل�ى الحوادث، ومنع المخاطر

  .وخيمة اقبعو من عنھا

 الح�ر�، ت�وخي واجبھ�ا م�ن أن كم�ا الواجب�ة، العناية ببذل التزام الدول على ويقع
  .والدولية الوطنية والتزاماتھا بتعھداتھا تفي أن منھا وُيتوقع

 التزام��ات م��ن عليھ��ا بم��ا الوف��ا� ف��ي لل��دول ال��دعم ت��وفر الدولي��ة األم��ان ومع��ايير
 المع�ايير لھذه أن كما. البيئة بحماية المتعلقة ككتل الدولي، للقانون العامة المبادئ بموجب
 التج�ار� والتب�ادل التج�ارة تيس�ير ع�ن فض�الً  األم�ان، ف�ي الثقة وضمان تعزيز في أثرھا
  .الدولي النطاق على

. مس��تمرة بص��ورة تحس��ين� ويج��ر� العم��ل قي��د الن��وو� لألم��ان ع��المي ن���ام وثم��ة
 الملزم�ة الدولي�ة الص�كوك تنفي�ذ تدعم لتيوا الصادرة عن الوكالة، األمان معايير وتشكـِّل
 مع�ايير وتش�كل. الع�المي الن��ام ھ�ذا ف�ي الزاوي�ة حج�ر لألمان، الوطنية األساسية والبنى
 ھ��ذه بموج��ب أدائھ��ا تقي��يم ف��ي المتعاق��دة األط��راف تفي��د أداة الص��ادرة ع��ن الوكال��ة األم��ان

  .الدولية االتفاقيات

  



   

   

  الصادرة عن الوكالة األمان معايير
 ال�ذي األساس�ي الوكال�ة نظ�ام م�ن الص�ادرة ع�ن الوكال�ة األم�ان مع�ايير حالة قتنبث

 وم�ع المتح�دة األم�م ف�ي المختصة األجھزة مع بالتشاور تعتمد، أو تضع بأن للوكالة يأذن
 مع��ايير[ س�المة مع��ايير االقتض�اء، عن��د معھ�ا وبالتع��اون المعني�ة، المتخصص��ة الوك�االت

 والممتلكات، األرواح على األخطار من حد أدنى إلى لوالتقلي الصحة حماية بقصد] أمان
  .المعايير ھذه لتطبيق ترتيبات تتخذ وأن

 اإلش�عاعات ع�ن الناتج�ة الضارة التأثيرات من والبيئة الناس حماية ضمان وبھدف
د المؤي���ـِّنة،  والت���دابير والمتطلب���ات المب���اد� الص���ادرة ع���ن الوكال���ة األم���ان مع���ايير تح���دِّ
 الم��واد انط��الق ومراقب��ة لإلش��عاعات الن��اس تع��رُّض لمراقب��ة باألم��ان الخاص��ة األساس��ية
 عل�ى الس�يطرة فق�دان إل�ى تفض�ي ق�د أح�داث وق�و� احتم�ال من والحدّ  البيئة، في المشعـّة
 م��ن �خ��ر مص��در أي أو مش��عّ  مص��در أو متسلس��ل، ن��ووي تفاع��ل أو ن��ووي، مفاع��ل قل��ب

ة من والتخفيف اإلشعاعات، مصادر ر م�ا إذا األح�داث ھذه على تـِّبةالمتر العواقب حدِّ  ق�دِّ
 إش�عاعية، مخ�اطر منھ�ا تنش�أ الت�ي واألنش�طة المراف�ق عل�ى المعايير وتطبـَّق. تقع أن لھا
 الم��واد ونق��ل والمشع��ـّة، اإلش��عاعية المص��ادر واس��تخدام النووي��ة، المنش���ت ذل��� ف��ي بم��ا

  .المشعـّة النفايات في والتصّرف المشعـّة،

األم��ن وت��دابير األم��ان ت��دابير وتش��تر�
١
 البش��ر حي��اة حماي��ة ھ��و واح��د ھ��دف ف��ي 

م أن ويج�ب. البيئ�ة وحماية وصحتھم  بطريق�ة األم�ن وت�دابير األم�ان ت�دابير وتـُنف�ـَّذ تص�مَّ
  .باألمن األمان تدابير تخلّ  وال باألمان األمن تدابير تخلّ  ال بحيث متكاملة

ً  الص�ادرة ع�ن الوكال��ة األم�ان مع�ايير وتعك�س ً  توافق�ا  ماھي��ة ح�ول اآلراء ف�ي دولي�ا
ً  مستوى تشكـِّل التي العناصر  الضارة التأثيرات من والبيئة الناس لحماية األمان من عاليا

الصادرة ع�ن  األمان معايير سلسلة ضمن المعايير ھذه إصدار ويتم. المؤيـِّنة لإلشعاعات
  ).١ الشكل انظر( فئات ثالث إلى تنقسم وھي الوكالة،

  األمان أساسيات

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

  

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



   

   

  األمان متطلبات

د  يج��ب الت��� المتطلب��ات األم��ان متطلب��ات م��ن ومتس��اوقة متكامل��ة مجموع��ة تح��دِّ
. المس��ت�بل ف��� أو الحاض��ر الوق��ت ف��� س��واء والبي���ة، ال���ا� حماي��ة لض��مان اس��تيفا�ھا
 المتطلبات، ھذه استيفاء يتم لم وإذا. األمان أساسيات ومبادئ ألھداف المتطلبات وتخضع
 وأس�لوبھا المتطلبات وشكل. المطلوب األمان مستوى استعادة أو لبلوغ تدابير اتخاذ يجب

 بم�ا والمتطلّب�ات،. مت�وا�م �ح�و عل�� وط��� رق�اب� إطار وضع بشأن استخدامھا ييسـِّران
��ر المرّقم�ة، ‘لةالش��ام’ المتطلب��ات ذل��� ف��  م��ن والعدي��د. ‘يل���م’ بفع��ل تب�دأ بجم��ل ع�ھ��ا ُيعبَّ

ً  ي�تض��� بم��ا مح��دد، ط��رف إل��� موّجھ��ة ليس��ت المتطلب��ات  األط��راف مس���ولية ض��م�ا
 . بھا الوفاء حيال المختّصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الصادرة عن الوكالة األمان معايير لسلسلة األجل الطويل الھيكل: ١ الشكل

  

 األمان أدلـَّة مجموعة

النووية المنشآت ألغراض المواقع تقييم -١

  األمان اتأساسي
 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

 النفايات من التخلـُّص مرافق أمان -٥
ة

 مأمون نحو على المشعـَّة ادالمو نقل -٦

 النووية القوى محطات أمان -٢
 التصميم -١-٢

 والتشغيل الخدمة في اإلدخال -٢-٢

 يخص فيما واإلدارة القيادة -٢ الجزء
  األمان

 وأمان اإلشعاعات من الوقاية -٣ الجزء
 اإلشعاعية المصادر

 المرافق يخص فيما األمان تقييم -٤ الجزء
 واألنشطة

 المشعـَّة النفايات في التصّرف -٥ الجزء
  منھا للتخلـُّص تمھيداً 

 وإنھاء الخدمة من اإلخراج -٦ الجزء
  األنشطة

ي -٧ الجزء  للطوارئ والتأھـُّب التصدِّ



   

   

  األمان أدلة

 يش�ير بم�ا األم�ان، لمتطلب�ات االمتثال كيفية بشأن وإرشادات توصيات األمان أدلـَّة توفـِّر
 بديل�ة ت�دابير أو( بھ�ا الم�ـُوصى الت�دابير ات�ـِّخاذ ض�رورة على اآلراء في دولي توافق إلى

 تجس�يد ىعل� ب�اطراد وتعمل الجيدة الدولية الممارسات األمان أدلـَّة وتعرض). لھا مكافئة
 مس�تويات تحقيق إلى الدؤوب سعيھم في المستخدمين مساعدة أجل من الممارسات أفضل
  ".ينبغي" بمعنى تفيد بعبارات األمان أدلـَّة في الواردة التوصيات عن وُيعبَّر. رفيعة أمان

  الصادرة عن الوكالة األمان معايير تطبيق
 المس���تخدمة ھ���ي لص���لةا ذات الوطني���ة الس���لطات م���ن و�يرھ���ا الرقابي���ة الھيئ���ات

 األم��ان مع��ايير وت��ـُستخدم. الوكال��ة ف��ي األعض��اء ال��دول ف��ي األم��ان لمع��ايير الرئيس��ية
ً  الصادرة عن الوكالة  منظم�ات جان�ب ومن الرعاية في مشاركة منظمات جانب من أيضا

 ت���ـُعنى منظم���ات إل���ى باإلض���افة نووي���ة، مراف���ق وتش���غيل وتش���ييد بتص���ميم تق���وم عدي��دة
  .والمشعـَّة اإلشعاعية رالمصاد باستخدام

 كام�ل ط�وال االقتض�اء، حسب للتطبيق، قابلة الصادرة عن الوكالة األمان ومعايير
 لأل��راض المس�تخدمة – والمستجدّ  منھا القائم – جميعھا واألنشطة المرافق تشغيل عمر

 اإلش��عاعية المخ��اطر تقل��يص إل��ى الھادف��ة الوقائي��ة اإلج��راءات عل��ى تنطب��ق كم��ا الس��لمية،
 ب�المرافق المتعلق�ة الوطني�ة لوائحھ�ا بشأن لھا كمرجع الدول تستخدمھا أن ويمكن. ائمةالق

  .واألنشطة

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

 األم�ان استعراض لخدمات األساس الصادرة عن الوكالة األمان معايير تشكـِّل كما
 وض�ع ذل�� ف�ي بم�ا الكف�اءة، بن�اء يدعم فيما الوكالة وتستخدمھا الوكالة، بھا تضطلع التي

  .الصلة ذات التدريبية والدورات التعليمية المناھج وتطوير

 ف��ي يھ��اعل المنص��وص للمتطلب��ات مماثل��ة متطلب��ات الدولي��ة االتفاقي��ات وتتضم��ـَّن
 األم�ان ومع�ايير. المتعاقدة لألطراف ُملِزمة فتجعلھا الصادرة عن الوكالة، األمان معايير

 ومتطلب��ات الص��ناعة ومع��ايير الدولي��ة باالتفاقي��ات اس��تكمالھا م��ع الص��ادرة ع��ن الوكال��ة،
ً  ترس�ي تفصيلية، وطنية ً  أساس�ا ً  ثم�ة وس�يكون. والبيئ�ة الن�اس لحماي�ة مت�ـَّسقا  بع�ض أيض�ا

. ال�وطني المس�تو� عل�ى بشأنھا تقييم إجراء إلى تحتاج باألمان المتعلقة الخاصة الجوانب
 س�يما ال األمان الصادرة عن الوكال�ة، معايير من بالعديد المقصود إن المثال، سبيل فعلى



   

   

 ف�ي تنطب�ق أن ھ�و التص�ميم، أو التخط�يط عملي�ة ف�ي األم�ان جوانب تتناول التي المعايير
دة المتطلب��ات ت��ـُستوفى ال و���د. الجدي��دة واألنش��طة ف��قالمرا عل��ى األول المق��ام  ف��ي المح��دَّ
 ت�م الت�ي القائم�ة المراف�ق بع�� ف�ي كام�ل نح�و عل�ى الصادرة عن الوكال�ة األمان معايير
ً  بناؤھا  ال��زم الطريق�ة بش�أن ��رارات تت�ـَّخذ أن ال�دول ف�رادى وعلى. سابقة لمعايير وفقا
  .المرافق تلك على الصادرة عن الوكالة األمان معايير تطبيق في إتـِّباعھا

 ت�وفر الص�ادرة ع�ن الوكال�ة األم�ان معايير أساس تشكـِّل التي العلمية واالعتبارات
ً  يجب أنه بيد باألمان؛ المتعلقة للقرارات موضوعية ركيزة  الق�رارات مت�ـَّخذي على أيضا
 نش�اط أو فع�ل جلبھ�اي الت�ي المن�افع لموازن�ة األمث�ل السبيل وتحديد مستنيرة أحكام إصدار

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

  عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة
يشترك في إعداد واس�تعرا� مع�ايير األم�ان ك�لٌّ م�ن أمان�ة الوكال�ة وخم�س لج�ان 

مع�ايير التأھ�ب  مختصة بمعايير األمان، في مج�االت التأھ�ب والتص�دي للط�وار� (لجن�ة
)، واألم�ان الن�ووي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ٢٠١٦والتصدي للط�وار�) (اعتب�اًرا م�ن ع�ام 

النووي)، واألمان ا�ش�عاعي (لجن�ة مع�ايير األم�ان ا�ش�عاعي)، وأم�ان النفاي�ات المش�عة 
(لجنة معايير أمان النفايات)، والنقل الم�أمون للم�واد المش�عة (لجن�ة مع�ايير أم�ان النق�ل)، 

جن��ة معني��ة بمع��ايير األم��ان (لجن��ة مع��ايير األم��ان) تش��رف عل��ى برن��ام� مع��ايير أم��ان ول
 ).٢الوكالة (أنظر الشكل 

 األم�ان، مع�ايير للج�ان خب�راء تس�مية الوكالة في األعضاء الدول لجميع ويجوز  
 مع�ايير لجن�ة أعض�اء الع�ام الم�دير ويعيـِّن. المعايير مسودات على تعليقات تبدي أن ولھا
 مع�ايير وض�ع بمس�ؤولية إل�يھم ُيعَھ�د مم�ن كب�اراً  حك�وميين مس�ؤولين تض�م وھي ن،األما
  .وطنية

 الص�ادرة ع�ن الوكال�ة األمان معايير تخطيط بعمليات يـُعنى إداري نظام وأنشئ  
 الوكال��ة، والي��ة ع��ن يعب��ـِّر وھ��و. بھ��ا العم��ل وإرس��اء وتنقيحھ��ا واستعراض��ھا ووض��عھا
 األم�ان، مج�ال في واالستراتيجيات والسياسات للمعايير المستقبلي التطبيق بشأن والرؤية

 . لذلك الموازية والمسؤوليات والوظائف
    



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

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

  األخرى الدولية المنظمات مع التفاعل
 اس�تنباطات االعتب�ار بع�ين ت�خ�ذ الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، األم�ان معايير وضع عند

 الخب��راء ھيئ��ات وتوص��يات ال��ذري اإلش��عا� ب����ار المعني��ة العلمي��ة المتح��دة األم��م لجن��ة
متھا وف��ي الدولي��ة،  مع��ايير بع��� وتوض��ع. اإلش��عاعات م��ن للوقاي��ة الدولي��ة اللجن��ة مق��دِّ
 متخص�ـِّصة وك�االت م�ع أو المتح�دة األم�م منظومة في أخرى ھيئات مع بالتعاون األمان
 للبيئ�ة، المتح�دة األم�م وبرن�ام� المتح�دة، لألمم والزراعة األغذية منظمة فيھا بما أخرى،
 ف��ي والتنمي��ة التع��اون لمنظم��ة التابع��ة النووي��ة الطاق��ة ووكال��ة الدولي��ة، العم��ل ومنظم��ة
  .العالمية الصحة ومنظمة األمريكية، للبلدان الصحة ومنظمة االقتصادي، الميدان

  النص تفسير
 تعريفھ������ا نح������و عل������� باألم������ان المتص������لة حاتالمص������طل تـُفس������ـَّر أن يج�������

: الموقـــــ����ـع انظ����ر( بالوكالــ����ـة الخـــــ���ـاص األمـــ����ـان مصطلحـــ����ـات مســـ����ـرد ف���ي
glossary.htm-ns.iaea.org/standards/safety-http://www.( ������َدمُتس����تخ ذل�����، وبخ 

دة والمعاني بالھجاء الكلمات  ".الم�وجز أكسفورد قاموس" من األخيرة الطبعة في لھا المحدَّ
رة النص لصيغة الحجية تكون األمان، أدلـَّة يخص وفيما   .اإلنكليزية باللغة المحرَّ

 استعراض تجريه
معايير ) لجان(لجنة 

 األمان

 الدول األعضاء

 إقرار لجنة معايير األمان

 الصيغة النھائية
تعليقات

طة عمل تعدھا األمانة؛ نبذة وخ
استعراض تجريه لجان معايير 
 األمان ولجنة معايير األمان

 :األمانة والمستشارون
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح 

 المعيار القائم
مسودة

مسودة



   

   

 ف�ي معي�ار ك�ل وسياق لخلفية شرح منشور كل من المقدمة، أي ،١ القسم في ويرد
  .وھيكله ونطاقه وھدفه الصادرة عن الوكالة، األمان معايير سلسلة

 ا�ض�افية ك�المواد( الم�تن ن�ص ف�ي مالئ�م موض�ع أي لھ�ا يوج�د ال الت�ي المواد أما
 الم�تن، نص في الواردة للعبارات داعم نحو على ترد التي عنه، المنفصلة أو المتن لنص
 ف��ي عرض��ھا فيج��وز) والش��روط الح��دود أو ا�ج��راءات أو الحس��اب أس��اليب تص��ف أو

  .مرفقات أو تذييالت

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

أجل المواد. وتـُستخَدم المرفقات والحواشي التابعة للنص األساسي، في حالة إدراجھا، من 
إعطاء أمثلة عملية أو توفير معلومات أو شروح إضافية. وال تـُعّد المرافق والحواشي 
جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي. ومواد المرفقات التي تنشرھا الوكالة ال تصدر 
بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد من تأليف جھات أخرى 

األمان. والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفقات تـُقتـَبس ثم تواءم ضمن المرفقات بمعايير 
 حسب االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 مقدمة  -١

  الخلفية

يحّدد هذا المنشور الخاص بمتطلبات األمان متطلباِت جميع مجاالت األمان الهام�ة   -١-١
ف��ي جمي��ع مراح��ل العم��ر التش��غيلي لمرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي، بم��ا ف��ي ذل��ك التص��ميم 

من أجله. المرفق من أجل تحقيق الغرض الذي ُشيِّد  بها المضطلعوالتشغيل وجميع األنشطة 
شمل ذلك أنشطة الصيانة، والت�تي� أثناء الخدمة واألنشطة األخر� المرتبطة ب�ذلك، جنب�اً وي

إل��� جن��ب م��ع معالج��ة الم��واد المش��عة م��ن لح���ة إدخاله��ا إل��� المرف��ق وحت��� خروجه��ا م��ن 
من سلسلة مع�ايير  NS-R-5، العدد المرفق. ويحّل هذا المنشور محّل منشور متطلبات األمان

 ٢٠٠٨ف��ي ع��ام أم��ان مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي الص��ادر  الوكال��ة،األم��ان الص��ادرة ع��ن 
  ٢٠١٤.١في عام والذي تم تنقيحه وإعادة إصداره مع تذييالت إضافية 

القصد من متطلبات األمان النووي هو ضمان أعل� مستو� من األم�ان يمك�ن أن و  -٢-١
الض�ارة ل�ش�عاعات  يتحقق بشكل معق�ول لحماي�ة الع�املين والجمه�ور والبي��ة م�ن الت��ثيرات

]. ومن المسلَّم به أن ثمة حاجة إل� الن�ر، في س�يا� ١المؤيِّنة الناجمة عن المرافق النووية [
العلمية، وأيض�اً والمعارف ، في أوجه التقدُّم في مجاالت التكنولوجيا للمعارفالحالة الراهنة 

ذا المنش��ور الخ��اص ه��ويجِسّ��د األم��ان الن��ووي ومالءم��ة الوقاي��ة م��ن المخ��اطر ا�ش��عاعية. 
بمتطلبات األمان توافَق اآلراء ال�دولي ال�راهن وتجرب�ة ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة المت�تي�ة 

  من استخدام الطبعة السابقة.

ف��ي ه��ذا المنش��ور، يُقص��د بمراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي المنش���ت النووي��ة، ع��دا و  -٣-١
ج�ة، حي�ث ت�تم معالج�ة الم�واد محطات الق�و� النووي�ة وم��اعالت البح�وث والمجّمع�ات الحرِ 

النووي���ة والم���واد المش���عّة ومناولته���ا وخزنه���ا وإع���دادها لل���تخلص منه���ا، وذل���ك بكمي���ات أو 
ترّكزات تشكل مخاطر محتملة عل� العاملين والجمهور والبي�ة. وتشمل مرافق دورة الوق�ود 

  :المرافق الخاصة بما يليالنووي 

  ريوم؛تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم والثو  (أ)
  تحويل وإثراء اليورانيوم؛  (ب)
  إعادة تحويل وتصنيع الوقود النووي بجميع أنواعه؛  (ج)
  الخزن المؤقت للمواد االنشطارية والمواد الخصبة قبل التشعيع وبعده؛  (د)

  إنتاج الطاقة النووية ألغراض الطاقة والبحوث وغيرها من األغراض؛  (هـ)

 
1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear Fuel Cycle 
Facilities, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-5 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2014). 
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س��تهلَك وم��واد التولي��د م��ن المف��اعالت الحراري��ة إع��ادة معالج��ة الوق��ود الن��ووي الم  (و)
  والمفاعالت السريعة؛ 

م��ا ي��رتبط ب��ذلك م��ن تكيي��� النفاي��ات، ومعالج��ة ال��دوافق، ومراف��ق الخ��زن الم�ق��ت   (ز)
  للنفايات التي تسمح باستعادة النفايات للتخلص منها الحقاً؛ 

  فصل النويدات المشعّة عن الثوريوم واليورانيوم المشعَّعين؛  (ح)
  أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة.  (ط)

وتح��دد مع��ايير األم��ان األخ��ر� الص��ادرة ع��ن الوكال��ة المتطلب��ات الخاص��ة بمحط��ات الق��و� 
الخام���ات النووي���ة، ومف���اعالت البح���وث، والمجّمع���ات الحرج���ة، ومراف���ق تع���دين ومعالج���ة 

  ذا المنشور.الطبيعية ومرافق التخلص من النفايات، وعليِه ال يتمُّ التطرق إليها في ه

تستخِدم مرافق دورة الوقود النووي العديد من التكنولوجيات والعمليات المتنوعة. و  -٤-١
ما تعالَج المواد المشعة عن طريق سلسلة من الوحدات المترابطة، ونتيجة لذلك يمكن  وكثيراً 

 ً اح�د، أن تتفاوت، داخل مرف�ق و أن توجد تلك المواد على نطاق المرفق بكامله. ويمكن أيضا
األش��كال الفيزيا�ي��ة والكيميا�ي��ة للم��ادة المعالج��ة. وتس��تخِدم بع��� العملي��ات م��واد و���ازات 
كيميا�ي��ة خط��رة، يمك��ن أن تك��ون س��امة أو أّكال��ة أو قابل��ة لالحت��راق أو تفاعلي��ة، وتبع��اً ل��ذلك 

متطلب��ات مح��ددة إل��ى جان��� متطلب��ات األم��ان الن��ووي.  ت���دي إل��ى ض��رورة وض���يمك��ن أن 
لمث��ال، يمك��ن أن تتس��ب� الم��واد الكيميا�ي��ة التفاعلي��ة المس��تخدمة ف��ي العدي��د م��ن وعل��ى س��بيل ا

للح�رارة ق�د يتع�يَّن الس�يطرة عليه�ا للح��ول ط�اردة مرافق دورة الوقود النووي في تف�اعالت 
دون آثار مثل الحرارة المفرطة أو اندال� حريق أو وقو� انفجار. وثمة سمة أخر� لمراف�ق 

مث�ل ف�ي أنه�ا كثي�راً م�ا تتمي�ز بتغي�رات مت�واترة ف�ي طريق�ة التش�غيل، دورة الوقود النووي تت
وف��ي المع��دات، وف��ي العملي��ات. وبص��فة عام��ة تس��تلزم العملي��ات التش��غيلية ف��ي مراف��ق دورة 
ل المشغّل بشكل أكبر مقارنة بن�يراته�ا ف�ي المف�اعالت النووي�ة، وه�و م�ا  الوقود النووي تدخُّ

ين. وم�ن ناحي�ة أخ�ر�، يمك�ن أن تك�ون المخ�اطر العام�ة قد ينجم عنه مخ�اطر مح�ّددة للع�امل
. وت��دي طبيع�ة منخفض�ةمن العديد م�ن مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي المتأتية على الجمهور 

عه��ا إل��ى طا�ف��ة واس��عة م��ن ال���رو�  العملي��ات المرتبط��ة بمراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي وتنوُّ
الطا�ف��ة تحلي��ل األم��ان. وف��ي ض��و� الخط��رة والح��وادث المحتمل��ة الت��ي يل��زم الن���ر فيه��ا ف��ي 

من المرافق والمخاطر فإن المتطلبات المحدَّدة في هذا المنشور تُطبَّق باستخدام نه�ج  الواسعة
ج حيثما يُشار إلى ذلك [   ].١متدّرِ
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  الغاية

فيم��ا يتعل��ق ب�مي��ع إرس��ا� أس��اٍ� ل�م��ان ولتقي��يم األم��ان  يه��ذا المنش��ور ه��غاي��ة   -٥-١
ي لمرفق دورة الوق�ود الن�ووي م�ن خ�الل تحدي�د المتطلب�ات الت�ي ي��� مراحل العمر التشغيل

بتقي�يم الموق�ع، والتص�ميم، والتش�ييد، واإلدخ�ال ف�ي فيما يتعل�ق استيفاؤها بُغية ضمان األمان 
 الخدمة، والتشغيل، والتحضير لإلخراج من الخدمة.

لي�ات تص�ميم مراف�ق أُِعّد هذا المنشور �ستخدامه م�ن قِبَ�ل المن�م�ات المعني�ة بعمو  -٦-١
دورة الوق���ود الن���ووي وتص���نيعها وتش���ييدها وتع���ديلها وص���يانتها وتش���غيلها وإخرا�ه���ا م���ن 

تحلي�ل األم�ان والتحقُّ�ق من�ه واستعراض�ه وتق�ديم م��ا�ت الخدمة، والمن�مات المختصة ف�ي 
ان د المنشور بشكل خاص على متطلبات األمدِّ الدعم التقني، فضالً عن الهيئات الرقابية. ويُش

  الخاصة بالتصميم والتشغيل بما في ذلك اإلدخال في الخدمة. 

ن ه�ذا المنش�ور أيض�اً م�واد مر�عي�ة لمنش�ورات متطلب�ات األم�ان األخ�ر� و  -٧-١ يتضمَّ
الصادرة عن الوكالة بشأن �وان�� تتعل�ق باإلش�راف الرق�ابي، وإدارة األم�ان، وتقي�يم مواق�ع 

منش��ورات ف��ي �ن واح��د م��ع منش��ور لك��ي يُس��تخدم مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. وأُِع��ّد ه��ذا ال
أدلة األمان الصادرة عن الوكالة الت�ي ومع متطلبات األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة 

 وأنش�طةأن�وا� مح�دَّدة م�ن المراف�ق بالنس�بة إل�ى تقّدم توصيات بشأن استيفا� هذه المتطلب�ات 
  محدَّدة. 

  النطاق

تطلب��ات األم��ان عل��ى مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي ينطب��ق ه��ذا المنش��ور الخ��اص بم  -٨-١
ب�مي�ع أنواعه��ا وأح�امه�ا، بم��ا ف�ي ذل��ك المراف��ق الخاص�ة بمعال���ة الوق�ود وتنقيت��ه وتحويل��ه 

المستهلَك وإعادة معال�ة الوقود النووي المس�تهلَك، النووي وإثرائه وتصنيعه، وخزن الوقود 
حي�� ت�تم مناول�ة به�ا راف�ق الملحق�ة ومرافق بحو� وتطوير دورة الوق�ود الن�ووي، ودع�م الم

ي�ة اليوراني�وم وتحويل�ه ليش�مل خ�زن النفاي�ات قننط�ا� ه�ذا المنش�ور م�ن تويمتدُّ مواد مشعة. 
الطبيعي�ة الخام�ات قع خارج نطا� ه�ذا المنش�ور مراف�ق تع�دين تالمشعة قبل التخلص منها. و

الَحِر���ة، ومراف��ق ومعال�ته��ا، ومحط��ات الق��و� النووي��ة، ومف��اعالت البح��و�، والم�ّمع��ات 
ال��تخلص م��ن النفاي��ات. وأم��ا أن��وا� الم��واد المش��عة المش��مولة به��ذه المتطلب��ات فتش��مل الم��واد 

وق���ود انش���طاري أو خص���� ف���ي المف���اعالت الحراري���ة والس���ريعة. كالنووي���ة المس���تخدمة 
اليورانيوم المعالَج، تشمل مثل هذه المواد البلوتوني�وم، ووق�ود م�وك� �خل�يط  وباإلضافة إلى

)، ث��اني أكس��يد البلوتوني��وم، وأكس��يد البلوتوني��وم ، ث��اني أكس��يد اليوراني��وم،كس��يد اليوراني��ومأ
ومادة توليد الثوريوم، وسائر أنوا� الوقود الت�ريبي. ويشمل ذل�ك أيض�اً المتطلب�ات الخاص�ة 
بالمرافق ألغراض التصّرف في النفايات تمهيداً للتخلص منه�ا والتص�رف ف�ي ال�دوافق الت�ي 
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واد مش��عة والم��واد الكيميائي��ة الخط��رة المرتبط��ة به��ا. ويمك��ن أن تك��ون العملي��ات تت���من م��
نووي��ة مش��ابهة الم��واد الوالمخ��اطر ف��ي المراف��ق الت��ي تن��تج النظ��ائر بال�ص��ل الكيمي��ائي م��ن 

يمك�ن كم�ا للعمليات والمخاطر في المرافق الخاصة بمعالجة و�عادة معالجة الوق�ود الن�ووي. 
الحرجيَّ�ة واالحت�وا� عل�ى ه�ذ� العملي�ات الحال�ة شور المتعلق�ة بأم�ان تطبيق متطلبات هذا المن

ج.وفقاً ل  نهج متدّرِ

مراف��ق دورة  عل��ىاألم��ان المح��دَّدة ف��ي ه��ذا المنش��ور  متطلب��ات تنطب��ق أن يتع��ينو  -٩-١
على مرافق دورة الوقود الن�ووي القائم�ة بالق�در  تنطبق أنيتعين  كماالوقود النووي الجديدة، 

  اً.الممكن عملي

أن تنطب��ق  يتع��يَّن ،المش��مولة التش���يلية والعملي��ات لمراف��قل الواس��ع للتن��و�نظ��راً و -١٠-١
وفق�اً المحدَّدة في هذا المنشور بطريقة تتناسب مع المخاطر المحتمل�ة لك�ل مرف�ق،  المتطلبات

ج. ل ج، م�ع مراع�ايتع�يَّن كل حال�ة وتُحدَّد نهج متدّرِ ة فيه�ا تطبي�ق المتطلب�ات عل�ى نح�و مت�دّرِ
طبيعة المخاطر الت�ي يش�كلها مرف�ق مع�يَّن واألنش�طة الت�ي تج�رى في�ه والحج�م الممك�ن لتل�� 

  .)٢(انظر القسم  المخاطر واألنشطة

  هذا المنشور الجوانب التالية:وال يتناول   -١١-١

المتطلب��ات الت��ي ت�طيه��ا عل��ى وج��ه التحدي��د منش��ورات أخ��رى لمتطلب��ات األم��ان   (أ)
])، ٦و، ٥و، ٤و، ٣و، ٢س���بيل الم����ال المراج���ع �الص���ادرة ع���ن الوكال���ة (عل���ى 

ج ف��ي تطبي��ق بع��� تل���  الح��االت الت��ي يُش��ترط فيه��ا اس��تخدامباس��ت�نا�  نه��ج مت��دّرِ
  .المتطلبات األخرى

الترابط بين األم�ان  بشأن أوجه متطلباتالالمسائل المتصلة باألمن النووي (ما عدا   (ب)
بنظ�ام الدول�ة لحص�ر المتص�لة أو  )١١محدَّدة ف�ي القس�م والالنووي واألمن النووي 
  .ومراقبة المواد النووية

األمان الص�ناعي التقلي�دي الت�ي ال يمك�ن تح�ت أي ظ�ر� م�ن الظ�رو� أن شؤون   (ج)
ت��ؤ�ّر ف��ي األم��ان الن��ووي لمرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. (عل��ى س��بيل الم���ال ال ي��تم 

ب وقود الدي�ل أ�ن�ا� نق�ل وق�ود مولِّ�د يعم�ل بال�دي �ل م�ا ل�م ي�ؤ�ر ف�ي التطرق لتسرُّ
األمان النووي للمرفق، ف�ي ح�ين ي�تم التط�رق النبع�ا� فلوري�د الهي�دروجين بس�بب 

  تسّرب سادس فلوريد اليورانيوم وتحلّله مائياً).

المراف�ق أو األنش�طة  مرفق دورة وقود نووي بعينه أو نشاط بعينه منعندما يكون   -١٢-١
دقيق�اً م��ع النط�اق أو الوص��� ال�واردين ف��ي عل��ى م�واد مش��عة ال يتواف�ق توافق��اً الت�ي تنط�وي 

كأس��اس لتحدي��د تظ��ل منطبق��ة ، ف���ن متطلب��ات األم��ان المح��دَّدة ف��ي ه��ذا المنش��ور ٨-١ال�ق��رة 
  المتطلبات المحددة.
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تُفَه��م المص��طلحات ف��ي ���ذا المنش��ور عل��ى النح��و المح��دَّد والموض��� ف��ي مس��رد   -١٣-١
]، م�ا ل�م يُ�نَ� عل�ى خ�الف ٧ة الذري�ة [مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاق

 نظر التعاريف).اذلك (

  الهيكل

] م��ن سلس��لة مع��ايير ١[ SF-1م��ن ���ذا المنش��ور وال��ذي يعتم��د عل��ى الع��دد  ٢القس��م   -١٤-١
ف  لألمان ومفا�يم�ه  ةالعامبالغاية األمان الصادرة عن الوكالة، مبادئ األمان األساسية، يعّرِ

مع التركيز على جانبَي األمان اإلش�عاعي واألم�ان لنووية، ومبادئه ألغراض أمان المنشآت ا
 الع�ددم�ن المنش�ور وال�ذي يعتم�د عل�ى  ٣النووي لمرافق دورة الوقود النووي. ويحّدد القس�م 

GSR Part 1  الص��يغة المنقَّح��ة)Rev. 1 ( ،م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة
]، المتطلبات العامة للبني�ة األساس�ية القانوني�ة ٣[ اإلطار الحكومي والقانوني والرقابي لألمان

المتطلب��ات المتعلق��ة  ٤والرقابي��ة بق��در ص��لتها بمراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. ويح��ّدد القس��م 
م��ن سلس��لة مع��ايير  GSR Part 2ب���دارة األم��ان والتحقُّ��ق من��ه. ويعتم��د ���ذا القس��م عل��ى الع��دد 

 ٥م ـالقس�� ]. ويح��ّدد٤ة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان [األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، القي��ادة واإلدار
متطلبات تقييم مواقع مرافق دورة الوق�ود الن�ووي الجدي�دة والقائم�ة. ويعتم�د ��ذا القس�م عل�ى 

م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، ) Rev. 1(الص�يغة المنقَّح�ة  NS-R-3 العدد
متطلب�ات تقي�يم األم�ان ألغ�راض التص�ميم  ٦]. ويحّدد القسم ٥تقييم مواقع المنشآت النووية [

المأمون لجميع أنواع مرافق دورة الوقود النووي. وينطبق ��ذا القس�م عل�ى المراف�ق الجدي�دة 
متطلب�ات تش�ييد  ٧ويمكن تطبيقه أيضاً عن�د اس�تعراض أم�ان المراف�ق القائم�ة. ويح�ّدد القس�م 

إلدخ��ال ف��ي الخدم��ة. ويح��ّدد متطلب��ات عملي��ة ا ٨مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. ويح��ّدد القس��م 
أيضاً متطلبات االنتقال تدريجياً من مرحلة اإلدخال الخامل ف�ي الخدم�ة إل�ى مرحل�ة اإلدخ�ال 

 ٧. ويمكن أيضاً تطبيق القسمين األولفي متطلبات التشغيل تنطبق  مافي الخدمة، عند النشط
ج. ٨و   على تعديالت المرافق القائمة، بما يتوافق مع نهج متدّرِ

متطلبات التشغيل المأمون لمرفق دورة الوقود النووي، بما في ذلك  ٩ويحّدد القسم   -١٥-١
الصيانة واالستخدام والتعديل. ويتناول أيض�اً متطلب�ات الس�جالت والتق�ارير الخاص�ة بمرف�ق 

المراح�ل األخ�ر� م�ن العم�ر التش�غيلي لمرف�ق ف�ي دورة الوقود النووي، والتي تنطبق أيض�اً 
متطلبات التحضير إلخراج مرفق دورة الوقود النووي من الخدمة على  ١٠ما. ويحّدد القسم 

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة،  GSR Part 6نحو مأمون باالستناد إلى العدد 
متطلب��ات أوج��ه الت��رابط ب��ين األم��ان  ١١]، فيم��ا يح��ّدد القس��م ٨إخ��راج المراف��ق م��ن الخدم��ة [
م باألح�دا� البادئ�ة االفتراض�ية الت�ي ال ب�ّد أن يُنظ�ر فيه�ا ل�د� واألمن. ويتضمن التذييل قوائ

تحلي��ل أم��ان مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. ويتض��من المرف��ق معلوم��ات ع��ن تحدي��د مع��ايير 
  المخاطر الخاصة باألمان.
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 ومفاهيم ومبادئ األمان غايةتطبيق   -٢
  على مرافق دورة الوقود النووي

  عام

د الع���دد   -١-٢ ال�اي���ة ن سلس���لة مع���ايير األم���ان الص���ادرة ع���ن الوكال���ة م���] ١[ SF-1يح���ّدِ
لألمان وعشرة مب�اد� لألم�ان ت�وفر األس�ا� للمتطلب�ات والت�دابير الخاص�ة بحماي�ة  ةاألساسي

العاملين والجم�ور والبيئة م�ن الت��ثيرات ال��ارة لإلش�عاعات المؤيِّن�ة� مثلم�ا ت�وفر األس�ا� 
اعية. وبُ�ي�ة تقل�ي� احتم�ال وق�وع أح�داث ق�د ألمان المرافق واألنشطة المسبّبة لمخاطر إشع

تؤدي إلى فقدان السيطرة على ما دون مستوى الَحَرِجيَّة� أو فقدان احتوا� المواد المش�عة� أو 
ض الن��ا� لإلش��عاع� �ب��ّد أي���اً م��ن الس��يطرة عل��ى المخ��اطر الكيميائي��ة وغيره��ا م��ن  تع��رُّ

  مخاطر غير إشعاعية لمرافق دورة الوقود النووي.

  ةاألساسياألمان غاية 

حماي�ة األش�خا� والبيئ�ة م�ن الت��ثيرات ال��ارة  ف�ي ةاألم�ان األساس�يتتمثل غاي�ة   -٢-٢
م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان ] ١[ SF-1م��ن الع��دد  ١-٢ت��ن�ُّ الفق��رة ولإلش��عاعات المؤيِّن��ة. 

  الصادرة عن الوكالة على ما يلي: 

ف��رادى  –ي حماي��ة الن��ا� ف�� ة� المتمثل��هه��ذ ةاألم��ان األساس��يغاي��ة "يتع��يَّن بل��و�   
تس��يير والبيئ��ة� بم��ا � يتس��بب دون داعٍ ف��ي تقيي��د تش���يل المراف��ق أو  – وجماع��ات
عل���ى مخ���اطر إش���عاعية. ول����مان تش����يل المراف���ق وتس���يير  المنطوي���ةاألنش���طة 

األنشطة بما يكفل تحقيق أعل�ى مع�ايير األم�ان الت�ي يمك�ن بلوغ��ا بدرج�ة معقول�ة� 
  أجل:يتعيَّن اتخاذ تدابير من 

  التحكم في تعريض البشر إلشعاعات وفي إطالق مواد مشعة إلى البيئة؛  (أ)  

تقل��ي� احتم��ال وق��وع أح��داث ق��د تف���ي إل��ى فق��دان الس��يطرة عل��ى قل��ب   (ب)  
مفاعل نووي� أو تفاعل نووي متسلسل� أو مص�در مش�ع� أو أي مص�در 

  آخر لإلشعاع؛

ر ل��ا أن التخفيف من حدة العواقب المترتبة على مثل هذه   (ج)   األحداث إذا قُّدِ
  ".تقع

م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن ] ١[ SF-1الع��دد م��ن  ٢-٢ت��نّ� الفق��رة و  -٣-٢
  الوكالة على ما يلي:



٧ 

عل���ى ك���ل المراف���ق واألنش���طة، وعل���ى جمي���ع الجوهري���ة ألم���ان وتنطب���ق غاي���ة ا"  
ط المراحل طوال عمر مرفق أو مصدر إشعاعي ما، بم�ا ف�ي ذل�� عملي�ات التخط�ي

واختي��ار الموق��ع والتص��ميم والتص��نيع والتش��ييد وا�دخ��ال ف��ي الخدم��ة والتش��غيل، 
فضالً ع�ن ا�خ�را� م�ن الخدم�ة وا�غ�الق. ويش�مل ذل�� العملي�ات المرتبط�ة بنق�ل 

  ".المواد المشعة والتصرف في النفايات المشعة

ش�ير مص�طل� . وف�ي ه�ذا المنش�ور ي٢في جميع الحاالت التشغيلية للمرف�ق هذه الغايةنطبق تو
"تص��نيع" إل��ى تص��نيع المكون��ات المهم��ة ألم��ان المرف��ق، ويش��مل مص��طل� "نق��ل" النق��ل ف��ي 

الئح�ة بعن�وان "من سلسلة معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة  SSR-6الموقع. ويحّدد العدد 
 متطلبات األمان التي تفرضها الوكالة على النقل خار� الموق�ع "النقل المأمون للمواد المشعة

م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، ال��تخلُّ� م��ن  SSR-5]. ويح��ّدد الع��دد ٩[
  ]، متطلبات إغالق مستودع للنفايات المشعة.١٠النفايات المشعّة [

في سياق مرافق دورة الوقود النووي، البّد أيضاً من السيطرة عل�ى المخ�اطر غي�ر   -٤-٢
رف��ق وذل��� م��ن أج��ل التقلي��ل للح��ّد األدن��ى م��ن ا�ش��عاعية المرتبط��ة ب��المواد المش��عة ف��ي الم

الت��ي تنش��أ بفع��ل المخ��اطر ولألح��دا� المخ��اطر الت��ي تواج��ه الع��املين والجمه��ور والبيئ��ة. 
الغاي��ة تحقي��ق ف��ي الكيميائي��ة والم��واد الكيميائي��ة الس��امة المس��تخدمة ف��ي المرف��ق ت��أثير كبي��ر 

لمرتبطة بالمواد المشعة في س�ياق لألمان. والبّد من النظر في المخاطر الصناعية ا ةاألساسي
الخدمة وتشغيله. ويمكن أيضاً أن تشمل األنشطة التي تجري ف�ي في تصميم المرفق وإدخاله 

مرافق دورة الوقود النووي عمليات صناعية تشّكل مخاطر إضافية على العملي�ات التش�غيلية 
لنظر ف�ي المخ�اطر الص�ناعية النووية المأمونة والعاملين في الموقع والبيئة. والبّد أيضاً من ا

  البحتة حيثما يمكن أن تؤثر في األمان النووي للمرفق.

  مبادئ األمان األساسية

م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن ] ١[ SF-1الع��دد م��ن  ٣-٢ت��نّ� الفق��رة   -٥-٢
  الوكالة على ما يلي: 

نفَّ��ذ ص��يغت عش��رة مب��ادئ لألم��ان، توض��ع عل��ى أساس��ها متطلب��ات لألم��ان وتُ وق��د "  
ل مبادئ األمان  بمقتضاها تدابير أمان سعياً إلى بلوغ غاية األمان الجوهرية. وتشّكِ

مجموع��ة قابل��ة للتطبي��ق برمته��ا� ورغ��م أن المب��ادئ المختلف��ة ق��د تتف��اوت أهميته��ا 
بال�ي��ادة أو النقص��ان ف��ي الممارس��ة العملي��ة قياس��اً عل��ى ظ��روف معيَّن��ة، ف�ن��ه يل���م 

 جميعها تطبيقاً مالئماً."تطبيق المبادئ ذات الصلة 
 
  انظر التعاريف. ٢
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المتمثل�ة ف�ي  ةاألمان األساس�يغاية والمتطلبات المقدَّمة في هذا المنشور مشتقة من   -٦-٢
  ]:١حماية األشخاص والبيئة، ومبادئ األمان ذات الصلة [

  : المسؤولية عن األمان١المبدأ  

و الش��خص المس��ؤول أع��اتق المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان يج��ب أن تق��ع عل��ى   
  عن المرافق واألنشطة المسبِّبة لمخاطر إشعاعية. ٣المنظمة المسؤولة

  : دور الحكومة٢المبدأ  

يج��ب و���ع وتع�ي��� إط��ار ق��انوني وحك��ومي فعّ��ال ل�م��ان، يش��مل هيئ��ة رقابي��ة   
  مستقلة.

  : القيادة واإلدارة ألغراض األمان٣المبدأ  

غ���راض األم���ان ف���ي يج���ب إرس���ا� وتع�ي���� مه���ارات القي���ادة واإلدارة الفعال���ة أل  
  المنظمات المعنية بالمخاطر اإلشعاعية وفي المرافق واألنشطة المسبِّبة لها.

  : تبرير المرافق واألنشطة٤المبدأ  

  المرافق واألنشطة المسبِّبة لمخاطر إشعاعية يجب أن تعود بنفع عام.  

  : التحسين األمثل للوقاية٥المبدأ  

وفير أعل�ى مس�توى م�ن األم�ان يمك�ن تحقيق�� يجب تحسين الوقاية بالشكل األمثل لت  
  .بدرجة معقولة

  : الحد من المخاطر التي تهدد األفراد٦المبدأ  

يج��ب أن ت���من ت��دابير الس��يطرة عل��ى المخ��اطر اإلش��عاعية ع��دم تع��رض أي ف��رد   
  لخطر أذى غير مقبول.

  : حماية أجيال اليوم والغد٧المبدأ  

  بالً، من المخاطر اإلشعاعية.يجب حماية األشخاص والبيئة، اآلن ومستق  

 
لة. عاتق في حالة مرافق دورة الوقود النووي، تقع المسؤولية على ٣   المنظمة المشغِّ
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  : منع وقوع الحوادث٨المبدأ  

يج���ب ب���ذل ك���ل الجه���ود العملي���ة لتجن���ب وق���وع الح���وادث النووي���ة أو اإلش���عاعية   
  والتخفيف من حدتها.

  والتصدي لها : التأهب للطوارئ٩المبدأ  

نووي�ة الحادث�ات ال له�ا فيم�ا يخ��والتصدي للطوارئ يجب اتخاذ ترتيباٍت للتأهب   
  شعاعية.اإلأو 

الرامية إل�ى تقل�ي� المخ�اطر اإلش�عاعية القائم�ة أو  اإلجراءات الوقائية: ١٠المبدأ  
  غير الخاضعة للرقابة

الرامية إلى تقلي� المخ�اطر اإلش�عاعية القائم�ة  اإلجراءات الوقائيةيجب أن تكون   
رة وعند مستواها األمثل.   أو غير الخاضعة للرقابة مبرَّ

ت المشتقة من هذه المبادئ من أجل الحد من المخاطر اإلش�عاعية إل�ى ويجب تطبيق المتطلبا
  أدنى مستوى والتحكم فيها لحماية العمال والعاملين في الموقع، والجمهور والبيئة.

  الوقاية من اإلشعاعات

من أجل استيفاء مبادئ األمان، مطلوب أن يُضَمن في جميع حاالت تش�غيل محط�ة   -٧-٢
ل العادي والوقائع التشغيلية المنتظرة) أن تظ�ّل الجرع�ات الناتج�ة ع�ن القوى النووية (التشغي

التع��رض ل�ش��عاع داخ��ل المنش��أة، أو التع��رض بس��بب أي انبع��اث مش��ع م�م��ع م��ن المنش��أة، 
ض��من الح��دود التش��غيلية وأدن��ى م��ن الح��دود المتص��لة بالجرع��ات، وأن ي��تم الحف��اظ عليه��ا 

ق� (من المطلوب أن تبل� الوقاي�ة واألم�ان الح�ّد معقول تحقييكون من المنخفضة إلى أقّل قدر 
  ]).٢األمثل [

ولتطبي���ق مب���ادئ األم���ان، مطل���وب أيض���اً تص���ميم مراف���ق دورة الوق���ود الن���ووي   -٨-٢
وتش��غيلها بحي��ث يج��ري الحف��اظ عل��ى جمي��ع مص��ادر اإلش��عاع وجمي��ع الم��واد النووي��ة تح��ت 

ف���ن ه��ذه المب��ادئ ال تمن��ع ). وم��ع ذل��ك، ٥٧رقاب��ة تقني��ة وإداري��ة ص��ارمة (انظ��ر المتطل��ب 
حاالت التعرض المحدودة أو انبعاث كميات من المواد المشعة إلى البيئة في الحدود الم�أذون 

ه�ذه ح�االت التع�رض بها من المرافق في الحاالت التش�غيلية. وم�ن المطل�وب أن تك�ون مث�ل 
ي�تم تس�جيلها، واالنبعاثات المشعة خاضعة لرقاب�ة ص�ارمة، وأن ي�تم قياس�ها أو تقييمه�ا، وأن 

معقول تحقيق� في إطار االمتث�ال يكون من الوهناك حاجة إلى أن تظلَّ منخفضة إلى أقّل قدر 
 للحدود الرقابية والتشغيلية فضالً عن متطلبات الحماية من اإلشعاع.
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وعل��ى ال��ر�م م��ن اتخ��اذ ت��دابير، ف��ي جمي��ع الح��االت التش��غيلية، لجع��ل التع��ر�   -٩-٢
المس�تويات الت�ي يك�ون م�ن المعق�ول تحقيقه�ا وللتقلي�ل إل�ى الح�د ل�شعاعات ف�ي ح�دود أدن�ى 

األدنى من احتم�ال وق�وع ح�ادث يمك�ن أن ي��دي إل�ى فق�دان الس�يطرة العادي�ة عل�ى المص�در 
. وعلي�ِ� الب�ّد أن تك�ون م�ا منخفضا جداً، بأن يقع حادثكان ، وإن احتماالفإن ثمة اإلشعاعي 

دة تبع�ات أي ح�ادث ف�ي ح�ال وقوع�� بالفع�ل. �ناك ترتيبات طارئة لض�مان التخفي�ف م�ن ح�
رة �ندس��ياً؛  مف��رداتوتش��مل الت��دابير والترتيب��ات:  الخاص��ة م��ان ومف��ردات األاألم��ان المط��وَّ

لة؛ وحيثم�ا ٤ظروف تمديد التصميمب ؛ وترتيبات طوارئ داخل الموقع تضعها المنظّمة المش�غِّ
المختص�ة بموج�ب الع�دد اقتضت الضرورة ترتيبات طوارئ خارج الموقع تضعها السلطات 

GSR Part 7  من سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة، التأ��ب للط�وارئ النووي�ة أو
  ].٦اإلشعاعية والتصدي لها [

  مفهوم الدفاع في العمق

إن الوسيلة الرئيسية لمنع الحوادث في مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي والتخفي�ف م�ن   -١٠-٢
، ٨عها بالفعل �ي تطبيق مفهوم الدفاع ف�ي العم�ق �المب�دأ عواقب تلك الحوادث في حال وقو

). ويطبَّ��ق ���ذا المفه��وم عل��ى جمي��ع األنش��طة ذات الص��لة باألم��ان، س��وا� ]١[ SF-1الع��دد 
التنظيمية أو السلوكية أو ذات الصلة بالتصميم، في جمي�ع الح�االت التش�غيلية، وبم�ا ف�ي ذل�ك 

ر� من ذلك ض�مان خض�وع جمي�ع األنش�طة األنشطة المنطوية على مخاطر كيميائية. والغ
ر ح�دوث إخف�ا�  ذات الصلة باألمان لطبقات مستقلة م�ن الحماي�ة �أو ح�واج�)، بحي�ث إذا قُ�ّدِ
م�ا ف�ي أّيٍ م�ن تل��ك الطبق�ات، ي�تم الكش��ف عن�� وتعويض�� أو تص��حيح� ع�ن طري�ق التطبي��ق 

  الناجح للتدابير في الطبقات األخرى.

من في العمق طوال مراحل التصميم والتشغيل الحماية ويوفر تطبيق مفهوم الدفاع   -١١-٢
العابرة، والوقائع التشغيلية المنتظ�رة والح�وادث، بم�ا فيه�ا تل�ك الناتج�ة م�ن أعط�ال الظروف 

  المعدات أو عن تصرفات بشرية داخل المنشأة، واألحداث التي تنشأ خارج المنشأة.

مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن  م�ن سلس�لة] ١[ SF-1الع�دد من  ٣١-٣تنّص الفقرة و  -١٢-٢
  الوكالة على ما يلي:

"ويُنَفَّ�ذ ال�دفاع ف��ي العم�ق بش�كل رئيس��ي م�ن خ���ل الجم�ع ب�ين ع��دد م�ن مس��تويات   
الوقاية المتتالية والمستقلة التي ال تلحق بالنا� أو بالبيئة �ثار ض�ارة إال إذا أخفق�ت 

واج�، يح�ل محل�� في مهمتها. وفي حال إخفا� أح�د مس�تويات الحماي�ة أو أح�د الح�

 
  والتعاريف. ٢١انظر المتطلب  ٤



١١ 

المستوى أو الحاجز الت�الي... وتش�كل الفعالي�ة المس�تقلة لمس�تويات ال�دفاع المختلف�ة 
 ".عنصراً ضرورياً من عناصر الدفاع في العمق

� عل�ى مفه�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق ف�ي مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي. وهن�ا�  ويُطبَّق نهج متدّرِ
  خمسة مستويات من الدفاع:

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

موق��ع المرف��ق بطريق��ة س��ليمة وتّحفظي��ة، م��ع تص��ميم� وتش��ييده وص��يانت� وتش��غيل� 
تلبي���ة ه���ذه وتعديل���� وفق���اً لنظ���ام إدارة ولممارس���ات هندس���ية مناس���بة وم�بَت���ة. ول

التصميم والمواد المناسبة، ومراقب�ة مدونات المتطلبات، يولى اهتمام دقيق الختيار 
جودة تصنيع مكونات المرفق وتشييده، وكذل� إدخال� في الخدمة. وم�ن ش�أن تبنّ�ي 
خيارات التصميم التي تقلل م�ن احتم�االت المخ�اطر الداخلي�ة، بم�ا ف�ي ذل�� اختي�ار 

س�اهم أيض�اً ف�ي الوقاي�ة م�ن الح�وادث عل�ى ه�ذا المس�توى العمليات التش�غيلية، أن ي
الدفاعي. ويولى االنتباه أيضاً للعملي�ات التش�غيلية وا�ج�راءات الت�ي تنط�وي عليه�ا 
أنشطة التصميم والتصنيع والتشييد والتفتي� في أ�ناء الخدمة والصيانة واالختب�ار، 

ة االستفادة من خبرة وسهولة الوصول لهذه األنشطة، وطريقة تشغيل المرفق وكيفي
التشغيل. ويدعم هذه العملية تحليل مفّصل يح�ّدد متطلب�ات تش�غيل وص�يانة المرف�ق 

  ومتطلبات إدارة جودة ممارسات التشغيل والصيانة.
والغ���رض م���ن المس���توى ال���دفاعي ال����اني ه���و كش���ف ومكافح���ة االنحراف���ات ع���ن   )٢(

ية المنتظ��رة ف��ي المرف��ق الح��االت التش��غيلية م��ن أج��ل من��ع تص��اُعد الوق��ائع التش��غيل
وهذا في إطار االعتراف بحقيقة أن األح�داث  .٥لظروف مفضية إلى وقوع حوادث

البادئة االفتراضية من المحتمل أن تقع على مدى عمر تش�غيل مرف�ق دورة الوق�ود 
النووي، رغم الحر� عل�ى منعه�ا. وه�ذا المس�توى ال�دفاعي ال��اني يتطل�� ت�وفير 

التص�ميم� والتأك�د م�ن فعاليته�ا م�ن خ��ل تحلي�ل األم�ان� محدَّدة في ومفردات نُظم 
ووضع إجراءات تشغيلية بهدف منع، أو ربما الحد من عواق�، م�ل ه�ذه األح�داث 

  البادئة، وإعادة المرفق إلى حالة مأمونة.
وف��ي المس��توى ال��دفاعي ال�ال��ث يُفت��َرض، وإن ك��ان ذل��� مس��تبعداً ج��داً، أن تُص��اعد   )٣(

لية المنتظ��رة أو األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ربم��ا ل��م يمك��ن بع��ض الوق��ائع التش��غي
ويُفت�َرض  السيطرة علي� في مستوى سابق وأن األمر قد يتطور إلى وق�وع ح�ادث.

عن��د تص��ميم المرف��ق أن تق��ع م���ل ه��ذه الح��وادث. ويق��ود ذل��� إل��ى متطل��ِ� ت��وفير 
رة هندسياً، وتصاميم وإجراءات مأمونة لحامفردات  الت األعطال كامنة و/أو مطوَّ

األم��ان مف��ردات  م��ن أج��ل الس��يطرة عل��ى تبع��ات م���ل ه��ذه الح��وادث. وس��تكون
 
  انظر التعاريف. ٥



١٢ 

رة هندسياً قادرة على الح�ول دون إلح�ا� أض�رار بالغ�ة ب�المرفق أو ح�دوث  المطوَّ
انبعاث��ات كبي��رة خ��ارج الموق��ع وإع��ادة المرف��ق إل��ى حال��ة م�مون��ة، والحف��اظ عل��ى 

لم�واد المش�عة. ويمك�ن ت�وفير مث�ل ه�ذا حاجز مادي واحد على أقل تقدير الحت�واء ا
الح�اجز م�ن خ���ل توليف�ة م�ن ح��اجز �ثاب�ت� م��ع ح�اجز �دين�امي� م��تّمم ل�ه (عل��ى 

والغاية . بفعالية المشعة الموادمعاً احتواء يتيحان سبيل المثال نظام التهوية)، حيث 
الح�ول دون انبعاث�ات الم�واد المش�عة والم�واد الخط�رة  يهذا المستوى همن األهم 

  خارج الموقع. ئيةأو المستويات اإلشعاعية ذات الصلة التي تتطلب إجراءات وقا
والغرض من المستوى الدفاعي الرابع هو التخفيف من عواقب الحوادث التي تنجم   )٤(

ه�ذا المس�توى ه�و م�ن  والغاي�ة األه�م عن إخفا� المستوى الثالث للدفاع في العم�ق.
ت�الي ض�مان أن تظ�ل االنبعاث�ات المش�عة ضمان الحفاظ على وظيفة االحتجاز، وبال

  معقول تحقيقه.يكون من المنخفضة إلى أقّل قدر 
الغ��رض م��ن المس��توى ال��دفاعي الخ��امس ه��و التخفي��ف م��ن العواق��ب اإلش��عاعية و  )٥(

والعواقب الكيميائي�ة ذات الص�لة ل�نبعاث�ات أو المس�تويات اإلش�عاعية الت�ي يُحتَم�ل 
ت��وفير مراف��ق للتص��دي للط��وارئ مجه��زة ويتطل��ب ه��ذا  أن ت��نجم ع��ن الح��وادث.

تجهيزاً كافياً، ووضع خطط وإجراءات للطوارئ بهدف التصدي لحاالت الطوارئ 
  داخل وخارج الموقع.

عند تطبيق مفهوم الدفاع في العمق، يجب أن ت�خذ في الحسبان عند ك�ل مس�توى و  -١٣-٢
� الخط��رة المترتب��ة عل��ى دف��اعي المخ��اطُر الكيميائي��ة المرتبط��ة ب��المواد المش��عة (أي الخ��وا

كيمي��اء الم��واد المش��عة أو نتيج��ة لألنش��طة الجاري��ة ف��ي المرف��ق). والب��د أيض��اً أن يُنظ��ر عن��د 
احتمال حدوث تفاعل فيما ب�ين إلى المستويين الدفاعيين الرابع والخامس، حيثما ينطبق ذلك، 

  مرافق متعددة أو حادثات متعددة في الموقع نفسه.

 ]١[ SF-1ف�ي الع�دد  ةوالمبادئ الم�ذكورالغاية مان المتَّبعة لتحقيق تعتمد فلسفة األو  -١٤-٢
على مفهوم الدفاع في العمق وعل�ى اعتم�اد ت�دابير إلدارة األم�ان والتحق�ق من�ه ط�وال العم�ر 
التشغيلي لمرفق دورة الوقود النووي. وإلى جانب السيطرة التلقائية يعتمد العدي�د م�ن مراف�ق 

ل للحفاظ على أمان الم�واد المش�عة ومراقبت�ه عل�ى دورة الوقود النووي على إ جراءات المشغِّ
نط��ا� المرف��ق. وتتط��ر� فلس��فة األم��ان للوس��ائل الت��ي ت��دعم م��ن خ�له��ا المنظم��ة األف��راد 
والجماع��ات ف��ي أداء مه��اّم األم��ان المنوط��ة به��م، م��ع األخ��ذ ف��ي الحس��بان التف��اع�ت ب��ين 

لي��ِه ف���ن التطبي��ق الس��ليم لمفه��وم ال��دفاع ف��ي الجوان��ب البش��رية والتكنولوجي��ة والم�سس��ية. وع
، مثلم�ا يس�تلزم، والتزام األفراد باألمان العمق يستلزم وعي األفراد بالمسائل المتعلقة باألمان

  حسب االقتضاء، القيادة واإلدارة الفعالتين لألمان. 

 



١٣ 

ج   النهج المتدّرِ

تختل��� إل��ى ح��د بعي��د تتف��اوت طبيع��ة مراف��� دورة الوق��ود الن��ووي وأنواعه��ا. وق��د   -١٥-٢
التشغيلية� وتنطوي على طائفة من المخاطر المختلف�ة. وحي�م�ا يتب�يَّن وخصائصها تصاميمها 

أو المف��ردات أن بع��� المخ��اطر �ي��ر موج��ودة أو مح��دودة للغاي��ة ق��د يك��ون تطبي��ُ� بع��� 
اإلجرا�ات المطلوبة للمراف� المنطوية على مخاطر أكب�ر أم�راً أق�ّ� ص�لة أو أهمي�ة. ويمك�ن 
رج في تطبي� بع� المتطلبات المحددة في ه�ذا المنش�ور ألن مراف�� دورة  استخدام نهج متّدِ
الوق��ود الن��ووي تنط��وي عل��ى نط��ا� أكب��ر م��ن المخ��اطر مقارن��ة بمف��اع�ت الق��و� (انظ��ر 

 ).١١المتطلب 

  

 اِإلشراف الرقابي على مرافق دورة الوقود النووي  -٣

  البنية األساسية التشريعية والرقابية

]� ف���نَّ الحكوم��ة مس���ولة ع��ن اعتم��اد تش��ري� يس��ند المس���ولية ١[ SF-1وفقً��ا للع��دد   -١-٣
لة وينش� هيئة رقابية مس��ولة ع�ن نظ�م م�نح األذون  الرئيسية عن األمان إلى المنظمة المشغِّ

إنف��اذ التش��ريعات والل��وائح و� م��ن أج��� ال���بط الرق��ابي ل�نش��طة النووي��ة ٦ونظ��م التفت��ي�
  .]١[ SF-1) من العدد ٢و ١(المبدآن  ٣ويرد هذان المبدآن في القسم  وشروط منح األذون.

(الص��يغة  GSR Part 1ت��رد المتطلب��ات العام��ة لتحقي��� ه��ذين المب��دأين ف��ي الع��دد و  -٢-٣
� ال��ذي يتن��او� الجوان��ب األساس��ية ل�ط��ار الحك��ومي والق��انوني الخ��ا� ]٣[) Rev.1المنقح�ة 

ال��م��ة ل���مان ال���بط الرق��ابي الفع��ا� للمراف���  ب�نش��ا� هيئ��ة رقابي��ة وباتخ��اذ اإلج��را�ات
الت��ي تُس��تخَدم ل����را� الس��لمية. و�م��ة مس���وليات ومه��ام  –القائم��ة والجدي��دة  –واألنش��طة 

أخ��ر� مش��مولة أيً���ا� م���� االتص��ا� ف��ي إط��ار النظ��ام الع��المي ل�م��ان� واالتص��ا� لتق��ديم 
م��ن اإلش��عا�)� والتأه��ب  خ��دمات ال��دعم ال��م��ة أل���را� األم��ان (بم��ا ف��ي ذل��� الحماي��ة

 Part GSR 1 الع��دد(انظ��ر  ٧� وأوج��� الت��رابط م��� األم��ن الن��وويوالتص��دي له��ا للط��وار�
])� وم��� النظ��ام الحك��ومي لحص��ر ومراقب��ة ١١والمرج��� [] ٣[) Rev. 1(الص��يغة المنقَّح��ة 

ة الم��واد النووي��ة. وتنطب��� ه��ذ� المتطلب��ات العام��ة عل��ى البني��ة األساس��ية القانوني��ة والحكومي��
مواقعه���ا وتص���ميم تل���� المراف���� الخاص���ة بأم���ان مراف���� دورة الوق���ود الن���ووي أ�ن���ا� تقي���يم 

ويُس�تخدم  وتشييدها وإدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها واالستعداد إلخراجها من الخدمة.
 
  . ]٣[ ]Rev.1الصيغة المنقحة [  1GSR Partالواردة في العدد  ٢٨و ٢٧و ٢٣انظر المتطلبات أرقام  ٦
  .الصادرة عن الوكالة تُصِدر الوكالة توجيهات بشأن األمن النووي في سلسلة األمن النووي ٧



١٤ 

في تطبيق هذه المتطلبات نهٌج مت�درج ومتناس�ب م�ع م�ا يش�كل� المرف�ق م�ن مخ�اطر محتمل�ة 
  ). ١٥-٢(انظر الفقرة 

  عملية منح األذون

مراح�ل عم�ر فيم�ا يتعل�ق بمختل�� يُشترط الحصول على أنوا� مختلفة م�ن األذون   -٣-٣
. وق�د تختل�� عملي�ة م�نح األذون ب��اختال� ال�دول، بي�د أنَّ المراح�ل الت�ي يتك��ون ]٣المرف�ق �

  منها عمر مرفق دورة الوقود النووي عادةً ما تشمل ما يلي: 

  تقييم الموقع؛ ) ١(
  م؛التصمي ) ٢(
  التشييد؛  ) ٣(
  اإلدخال في الخدمة؛ ) ٤(
  ٨التشغيل، بما في ذلك االستخدام والتعديل؛ ) ٥(
  اإلغالق؛  ) ٦(
  اإلخراج من الخدمة؛  ) ٧(
  اإلعفاء من الضبط الرقابي.  ) ٨(

في بعض الحاالت، يمكن أن تُمنح األذون الالزمة لعدَّة مراحل عن طريق رخصة  -٤-٣
الهي��ة تتطلّ�ب التالية. ويمكن أن  واحدة، على أن تُرفق بهذه الرخصة شروٌط لضبط المراحل

  ، مثل إنهاء التشغيل. أخرى الرقابية مراحل

  : وثائق الترخيص١المتطلب رقم 

لة على أمان المرفق الذي ت�وم على تشغيله من خال� م�موع�ة م�ن  تبرهن المنظمة المشغِّ
لت�رخيص الوثائق التي تُعرف باسم وثائق الترخيص (أو بيان حالة األمان�. وتوفر وث�ائق ا

األساس الذي يستند إليه أم�ان المرف�ق ف�ي �مي�� مراح�� عم�ر�� ويتع�ين تح�ديث�ا ب��ور� 
. وتنظ�ر ال�يئ�ة التغيي�راتدورية بحيث تراعي التعديالت المدخلة على المرفق وغيرها من 

الرقابية في وث�ائق الت�رخيص عن�د الب�ّتِ فيم�ا إذا ��ان ينبغ�ي م�نح األذون الال�م�ة بمو��ب 
  تشريعية والرقابية الوطنية. المتطلبات ال

 
على الرغم من أنَّ استخدام مرافق دورة الوقود النووي وتعديلها نش�اطان ين�در�ان ع�ادة ف�ي إط�ار  ٨

ألذون، ب�النظر التشغيل، ففي بعض األحي�ان ي��ري اعتبارهم�ا م�رحلتين منفص�لتين ف�ي عملي�ة م�نح ا
إلى أنَّ �ثارهما المتعلقة باألمان يترتب عليها ك�مٌّ كبي�ر م�ن أنش�طة االس�تعراض والتقي�يم الت�ي تتك�رر 

  ).٥عدة مرات على مدار عمر المرفق (انظر المتطلب رقم 



١٥ 

تش���تمل وث���ائق الت���رخيص عل���ى تقري���ر واٍف ع���ن تحلي���ل األم���ان وعل���ى الح���دود  -٥-٣
التشغيلية، فض�ًال ع�ن أي معلوم�ات أخ�رى تتطلبه�ا الهيئ�ة الرقابي�ة. وت�وفر وث�ائق والشروط 

ل األساس الذي تستند إليه جميع القر ارات الت�ي الترخيص إثباتًا مفصًَّال ألمان المرفق، وتشّكِ
ل صلة هامة  لة فيما يتعلق بأمان المرفق؛ ومن ثمَّ فإنَّ هذه الوثائق تشّكِ تتخذها المنظمة المشغِّ

لة والهيئة الرقابية.    بين المنظمة المشغِّ

يصف تقرير تحليل األمان جميع األنشطة ذات األهمي�ة ل�م�ان بق�در مناس�� م�ن و  -٦-٣
الت ال�وارد� إل�ى المرف�ق والمخرج�ات الص�ادر� التفصيل، بما في ذل�� أي قي�ود عل�ى الم�دخ

عن��ه. ويق��دم التقري��ر وص��فًا لتطبي��ق مب��ادئ ومع��ايير األم��ان ف��ي التص��ميم م��ن أج��ل حماي��ة 
الع��املين والجمه��ور والبيئ��ة. ويحت��وي تقري��ر تحلي��ل األم��ان عل��ى تحلي��ل للمخ��اطر المرتبط��ة 

ابي�ة. ويحت�وي التقري�ر أيًض�ا بتشغيل المرفق ويبرهن على االمتثال للمتطلبات والمعايير الرق
نة في التصميم من أجل منع وقوع الحوادث ولمفردات على تحليالت للحوادث  األمان المضمَّ

أو تقل��يص احتم��ال وقوعه��ا إل��ى الح��د األدن��ى وم��ن أج��ل التخفي��ف م��ن عواقبه��ا وفقً��ا لمفه��وم 
  الدفاع في العمق. 

ا والمفردات ذات األهمي�ة ل�م�ان تُحدَّد وظائف األمان وحدود األمان المرتبطة بهو  -٧-٣
لة وتس�يير  في تقرير تحلي�ل األم�ان، وي�وفر ذل�� التقري�ر أيًض�ا تفاص�يل ع�ن المنظم�ة المش�غِّ
العمليات والنظام اإلداري في جميع مراحل عمر مرفق دور� الوق�ود الن�ووي. وت�وفر وث�ائق 

  الترخيص تفاصيل ترتيبات الطوارئ الخاصة بالمرفق.

توى تفصيل المعلومات التي يق�دمها تقري�ر تحلي�ل األم�ان باس�تخدام نه�� يُحدَّد مسو  -٨-٣
مت��در�. وي��ذكر تقري��ر تحلي��ل األم��ان المراج��ع اإلض��افية الت��ي ق��د تك��ون الزم��ة م��ن أج��ل 
اس��تعرا� التقري��ر وتقييم��ه عل��ى نح��و دقي��ق. ويتع��ين أن تُت��ا� الم��واد المش��ار إليه��ا كمراج��ع 

عليه�ا بس�هولة. وف�ي جمي�ع األح�وال، يل�زم أن يش�مل  على نحو يكفل للهيئة الرقابية االطالع
  .٧-٣و ٦-٣تقرير تحليل األمان جميع المواضيع المبيَّنة في الفقرتين 

د وث���ائق الت���رخيص الفواص���ل الزمني���ة المطلوب���ة ب���ين عملي���ات االختب���ار و  -٩-٣ تح���ّدِ
ن أن تش�مل الدورية التي تُجرى فيما يخ�صُّ المف�ردات ذات األهمي�ة ل�م�ان. ويتع�ي والتفتيش

الع�دد م�ن  ٥وثائق الترخيص النظر في تطبيق مب�دأ تحقي�ق المس�توى األمث�ل للوقاي�ة �المب�دأ 
SF-1 ]في تصميم المرفق وتشغيله.]١ (  

لة بتقديم إش�عار واٍف إل�ى الهيئ�ة الرقابي�ة باعتزامه�ا االنتق�ال و  -١٠-٣ تلتزم المنظمة المشغِّ
الهيئ��ة الرقابي��ة الق��رارات المتَّخ��ذ� بش��أن م��ن مرحل��ة إل��ى أخ��رى ف��ي عم��ر المرف��ق. وتوثِّ��ق 

لة  الحاجة إلى م�ن� األذون، وتق�يِّم وث�ائق الت�رخيص قب�ل م�ن� أي إذن. وتق�دم المنظم�ة المش�غِّ
وثائق الترخيص إلى الهيئة الرقابية لدعم طلبات الحصول عل�ى األذون الخاص�ة ب�المرفق أو 
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لة على جدول زمن�ي لتق�ديم الوث�ائق النشاط ذي الصلة. وتتفق الهيئة الرقابية والمنظمة ال مشغِّ
  الالزمة لالستعراض والتقييم في مختلف مراحل عملية منح األذون. 

تستند الهيئة الرقابية في م�نح األذون الالحق�ة الالزم�ة لمراح�ل عم�ر المرف�ق إل�ى و  -١١-٣
ال والمب��اد� ذات الص��لة ومع��ايير األم��ان المرتبط��ة به��ا به��دف ض��مان أنَّ المرف��ق  الغاي��ات

ل مخ��اطر إش��عاعية ال داع��ي له��ا عل��ى الم��وظفين الموج��ودين ف��ي الموق��ع والجمه��ور  يش��ّكِ
والبيئ��ة. وتأخ��ذ الهيئ��ة الرقابي��ة ف��ي اعتباره��ا المخ��اطر الكيميائي��ة والمش��ورة األمني��ة عن��د 
االض���طالع بتقييمه���ا. وت���رد األه���داف المح���ددة لالس���تعراض والتقي���يم الرق���ابيين ف���ي الع���دد 

GSR Part 1 ة المنقحة (الصيغRev.1] (وتكون عملية االستعراض والتقييم التي تضطلع ]٣ .
به��ا الهيئ��ة الرقابي��ة متناس��بة م��ع الجس��امة المحتمل��ة للمخ��اطر المرتبط��ة ب��المرفق وفقً��ا ل��نهج 

  متدرج. 

  معايير الحكم على األمان

تض��ع ك��ل دول��ة نهجه��ا فيم��ا يخ���ُّ الحك��م عل��ى األم��ان، وفقً��ا لخصوص��يات بنيته��ا   -١٢-٣
ألساسية القانونية والرقابية. وتستند معايير الحكم على األمان إلى مباد� التصميم والتش�غيل ا

لة، وم��ن األفض��ل أن ي��تم ذل��ك قب��ل ب��د� مش��روع  الم��أمونين، ويتع��ين إتاحته��ا للمنظم��ة المش��غِّ
مرفق دورة الوقود النووي. ويوضح مرفق هذا المنشور مفه�وم مع�ايير الحك�م عل�ى األم�ان، 

  لك المفهوم من زاوية العالقة بين احتمالية وقوع حدث وعواقب ذلك الحدث. يعرض ذ إذ

  التفتيش واإلنفاذ

عل��ى أنَّ  ]٣) [Rev.1(الص��يغة المنقح��ة  GSR Part 1م��ن الع��دد  ٥-٢ت��ن�ُّ الفق��رة  -١٣-٣
... الترتيب�ات المتخ�ذة للتفت�يش  "يتع�يَّن أن يب�يِّناإلطار الحكومي والقانوني والرق�ابي ل�م�ان 

  لى المرافق واألنشطة وإلنفاذ اللوائح، وفقاً لنهج متدرج". ع

] عل�ى ٣) [Rev.1(الص�يغة المنقح�ة  GSR Part 1م�ن الع�دد  ٥٠-٤ت�ن�ُّ الفق�رة و  -١٤-٣
  أنَّه:

"يج�ب عل�ى الهيئ��ة الرقابي�ة أن تق�وم بوض��ع وتنفي�ذ برن�امج للتفت��يش عل�ى المراف��ق   
ت الرقابي�ة وألي ش�روط مح�ددة ف�ي واألنشطة من أجل التأكد من االمتثال للمتطلبا

. وفي هذا البرنامج، يتعين عليها أن تحدد أنواع التفتيش الرقابي (بما ف�ي التصريح
ذلك عمليات التفتيش المح�ددة الميع�اد وعملي�ات التفت�يش �ي�ر المعلن�ة)، وأن ت�ن� 

ج على تواتر عمليات التفتيش والمجاالت والبرامج المطلوب تفقُّدها، وذلك وفقاً ل�نه
  متدرج".
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] ٣) [Rev.1(الص��يغة المنقح��ة  GSR Part 1م��ن الع��دد  ٣٠المتطل��ب رق��م نصُّ ي��و  -١٥-٣
  على أنَّه:

"يجب على الهيئة الرقابية أن تضع وتنفذ سياسة ل�نفاذ ضمن اإلطار القانوني م�ن   
أجل التصدي لعدم تقيُّد األطرا� المصرح لها بالمتطلبات الرقابي�ة أو ب�أي ش�روط 

  ".لتصريحامحددة في 

ج�ر� الوق�و� عل�ى أي مخ�اطر، إذا إذا ُوجد دليل على عدم التقيُّد بالمتطلبات أو و  -١٦-٣
بما في ذلك أي مخاطر غير متوقعة في عملية منح األذون، تُتَّخذ إجراءات اإلنفاذ المبيَّنة في 

  ].٣) [Rev.1(الصيغة المنقحة  GSR Part 1من العدد  ٥٥-٤الفقرة 

  

  والتحقّق منه بالنسبة إدارة األمان  -٤
  إلى مرافق دورة الوقود النووي

  المسؤولية عن األمان

  : المسؤوليات الخاصة باإلدارة فيما يتعلق باألمان٢المتطلب رقم 

لة المس��ؤولية الر�يس��يةُ ع��ن �م��ان مراف��ق دورة الوق��ود  تق��� عل��ى ع��اتق المن�م��ة الم����ِّ
��مان اس�تي�ا� التص�ميم �مي��  النووي ط�وا� عمر��ا الت���يل�. وت��م� ���� المس�ؤولية

  .متطلبات األمان المنطبقة

لة وجميع المنظمات األخر� المشاركة في أنش�طة ذات أ�مي�ة   -١-٤ تكون المنظمة المشغِّ
بالنسبة ألمان مرافق دورة الوقود النووي مسؤولةً عن ضمان إيالء المسائل المتعلّقة باألمان 

لة الكف��اءة الال�م��ة لض��مان اس��تيفاء المرف��ق األولوي��ة القص��و�. وتك��ون ل��د� المنظم��ة المش�� غِّ
 ً  جميع متطلبات األمان المنطبقة، كما أنها تحتفظ بالمسؤولية عن األم�ان عن�د التعاق�د خارجي�ا

  .بشأن أّي عمليات، بما في ذلك التصميم أو غيره من التحليالت

تحقي�ق  بغية ضمان تحلّي األفراد، عل�ى جمي�ع المس�تويات، بالص�رامة والدق�ة ف�يو  -٢-٤
لة بما يلي   :األمان والحفاظ عليه في جميع األنشطة المضطلع بها، تقوم المنظمة المشغِّ

ُد بوضوح المسؤوليات وإجراءات المساءلة فيما يتعلّ�ق باألم�ان وم�ا يقاب�ل ��ذه  (أ) تُحّدِ
المسؤوليات واإلجراءات من خطوط تسلسل للسلطة وخطوط اتص�ال، وتَض�من أ�ّ 
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أدوار تجاري���ة أخ���ر� تتع���ار� م���ع مس����ولياتهم فيم���ا يتعلّ���ق تُس���ند إل���ى األف���راد 
  باألمان؛

لديها على جميع المستويات عدد ك�اف م�ن األف�راد الم��ّهلين م�ن  يتوافرتضمن أن  (ب)
  ذوي الخبرات المالئمة؛

ز ثقافةَ أمان قوية وتتقيُّد على نحو صارم ب�إجراءات س�ليمة بالنس�بة إل�ى جمي�ع  (ج) تُعّزِ
ت�ثر في األم�ان، بم�ا يض�من قي�ام الم�ديرين والمش�رفين ب�التروي�  األنشطة التي قد

  لممارسات األمان الجيدة ودعمها، وبتصحيح ممارسات األمان الرديئة؛
بانتظ���ام جمي���ع المس���ائل المتعلق���ة باألم���ان وتنفّ���ذُ  ٩تس���تعرُ� وترص���ُد وتراج���عُ  (د)

  اإلجراءات التصحيحية المالئمة عند االقتضاء؛
��ُص الم��و (هـ) ارد المالي��ة الكافي��ة لض��مان األم��ان، بم��ا يش��مل حكم��اً يتعلّ��ق بت��وفير تخّصِ

الموارد المالية الالزمة لعمليات اإلخراج من الخدم�ة بالنس�بة إل�ى الح�االت الت�ي ال 
  .توفر فيها الحكومة هذه الموارد

لة بإعداد إثبات مفصل لألمان يشمل تحليالً و  -٣-٤ لألم�ان عل�ى نح�و  تقوم المنظمة المشغِّ
ف بالنسبة إلى كل مرحلة من مراحل العمر التش�غيلي للمرف�ق. ويش�مل تحلي�ل األم�ان ه�ذا وا

 ً ً  إثباتا لة وفقها االضطال� بمس��وليتها ع�ن األم�ان ف�ي  وافيا للكيفية التي تعتزم المنظمةُ المشغِّ
  .جميع المراحل الالحقة من العمر التشغيلي لمرفق دورة الوقود النووي

لة إل��ى الهيئ��ة الرقابي��ة، ف��ي الوق��ت المناس��ب، أّي معلوم��ات م المنظم��ة تق��دِّ و  -٤-٤ المش��غِّ
لة الهيئة الرقابية علماً ب�ي معلومات إضافية جدي�دة وتغيي�رات  تطلبها. وتحيط المنظمة المشغِّ

 ً . وتك�ون جمي�ع المعلوم�ات الت�ي تق�دمها المنظم�ة كبيرة تطرأ عل�ى المعلوم�ات المقدم�ة س�ابقا
لة إلى الهيئة الرق ابية كاملة ودقيقة. ويكون شكل ومض�مون وث�ائق األم�ان الت�ي تق�دمها المشغِّ

لة إل���ى الهيئ���ة الرقابي���ة ل���دعم طلب���ات الحص���ول عل���ى األذون متس���قَ  ِن م���ع يالمنظم���ة المش���غِّ
  .المتطلبات المحددة في هذا المنشور

  : سياسة األمان٣المتطلب رقم 

لة بو���� وت��ي��� سياس��ا� ���� م���ا� األم�� ان وال����ة والبي���ة تُ��ول� ت���وم الم��م��ة الم����ِّ
  .الوقاية واألمان ما تبرره أهميتهما من أولوية عليا

 
المراقب�ة بغي�ة تحدي�د م�د� اس�تيفاء متطلب�ات  أو يتم إجراء تقييمات مس�تقلة مث�ل أعم�ال المراجع�ة   ٩

م اإلداري، وتقي��يم فعالي��ة النظ��ام اإلداري، وتحدي��د ف��رص التحس��ين. ويمك��ن أن تق��وم المنظم��ة النظ��ا
نفسها بإجراء ه�ذه التقييم�ات، أو أن ي�تم إجرا�ه�ا بالنياب�ة ع�ن المنظم�ة وأل��را� داخلي�ة، م�ن قب�ل 

)، أو م�ن أطراف مهتمة مثل العمالء، أو من قبل الهيئة الرقابية (أو أّي أشخاص آخرين بالنيابة عنها
  قبل منظمات خارجية مستقلة.
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لة بوضعها وتنفيذها األولويةَ القصوى   -٥-٤ تولي سياسةُ األمان التي تقوم المنظمة المشغِّ
المرفق بعمليات اإلنتاج  في المتصلة  تلكالتي تعلو على كافة الطلبات األخرى، بما في ذلك 

ج سياس�ة األم�ان الو البح��، أو ب�رامج الخاصة بالمشاريع زمنيةلاجداول ال وأ تط�وير. وتُ�رّوِ
لثقافة أمان قوية، بما يشمل تبنّي موقف استفهامي وااللتزام ب��دا� ممت�از ف�ي جمي�ع األنش�طة 
ذات األهمية بالنسبة لألمان. ويقوم المديرون بتشجيع األفراد العاملين في المنظمة على تبني 

  ]).١٢وعيهم بمقتضيات األمان (انظر المرجع [ مواقف تنم عن

تنص سياسةُ األم�ان بوض�وح عل�ى ال�دور القي�ادي المس�ند �ل�ى أعل�ى مس�توى ف�ي و  -٦-٤
مس�ؤولة ع��ن اإلب�ال� بش���ن  ١٠اإلدارة بش��ن المس�ا�ل المتعلّق��ة باألم�ان. وتك��ون اإلدارة العلي�ا

ن جمي�ع األف�راد الع�املين ف�ي أحكام سياسة األمان وتنفي�ذها ف�ي جمي�ع أنح�ا� المنظم�ة. ويك�و
المنظمة على بيّنة بسياسة األمان وبمسؤولياتهم عن ضمان األمان. ويتم �بال� جميع األف�راد 

منظم�ات ال�دعم  ويشمل ذلكاإلدارة العليا ،  بالتوقعات السلوكية التي تنتظرها منهم بوضوح 
ه�ذ� التوقع�ات مفهوم�ة  ض�ماُن أن تك�ونيتم العمل عل�ى ن، وين الخارجييالخارجية والمتعاقد

  .من قبل جميع من يُتوقّع منهم استيفاؤها

لة التزام��اً بتحقي��ق تحس��ينات ف��ي و  -٧-٤ تش��مل سياس��ة األم��ان الخاص��ة بالمنظم��ة المش��غِّ
مجال أم�ان التش�غيل. وي�تم عل�ى نح�و مس�تمر رص�ُد االس�تراتيجية المتبع�ة م�ن قب�ل المنظم�ة 

لة  لتعزي�ز األم�ان و�يج�اد س�بل أكث�ر فعالي�ة الس�تيفا� مع�ايير األم�ان، وتنقيحه�ا بش�كل  المشغِّ
  .دوري ودعمها من خالل برنامج محدد بوضوح ذي أهداف وغايات واضحة

  النظام اإلداري

  : النظام اإلداري٤المتطلب رقم 

لة بو�� وتن��� وتق��م نظ�ام �داري مت�ام�� وت����ن� با��تمرار بغ��ة  تقوم المنظمة المشغِّ
ب��ا� ا�م��ا� ���� �م���� مرا���� ال�م��ر التش��غ�ل� لمر���� دور� ���ما� ا���ت��ا� �م���� متطل

  .الوقود النووي

لة بوضع وتطبيق نظام �داري واح�د متماس�ك تك�ون في�� جمي�ع   -٨-٤ تقوم المنظمة المشغِّ
مكونات المنظمة، بما ف�ي ذل�ك هيكله�ا وموارده�ا وعملياته�ا، متكامل�ة م�ن أج�ل التمك�ين م�ن 

ب��ات الخاص��ة بوض��ع نظ��ام �داري متكام��ل للمراف��ق وت��رد المتطل ١١.تحقي��ق أه��داف المنظم��ة
 
اإلدارة العلي��ا تعن��ي الش��خص أو الفري��ق المع��يّن م��ن قب��ل المنظم��ة ال��ذي يق��وم بتوجي��� المنظم��ة  ١٠

  ].٧ومراقبتها وتقييمها على أعلى مستوى[
يدمج هذا النظام جميع عناصر اإلدارة، بم�ا يش�مل األم�ان، والص�حة، والبي��ة، واألم�ن، والج�ودة،  ١١

  البشري والتنظيمي، والعناصر المجتمعية واالقتصادية، بغية تفادي اإلخالل باألمان.والعامل 
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��ذ� المتطلب�ات واأل��داف والمب�اد� المرتبط�ة  وتؤخذ]. ٤[ GSR Part 2 واألنشطة في العدد
به��ا ف��ي االعتب��ار عن��د تط��وير وتنفي��ذ نظ��ام إداري خ��اص بمرف��ق م��ن مراف��ق دورة الوق��ود 

النس��بة ل�م��ان. وي��تم الن�ووي وذل��ك عل��ى أس��ا� م�دى أ�مي��ة ك��ل مف��ردة أو خدم�ة أو عملي��ة ب
تحديد مدى تطوير وتطبيق النظام اإلداري بالنسبة إلى مرفق معيّن م�ن مراف�ق دورة الوق�ود 

  .النووي وفقاً لنهج متدّرج

لة، من خ�ل وضع وتطبيق النظ�ام اإلداري، أن ي�تم تحدي�د و  -٩-٤ تضمن المنظمة المشغِّ
ل�� ف�ي الخدم�ة وتش�غيل� وإخرا��� موقع مرفق دورة الوقود النووي وتصميم� وتش�ييد� وإدخا

من الخدمة، على نحو مأمون وضمن نط�اق الح�دود والش�روط التش�غيلية المح�ددة ف�ي و��ائق 
  .الترخيص من قبيل تقرير تحليل األمان

ي��تم وض��ع وإرس��اء الترتيب��ات اإلداري��ة ف��ي الوق��ت المناس��ب وذل��ك قب��ل عملي��ات و  -١٠-٤
لتش��غيلي لمرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي. ويش��مل االنتق��ال ب��ين المراح��ل الرئيس��ية م��ن العم��ر ا

النظ��ام اإلداري، عل��ى و���� الخص��وص، استقص��اءات موقعي��ة، ع��ادة م��ا تُس��تهلُّ قب��ل وق��ت 
  .طويل من إنشاء المشاريع

يش���مل النظ���ام اإلداري �مي���ع عناص���ر اإلدارة حت���ى يتس���نى وض���ع العملي���ات و  -١١-٤
ا عل��ى نح��و متماس��ك م��ع المتطلب��ات واألنش��طة ذات األ�مي��ة بالنس��بة ل�م��ان واالض��ط�� به��

األخ��رى، بم��ا ف��ي ذل��ك المتطلب��ات المتعلّق��ة بالقي��ادة، واألداء البش��ري، واألم��ن، وال���ودة، 
  .وحماية الصحة، وحماية البيئة. ويتم تنفيذ سياسة األمان في إطار النظام اإلداري

  :يحدد النظام اإلداري ويشمل المتطلبات التاليةو  -١٢-٤

  لقانونية والرقابية ذات الصلة الخاصة بالدولة؛المتطلبات ا  (أ)
  أّي متطلبات تم االتفاق بشأنها مع األطراف المهتمة؛ (ب)
معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة بشأن المسائل الت�ي ل�م ي�تم التط�رق  (ج)

  ).و(ب إليها في النقطتين (أ)

عل��ى المس��تويات  ١٢للموافق��ةي��تم اس��تعرا� و���ائق النظ��ام اإلداري، وإخض��اعها و  -١٣-٤
لة، وتق���ديُمها إل���ى الهيئ���ة الرقابي���ة لك���ي تق���وم، عن���د  اإلداري���ة الم�ئم���ة ف���ي المنظم���ة المش���غِّ

  .االقتضاء، باستعراضها وتقييمها

 
لة أو الموافق�ة  ١٢ تعني عبارة "الموافقة" في �ذا المنش�ور إم�ا الموافق�ة م�ن قب�ل إدارة المنظم�ة المش�غِّ

  من قبل الهيئة الرقابية، ما لم يُحدَّد غير ذلك.
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تك��ون األحك��ام الخاص��ة بالنظ��ام اإلداري مس��تندة إل��ى أرب��� فئ��ات وظيفي��ة ه��ي: و  -١٤-٤
  .والتحسينوالتقييم،  عمليات؛ والقياس،مسؤولية اإلدارة؛ وإدارة الموارد؛ وتنفيذ ال

  مسؤولية اإلدارة

تش�مل مس��ؤولية اإلدارة تخط�يط وتنفي��ذ وت�وفير م��ا يل�زم م��ن وس�ائل ودع��م لتحقي��ق   -١٥-٤
أهداف المنظمة. وقبل أن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر في األم�ان، تس�عى اإلدارة، 

ة وعل�ى موافق�ة الهيئ�ة الرقابي�ة. وف�ي ه�ذا عند االقتضاء، إل�ى الحص�ول عل�ى مش�ورة مس�تقلّ 
الص��دد، يش��مل النظ��ام اإلداري أحكام��ا تتعلّ��ُق بض��مان االتص��ال الفعّ��ال واإلس��ناد الواض��� 

لة إلى ف�رادى األدوار ءللمسؤوليات، يتم بموجبها على نحو ال لبس فيه إسناد إجراءات المسا
واألنش�طة ذات األهمي�ة بالنس�بة  داخل المنظمة وإلى الموردين، بغية ضمان مراقبة العمليات
  .لألمان واالضطالع بها على نحو يكفل تحقيق أهداف األمان

  إدارة الموارد

تشمل إدارة الموارد تدابير لضمان تحديد وإتاحة الموارد الض�رورية لتنفي�ذ سياس�ة   -١٦-٤
  :األمان وتعزيز األمان وتحقيق أهداف المنظمة. ويضمن النظام اإلداري ما يلي

لة بع��دد ك��اٍف م��ن الع��املين الم��ؤهلين لض��مان تش��غيل أ (أ) ن ي�تم تزوي��د المنظم��ة المش��غِّ
  المحطة على نحو مأمون؛

، ومص���نِّعيهاأن يك���ون ل���دى م���وّردي المف���ردات ذات األهمي���ة بالنس���بة لألم���ان،  (ب)
  ومصمميها نظام إداري فعال قائم؛

الخ��دمات) م��ؤهلين أن يك��ون الع��املون الخ��ارجيون (بم��ا ف��ي ذل��� م��وّردو الم��واد و (ج)
ً  تأهيالً  ويضطلعون بأنشطتهم بموجب نف�س الض�وابط والمع�ايير الت�ي يخض��  كافيا

  لها العاملون في المرفق؛
أن ي���تم تحدي���د المع���دات واألدوات والم���واد والحواس���يب والبرمجي���ات الحاس���وبية  (د)

الالزم��ة لتش��غيل المرف��ق ف��ي جمي��� مراح��ل عم��ره التش��غيلي عل��ى نح��و م��أمون، 
  .ا، والتثبت منها، والتحقق منها، والحفاظ عليها، وفقاً للنظام اإلداريوتوريده

  تنفيذ العمليات

يشمل تنفيذ العمليات اإلجراءات والمهام الالزمة لتحقيق مستوى مالئم من الجودة،   -١٧-٤
وذل� وفق�اً ل�نه� مت�دّرج. وتش�مل ه�ذه اإلج�راءات والمه�ام تحدي�د العملي�ات الخاص�ة بالنظ�ام 

  .تحديد متواليات هذه العمليات والتفاعالت القائمة بينهااإلداري و
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ً و  -١٨-٤ مرف��ق دورة الوق��ود  تص��ميمتتعلّ��ق بض��مان أن ي��تم  يش��مل النظ��ام اإلداري أحكام��ا
عل�ى ت�دخل تحس�ينات  أي أوتدخل عليه الحق�اً تغييرات أو تعديالت أي النووي، بما في ذلك 

من الخدم�ة  هوإخراج لتشغيلهأنشطة ضطالع باالفي الخدمة و هوإدخال هيديتشأن يتم ، وأمانه
. وي��تم ١٣وفق��اً للم��دّونات والمع��ايير والمواص��فات واإلج��راءات والض��وابط اإلداري��ة المق��ررة

توفير وسائل الكشف عن أوجه القصور وتصحيحها بالنسبة إلى أّي م�ن ه�ذه األنش�طة. وي�تم 
مراقبته���ا لض���مان س���المة تحدي���د المف���ردات والخ���دمات ذات األهمي���ة بالنس���بة ل�م���ان وت���تم 

الحاسوبية من أج�ل  الشفراتاستخدام  ويشمل النظام اإلدارياستخدامها وصيانتها وتشكيلها. 
تبري���ر أم���ان المرف���ق، والتثب���ت م���ن تل���ك الرم���وز والتحقّ���ق منه���ا (م���ن خ���الل االختب���ارات 

  .والتجارب على سبيل المثال)

س��بة ألم��ان مرف��ق دورة الوق��ود ع المف��ردات ذات األهمي��ة بالنيص��نتفيم��ا يتعل��ق بو  -١٩-٤
النووي، وتركيبها وتش�ييدها، ي�تم اس�تحدا� عملي�ات لض�مان اس�تيفاء م�ا ت�ن� علي�ه الل�وائ� 
ومتطلبات األمان ذات الصلة واالضطالع بأعم�ال التش�ييد عل�ى نح�و مالئ�م. وي�تم اس�تحدا� 

لة  تش��ييد عملي��ات ص��نع و ب��أن تض��من أنَّ ه��ذه العملي��ات عل��ى نح��و يس��م� للمنظم��ة المش��غِّ
ً  به���االمف���ردات ذات األهمي���ة بالنس���بة ل�م���ان ي���تم االض���طالع  للقص���د م���ن التص���ميم  وفق���ا

  ).١٣وللمتطلبات الرقابية (انظر المتطلب رقم 

كجزء م�ن النظ�ام اإلداري، ي�تم اس�تحدا� العملي�ات الخاص�ة بمراقب�ة التع�ديالت، و  -٢٠-٤
 ً ل�م�ان. وتش�مل ه�ذه العملي�ات م�ا  ألهمية التع�ديالت بالنس�بة ويتم ذلك على نحو متدرج وفقا

يتصل بمش�اريع التع�ديل، م�ن جوان�ب متعلّق�ة بالتص�ميم واالس�تعراض، والتقي�يم، والموافق�ة، 
لة بتنفي��ذ اإلج��راءات ذات الص��لة الت��ي  والتص��نيع، واالختب��ار والتنفي��ذ. وتق��وم المنظم��ة المش��غِّ

ووي في الخدم�ة. أّم�ا فيم�ا تصف هذه العمليات قبل بدء مرحلة إدخال مرافق دورة الوقود الن
يتعل��ق بمراف��ق البح��� والتط��وير ف��ي مج��ال دورة الوق��ود الن��ووي، في��تم إخض��اع األنش��طة 
الخاص��ة ببرن��ام� االس��تخدام (بم��ا ف��ي ذل��ك االختب��ارات الجدي��دة) إل��ى نف��� المتطلب��ات الت��ي 

  .تخضع لها التعديالت

بتوري��د م��واد نووي��ة أو  ف��ي الح��االت الت��ي يق��وم فيه��ا مرف��ق دورة الوق��ود الن��وويو  -٢١-٤
أّي ت��داعيات أم��ان  ف���نَّ س��امة أو قابل��ة لالش��تعال، أو بتولي��د منتج��ات أو نفاي��ات أو دواف��ق، 
مش�مولة بالعملي�ات تك�ون تطرحها هذه الم�واد أو أّي عملي�ات نق�ل داخ�ل الموق�ع له�ذه الم�واد 

بعملي�ات نق�ل  الخاصة بالنظ�ام اإلداري، وذل�ك وفق�ا ل�نه� مت�دّرج. وت�رد المتطلب�ات الخاص�ة
  ].٩[ SSR-6العدد المواد المشعّة التي تتم خارج الموقع في 

 
ذا المنشور التعليمات بتعديل اإلجراءات التي ينفّذها ف�راد� تعني عبارة "الضوابط اإلدارية" في ه ١٣

  .العاملين أو تنفذها أفرقة العاملين ألغراض الحفاظ على األمان أو تعزيزه



٢٣ 

يضمن النظام اإلدار� استيفاء المفردات والخدمات قيد الشراء م�ا ت�م تحدي�ده م�ن و  -٢٢-٤
تصميم، وجودة ومعايير أداء. ويتم تقييم الموّردين واختيارهم على أساس معايير محددة، يتم 

م بعد ذلك تقييم هؤالء الموّردين. وتُحدَّد في وثائق الشراء المتطلبات استعراضها دوريًا ثم يت
ع��ن مواص��فات الش��راء. وي��تم تق��ديم أدل��ة عل��ى أن  االنح��را�الخاص��ة ب��اإلبال� ع��ن ح��االت 

المفردات والخدمات المشتراة تستوفي مواصفات الشراء لكي يتس�نى التحق�ق منه�ا قب�ل الب�دء 
  .قديم هذه الخدماتفي استخدام هذه المفردات أو في ت

  القياس والتقييم والتقدير والتحسين

عل��ى فعالي��ة عملي��ات اإلدارة وأداء  تُ��وفُّر عملي��ات القي��اس والتقي��يم والتق��دير مؤّش��راً   -٢٣-٤
العم��ل. وي��تم تقي��يم فعالي��ة النظ��ام اإلدار� بش��كل دور� م��ن خ��الل عملي��ات المراجع��ة. وي��تم 

واألداء واتخ�اذ اإلج�راءات التص�حيحية بش��نها تحديد مواطن الض�ع� الكامن�ة ف�ي العملي�ات 
لة بتقييم نتائ� عمليات المراجعة وبتحديد وتنفي�ذ  في الوقت المناسب. كما تقوم المنظمة المشغِّ

  .اإلجراءات الالزمة للتحسين المستمر

  التحقق من األمان

   : تقييم األمان واالستعراض الدوري لألمان٥المتطلب رقم 

فاي��ة ت���ميم مرف��ق دور� الوق��ود الن��ووي ع��ن طري��ق تقي��يم ش��امل ي��تم التحق��ق م��ن م��د� �
لألم��ان يُف���ي إل��ى إع��داد تقري��ر م��ن تق��ارير تحلي��ل األم��ان، ويوّ���� الح��دود والش��روط 
التشغيلية الالزمة ل��مان األم�ان. وي�تم تقي�يم أم�ان المرف�ق أو النش�اط بالنس�بة إل�ى جمي�� 

ن وي��تم اس��تعراض ����ا التقري��ر بش���ل الح��االت التش��غيلية للمرف��ق ف��ي تقري��ر تحلي��ل األم��ا
 ً لة ب���جراء تقييم��ات من�جي��ة ألم��ان المرف��ق، و�ل��� وفق��ا  مس��تقّل. وتق��وم المن�م��ة المش��غِّ

على نتائج عمليات االستعراض  للمتطلبات الرقابية، وطوال العمر التشغيلي للمرفق. وبناءً 
لة أّي إج�راءات ت��حيحية ال زم�ة وتن��ر ف�ي الحاج�ة الدوري لألمان، تُنفِّ� المن�م�ة المش�غِّ

  .إلى إدخال تعديالت من أجل تعزيز األمان

 GSR Part 4 ت�رد المتطلب�ات الخاص�ة بتقي�يم أم�ان المراف�ق واألنش�طة ف�ي الع�دد  -٢٤-٤
م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، تقي��يم أم��ان ) Rev. 1 الص��يغة المنقَّح��ة(

� كفاي�ة تص�ميم مرف�ق دورة الوق�ود الن�وو�، ويتم التحق�ق م�ن م�د]. ١٣[المرافق واألنشطة 
بم��ا يش��مل أدوات التص��ميم ومدخالت��ه ومخرجات��ه، والتثب��ت م��ن ص��حتها، والموافق��ة عليه��ا 
باستخدام عملية منهجية لتقييم األمان. ويتم االضطال� بعملية تقييم األمان م�ن قب�ل أش�خا� 

ب�عم�ال التص�ميم. وتُس�تكَمل مستقلين أو أفرقة مستقلّة عن أولئك الذين اضطلعوا في األص�ل 
أنشطة التحقق من تصميم المرفق والتثبت من صحته والموافقة عليه خالل عمليات التصميم 
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والتشييد، في أقرب وقت ممكن عمليا، وعل�ى أّي ح�ال قب�ل ب�دء إدخ�ال المرف�ق ف�ي الخدم�ة. 
لظ��رو� ا إط��ار ف��ي ،م��ن ص��حة المرف��قف��ي التثب��ت  قب��ل الش��رو� يُنفَّ��ذ ال��ذيك��ون التحق��ق يو

ً العملي��ة ً ص��ارم ، تحقق��ا بم��ا في��ه الكفاي��ة ل��دعم عملي��ة اتخ��اذ الق��رارات ذات األهمي��ة بالنس��بة  ا
  .لألمان

م�ن عملي�ة التص�ميم، م�ع التنق�ل عل�ى نح�و متك�رر ب�ين  يكون تقي�يم األم�ان ج�زءاً و  -٢٥-٤
ص�ميم، أنشطة التصميم واألنشطة التحليلية التأكيدية، ومع إحداث زيادات، مع تقّدم عملي�ة الت

في نطاق تقييم األمان ومستوى تفصيله. ويكون أسا� تقييم األمان ف�ي مرحل�ة التص�ميم ه�و 
ع�ن المعلوم�ات المس�تمد� م�ن  ) فض�الً ٦المعلومات المستمد� من تحليل األمان (انظ�ر القس�م 

مصادر أخرى مثل البحوث والخبرات التشغيلية المكتس�بة ف�ي المراف�ق األخ�رى. وإذا كان�ت 
  .تُدرج أيضا في التحليلفإنها ر الدائمة ذاَت أهمية بالنسبة لألمان، المعدات غي

ً و  -٢٦-٤ لة ب��إجراء استعراض��ات  وفق��ا للمتطلب��ات الرقابي��ة الوطني��ة، تق��وم المنظم��ة المش��غِّ
منهجية دورية ألمان مرفق دور� الوقود النووي ط�وال عم�ره التش�غيلي، م�ع إي�الء االعتب�ار 

ل البشرية والتنظيمية، والخبرات التشغيلية، والتطورات التقنية، للتقادم، والتعديالت، والعوام
والمعلومات الجديد� بشأن تقييم المواق�ع، وغيره�ا م�ن المعلوم�ات المتعلّق�ة باألم�ان المس�تمد� 
لة م���ن خ���الل عملي���ات التحلي���ل، والمراقب���ة،  م���ن مص���ادر أخ���رى. وتق���وم المنظم���ة المش���غِّ

 الحالة المادي�ة للمرف�ق، بم�ا ف�ي ذل�� أّي تع�ديالت ت�م واالختبار، والتفتيش من التحقق من أنّ 
إدخالها عليه، مطابقة لما ورد بيانه في تقري�ر تحلي�ل األم�ان وغي�ره م�ن وث�ائق األم�ان وم�ن 

 ً لتحلي�ل األم�ان والح�دود والش�روط  أنه قد تم إدخال المرفق في الخدم�ة وم�ن أنّ�ه ُمش�غٌَّل وفق�ا
  .التشغيلية

ل��دوري لألم��ان أّن تقري��ر تحلي��ل األم��ان وغي��ره م��ن الوث��ائق يؤّك��د االس��تعراض او  -٢٧-٤
(الحدود والش�روط التش�غيلية ووث�ائق المتعلّق�ة بالص�يانة والت�دريب) تظ�ل ص�الحة ف�ي ض�وء 
المتطلبات الرقابية الراهنة، أو توّضُح المجاالت الت�ي ق�د يك�ون م�ن ال�الزم إدخ�ال تحس�ينات 

التغيرات التي تطرأ عل�ى خص�ائص المواق�ع،  عليها. وفي هذه االستعراضات، يتم النظر في
والتغييرات المدخلة على برنام� االستخدام (ال سيما بالنسبة إل�ى مراف�ق البح�ث والتط�وير)، 
وف���ي ا�ث���ار التراكمي���ة المترتّب���ة ع���ن التق���ادم والتع���ديالت، وف���ي التغيي���رات المدخل���ة عل���ى 

ة والتط��ورات التقني��ة. كم��ا ي��تم اإلج��راءات، وف��ي التعقيب��ات المس��تمد� م��ن الخب��رات التش��غيلي
التحق��ق م��ن امتث��ال المف��ردات والب��رام� الحاس��وبية ذات األهمي��ة بالنس��بة لألم��ان لمتطلب��ات 

  .التصميم

تنظر لجن�ة األم�ان ف�ي م�ا تخل�ص إلي�ه تقييم�ات األم�ان واالستعراض�ات الدوري�ة و  -٢٨-٤
لة بإبالغ الهيئة الرقابية ). وتقوم المنظمة المشغِّ ٦لألمان من استنباطات (انظر المتطلب رقم 

حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، بشان ما يخلص إليه االستعراض الدوري لألمان من 
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استنباطات مؤّكدة تكون لها تداعيات على األمان. ويتم في الوقت المناسب تنفيذ أّي تعديالت 
  .تنشأ من هذه االستنباطات، وذلك وفقا لتصنيف األمان الخاص بكل تعديل

  : لجنة األمان٦المتطلب رقم 

يتم إنشاء لجنة أمان مستقلّة (أو فريق استشاري مستقّل) إلسداء المشورة إلدارة المنظمة 
  .المشغّلة بشأن جميع جوانب األمان الخاصة بمرفق دورة الوقود النووي

٢٩-٤-   ً لة لجنة أمان داخلية واحدة أو أكثر (أو فريق�ا ً استش�اري تُنشئ المنظمة المشغِّ  واح�داً  ا
لة بش��أن مس��ائل األم��ان المتعلّق��ة ب�دخ��ال  أو أكث��ر) إلس��داء المش��ورة إلدارة المنظم��ة المش��غِّ
المرفق في الخدمة وتشغيله وإدخال تعديالت عليه. وتضم لجنة األمان في عض�ويتها خب�راء 
لديهم النطاق الواسع الالزم م�ن المع�ارف والخب�رات إلس�داء المش�ورة المناس�بة وتك�ون ه�ذه 

للجنة مستقلة عن الهيئة الرقابية وتكون عضويتها مستقلّة، بالق�در الممك�ن عملي�اً، ع�ن إدارة ا
   ١٤.العمليات

ي��تم توثي��ق م��ا للجن��ة األم��ان م��ن وظ��ائف ومس��ؤوليات وتش��كيل واختصاص��ات، و  -٣٠-٤
 عملتوتقديم ما يتم توثيقه، عند االقتضاء، إلى الهيئة الرقابية. وبالنسبة إلى المرافق الجديدة، 

  .بشكل كامل قبل بدء اإلدخال في الخدمة باستخدام مواد مشعّة ١٥لجنة األمان

قائمة بالمفردات التي يتعيّن على لجن�ة األم�ان استعراض�ها. وتش�مل وتوضع كذلك   -٣١-٤
  :هذه القائمة، على سبيل المثال، ما يلي

الخاص���ة التغيي���رات المقت���رح إدخاله���ا عل���ى أّي م���ن الح���دود والش���روط التش���غيلية  (أ)
  بالمرفق؛

المع���دات أو ال���نظم أو اإلج���راءات الجدي���دة ذات األهمي���ة بالنس���بة  االختب���ارات أو (ب)
  لألمان؛

  خطط ونتائج عمليات اإلدخال في الخدمة؛ (ج)
التعديالت (المؤقتة أو الدائمة) المقترح إدخالها على العملي�ات أو الهياك�ل أو ال�نظم  (د)

  مية بالنسبة لألمان؛أو المكونات التي قد تكون ذات أه
ح�االت انته�اك الح�دود والش�روط التش�غيلية، والرخص�ة واإلج�راءات ذات األهمي�ة  (هـ)

  بالنسبة لألمان، حيثما ينطبق ذلك؛
 
ق�د تختل��ف عض��وية لجن��ة األم��ان بحس��ب ن��و� المرف�ق، ويمك��ن لل��رئي� أن يك��ون ه��و نفس��ه م��دير  ١٤

  المرفق.
تل�ف (أو لجن�ة أم�ان أخ�ر�) بغي�ة إس�داء المش�ورة في بعض الدول، يتم إنشاء فريق استش�اري مخ ١٥

لة بشأن جوانب األمان الخاصة بالتشغيل اليومي للمرفق.   إلدارة المنظمة المشغِّ
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األحداث التي يلزم اإلبال� بشأنها أو التي تم إبال� الهيئة الرقابية بش�أنها، باس�تثنا�  (و)
  ر؛اإلنذارات الكاذبة التي تحصل من حين إلى آخ

االس��تنباطات الت��ي تخل��� إليه��ا االستعراض��ات الدوري��ة ل���دا� التش��غيلي واألم��ان  (ز)
  التشغيلي للمرفق؛

  التقارير بشأن اإلطالقات الروتينية للمواد المشعّة في البيئة؛ (ح)
  التقارير بشأن مستوى تعرض العاملين في المرفق والجمهور لإلشعاعات؛ (ط)
  خطة اإلخراج من الخدمة؛ (ي)

  تقارير األمان التي يتعيّن تقديمها إلى الهيئة الرقابيّة؛ ك)(
  .التقارير بشأن عمليات التفتيش الرقابّي ألغراض األمان (ل)

يش���مل الن����ام اإلداري أحكام���ا خاص���ة بض���مان أن تك���ون الجوان���ب ذات الص���لة و  -٣٢-٤
لتش���غيلية، المتعلّق���ة بتص���ميم المرف���ق، والتغيي���رات المدخل���ة عل���ى التص���ميم، واإلج���را�ات ا

والهيك��ل التن�يم��ي، وتقي��يم األم��ان، خاض��عة إل��ى مس��توى مناس��ب م��ن االس��تعراض م��ن قب��ل 
  .لجنة األمان

عندما يتطلّب حجم العمل أو موقع من المواق�ع المتع�ددة المراف�ق إنش�ا� أكث�ر م�ن و  -٣٣-٤
 لجنة أمان واحدة، يشمل الن��ام اإلداري أحكام�ا خاص�ة بض�مان أن تك�ون اعتب�ارات اللج�ان

ومشورتها مكملة بعضها لبعض، ومتسقة، ومتماسكة، وأالَّ يقع اإلخالل باألمان. ويتم تحدي�د 
  .نطاق جدول أعمال اجتماعات لجنة األمان وتواترها وفقًا لنهج متدرج

  

  تقييم المواقع فيما يتعلّق بمرافق دورة الوقود النووي  -٥
  تقييم المواقع

لمواقع بالنسبة إلى مرافق دورة الوقود النووي في يتمثّل الهدف الرئيسي من تقييم ا  -١-٥
حماية الجمهور والبيئة م�ن المخ�اطر اإلش�عاعية والمخ�اطر الكيميائي�ة المرتبط�ة به�ا الناش�ئة 

 الص�يغة المنقَّح�ة( NS-R-3 الع�دد ع�ن االنطالق�ات العادي�ة والعرض�ية للم�واد المش�عّة (ان��ر
Rev. 1] (يُحتم�ل� الموقع التي ت�ؤثر ف�ي الموق�ع أو ويتطلب ذلك تحديد وتقييم خصائ]). ٥ 

أن تؤثر فيه، وما للموقع من آثار أو ما قد يكون له من آثار ف�ي المن�اطق المحيط�ة ب�ه. وي�تم 
جمع معلومات بق�در ك�اف م�ن التفص�يل ل�دعم تحلي�ل األم�ان م�ن أج�ل إثب�ات إمكاني�ة تش�غيل 

الج�ز� األول م�ن عملي�ة إع�داد وقد يش�ّكل تقي�يم الموق�ع  .المرفق على نحو مأمون في الموقع
م��ن عملي��ة إع��ادة تقي��يم األم��ان  وث��ائق الت��رخي� الخاص��ة بمرف��ق جدي��د، أو ق��د يش��ّكل ج��ز�اً 

ألغراض إعادة إعداد وثائق الترخي� أو ألغراض تجديد الرخ�. ويتم توثيق نت�ائج تقي�يم 
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مس�تقل ف�ي  الموقع وعرضها بقدر كا� من الت�صيل لكي يتسنى للهيئة الرقابي�ة إج�را� تقي�يم
  .هذا الشأن

عند تقييم مدى مالئمة موقع م�ا �نش�ا� مرف�ق دور� وق�ود ن�وو� في�ه، ي�تم الن��ر و  -٢-٥
  :في الجوانب التالية

تأثيرات األحداث الخارجي�ة الت�ي تق�ع ف�ي المنطق�ة الت�ي يوج�د فيه�ا الموق�ع المع�يّن  (أ)
اط بش��ر� ع��ن نش�� ناجم��ةأو  أالخارجي��ة طبيعي��ة المنش�� (يمك��ن أن تك��ون األح��داث

 Rev. 1 الص�ي�ة المنقَّح�ة( NS-R-3 ويمك�ن أن يك�ون منش�ؤها الموق�ع، ان��ر الع�دد
]٥.([  

خصائص الموقع وبيئته التي يمكن أن تؤثر في انتقال ما تم إطالقه من مواد مشعّة  (ب)
  إلى األشخاص والبيئة؛

ة، ب�ي�ة الكثافة السّكانية والتو�يع السكاني و�يرهما من خصائص المنطقة المحيط� (ج)
تحديد مناطق ومسافات التخطيط للطوار� خ�ارج الموق�ع، عل�ى النح�و المح�دَّد ف�ي 

  ، والحاجة إلى تقييم المخاطر التي تتهدد األفراد والسكان؛]٦[ GSR Part 7العدد 
  ؛ينالترابط بين األمن واألمان النووي (د)

مراف�ق الت�ي ت�تم فيه�ا القدر� على الح�ا� على بالوع�ة ح�رار� نهائي�ة بالنس�بة إل�ى ال (هـ)
  مناولة مواد التسخين الذاتي؛

العوام��ل األخ��رى الت��ي تح��ددها الحكوم��ة، والت��ي ق��د تش��مل المقبولي��ة م��ن جان��ب  (و)
  .الجمهور

ت��تم عملي��ة تقي��يم الموق��ع عل��ى نح��و مت��دّرج لك��ي يك��ون مق��دار الت�ص��يل المطل��وب و  -٣-٥
ً بالنسبة إل�ى المراف�ق الت�ي يك�ون مس�توى الخط�ر الج�وهر� في (مثلم�ا ه�و الح�ال  ه�ا منخ�ض�ا

على سبيل المثال بالنسبة إلى مرافق تصنيع وقود اليورانيوم الطبيعي) أق�ل بكثي�ر م�ن مق�دار 
 ً  أو كبي�راً  الت�صيل المطل�وب بالنس�بة إل�ى المراف�ق الت�ي يك�ون مس�توى الخط�ر فيه�ا متوس�طا

عالت الم�ا� الخ�ي��، (مثلما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى مرافق تصنيع وقود م��ا
أو مراف��ق إع��اد� المعالج��ة). ويق��ّدم المج��اُل المش��مول بعملي��ة تقي��يم المواق��ع ومق��داُر الت�ص��يل 
الوارد في التقييم أدلةً وقائعية كافية لتحديد معايير أدا� األم�ان بالنس�بة للمرف�ق. وفيم�ا يتعل�ق 

  :بتقييم المواقع، تنطبق المتطلبات التالية
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الخصائص البيئية للمنطقة التي يحتمل أن تتضرر جراء ما للمرفق  يتم التحقيق في (أ)
م�رتبط ب�ه، وذل�ك ف�ي جمي�ع الح�االت التش�غيلية  ١٦من أث�ر إش�عاعي وأث�ر كيمي�ائي

  .يتم تصميم نظام مالئم للرصد بغية التحقق من األثر البيئي المتوقعوللمرفق. 
أن يتم فيه�ا تص�ريف الم�واد  يتم التحقيق في األماكن القريبة من المرفق التي يمكن (ب)

المشعّة والمواد الخطرة األخرى أو التي يمكن خالف ذلك أن تمر فيها ه�ذ� الم�واد 
ي�تم إج�راء استقص�اءات هيدرولوجي�ة وهيدروجيولجي�ة لك�ي تُق�يّم به�ا، وإلى البيئة. 

ي�تم بي�ان وبالقدر ال�ال�م، خاص�يات األجس�ام المائي�ة م�ن حي�ث التخفي�ف والتش�تّت. 
المستخدمة لتقييم ما لتلوث الميا� الس�طحية والجوفي�ة م�ن �ث�ار ممكن�ة عل�ى النماذج 

ي���تم إج���راء استقص���اءات بش���أن الظ���روف المناخي���ة للمنطق���ة والجمه���ور والبيئ���ة. 
  .المحيطة بالموقع كما يتم تحليل تشتّت التصريفات في الغالف الجوي

لم�واد الخط�رة األخ�رى تستوفي النماذج المس�تخدمة لتقي�يم تش�تت الم�واد المش�عّة وا (ج)
الت��ي ي��تم إطالقه��ا ف��ي البيئ��ة، ف��ي جمي��ع الح��االت التش��غيلية للمرف��ق، احتياج��ات 

لة ومتطلبات الهيئة الرقابية   .المنظمة المشغِّ
ما يتعلّق بالتصريفات المتوقعة للمواد المش�عّة بيتم جمع معلومات تسمح، باالقتران  (د)

ق وبسلوك انتق�ال الم�واد المش�عّة، بِتقي�يِم والمواد الخطرة األخرى المتأتية من المرف
الجرع��ات الت��ي يتع��ر� له��ا الجمه��ور وم��دى تل��ّوث ال��نظم البيولوجي��ة والسالس��ل 

  .الغذائية
عن��د تحلي��ل م��دى مالئم��ة الموق��ع، يُ��ولى االعتب��ار لتخ���ين ونق��ل الم��واد المش��عّة،  (هـ)

ميائي���ة، وللبني���ة ومعالج���ة الم���واد الكيميائي���ة، والنفاي���ات المش���عّة، والنفاي���ات الكي
  ).األساسية القائمة الخاصة بالموقع (مثل نظام اإلمداد بالطاقة وموثوقيته

يتضمن تقييم الموقع تحليالت لما للمرفق في جميع حاالته التشغيلية من تأثير ف�ي و  -٤-٥
األكث�ر احتم�االً ب�أن تق�ع ولك�ن األق�ل خط�ورة  الناس والبيئة المحيطة به. وإذا كانت األحداث

عن�د تحدي�د  فإنها تُؤخذ في الحسبانتساهم بشكل كبير في تفاقم الخطر اإلجمالي، حداث هي أ
  ه.ومكونات هونظم بهياكل المرفقفيما يتعلّق  التصميممعايير قبول 

إذا كان تقييم الموقع ومنطقة العمليات التشغيلية، بما ف�ي ذل�ك تطورهم�ا المتوقّ�ع، و  -٥-٥
من خالل المفردات الهندسية، أو ت�دابير حماي�ة المواق�ع، يُحدد أوجه قصور ال يمكن تداركها 

يُعتب�ر �ي�ر مناس�ب. وتُع�دُّ المف�ردات التص�ميمية وت�دابير ف�إنَّ الموق�ع أو الض�وابط اإلداري�ة، 
  .حماية المواقع الوسائل المفضلة لتدارك أوجه القصور

 
في هذا المنشور، يُصطلح بشكل جماعي على "األثر اإلشعاعي وما يرتبط به من أث�ر كيمي�ائي أو  ١٦

  سمي على البيئة" بـ"األثر البيئي".
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ألح��داث يُحت��اط ف��ي تص��ميم مراف��ق دورة الوق��ود الن��وو� للمخ��اطر الناش��ئة ع��ن او  -٦-٥
م�ن األح�داث). وي�تم جم�ع المعلوم�ات والس�جالّت المتعلق�ة بح�دوث  م�زي�الخارجية (أو عن 

الظ��واهر الطبيعي��ة الهام��ة وم��د� ش��ّدتها بالنس��بة إل��ى المنطق��ة الت��ي يوج��د فيه��ا الموق��ع، وي��تم 
 تحليل هذه المعلومات والسجالت بعناية للتأكد من موثوقيتها ودقتها واكتمالها. كما يُحتاط في

التصميم لتوليفات من األحداث الخارجي�ة، واألح�داث الداخلي�ة، والوق�ائع التش�غيلية المنتظ�رة 
  .١٧المفضية إلى انطالقات كبيرة وانطالقات مبكرة للمواد المشعّة

تشمل األحداث الخارجية التي يتعين النظر فيها ألغراض التقييم (انظر المتطلبين و  -٧-٥
  :]) ما يلي٥[) Rev. 1يغة المنقَّحة (الص NS-R-3 والعدد ١٩و ١٦رقم 

  الزالزل والبراكين، والصدوع السطحية؛ (أ)
األحداث المتصلة باألرصاد الجوي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك الق�يم القص�و� للظ�واهر الجويّ�ة  (ب)

  واألعاصير المدارية؛ والزوابع،واألحداث النادرة من قبيل الصواعق، 
ة الناجم��ة ع��ن ال��زالزل أو غيره��ا م��ن الفيض��انات، بم��ا ف��ي ذل��ك األم��واج المائي�� (ج)

هياكل التحكم  انهيارالظواهر الجيولوجية أو الفيضانات واألمواج التي يتسبب فيها 
  في المياه؛

 منحدرات أس�ط� المواق�ع أو عدم استقرارالجيوتقنية، بما في ذلك حاالت  المخاطر (د)
  انخسافها أو تقبّبها، وحاالت تسيّل التربة؛ انهيارها أو

بش��رية، بم��ا ف��ي ذل��ك أح��داث النق��ل مث��ل  أنش��طةع��ن الناجم��ة األح��داث الخارجي��ة  (هـ)
حوادث تحط�م الط�ائرات والح�وادث الت�ي تق�ع ف�ي مح�يط من�اطق تُنفَّ�ذُ فيه�ا أنش�طة 

  .معيّنة مثلما هو الحال بالنسبة إلى االنفجارات الكيميائية

ع��ن تع��دد الجه��ات  ي��تم الجم��ع ب��ين البيان��ات بش��أن المخ��اطر الخارجي��ة الناتج��ةو  -٨-٥
المتقدمة بطلبات للحصول عل�ى ال�رخ� والجه�ات الم�رّخ� له�ا ف�ي نف�س المنطق�ة، وذل�ك 

  .بعد استكمال عمليات المقارنة والتحقّق من الجودة

فيما يتعلّق بخصائ� فئات السكان والتوزيع السكاني، تكون الت�أثيرات المجتمع�ة و  -٩-٥
  :يلي فيما يتعلّق بالموقع وعمليات التركيب كما

 
يك�ون م�ن الض�رور�  لم�واد مش�عةرة للمواد المش�عّة ه�ي عب�ارة ع�ن انطالق�ات االنطالقات المبك ١٧

اتخاذ إجراءات وقائية خارج الموقع إزائها يُستبعد أن تكون فعالة بش�كل كام�ل، وأن ي�تم اتخاذه�ا ف�ي 
الوقت المناسب؛ أما االنطالقات الكبيرة للمواد المشعّة فهي عبارة ع�ن انطالق�ات لم�واد مش�عّة تك�ون 

مح�دودة م�ن حي�ث الوق�ت وتك�ون من�اطق تطبيقه�ا  بش�أنهاءات الوقائية خ�ارج الموق�ع المتخ�ذة اإلجرا
  غير كافية لحماية الناس والبيئة.
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بالنس���بة إل���ى جمي���ع الح���ا�ت التش���غيلية للمرف���ق، يظ���ل مس���تو� تع���ر� الس���كان  (أ)
ل�شعاعات ومستو� تعرضهم للمخ�اطر الس�ّمية المرتبط�ة باإلش�عاعات عن�د أدن�ى 

للمتطلب��ات الوطني��ة، م��ع إي���ء ا�عتب��ار  عل��ى أّي ح��ال ممت����ً  ويظ��ل ،ح��د معق��ول
  .للتوصيات الدولية في هذا الشأن

دالمخاطر اإلشعاعية التي تكون  (ب) السكان والمرتبطة بظروف مفضية إلى وقوع  تهّدِ
حوادث، بما في ذل�ك الح�وادث الت�ي يمك�ن أن تفض�ي إل�ى ح�ا�ت تس�توجب اتخ�اذ 

  .، منخفضة بشكل مقبولللطوارئ إجراءات للتصدي

  تقييم المواقع ألغراض إنشاء مرافق جديدة

ييد مرفق م�ن مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي، ي�تم عند تقييم الموقع وقبل البدء في تش  -١٠-٥
التأك��د م��ن أن��� ل��ن تك��ون �م��ة ص��عوبات � يمك��ن التغلّ��ب عليه��ا عن��د وض��ع ترتيب��ات خاص��ة 
ب��الطوارئ خ��ار� المرف��ق، حس��ب ا�قتض��اء، وقب��ل الب��دء ف��ي تش��غيل مرف��ق دورة الوق��ود 

  ].٦، ٥النووي [

اإلش��عاعية والكيميائي��ة للموق��ع، يتض��من تقي��يم الموق��ع تق��ديراً للخص��ائص األولي��ة و  -١١-٥
  .والتي قد تكون ناجمة عن مصادر موجودة في البيئة الطبيعية أو مصادر اصطناعية

عندما يتم التخطيط لتشييد مرف�ق جدي�د م�ن مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي ف�ي بيئ�ة و  -١٢-٥
نش�أة حضرية أو في ضواحيها أو بالقرب منها، يتم تحلي�ل م�د� م�ءم�ة الموق�ع �س�تيعاب م

نووي��ة بعناي��ة بغي��ة تجن��ب تع��ري� الع��املين ف��ي الموق��ع والجمه��ور لمخ��اطر إش��عاعية غي��ر 
  .مقبولة

  التقييم المستمر للمواقع

١٣-٥-   ً لة برنامج��ا للرص��د ط��وال العم��ر التش��غيلي للمرف��ق م��ن أج��ل  تض��ع المنظم��ة المش��غِّ
بش�ري، بم�ا ف�ي تقييم ما يطرأ على المنطقة من تغيرات طبيعية وتغييرات ناتج�ة ع�ن نش�اط 

ذلك التغيرات الديموغرافية. ويُستكمل وضع ه�ذا البرن�امج ف�ي موع�د � يتج�اوز ت�اري� ب�دء 
التشييد، ويتواصل العمل ب� إلى أن يتم بلو� مرحلة اإلخرا� من الخدمة، وحتى انتهاء فت�رة 

لة نت�ائج عملي�ة الرص�د لمقارنته�ا بالتوقع�ا ت ص�حية الترخيص. وتستعر� المنظمة المش�غِّ
  .األصلية فيما يتعلّق بالتغيرات التي يمكن أن تكون قد طرأت على خصائص الموقع

تقي���يم نت���ائج الرص���د المس���تمر للموق���ع والتعقيب���ات المس���تمدة م���ن الخب���رات ويُع���اد   -١٤-٥
ف��ي إع��ادة تقي��يم ه��ذ�  ويُنظ��رذل��ك ع��ادة ك��ل عش��ر س��نوات.  يج��ريالتش��غيلية بش��كل دوري، 

في حال وجود دليل على ح�دوث تغي�رات كبي�رة محتمل�ة فيم�ا  النتائج بعد فترة زمنية قصيرة
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 تتعل��قيتعلّ��ق بالمخ��اطر. وإ�ا م��ا ت��م ف��ي إط��ار عملي��ة إع��اد� التقي��يم تحدي��د معلوم��ات جدي��د� 
بخ����ائ� الموق����� أو احتياط���ات األم���ان مث���ل الض���وابط الهندس���ية وإج���راءات الت�ه���ب 

ت� وتع���ديلها� حس���ب للط���وار�� ي���تم اس���تعرا� ه����� الخ����ائ� والض���وابط وا�ج���راءا
االقتضاء. وفيما يتعلق بالمرفق� يج�و� الجم�� ب�ين عملي�ة إع�اد� تقي�يم الموق�� واالس�تعرا� 

  .الدوري لألمان

  

 تصميم مرافق دورة الوقود النووي  -٦

 التصميم وتقييم األمان

  : وظائف األمان الرئيسية٧المتطلب رقم 

  :ال مرفق دورة الوقود النوويأحو تراعى وظائف األمان الرئيسية التالية في جميع

  احتواء وتبريد المواد المشعة والمواد الضارة المرتبطة بها؛  (أ)
  الوقاية من التعرض لإلشعاعات؛  (ب)
  للمواد االنشطارية حالة ما دون الحرجيةالحفاظ على   (ج)

تعالج وظائف األمان الرئيسية التي يؤدي فق�دانها إل�ى عواق�ب إ��عاعية أو عواق�ب   -١-٦
أو الجمه��ور أو البيئ��ة� المب��اد� ال��وارد� ف��ي  الم��وظفينيائي��ة كبي��ر� مرتبط��ة به��ا عل��ى كيم

م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان  GSR Part 3 الع�دد] والمتطلب�ات المح�دد� ف�ي ١[ SF-1المن��ور 
ال���ادر� ع��ن الوكال��ة� الوقاي��ة م��ن ا����عاعات وأم��ان الم���ادر ا����عاعية� مع��ايير األم��ان 

ف�ي تحدي�د المف�ردات �ات األهمي�ة لألم�ان  من�تظم. ويراعى تطبيق نهج ]٢[األساسية الدولية 
المت���لة  والمف�رداتالتي تكون ضرورية ألداء وظائف األمان الرئيس�ية ولتحدي�د الظ�روف 

جمي� ح�االت المرف�ق.  بالنسبة إلى فيهاالتي تساهم في أداء وظائف األمان الرئيسية أو تؤثر 
لتحديد جمي�� الح�واد� المحت�اط له�ا ف�ي الت��ميم واألح�دا�  وتُحلل األخطار (أو ما يماثلها)

أو أن تتس�بب ف�ي  ١٨ البادئة المرتبط�ة به�ا الت�ي يمك�ن أن تعت�ر� وظ�ائف األم�ان الرئيس�ية
تعطلها ويمكن أن تسفر عن عواقب غير مقبولة. وتكون المفردات التي يعتمد عليها من أجل 

 
  انظر التعاريف. ١٨
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لممكن عملياً، عن المف�ردات المس�تخدمة ف�ي ضمان وظائف األمان الرئيسية مستقلة، بالقدر ا
   ١٩.التشغيل العادي للمرفق

ويحول االحتوا� دون ح�دو� انط�ال� �ي�ر مخط�ط ألي م�واد مش�عة أو م�واد �ات   -٢-٦
د وظائف األمان الثانوية عند الل�زوم لمن�ع وق�وع الح�واد�  خواص خطرة مرتبطة بها. وتُحدَّ

الثانوي��ة المرابط��ة ب��االحتوا� ت��دابير لمن��ع وللتخفي��ف م��ن �ثار���ا. وتش��مل وظ��ائف األم��ان 
  ت الناتجة عن االنحالل اإلشعاعي.تراكمات المواد القابلة لالشتعال أو المتفجرة، مثل الغازا

وف��ي مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي، يمك��ن أن يعتم��د االحت��وا� وال��تحكم ف��ي الم��واد   -٣-٦
والتف�اعالت الكيميائي�ة. وعن�دما  المشعة على اإلزالة الفعالة للحرارة م�ن االض�محالل المش�ع

م�ان �انظ�ر المتطل�ب رق�م األ وظيف�ة م�ن وظ�ائفتبريد من أجل التحكم، يعتبر التبريد اليلزم 
٣٩ .(  

وتراعى حالة ما دون الحرجية في جميع مرافق مناول�ة الم�واد االنش�طارية �انظ�ر   -٤-٦
يع للوقاي�ة م�ن ح�االت ). ومن �ير العملي في كثير من األحيان ت�وفير ت�در٣٨المتطلب رقم 

الجم��وح أو نظ��م ����ال� ف��ي ح��االت الحرجي��ة ف��ي مراف��ق دورة الوق��ود، وينص��ب التركي��ز 
  بالتالي على منع وقوع حاالت جموح وحرجية. 

ويراعى ت�وفير وس�ائل لرص�د حال�ة المرف�ق م�ن أج�ل ض�مان أدا� وظ�ائف األم�ان   -٥-٦
  الرئيسية في كل حاالت المرفق.

  من اإلشعاعات : الوقاية٨المتطلب رقم 

ع�دم تج�او� الجرع�ات اإلش��عاعية  يراع�ى ف�ي ت��ميم مراف�ق دور� الوق�ود الن��وو� ��مانُ 
ف��ي المرف��ق وأف��راد الجم���ور ح��دود  و�ي��رهم م��ن الم��و��ين الت��ي يتع��ر� ل���ا الع��املون

ها عند أدنى حد معقول في األحوال التش�يلية طوال �امل العمر التش��يلي ؤالجرعات، وإبقا
ها دون الحدود المقبولة وعند أدن�ى ح�د معق�ول ف�ي ال��رو� الم���ية إل�ى ؤللمرفق، وبقا

  وقوع حوادث وأثناءها وبعدها. 

يراعى في تصميم المرفق أن يوفِّر للع�املين والجمه�ور وقاي�ة كافي�ة م�ن التع�ر�   -٦-٦
لإلشعاعات وما يرتبط بها من أخطار في األحوال التشغيلية والظ�روف المفض�ية �ل�ى وق�وع 

 
تختل��ف ال��نُظم والخص��ائص ف��ي مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي ع��ن تل��� الموج��ودة ف��ي المف��اعالت  ١٩

ل الع��ادي ���و أح��د الوس��ائل الرئيس��ية لتجن��ب النووي��ة، كم��ا أن فص��ل نُظ��م األم��ان ع��ن نُظ��م التش��غي
األعطال المشتركة األنماط. ويتطلب أي استخدام لنُظم توفِّر وظ�ائف أم�ان ك�نُظم رئيس�ية لل�تحكم ف�ي 

  والتعاريف. ١٠التشغيل العادي تبريراً. انظر المتطلب رقم 
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وتوضع حدود مقبولة للوقاية من اإلشعاعات المرتبط�ة بفئ�ات ح�االت المراف�ق ذات حوادث. 
الص�لة، بم��ا يتف��ق م�ع المتطلب��ات الرقابي��ة، لك�ل م��ن التع��ر� ال�داخلي والخ��ارجي. ويراع��ى 

 GSR Part 3 للعددتحقيق المستوى األمثل من الوقاية واألمان باستخدام قيود الجرعات، وفقاً 
]٢[.  

كل الكيميائي لالنبعاثات وحركيات مسار التعر� عن�د تحدي�د عواق�ب ويراعى الش  -٧-٦
التصميم أن يتم التخلص من حاالت المرفق التي يمكن أن تفضي إلى ويراعى في الحوادث. 

جرعات إش�عاعية عالي�ة، أو انبعاث�ات كبي�رة لم�واد مش�عة، أو م�ا يص�احب ذل�� م�ن عواق�ب 
االت المرفق التي يحتمل أن تكون لها عواقب وأنه ال توجد أي حالة من ح ٢٠كيميائية وخيمة

  إشعاعية مرجحة بدرجة كبيرة.

  : اعتبارات التصميم العامة٩المتطلب رقم 

الخص�ائ� الم�ئم�ة للمرف�ق  ت�وافريراعى في تصميم مرفق دورة الوقود النووي أن يكفل 
ال��روري وللمفردات �ات األ�مية ل�مان، بما ي�من إمكاني�ة أدا� و��ائ� األم�ان بالق�در 

م��ن الموثوقي��ة، وإمكاني��ة ت����يل المرف��ق بأم��ان ���من الح��دود وال���روط الت����يلية ط��وال 
كامل عمر المرفق، وإمكانية إخراجه من الخدمة بأمان، والتقليل إلى أدنى حد ممكن عملياً 

  من اآلثار الواقعة على األفراد والبيئة. 

لة، يراعى في تصميم مرفق دورة الوقود النووي الوفا  -٨-٦ ء باحتياجات المنظم�ة المش�غِّ
ومتطلب���ات الهيئ���ة الرقابي���ة، ومتطلب���ات التش���ريع ذي الص���لة، وك���ذل� الم���دونات والمع���ايير 
الوطنية والدولية الواجب�ة التطبي�ق. وي�ولى االعتب�ار الواج�ب ف�ي التص�ميم للق�درات والح�دود 

ر معلومات كافية عن األداء البشري. ويراعى توفي فيالبشرية والعوامل التي يمكن أن تؤثر 
التص��ميم لض��مان تش��غيل مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي واس��تخدامه وص��يانته وإخراج��ه م��ن 

  الخدمة بأمان، وللسماح بإجراء تعديالت الحقة، وتنفيذ نُظم تشغيل جديدة.

والخب�رة  ٢الواجب أل�داف األمان المحددة ف�ي القس�م  التصميم االعتبارُ في  ىويول  -٩-٦
لة المكتس��بة م��ن تص��ميم مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي األخ��رى وتش��ييد�ا المتاح��ة ذات الص��

  وتشغيلها، ونتائج برامج البحث والتطوير ذات الصلة.

والض���وابط  المف���ردات التص���ميميةوتؤخ���ذ ف���ي الحس���بان عن���د تحدي���د مواص���فات   -١٠-٦
القطع�ي  والترتيبات التي تهدف إلى توفير درجة مالئمة من الدفا� في العمق، نت�ائج التحلي�ل

 
واص�لة النظ�ر فيه�ا� يعتبر أنه تم التخلص عملياً من إمكانية ح�دوث ظ�روف معيَّن�ة �أي اس�تبعاد م ٢٠

إذا اس��تحال فعلي��اً ح��دوث ���ذ� الظ��روف، وإذا أمك��ن بمس��توى ع��اٍل م��ن الثق��ة اعتب��ار نش��وء مث��ل تل��� 
  الظروف مستبعداً للغاية. 
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لألمان (وتحليالت األمان االحتمالية التكميلية، حسب االقتضاء)، لضمان من� وقوع ح�وادث 
متطلب��ات األم��ان  يس��توفيوللتخفي��ف م��ن عواقبه��ا. ويب��ر�ن تحلي��ل األم��ان عل��ى أن التص��ميم 

والمتطلب���ات الرقابي���ة، وأن���ه يس���تند إل���ى تطبي���ق الممارس���ات الهندس���ية الس���ليمة، والبح���وث، 
  ت المستمدة من الخبرة التشغيلية. والتعقيبا

وتراع���ى األخط���ار عن���د تص���ميم نس���ق المرف���ق وعن���د تحدي���د األح���داث الباد����ة   -١١-٦
االفتراض��ية واألحم��ال المتول��دة عنه��ا لالس��تخدام ف��ي تص��ميم المف��ردات �ات الص��لة الهام��ة 

م م�واد لألمان. ويراعى توفير الحيز الكافي للعمليات واإلجراءات التي تنط�وي عل�ى اس�تخدا
متطلب���ات التص���ميم الهندس���ي ال����ي يراع���ي بي����ة العم���ل (مث���ل الص���يانة)  الس���تيفاءمش���عة، 

ومتطلبات تحقيق المستوى األمثل للوقاية، والتقليل إلى أدنى حد من مخاطر االص�طدام الت�ي 
  األمان. فييمكن أن تؤثر 

ت��وفير ويراع�ى ف��ي الس�لوك المتوق��� للمرف�ق ف��ي أي ح�دث ب��ادئ مفت�ر� إمكاني��ة   -١٢-٦
  الظروف التالية، حسب ترتيب األولوية:

األم�ان الخامل�ة أو  مف�رداتتأمين المرفق بعد أي حدث بادئ افتراض�ي م�ن خ�الل   )١(
  .بفعل األنظمة المتاحة باستمرار

تأمين المرف�ق بع�د أي ح�دث ب�ادئ افتراض�ي م�ن خ�الل تش�غيل المف�ردات النش�طة   )٢(
   .غيل استجابة للحدث البادئ االفتراضيالهامة لألمان التي يلزم وضعها قيد التش

  تأمين المرفق بعد أي حدث بادئ افتراضي من خالل اتباع إجراءات محدَّدة.  )٣(

ل علي�ه ف�ي   -١٣-٦ لح�دث  التص�ديوفي الحاالت التي يلزم فيها اتخا� إج�راء ف�وري ويع�وَّ
لمن�� تط�ور  بادئ افتراضي، تُتخ� ترتيبات في التصميم م�ن أج�ل إج�راءات األم�ان المؤتمت�ة

   ٢١.الظروف إلى ظروف أشد من الحوادث المحتاط لها في التصميم

لح��دث ب��ادئ افتراض��ي،  للتص��ديوحيثم��ا ال يك��ون ض��رورياً اتخ��ا� إج��راء ف��وري   -١٤-٦
ل. وف�ي  يجوز االعتماد على تشغيل ال�نُظم ي�دوياً أو اإلج�راءات األخ�رى الت�ي يتخ���ا المش�غِّ

من��ي ب��ين الكش��ف ع��ن الح��دث الب��ادئ االفتراض��ي أو مث��ل ����� الح��االت، يك��ون الفاص��ل الز
الحادث، والعمل المطلوب، طويالً بما فيه الكفاية، وتُحدَّد ضوابط إداري�ة كافي�ة لض�مان أداء 

البش��رية ف��ي تش��غيل المع��دات وتش��خي�  الموثوقي��ةتل��ك اإلج��راءات. ويراع��ى إج��راء تقي��يم 
  العمل. الحدث والعملية الضرورية من أجل استعادة القدرة على 

 
تشمل تلك الظروف حاالت المرافق الناش�ة ع�ن عواق�ب إش�عاعية خ�ار� الموق�� تتج�اوز مس�توى  ٢١

  حتاط لها في التصميم. التلوث أو معايير المستوى اإلشعاعي للحوادث الم



٣٥ 

ل الض��رورية م��ن أج��ل  تقتض��ي�وتُيسَّ��ر، حس��ب م��ا   -١٥-٦ الض��رورة، إج��را�ات المش���ِّ
تش�خيص حال�ة مرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي بع�د وق�وع ح�دث ب�اد� افتراض�ي، وإعادت�� إل��ى 

األجه��ة المناس�بة  تض�مين التص�ميموضع م��مون ومس�تقر ف�ي الوق�ت المناس�ب ع�ن طري�ق 
ائل الكافي���ة لتش����يل المع���دات ي���دوياً (انظ���ر المتطل���ب لرص���د حال���ة المرف���ق، وت���وفير الوس���

  ).٤٣ رقم

ويثبت تحلي�ل األم�ان ق�درة التص�ميم عل�ى تحم�ل مجموع�ات م�ن الوق�ائع التش��يلية   -١٦-٦
  المنتظرة.

وتخفض إلى أدنى حد ممكن عملياً كمية النفايات ومحتو� نشاطها ا�ش�عاعي (بم�ا   -١٧-٦
ت الت��ي تنطل�ق ف��ي البيئ��ة ع��ن طري��ق اس��تخدام ت��دابير ف�ي ذل��� النفاي��ات الثانوي��ة) والتص��ريفا

"تُطبَّق عموماً بحسب الترتيب التالي: تقليص توليد النفاي�ات، ث�م إع�ادة اس�تخدام  الضبط التي
المفردات على النح�و المت�وخى أص�الً، ث�م إع�ادة ت�دوير الم�واد، وأخي�راً النظ�ر ف�ي ال�تخلص 

م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة  GSR Part 5 العددمن  ٦-٤منها كنفايات "(انظر الفقرة 
د المتطلب رق�م ١٤[عن الوكالة، التصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها  ]). ويحّدِ

  ترتيبات التصميم التي تهدف إلى تيسير األخذ بهذا النهج.  ٢٤

م و  -١٨-٦ لة عل�ى نح�و م�نّظِ ش�امل ويتخذ المصمم ترتيبات من أجل ت�وي�د المنظم�ة المش��ِّ
  بوثائق تصميم مضمونة الجودة. 

  : تطبيق مفهوم الدفاع في العمق١٠المتطلب رقم 

يراع� في ت��ميم مراف�ق دور� الوق�ود ال��وو� تطبي�ق مفه�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق. وتك�ون 
  مستويات الدفاع في العمق مستقلة بقدر ما يمكن تحقيقه عملياً. 

ع���دد المناس���ب م���ن مس���تويات ال���دفاع يُطب���ق مفه���وم ال���دفاع ف���ي العم���ق لت���وفير ال  -١٩-٦
الحوادث ولضمان اتخاذ تدابير مالئمة للتخفيف من العواقب الضارة إذا أخفق�ت الوقاي�ة  لمنع

]١٥، ١.[  

أي مس�تو� م�ن مس�تويات ال�دفاع  ت�وافرويُبرر استمرار تش�يل المرفق أثن�ا� ع�دم   -٢٠-٦
ع إي�ال� المراع�اة لتص�نيف في أي نمط من أنماط التش�يل، بما ف�ي ذل�� عملي�ات الص�يانة، م�
  أمان الهياكل والنُظم والمكونات التي توفِّر سائر مستويات الدفاع.

  ويراعى في تصميم مرفق دورة الوقود النووي ما يلي:  -٢١-٦



٣٦ 

أن يوفِّر حواجز متعاقبة يمكن التحقق منها ألداء وظ�ا�ف األم�ان الر�يس�ية ال�واردة   (أ)
  .٧في المتطلب رقم 

وامش تحفظي�ة، وأن يك�ون التص��نيع والتش�ييد بج�ودة عالي�ة م�ن أج��ل أن يس�تخدم ه�  (ب)
ع�ن التش�غيل  نح�رافتوفير ضمانات تؤكد التقليل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن األعط�ال واال

الطبيع��ي، ومن��ع الح��وادث بالق��در الممك��ن عملي��اً. ويل��زم أن تك��ون ه��وامش األم��ان 
رات المرفق إل�ى طفيف في أي بارامتر من بارامت انحرافكافية لضمان أالّ يؤدي 

  أثر حافة الجرف. 
كامن�ة وهندس�ية بم�ا يكف�ل،  مف�رداتأن يتي� التحكم في سلوك المرف�ق ع�ن طري�ق   (ج)

ع�ن التش�غيل الع�ادي الت�ي تتطل�ب  نحرافقدر اإلمكان، تقليل األعطال وحاالت اال
  من خالل التصميم. نحرافوحاالت اال األعطالتشغيل نُظم األمان أو استبعاد تلك 

ن ي��وفِّر ض��وابط تكميلي��ة للمرف��ق م��ن خ��الل التش��غيل التلق��ا�ي ل��نُظم األم��ان، ك��ي أ  (د)
ع�ن التش�غيل  نح�رافيتسنى التحكم بدرجة عالية من الثقة في األعطال وحاالت اال

ل ض�رورية  العادي التي تتجاوز قدرة نُظم ال�تحكم. وحيثم�ا تك�ون إج�راءات المش�غِّ
إالّ ف�ي المرحل�ة المبك�رة لتعط�ل نظ�ام  في تلك األح�داث، ال تُعتم�د تل�ك اإلج�راءات

ل التخ��ا� اإلج��راءات  ت��وافراألم��ان إ�ا ك��ان يمك��ن ض��مان  الوق��ت الك��افي للمش��غِّ
  الضرورية.

أن يوفِّر نُظماً وهياكل ومكونات وإج�راءات لل�تحكم ف�ي س�ير وعواق�ب أي أعط�ال   (هـ)
نه�ا بق�در م�ا عن التشغيل العادي بما يتجاوز قدرة نُظم األمان، والحد م انحرافأو 

  يمكن عملياً. 
أن ي��وفِّر وس��ا�ل موثوق��ة لض��مان أداء ك��ل وظيف��ة م��ن وظ��ا�ف األم��ان الر�يس��ية   (و)

وبالت��الي ض��مان فعالي��ة المف��ردات �ات األهمي��ة ل�م��ان، واإلج��راءات الت��ي تمن��ع 
تطور حدث أو التي تخف�ف م�ن ت�ثيرات��. ويراع�ى أن تك�ون تل�ك الوس�ا�ل متنوع�ة 

، مث��ل الح��واجز الثابت��ة والمتحرك��ة لت��وفير االحت��واء (انظ��ر ومس��تقلة حيثم��ا أمك��ن
  ).٢٣المتطلب رقم 

  ويراعى في التصميم أن يمنع بالقدر الممكن عملياً، ما يلي:  -٢٢-٦

المس�تويات اإلجرا�ي��ة  وموثوقي�ةس��المة الح�واجز المادي�ة  ف�يالتح�ديات الت�ي ت�ؤثر   (أ)
  للوقاية؛

  ة أو مستوياتها؛تعطل واحد أو أكثر من حواجز الوقاي  (ب)
تعط��ل ح��اجز أو مس��تو� للوقاي��ة نتيج��ة لتعط��ل ح��اجز أو مس��تو� �خ��ر للوقاي��ة،   (ج)

  واألعطال المشتركة السبب؛
  إمكانية وقوع عواقب ضارة ناجمة عن خطر أو تقصير في التشغيل والصيانة.  (د)



٣٧ 

العم�ق، وتكون الهياكل والنُظم والمكونات التي توفِّر مختل�ف مس�تويات ال�دفاع ف�ي   -٢٣-٦
تبعاً لتصنيفها من حيث األمان، مستقلة من أجل تجنب تعطل أحد المس�تويات، مم�ا يقل�ل م�ن 
فعالية سائر المستويات. وأثناء التشغيل العادي، ال تُنشط المفردات ذات األهمية لألمان أو ال 

  تُختبر روتينياً، أو ال تُختبر إالّ في وجود هامش أمان واسع جداً.

يل أمان مرفق دورة الوقود النووي إل�ى المس�تويين الراب�ع والخ�امس م�ن ويمتد تحل  -٢٤-٦
الدفاع في العمق. ويشمل تصميم المرفق ترتيبات للتأهب للطوارئ والتص�دي له�ا (المتطل�ب 

)، ٤٩)، بما في ذلك إمدادات القوى الضرورية في حاالت الطوارئ (المتطل�ب رق�م ٤٧رقم 
)، وترتيب��ات م��ن أج��ل إج��الء ٤١(المتطل��ب رق��م  وترتيب��ات م��ن أج��ل الوقاي��ة م��ن الحرائ��ق

العاملين في حاالت الطوارئ، تبعاً لفئة التأهب للط�وارئ ف�ي المرف�ق. وتراع�ى ف�ي التحلي�ل 
ل قب�ل ا�ج�الء (لمن�ع نش�وب حري�ق، أو حرجي�ة، أو انفج�ار، أو  الحاجة إلى إجراءات المشغِّ

  ن. انبعاث مواد سامة)، ويراعى توفير وقاية مالئمة للعاملي

تك��ون مراف��ق التص��دي للط��وارئ مس��تقلة، بالق��در الممك��ن عملي��اً، ع��ن المراف��ق و  -٢٥-٦
��، عن�د االقتض�اء، مرف�ق منفص�ل للتص�دي للط�وارئ  المستخدمة في التشغيل الع�ادي. ويُجهَّ

  ). ٤٨(انظر المتطلب رقم 

داف في الحاالت التي يل�م فيها اتخ�اذ إج�راءات وقائي�ة خ�ار� الموق�ع لتحقي�ق أه�و  -٢٦-٦
التصدي للطوارئ وفقاً للمعايير الدولية، تُتخذ ترتيبات طارئة لألح�داث االفتراض�ية الت�ي ل�م 
تُؤخذ في االعتبار في المستويات األولى أو الثاني�ة أو الثالث�ة م�ن ال�دفاع ف�ي العم�ق، بم�ا ف�ي 

ف�ي  ١ذلك األحداث التي تقع في مرافق أخرى في نفس فئة التأهب للطوارئ (انظر الج�دول 
�). وفيم���ا يتعل���ق ب���المواقع المتع���ددة المراف���ق، يراع���ى ف���ي تحلي���ل ٦[ GSR Part 7 الع���دد

المستويين الرابع والخامس من الدفاع في العمق التفاعل المحتمل مع الح�وادث الت�ي تق�ع ف�ي 
  مرافق أخرى في نفس الموقع أو اآلثار الناجمة عن تلك الحوادث. 

راع�اة األخ�ذ ب�نه� مت�در� عل�ى النح�و المب�يَّن ف�ي ويُطبَّق ال�دفاع ف�ي العم�ق، م�ع م  -٢٧-٦
. ويراعى مقدار المادة المشعة والمادة السامة الموجودة ونوعه�ا، ١١والمتطلب رقم  ٢القسم 

وإمكاني��ة تش��تتها، وإمكاني��ة ح��دوث تف��اعالت نووي��ة أو كيميائي��ة أو حراري��ة وحركي��ات تل��ك 
ع وق��وة ك��ل مس��توى م��ن مس��تويات األح��داث عن��د تحدي��د الع��دد المطل��وب م��ن مس��تويات ال��دفا

  الدفاع واستقالل تلك المستويات كل منها عن اآلخر. 
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  : استخدام نهج متدرج ١١المتطلب رقم 

يكون استخدام نهج متدرج في تطبي� متطلبات ا�م�ان ف�ي مرف�� م�ن مراف�� دور� الوق�ود 
ر�ي الخب�را�� النووي متناسباً م� الخط�ر الم�تم�� للمرف��� ويس�تند �ل�� ت�لي�� ل�م�ان� و

  والمتطلبات الرقابية.

ستخدم نهج متدرج في تشديد تطبيق متطلب�ات معيَّن�ة م�ن المتطلب�ات المش�ار إليه�ا يُ   -٢٨-٦
ف��ي ه��ذا المنش��ور. وال يعتب��ر اس��تخدام نه��ج مت��درج وس��يلة لتعلي��ق العم��ل بالمتطلب��ات، وال 

مل��ة المتص��لة ي���ّوِض األم��ان. ويُج��رى تص��نيف ن��وعي للمرف��ق عل��ى أس��ا� األخط��ار المحت
ب��المرفق. وتو�َّ��ق التحل��يالت وت���ديرات الخب��راء المس��تخدمة ف��ي إج��راء التص��نيف. ويُب��رر 
لة وف���اً لتص��نيف المرف��ق ال��ذي يخض��ع  اس��تخدام نه��ج مت��درج م��ن جان��ب المن�م��ة المش��غِّ

  الستعراض من جانب الهيئة الرقابية.

الوق��ود الن��ووي  ويك��ون تطبي��ق متطلب��ات األم��ان ف��ي أي مرف��ق م��ن مراف��ق دورة  -٢٩-٦
متناسباً مع أخطاره المحتملة. ويؤخذ في الحسبان ن�و� المرف�ق والخص�ائ� التالي�ة المح�ددة 

  للمرفق: 

ن في المرف�ق، و  (أ) أش�كالها الفيزيائي�ة طبيعة المواد المشعة التي تستخدم وتُعالج وتخزَّ
  والكيميائية؛

لمرف�ق)، ورص�يد ل‘ نتاجي�ةالطاقة اإل’نطاق العمليات التي يضطلع بها المرفق (أي   (ب)
  المواد الخطرة، بما في ذلك المنتجات والنفايات المخزونة؛

  العمليات والتكنولوجيات والمواد الكيميائية الخطرة المرتبطة بالمادة المشعة؛  (ج)
استراتيجية التصرف في النفايات المشعة، بما في ذلك المسارات المتاحة لتصريف   (د)

  فايات المشعة؛الدوافق ومرافق خزن الن
  قرب ونطاق األخطار األخرى التي يمكن أن تتداخل مع التشغيل المأمون للمرفق؛   (هـ)
الموق��ع، بم��ا ف��ي ذل��ك األخط��ار الخارجي��ة المتص��لة ب��الموقع وق��رب الموق��ع م��ن   (و)

  المجموعات السكانية.

ن إل�ى األم�ا ف�يويستند التدرج في المتطلبات التي يمكن أن يكون له�ا أ��ر ملم�و�   -٣٠-٦
  تحليالت مستفيضة وإلى رأي خبراء يتمتعون بمؤهالت وخبرات مناسبة.

بة في التصميم١٢المتطلب رقم    : الممارسات الهندسية المجرَّ

م الم�ردات ذات ا��مية �مان مرف�� دور� الوق�ود الن�ووي وف��اً للم�دونات والم��ايير  تُصمَّ
  الوطنية والدولية ذات الصلة
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���ل أن يك���ون  -٣١-٦ ب���اً م���ن قب���ل ف���ي  ويفضَّ تص���ميم المف���ردات ذات األهمي���ة لألم���ان مجرَّ
. وتكون المفردات في أي حال من األحوال ذات ج�ودة عالي�ة وبتكنولوجي�ا ٢٢تطبيقات مماثلة

بة.    مؤهلة ومجرَّ

والمعايير الوطنية والدولية التي تستخدم كقواعد التصميم الهندسي  المدوناتوتُحدَّد   -٣٢-٦
مال�مته��ا وكفايته��ا، م��دى ة لألم��ان، وتق��يَّم لتحدي��د إمكاني��ة تطبيقه��ا وللمف��ردات ذات األهمي��

ضي� الض�رورة، لض�مان تناس�ب ج�ودة التص�ميم م�ع وظيف�ة تستكمل أو تُعدَّل، حسب ما تقتُ و
  األمان المرتبطة بها وعواقب تعطلها. 

ير وفي حالة المفردات ذات األهمي�ة لألم�ان الت�ي ال توج�د ب��أنها م�دونات أو مع�اي  -٣٣-٦
مناس��بة، يُطبَّ��ق نه��ج مس��تمد م��ن الم��دونات أو المع��ايير القائم��ة ب���أن المع��دات المماثل��ة الت��ي 
تقتضي متطلبات بيئية وت��يلية مماثلة. وفي حال عدم وجود مثل تل�ك الم�دونات والمع�ايير، 

ر اس�تخدام نه�ج تُطبَّق نتائج الخبرات أو االختبارات أو التحليالت أو توليف�ة منه�ا.  ق�ائم ويُب�رَّ
  على النتائج.

ب��ة أو ف��ي ح��ال الخ��رو�   -٣٤-٦ ممارس��ة  ع��نوحيثم��ا تُس��تخدم س��مة تص��ميمية غي��ر ُمجرَّ
هندسية متبعة، تُحدَّد في نظام اإلدارة عمليات لضمان إثبات األمان عن طريق ب�رامج بحثي�ة 

ة داعمة مالئمة، واختبارات لألدا� باستخدام معايير قبول مح�ددة، أو فح�� الخب�رة الت���يلي
المكتسبة من التطبيقات األخرى ذات الصلة. وتختبر السمة التص�ميمية الجدي�دة أو الممارس�ة 

رص�د أثن�ا� الخدم�ة تُ الجديدة بصورة وافي�ة بالق�در الممك�ن عملي�اً قب�ل إدخاله�ا ف�ي الخدم�ة، و
  للتحقق من أن سلوك مرفق دورة الوقود النووي يسير حسب المتوقع.

ل المتعلق�ة بأم�ان جمي�ع ح�االت المراف�ق. وفيم�ا يتعل�ق بتص�ميم وتُحدَّد معايير القبو  -٣٥-٦
المفردات ذات األهمية لألمان، يجو� استخدام معايير قبول في �كل قواعد تص�ميم هندس�ي. 

والمع��ايير ذات الص��لة المح��ددة ف��ي  الم��دوناتويج��و� أن ت���مل ه��ذ� القواع��د متطلب��ات ف��ي 
القبول الخاصة بالمفردات الكبي�رة ذات األهمي�ة  الدولة أو على الصعيد الدولي. وتقدَّم معايير

  ].٣لألمان إلى الهيئة الرقابية الستعراضها [

ويستخدم كثير م�ن مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي م�واد كيميائي�ة مؤذي�ة ف�ي ظ�رو�   -٣٦-٦
بيئية قاسية غالباً ما تنطوي على إعادة تدوير حراري وميكانيكي ونقل المواد المحتوية عل�ى 

حتكاكية وكذلك، في بع�� الح�االت، خالئ�ط معق�دة م�ن عناص�ر ومركب�ات ينف�رد جسيمات ا
به��ا المرف��ق. وعن��د تحدي��د قواع��د التص��ميم الهندس��ي ومع��ايير القب��ول، تؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار 

 
ال يتنافى ذل�ك م�ع الحاج�ة إل�ى تع�ي�� األم�ان ع�ن طري�ق اس�تخدام تص�اميم وتكنولوجي�ا جدي�دة أو  ٢٢

  محسَّنة، رهناً بالتأهيل المناسب واالختبارات وتحليل األمان. 



٤٠ 

ت��أثيرات الت�ك��ل والتح��ات والعملي��ات المماثل��ة. وتراع��ى أيض��اً تل��ك الت��أثيرات عن��د تحدي��د 
  تضاء إلدارة تقادم المرفق.متطلبات الرصد والتفتيش وعند االق

  : تصنيف أمان المفردات ذات األهمية لألمان١٣المتطلب رقم 

تُحدَّد جميع المفردات ذات األهمية ألمان مرفق دورة الوقود النووي وتُص�نَّف �ل�� أ��ا� 
  وظيفتها الخاصة باألمان وأهميتها لألمان.

ستناد إلى أهمية أمان الهياك�ل يراعى التدرج في تطبيق متطلبات أمان التصميم باال  -٣٧-٦
المف��ردات ذات األهمي��ة لألم��ان أساس��اً إل��ى  ٢٣وال��نُظم والمكون��ات. ويس��تند أس��لوب تص��نيف

أساليب قطعية تُكملها عند االقتضاء أساليب احتمالية (إن و�دت) م� إي�ء المراع�اة الوا�ب�ة 
  لعوامل من قبيل ما يلي: 

  فردة أداؤها؛وظيفة (وظائف) األمان المطلوب من الم  (أ)
  عواقب اإلخفاق في أداء وظيفة من وظائف األمان؛  (ب)
الزمن الذي يعقب حدثاً بادئاً افتراضياً ويكون مطلوب�اً في�� م�ن المف�ردة أداء وظيف�ة   (ج)

  أمان، أو الفترة التي يحدث فيها ذلك. 

 ويراع��ى أن يض��من التص��ميم من��� أي ت��داخل ب��ين المف��ردات ذات األهمي��ة لألم��ان،  -٣٨-٦
ويراعى بصفة خاصة أالّ ينت�ر أي إخفاق للمفردات ذات األهمية لألم�ان ف�ي نظ�ام ُمص�نَّف 
ض��من فئ��ة أم��ان أق��ل إل��ى نظ��ام يُص��نَّف ف��ي فئ��ة أم��ان أعل��ى، أو إل��ى مف��ردات ف��ي مس��تويات 

  أخرى من مستويات الدفاع في العمق. 

عيَّن�ة للوظ�ائف وتصنَّف المعدات الت�ي ت�ؤدي وظ�ائف أم�ان متع�ددة ف�ي فئ�ة أم�ان م  -٣٩-٦
  التي تتسم بأكبر أهمية لألمان.

وتص�نَّف المف��ردات والب�رام� الحاس��وبية الخاص�ة ب��األ�هزة وعملي�ات ال��تحكم ذات   -٤٠-٦
األهمي��ة لألم��ان وفق��اً لوظيفته��ا وأهميته��ا لألم��ان. ويُح��دَّد األس��ا� ال��ذي يُص��نَّف عل��ى أساس��� 

طبَّ�ق متطلب�ات التص�ميم وفق�اً لتص�نيف أمان المف�ردات، بم�ا ف�ي ذل�ك الب�رام� الحاس�وبية، وتُ 
  األمان. 

 
 يمكن تصنيف المفردات ذات األهمية لألمان بط�رق مختلف�ة (مث�ل التأهي�ل الزلزال�ي أو البيئ�ي، أو ٢٣

تص��نيف ال���ودة) وبمس��تويين أو ب��أكثر م��ن مس��توى، أو يمك��ن اس��تخدام تص��نيف ثن��ائي أبس��ط إل��ى 
ل�مي� المفردات في مرفق دورة الوقود النووي. انظر أيض�اً ‘ غير متصلة باألمان’و‘ متصلة باألمان’

  . ١٧المتطلب رقم 



٤١ 

  األساس التصميمي

  : األساس التصميمي للمفردات ذات األهمية لألمان١٤المتطلب رقم 

 الق�درةحدَّد في أساس تصميم المفردات ذات األهمي�ة ألم�ان مراف�ق دورة الوق�ود ال��وو� تُ 
ية ذات الص��لة� فيم��ا يخ��� واألدا� ال��وظيفي لألح��وال التش��غيل الموثوقي��ةال��م��ة ودرج��ة 

الظروف المفضية إل� وقو� حواد�� والظروف الت�ي ت�ش�أ ��ن أخط�ار داخلي�ة وخارجي�ة� 
  بهدف تلبية معايير القبول المحددة طيلة مدة تشغيل المرفق.

يراع���� ف���ي التص���ميم أن ي����من، بال����در المم����ن عملي���اً، أن الح���وادث مس���تبعدة   -٤١-٦
فق دورة الوقود الن�وو�. ويُب�رر األس�ا� التص�ميمي ل��ل الحدوث خالل العمر التشغيلي لمر

مفردة من المفردات الهامة ل�م�ان تبري�راً منهجي�اً ويُوثّ�ق. وت�وفِّر الوث�ائق جمي�ع المعلوم�ات 
لة م��ن أج��ل تش��غيل مرف��ق دورة الوق��ود الن��وو� بأم��ان، وللحف��اظ  ال���رورية للمنظم��ة المش��غِّ

نهاي��ة المط��اف بمف��ردة تف��ي بال�ص��د م��ن التص��ميم عل��� المف��ردة أو إحالله��ا أو اس��تبدالها ف��ي 
  وبجميع المتطلبات الوظيفية للمفردة األصلية. 

وتراع��� ف��ي عملي��ة التص��ميم التح��ديات الت��ي ق��د يتوق��ع أن يواجهه��ا مرف��ق دورة   -٤٢-٦
الوق��ود الن��وو� أثن��اء عم��ر� التش��غيلي. وتش��مل تل��� التح��ديات، عل��� س��بيل المث��ال، جمي��ع 

المرتبط��ة بمراح��ل العم��ر التش��غيلي للمرف��ق وبجمي��ع ح��ا�ت  توقَّع��ةالمالظ��روف واألح��داث 
  المرفق، وخصائص الموقع ومتطلبات التصميم، والحدود البارامترية وأساليب التشغيل. 

  : األخطار الداخلية١٥المتطلب رقم 

� وتفح� جميع ظروف المرفق التي يم�ن أن ت��ثر المتوقَّعةتُحدَّد جميع األخطار الداخلية 
  األمان.  فييراً مباشراً أو غير مباشر تأث

ي�ون الهدف م�ن ت�ي�يم األم�ان ��و إثب�ات أن المخ�اطر الت�ي يتع�ر� له�ا الع�املون   -٤٣-٦
والجمهور والبيئة من المواد المشعة وما يرتبط بها م�ن م�واد �يميائي�ة ف�ي المرف�ق منخف��ة 

درات المرف��ق وأم��ان بال���در ال���افي ف��ي جمي��ع ح��ا�ت المرف��ق عن��دما ت�خ��ذ ف��ي ا�عتب��ار ق��
  العمليات.

واألح�داث المترابط�ة فحص�اً منهجي�اً وب�ا�قتران  المتوقَّع�ةوتُفحص جميع األخطار   -٤٤-٦
ل، من أجل تحديد جميع مصادر األخط�ار  ٢٤ظروف المرفقب واإلجراءات المتخذة من المشغِّ

 
  .موثوقة غير عادية بما فيها الظروف المشار إليها بأنها ظروف ٢٤



٤٢ 

ر الص�ناعية الداخلي�ة اإلشعاعية المحتملة أو األخطار الكيميائية المتصلة به�ا. وتُح�دَّد األخط�ا
  التي يمكن أن تتداخل مع التشغيل المأمون للمرفق. 

وتفح��� جمي��ع ح��االت إخف��اق وظ��ائف األم��ان المعقول��ة وجمي��ع األخط��ا� البش��رية   -٤٥-٦
الت��ي يمك��ن أن تس��فر ع��ن ح��دث خطي��ر ف��ي جمي��ع ظ��روف تش��غيل المرف��ق، بم��ا ف��ي ذل��ك 

الجة المادة المشعة نفسها. وتؤخذ ف�ي درج ضمن ذلك األخطار التي تنشأ عن معتُ اإلغالق. و
االعتبار جميع األخطار غير اإلشعاعية، مثل األخطار الصناعية والكيميائية، الت�ي يمك�ن أن 

  أمان المرفق ويمكن أن تفضي إلى عواقب إشعاعية أو كيميائية غير مقبولة.  فيتؤثر 

ر داخلي��ة، مث��ل ؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار عن��د تص��مي� المرف��ق احتم��االت وق��و� أخط��اتُ و  -٤٦-٦
، أو ت���أثير أنب���وبق���ذائف، أو انفص���ال  انط���القح���دوث انفج���ار، أو حري���ق، أو فيض���ان، أو 

فيضي، أو تآكل، أو تحات، أو اهتزاز، أو تدوير بالحرارة أو الض�غط، أو انط�الق م�ائع م�ن 
نُظ� معطلة أو من منشآت أخ�رى ف�ي الموق�ع �انظ�ر الت�ذييل�. وتُتخ�ذ ت�دابير وقائي�ة وت�دابير 

يفية مالئمة لض�مان ع�د� تق�وي� األم�ان. ويراع�ى أيض�اً ف�ي التص�مي�، عن�د االقتض�ا�، تخف
  ترابط األحداث الخارجية وتفاعلها مع األخطار الداخلية. 

األخط��ار المح��دَّدة وتُح��دَّد بحي��ث تغط��ي األعط��ال المعقول��ة الت��ي  مجموع��ةوتُؤكَّ��د   -٤٧-٦
ا� البش�رية الت�ي يمك�ن أن تق�ع ف�ي أ� تصيب المفردات ذات األهمية ألمان المرفق، واألخط�

  ظرف من ظروف تشغيل المرفق.

مرافق متعددة في نفس  فيوتُحدَّد األخطار الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر   -٤٨-٦
  الموقع.

  : األخطار الخارجية١٦المتطلب رقم 

  معقولة.  سواًء بصورة منفردة أو في توليفات المتوقَّعةتقيَّم جميع األحداث الخارجية 

الطبيعية المنشأ أو الناجمة عن أنش�طة يُحدَّد األساس التصميمي لألحداث الخارجية   -٤٩-٦
وتش�مل األح�داث الت�ي ينبغ�ي النظ�ر فيه�ا األح�داث المح�دَّدة ف�ي تقي�ي� الموق�ع �انظ�ر  بشرية.

 الت��ذييل�. ويُنظ��ر ف��ي إمكاني��ة أن ت��ؤد� األح��داث الخارجي��ة إل��ى وق��و� حرائ��ق داخلي��ة أو أن
  . قذيفةانطالق أو تفضي إلى  تتسبب في حدوث فيضان

وتُعالج األخطار الخارجية الطبيعية، بما فيها األحداث المتصلة باألرص�اد الجوي�ة،   -٥٠-٦
 وتُع���الَجواألح���داث الهيدرولوجي���ة، والجيولوجي���ة، والزلزالي���ة، وجمي���ع توليفاته���ا المعقول���ة. 

لناشئة عن الصناعات وطرق النق�ل القريب�ة. وا الناجمة عن أنشطة بشريةاألخطار الخارجية 
سم� ب�أن يعتم�د أم�ان المرف�ق عل�ى ت�وفر خ�دمات خ�ارج الموق�ع، يُ المدى القصير، ال  وعلى



٤٣ 

مثل إمدادات الكهرباء وخدمات مكافحة الحرائق. ويولي التصميم المراعاة الواجب�ة لظ�روف 
الخ��دمات الموج��ودة خ��ار�  زمني��ة يل��زم بحلوله��ا إتاح��ة مهل��ةالموق��ع المعيَّن��ة لتحدي��د أقص��ى 

  الموقع.

وتراعى ضرورة تزويد مرفق دورة الوقود النووي بنظام لكشف الزالزل. وتشغّل   -٥١-٦
تلقائي��اً العملي��ات الم�تمت��ة أو نُظ��م إ����� المرف��ق وفق��اً ل��نه� مت��در� ف��ي ح��ال وق��و� زالزل 

  تتجاوز العتبات المحددة في تحليل األمان.

للح��د م��ن أي تف��اع�ت ب��ين المب��اني الت��ي تحت��وي عل��ى  مف��رداتويراع��ى ت��وفير   -٥٢-٦
مفردات ذات أهمي�ة لألم�ان �بم�ا فيه�ا ك�اب�ت الكهرب�اء وك�اب�ت ال�تحكم� وأيٍ م�ن الهياك�ل 

  التصميم. لها في محتاطاألخرى نتيجة ألحداث خارجية 

ويض���من التص���ميم أن جمي���ع المف���ردات ذات األهمي���ة لألم���ان ق���ادرة عل���ى تحم���ل   -٥٣-٦
 مفرداتاألخطار الخارجية المحتاط لها في التصميم؛ وإذا تعذَّر ذلك، يراعى توفير  تأثيرات

أخ��رى، مث��ل الح��واجز الخامل��ة به��دف حماي��ة مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي وض��مان تحقي��ق 
  وظائف األمان الرئيسية.

يوفِّر التصميم هوام� كافية لحماية المفردات ذات األهمية لألم�ان م�ن مس�تويات و  -٥٤-٦
خطار الخارجية التي تزيد في ش�دتها عل�ى المس�تويات المخت�ارة لألس�ا� التص�ميمي بن�اًء األ

  على تقييم أخطار الموقع.

  : معايير التصميم وقواعد التصميم الهندسي١٧المتطلب رقم 

تُحدَّد معايير التصميم للبارامترا� المادي� �ا� الصل� لكل حال�� م�� �ح�وال ت���يل المر��� 
ل� �ي التصميم �و ما يما�ل��. وتُطبَّ�� قواع�د التص�ميم الهندس�ي لت�و�ير  ولكل حادث محتاط

�وامش �ما� تك��ل ع�دم وق�و� �� عواق�ب كبي�ر� حت�� ��ي ح�ال ت��او� الح�دود الت���يلي� 
  داخل تلك الهوامش. 

لة المعايير والمدونات والقواع�د المنطبق�ة عل�ى المف�ردات ذات   -٥٥-٦ د المنظمة المشغِّ تُحّدِ
مان، وتُبرر استخدامها وفق نه� متدر�. وتشمل المج�االت النمطي�ة الت�ي تغطيه�ا األهمية لأل

المدونات والقواعد التصميم اإلنشائي والميكانيكي والكهربائي، وأمان الحرجية، والوقاية من 
الحرائق. وبصفة خاصة، إذا استخدمت مع�ايير وم�دونات وقواع�د مختلف�ة لمختل�ف الجوان�ب 

نف��� النظ��ام، يُب��رهن عل��ى وج��ود اتس��ا� بينه��ا. ويخض��ع اختي��ار  ف��ي نف��� المف��ردة أو ف��ي
  التصميم، عند االقتضاء، الستعراض من جانب الهيئة الرقابية.  مدونات



٤٤ 

وتستخدم معايير تصميمية متحفظة في تقييم الحوادث المحتاط لها في التصميم (أو   -٥٦-٦
وتستخدم قيم بارامترات التقييد  ٢٥.ما يماثلها) من أجل تحديد قيم البارامترات األكثر صعوبة

الناتج��ة، به��ام� معق��ول، ف��ي تص��ميم المف��ردات �ات األ�مي��ة ل�م��ان، بم��ا يش��مل األجه���ة 
  جريبية في مرافق البحث والتطوير.الت

لة قوا�د التصميم الهندس�ي المعت�رف به�ا ف�ي التص�ميم لتجن��   -٥٧-٦ د المنظمة المشغِّ تُحّدِ
ا�ت ف�ي المرف�ق أش�د م�ن الح�ا�ت المتوقع�ة كوق�ائ� ت�ثيرات حاف�ة الج�رف ولمن�� وق�و� ح�

  تشغيلية منتظرة. 

  : تعيين الحدود والشروط التشغيلية١٨المتطلب رقم 

تُ�ه��� الح��دود والش��روط التش��غيلية ف��ي مرحل��ة الت���ميم وتَؤ���د ف��ي مرحل��ة ا�دخ��ال ف��ي 
  الخدمة، وتُرسخ قبل استهالل عمليات المرفق.

ة �ي مجمو�ة من القوا�د التي تبين الح�دود البارامتري�ة الحدود والشروط التشغيلي  -٥٨-٦
والق��درات الوظيفي��ة ومس��تويات أدا� المع��دات واألف��راد م��ن أج��ل التش��غيل الم���مون للمرف��ق. 
وتوض��� الح��دود والش��روط التش��غيلية ال��م��ة للتش��غيل الم���مون ف��ي مرحل��ة تص��ميم مرف��ق 

ق��ت ال����م للتثب��ت م��ة �تاح��ة الوجدي��د، وتُح��ّدث، �ن��د الض��رورة، أثن��ا� ا�دخ��ال ف��ي الخد
  والموافقة.

ويتن���اول تقري���ر تحلي���ل األم���ان بالوص���ف ا�فتراض���ات، وي���وفِّر األس���ا� للح���دود   -٥٩-٦
  والشروط التشغيلية الواردة في وثائق الترخيص.

  : األحداث البادئة االفتراضية١٩المتطلب رقم 

، الت�ي يم��ن لنا�مة عن نش�اط بش�ر�اتُحدَّد األحداث البادئة االفتراضية، بما فيها األحداث 
  األمان، وتقيَّم تأثيراتها، سواًء منفردة أو في توليفات معقولة.  فيأن تؤثر 

تستخدم قائمة األخطار الداخلية والخارجية، بما يشمل األخطار الناجم�ة ��ن نش�اط   -٦٠-٦
ش���كل )، �ختي���ار األح���داث البادئ���ة لمواص���لة تحليله���ا ب١٦و ١٥بش���ر� (انظ���ر المتطلب���ين 

تفص��يلي. وتُح��دَّد األح��داث البادئ��ة ا�فتراض��ية �ل��� أس��ا� تق��ديرات الخب��را�، والتعقيب��ات 
المس���تمدة م���ن الخب���رة التش���غيلية، والتقي���يم القطع���ي، وتس���تكمل ب�س���الي� احتمالي���ة، حس���� 
ا�قتض��ا�. وي��تم الت�ك��د م��ن أن المجمو���ة الناتج��ة م��ن األح��داث البادئ��ة ا�فتراض��ية المح��ددة 

  شاملة. 
 

  .٧٣-٦دم أفضل المعايير لتقدير ظروف تمديد التصميم، انظر الفقرة ستختُ  ٢٥



٤٥ 

ويمك��ن أن تنش��� عواق��ب معيَّن��ة ع��ن أح��داث أخ��ر�، مث��ل الفيض��انات الت��ي تعق��ب   -٦١-٦
الزالزل. ويمك�ن لألخط�ار الخارجي�ة، مث�ل ال�زالزل، أن تتس�بب ف�ي وق�و� أح�داث متزامن�ة 
متعددة في موقع ما، ويمكن أن ت�دي �لى انبعاثات كبيرة لمواد كيميائية خطرة ومواد مش�عة 

عتب�ر الت��ثيرات المترتب�ة المعقول�ة ج�زءاً م�ن الح�دث الب�اد�. من مختلف أم�اكن الم��در. وتُ 
مرفق واحد وأثر ح�دث واح�د  فيويراعى في تحليل األمان أثر األحداث المترابطة المتعددة 

  جميع المرافق الموجودة في نفس الموقع.  في

دات وتستخدم األحداث البادئة االفتراضية المستخدمة في تحديد متطلبات أداء المفر  -٦٢-٦
�ل لمرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي  �ات األ�مية لألمان ف�ي التقي�يم الع�ام لألم�ان والتحلي�ل المف�َّ
ل أساس الت�ميم والحدود التش��يلية للمف�ردات �ات األ�مي�ة  لتحديد الحاالت الحدية التي تُشّكِ

  لألمان.

 حماي���ةالوقاي���ة وال ويُج���ر� تحلي���ل لألح���داث البادئ���ة االفتراض���ية لتحدي���د ت���دابير  -٦٣-٦
  الضرورية لضمان أداء وظائف األمان المطلوبة.

ويق��دَّم تبري��ر م��دعوم تقني��اً ألي اس��تبعاد م��ن الت���ميم فيم��ا يخ��� أي ح��دث ب��اد�   -٦٤-٦
  محدَّد وفقاً لمجموعة شاملة من األحداث البادئة االفتراضية. 

  : تحليل األساس التصميمي ٢٠المتطلب رقم 

عملية تصميم مرفق دورة الوقود النوو�. وتس�ت�دم  يراعى إجراء تحليل شامل لألمان في
أس��اليب التحلي��ل القطع��ي المنهجي��ة والمعت��ر� به��ا، وتس��تكمل بتقييم��ا� احتمالي��ة، عن��د 
االقتضاء، وفقاً لنهج متدرج. ويكون الغرض من التحليل ضمان أن يوفّر التصميم مس�تو� 

  تصميم.المعايير المطلوبة لقبول ال يستوفيكافياً من األمان، وأن 

لض�مان مس�تو� ك�اٍف م�ن  ومتكررت�انتحليل األمان والت�ميم عمليتان متفاعلت�ان   -٦٥-٦
األم��ان. ويراع��ى أن ي�ط��ي تحلي��ل األم��ان جمي��ع األح��وال التش���يلية �بم��ا ف��ي �ل��� التع��ر� 
ل�ش��عاعات المتوق��ع حدوث��ه أثن��اء التش���يل الع��ادي� والظ��روف المفض��ية �ل��ى وق��و� ح��وادث 

يماثل�ه، عل�ى الع�املين والجم��ور ما كل حادث محتاط له في التقييم، أو  ]. وتقيّم عواقب١٣[
والبيئ��ة. وتراع��ى ف��ي تحلي��ل األم��ان العواق��ب �ي��ر ا�ش��عاعية لتش���يل مرف��ق دورة الوق��ود 

 ف�يالنووي. ويُ�در� ف�ي تحلي�ل األم�ان الت��ثير المحتم�ل لمرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي الجدي�د 
  ربة منه. األنشطة النووية القائمة على مق

وكجزء من تحليل األمان، تُحدَّد سيناريو�ات األحداث أو مجموعات س�يناريو�ات   -٦٦-٦
ر� الح���وادث المحت���اط ل����ا ف���ي الت����ميم أو م���ا يماثل����ا. ويمك���ن تجمي���ع تَ���فتُ األح���داث و



٤٦ 

س��يناريوهات األح��داث حس��ب الح��دث ون��وع الخط��ر (مث��ل فق��دان االحت��واء، أو الحرجي��ة، أو 
تحليل أن مخاطر وقوع عواقب ناشئة عن حوادث محتاط لها في التصميم الحريق). ويؤكد ال

منخفضة بالقدر المقبول وأنه ق�د ت�م التقلي�ل إل�� أدن�� ح�د ممك�ن عملي�اً م�ن احتم�االت وق�وع 
ح��ادث. وتراع��� احتم��االت أن ي��ؤد� ح��دث ب��اد� وحي��د إل��� وق��وع س��يناريوهات ح��وادث 

  متعددة في آن واحد. 

يناريو م��ن س��يناريوهات األح��داث (أو ف��ي ك��ل مجموع��ة م��ن ويُح��دَّد ف��ي ك��ل س��  -٦٧-٦
سيناريوهات األحداث) وظائف األمان وما يقابلها من مف�ردات ذات أهمي�ة ل�م�ان وض�وابط 
إدارية مستخدمة لتنفيذ مفهوم الدفاع في العمق. ويوفِّر تحليل األمان تأكيدات ب�يالء االعتب�ار 

فر ه�وام� كافي�ة لتجن�ب وق�وع اوبص�فة خاص�ة ت�و الكافي ألوجه عدم التيقن أثناء التصميم،
  تأثيرات حافة الجرف وحدوث انبعاثات كبيرة أو انبعاثات مبكرة لمواد مشعة. 

س���تخدم التسلس���ل الهرم���ي الت���الي للت���دابير التص���ميمية بالوقاي���ة م���ن األخط���ار ويُ   -٦٨-٦
  المحتملة: 

  ؛اختيار عمليات التشغيل التي تكفل تجنب األخطار المتأصلة  )١(
  التصميمية الخاملة؛ المفردات  )٢(
  التصميمية الفاعلة؛ المفردات  )٣(
 ).٥٧الضوابط اإلدارية (انظر المتطلب رقم   )٤(

د المنظمة المشغلة معايير تصميمية واض�حة لمس�تو� األم�ان الم�راد تحقيق�ه،   -٦٩-٦ وتُحّدِ
. وتُح�دَّد قي�ود ٢ي القس�م وفقاً لهذ� المتطلبات الخاصة باألمان واإلطار العام ل�مان ال�وارد ف�

الجرع��ات وقي��ود المخ��اطر والمس��تويات المرجعي��ة لوقاي��ة الع��املين والجمه��ور والبيئ��ة م��ن 
التعرض المباشر وغير المباشر ل�شعاعات، والتص�ريفات المش�عة المص�ر� به�ا ف�ي جمي�� 

د هذ� القيود والمستويات المرجعي�ة بحي�ث تس�او� الح�دود الموض� وعة حاالت المرفق. وتُحدَّ
في اللوائح الوطنية واإلرشادات الرقابية والمعايير الدولي�ة والوطني�ة أو تق�ل عنه�ا، م�ن أج�ل 

. وتؤخ�ذ ف�ي ٢٦بكامله�ا وف�ي طاقت�ه اإلنتاجي�ة المرف�قضمان االمتث�ال ف�ي مجموع�ة ظ�روف 
االعتب��ار أيض��اً األخط��ار الكيميائي��ة والص��ناعية ذات الص��لة عن��د اش��تقا� مع��ايير التص��ميم 

 التشريعات والقواعد ذات الصلة.  المالئمة من

وعن��د وض��� ح��دود مقبول��ة للح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي التص��ميم، تُح��دَّد خص��ائ�   -٧٠-٦
باعتباره��ا مخ��اطر يمك��ن تحمله��ا أو مخ��اطر غي��ر  المناوئ��ةالمخ��اطر الناجم��ة ع��ن األح��داث 
مقبول�ة للبيئ�ة احتمال حدوثها. ويمكن أن تكون الح�دود ال أو مقبولة تبعاً لشدة العواقب وتواتر

 
  يستخدم مصطلح "هدف" بدالً من مصطلح "قيد" في بعض الدول. ٢٦
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والجمهور والعاملين واألفراد ا�خرين في الموقع مختلفة. وعندما تتج�او� عواق�� الح�واد� 
المحتاط لها في التصميم الحدود المقبولة، تُتخذ ترتيبات إضافية وفقاً لمب�دأ ال�دفاع ف�ي العم�ق 

اتج�ة إل�ى للحد من تواتر الحاد� و�أو للتخفيف من عواقبه، م�ن أج�ل الوص�ول بالمخ�اطر الن
  المستوى الذي يمكن تحمله (انظر المرفق).

ر تص�ميم الهياك�ل وال�نُظم والمكون�ات وأنش�طة التحلي�ل   -٧١-٦ وتبعاً لتصنيف األمان، يكرَّ
التأكي��دي لح��ين الوص��ول إل��ى مس��تويات كافي��ة م��ن األم��ان م��ن خ���ل التص��ميم وفق��اً لمع��ايير 

  القبول المحدَّدة.

سية لتحليل األمان حدود األمان للمفردات واألنشطة ذات وتشمل االستنتاجات الرئي  -٧٢-٦
األ�مي��ة ل�م��ان وأي ح��دود وش��روط تش���يلية ض��رورية. ويس��تند إع��داد إج��را�ات التش���يل 
وخطط الوقاية اإلشعاعية، ومنع الحرجية، واألمان الصناعي، والتأ�� للط�وار� والتص�دي 

  لها، إلى نتائج تحليل األمان. 

  تمديد التصميم  : ظروف٢١المتطلب رقم 

س��تخل� م�موع��ة م��ن ظ��روف تمدي��د التص��ميم عل��� أس��ا� التحلي��� القط���ي وا�حك��ام تُ 
التقييمات االحتمالي�ة التكميلي�ة �حس�ب االقت��ا�� وفق�اً ل�نه� مت�در�، بالهندسية باالقتران 

ل�ي��اد� تحس��ين أم��ان مرف��� دور� الوق��ود الن��وو� م��ن خ���� ت��ي��� ق��در� المرف��� عل��� 
اقب غير مقبولة للحوادث التي �ما أن تك�ون أ��د م�ن الح�وادث المحت�اط الصمود، دون عو

لها في التصميم أو تنطو� عل� �خفاقات ��افية. وتستخدم ظروف تمديد التص�ميم لتحدي�د 
سيناريوهات الحوادث ا��افية المطلوب م�ال�تها في التصميم، ولتخط�يط الترتيب�ات الت�ي 

  ث أو للتخفيف من عواقبها.يمكن تطبيقها عملياً لمنع تلك الحواد

يراع��ى إج��را� تحلي��ل لظ��روف تمدي��د التص��ميم للمراف��ق القائم��ة والمراف��ق الجدي��دة   -٧٣-٦
التي يمك�ن أن تنطل�ق منه�ا انبعاث�ات كبي�رة أو انبعاث�ات مبك�رة لم�واد مش�عة. ويك�ون اله�دف 

ع الرئيس��ي لظ��روف تمدي��د التص��ميم ���و تق��ديم ض��مان ب��أن تص��ميم المرف��ق يكف��ل من��التقن��ي 
الظروف المفضية إلى وقوع حواد� �ير محتاط لها في التصميم، أو للتخفيف من عواقبه�ا، 

. وتراعى إمكانية أن تؤدي تأثيرات حافة الجرف ٢٧بالقدر الذي يمكن تحقيقه بصورة معقولة
دت له��ا م��ن خ���ل  إل��ى ح��اد� يتج��او� األس��ا� التص��ميمي. وفيم��ا يتعل��ق ب��المرافق الت��ي ُح��ّدِ

إض��افية مؤ�ل��ة ت��أ�ي�ً م�ئم��اً، أو  مف��رداتدي��د التص��ميم، يراع��ى ت��وفير التحلي��ل ظ��روف تم

 
حواد� دون أن تكون مصحوبة ب�أي أث�ر خ�ار� الموق�ع  وقوع بما في ذلك الظروف المفضية إلى ٢٧

  ولكنها يمكن أن تضر باألفراد.
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إجراء تمديدات لقدرات نُظم األمان وإجراءاته، لمنع وقو� تأثيرات حاف�ة الج�رف أو غيره�ا 
  من األحداث التي تؤخذ في االعتبار في ظروف تمديد التصميم، والتخفيف من عواقبها. 

م المراف��� الجدي��دة   -٧٤-٦ بحي��ث تس��تبعد عملي��اً إمكاني��ة نش��وء ظ��روف يمك��ن أن وتُص��مَّ
تفض��ي إل��ى انط��ال� انبعاث��ات مبك��رة م��ن م��واد مش��عة أو انط��ال� انبعاث��ات كبي��رة م��ن م��واد 
مشعة. ويوضع التصميم بحيث يكفل أن ظروف تمديد التصميم، واإلجراءات الوقا�ية خ�ار� 

في�ة لوقاي�ة الجمه�ور، ويت�ا� الموقع المحدودة م�ن حي�ث فتراته�ا الزمني�ة ومن�اط� تطبيقه�ا كا
وقت كاٍف التخاذ تلك اإلجراءات. وتُحلل أيضاً األحداث الباد�ة االفتراضية التي تفضي إل�ى 

 بفعالي�ةظروف تمديد التصميم للوقوف على مدى قدرتها على تقوي� الق�درة عل�ى التص�د� 
ا ف�ي المك�ان لحالة ط�وارئ. وال تعتب�ر متاح�ة س�وى اإلج�راءات الوقا�ي�ة الت�ي يمك�ن اتخاذه�

  على نحو يمكن التعويل عليه في غضون مدة زمنية كافية. 

المص�ممة لالس�تخدام ف�ي األح�داث الت�ي تؤخ�ذ ف�ي  المفرداتويشمل التحليل تحديد   -٧٥-٦
االعتبار في ظروف تمديد التصميم أو القادرة على منع وقو� تلك األح�داث أو التخفي�ف م�ن 

  يلي: ما المفرداتعواقبها. ويراعى في هذه 

أن تكون قادرة على العمل في الظروف البي�ية المتص�لة بظ�روف تمدي�د التص�ميم،   (أ)
  حسب االقتضاء؛

  متناسبة مع الوظيفة المطلوب أن تفي بها. تكون  بدرجة من الموثوقيةأن تتسم   (ب)

المس�تخدمة  المف�رداتالمستخدمة في ظروف تمديد التصميم ع�ن  المفرداتويراعى استقالل 
  ادث األكثر تواتراً.في الحو

  توليفات األحداث واإلخفاقات

حيثم��ا تش��ير نت��ا�� أحك��ام الخب��راء وتحل��يالت األم��ان القطعي��ة المس��تكملة بتحل��يالت   -٧٦-٦
األمان االحتمالي�ة (إن وج�دت) إل�ى أن توليف�ات األح�داث يمك�ن أن تفض�ي إل�ى توليف�ات م�ن 

ق��و� ح��وادث، تُعتب��ر تل��ك وق��ا�ع تش���يلية منتظ��رة مص��حوبة بظ��روف أخ��رى مفض��ية إل��ى و
التوليفات من األحداث حوادث محتاط لها ف�ي التص�ميم، أو تُ�در� كج�زء م�ن ظ�روف تمدي�د 
التصميم، ويتوقف ذلك أساساً على احتمال وقوعها وحجم عواقبها المحتملة. ويمك�ن أن تنش�أ 
 أح��داث معيَّن��ة ع��ن أح��داث أخ��رى، مث��ل ان��دال� حري��� ف��ي أعق��اب زل��زال، أو يمك��ن أن تق��ع

أحداث متعددة داخل المرف��، مث�ل ع�دة تس�ربات، بس�بب ح�دث خ�ارجي واح�د. وتعتب�ر تل�ك 
  التأثيرات المترتبة عن ذلك جزءاً من الحدث البادئ االفتراضي األصلي.

  



٤٩ 

  : تحليل الحريق واالنفجار٢٢المتطلب رقم 

لبادئ�ة تُحلل احتماالت نشوب حرائق خارجية وداخلية ووق�و� انفج�ارات� وتُح�دَّد ا�ح�دا� ا
تحلي�ل ا�م��ا�. وتُح��دَّد بو��و� ال���وابط المح��دَّدة  ال���تخدام�ا ف��يالمحتمل�ة المت���لة ب��ا 

  المطلوبة للتحكم في الحرائق واالنفجارات.

يراعى إجراء تحليل ألخطار الحرائق وتحليل ألخطار االنفجارات في مرفق دورة   -٧٧-٦
ق، ولتحديد وسائل الوقاي�ة الخامل�ة الوقود النووي لتحديد الدرجات الضرورية لحواجز الحري

والفص����ل الم����ادي المالئ����م ض����د الحري����ق واالنفج����ارات. وتؤخ����� ف����ي االعتب����ار الحرائ����ق 
واالنفج��ارات الت��ي تنش��أ خ��ارج الموق��ع وداخ��ل الموق��ع. ويُغط��ي التحلي��ل جمي��ع وس��ائل من��ع 

  الحرائق واالنفجارات ومكافحة الحرائق: 

  منع الحرائق؛  (أ)
  ؛التي ال يمكن السيطرة عليهالكيميائية منع التفاعالت ا  (ب)
  كشف الحرائق؛  (ج)
  إطفاء الحرائق؛  (د)

  ؛الفصل والحواجز لمنع انتشار النيران والُدخان  (هـ)
  طرق النجاة للعاملين.  (و)

في تحلي�ل أخط�ار الحري�ق وتحلي�ل أخط�ار االنفج�ارات الحرائ�ق صراحة  وتُراعى  -٧٨-٦
المواد المشعة. وتُب�رهن التحل�يالت أن  في التي تؤثِّر التي تنطوي على مواد مشعة والحرائق

حدثاً وحيداً ال يمكن أن يحول دون ا�غالق المأمون للمرفق أو أن يسفر ع�ن انبعاث�ات م�واد 
د التحل�يالت  ال يمكن السيطرة عليهامشعة  أو ما يصاحبها من مواد خطرة من المرفق. وتُحّدِ
  ما يلي:

 ستخدامها في تحليل األمان؛األحداث البادئة االفتراضية ال  
 احتماالت حدوث عطل مشترك األسباب ناتج عن حريق أو انفجار؛  
  ،�الح��دود المالئم��ة للم��واد ال�ابل��ة لالش��تعال ف��ي من��اطق العملي��ات، وغ��رف المف��اتي

 وغرف التحكم.

يبرهن التحليل، عن�د االقتض�اء، عل�ى أن نُ��م إطف�اء الحري�ق ل�ن ت�ؤدي إل�ى زي�ادة   -٧٩-٦
ق�درة  ف�يحرجية، ولن تضر بالعاملين المختصين بالتشغيل، ولن تؤثر تأثيراً كبيراً مخاطر ال

مجموع��ات أجه��زة االس��تحاطة  ف��يالمف��ردات �ات األهمي��ة ل�م��ان، ول��ن ت��ؤثر ف��ي �ن واح��د 
�ل بالت�الي الت�دابير المتخ��ة لالمتث�ال لمعي�ار العط�ل المف�رد (ان��ر  الخاصة باألم�ان ول�ن تُعّطِ
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ويش�مل التحلي�ل انفج�ار نُظ�م إطف�اء الحري�� وتش�غيلها بص�ورة زائف�ة أو ). ٢٣المتطلب رقم 
 غير مقصودة، وفقاً لنهج متدرج. 

  المتطلبات المحددة للتصميم

د تقييم األمان المفردات، بما فيها المباني، الت�ي يمك�ن أن ي��د� إخفاقه�ا بس�بب   -٨٠-٦ يُحّدِ
يس�ية، ويُمن�ع إخفاقه�ا ع�ن طري�� أحداث داخلية أو خارجية إلى تقوي� وظ�ائف األم�ان الرئ

م المفردات ويُحدَّد مكانها، مع إي�ء االعتب�ار الواج�ب  التصميم. وتبعاً ألهميتها لألمان، تُصمَّ
ل�ثار األخ�ر� عل�ى األم�ان، ك�ي تتحم�ل ت�أثيرات األخط�ار أو لحمايته�ا م�ن األخط�ار وم�ن 

  آليات األعطال المشتركة األسباب.

م المفردات ذ  -٨١-٦ ات األهمية لألمان (بم�ا فيه�ا المب�اني) لك�ل الح�االت التش�غيلية، وتُصمَّ
وللحوادث المحتاط له�ا ف�ي التص�ميم، وك�ذل�، بالق�در الممك�ن تحقيق�ه عملي�اً، لظ�روف تمدي�د 

  .٢٧التصميم. ويراعى في التصميم العوامل البشرية والتنظيمية المحددة في المتطلب رقم 

م المف���ردات ذات األهمي���ة  -٨٢-٦ ���ل ت���أثيرات األحم���ال الش���ديدة  وتص���مَّ لألم���ان ك���ي تتحمَّ
والظ��روف البيئي��ة الش��ديدة (مث��ل درج��ات الح��رارة القص��و� وال��دنيا، والرطوب��ة، والض��غط، 
والمستويات اإلشعاعية) الناشئة في الحاالت التشغيلية وفي الحوادث ذات الصلة المحتاط لها 

  ٢٨.في التصميم

رتيب�ات إلع�ادة ظ�روف التش�غيل غي�ر العادي�ة ويشمل تصميم التحكم في العمليات ت  -٨٣-٦
إلى حالة مأمونة ومستقرة. وإذا كان من الض�رور� إج�راء إيق�اف مف�اج� للمرف�� أو لج�زء 

  (أجزاء) منه، يراعى الترابط بين العمليات المختلفة. 

وقوع حوادث، قد يلزم إلى وفي الوقائع التشغيلية المنتظرة وفي الظروف المفضية   -٨٤-٦
ل اتخاذ إجراءات أخر� لوضع المرف� ف�ي حال�ة مأمون�ة ومس�تقرة طويل�ة األج�ل. من المشغِّ 

ل عليه��ا بالق��در  ل عل��ى النح��و الم�ئ��م، ويع��وَّ وتُحل��ل اإلج��راءات اليدوي��ة المتخ��ذة م��ن المش��غِّ
  الكافي إلعادة العملية إلى حالة مأمونة رهناً بما يلي:

 
  يدة ما يلي: تشمل تأثيرات األحمال الشد ٢٨
 تشويه حاويات المواد االنشطارية؛  
 تتم فيها مناولة مواد مشعة؛ التي دخول مياه األمطار إلى المباني  
  الرافعات البرجية المستخدمة لرفع المواد النووية أو النفايات؛ فيتأثيرات ضغط الرياح 
  المتسربة؛ المرشحات الهوائية العالية الكفاءة بسبب الغازات فيتأثير زيادة الضغط 
  عدم دقة القراءات الصفرية من األجهزة (مثل أجهزة كشف اإلشعاعات) التي تكون في الواقع

 خارج المقياس.
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ل التخاذ إجراءات من  (أ)   أجل األمان؛ أن يتاح وقت كاٍف للمشغِّ
  رضت بطريقة مناسبة؛عُ أن تكون المعلومات المتوفرة قد عولجت و  (ب)
  أن يكون التشخيص بسيطاً وأن يكون اإلجراء الالزم محدَّداً بوضوح؛  (ج)
ل غير مفرطة.   (د)   أن تكون المطالب المفروضة على المشغِّ

ورة أع�ال�، يراع�ى ف�ي وإذا كان من المحتمل أالّ يتحقق أيٍ من هذ� الشروط الم�ذك  -٨٥-٦
  نُظم األمان أن تكفل وصول المرفق إلى حالة مأمونة.

فر ق��درة لرص��د جمي��ع العملي��ات والمع��دات األساس��ية أثن��اء الوق��ا�ع اويراع��ى ت��و  -٨٦-٦
التشغيلية المنتظرة والحوادث وبعدها. وتتاح، عند الض�رورة، ق�درة للرص�د ع�ن بُع�د وق�درة 

  لإلغالق المأمون عن بُعد.

وفي إطار تصميم المرفق، يولى االعتبار إلحداث زيادة أكبر في الت�دريع المص�مم   -٨٧-٦
لمنع التعر� الخارجي، حيثم�ا يك�ون ذل�ك عملي�اً، م�ن أج�ل الح�د م�ن عواق�ب وق�و� ح�ادث 

  حرجية. ويراعى في تصميم التدريع ونسقه إمكانية تدهور حالته.

ات الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�و� ويولى االعتبار لتعزيز الهياكل كي تتحمل ت�أثير  -٨٨-٦
  حوادث، مثل االنفجارات أو الحرجية، أو التخفيف من تلك التأثيرات.

وتكون المفردات ذات األهمية لألمان قادرة على العمل بعد فقدان نُظم ال�دعم، مث�ل   -٨٩-٦
مة بحي�ث تص�ل عن�د تعطله�ا فإذا لم تكن قادرة على ذل�ك،  الهواء المضغوط، أو تك�ون مص�مَّ

س��ق م��أمون تك��ون في��ه األوض��ا� واإلع��دادات واإلش��ارات مقبول��ة (أو يوج��د م��ا ي��دل إل��ى ن
  بوضوح على أنها معطلة).

لة أن   -٩٠-٦ بوس��عها الوص��ول تمام��اً إل��ى المعرف��ة المتعلق��ة يك��ون وتكف��ل المنظم��ة المش��غِّ
ي�ة ني�ة الكافبالتصميم ونسقه المطلوبة للتشغيل المأمون، والصيانة (بما في ذلك الفواصل الزم

  لالختبار) والتعديل.

  : االستحاطة والتنوع واالستقالل٢٣المتطلب رقم 

وفق��اً لم��ا �قت����� تحل���ل ا�م��ا�� تُت���� ترت����ات �اف���ة ف��ي الت���م�م م��� ����ل االس��تحاطة 
  والتنوع واالستقالل في المعدات. 

م المرفق بحيث ال يؤدي خطأ واحد أو عطل في المعدات إلى حوادث تتجاوز  -٩١-٦  يُصمَّ
االس��تحاطة الكافي��ة والتن��و�  إلتاح��ة وتُتخ��ذ ترتيب��اتالح��وادث المح��اط له��ا ف��ي التص��ميم. 

  واالستقالل، على أن يكون ذلك مصحوباً بفصل مادي للمفردات ذات األهمية لألمان.
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 مو�وقي��ةوتُطبَّ��ق مب��اد� االس��تحاطة واالس��تقالل كمب��اد� تص��ميمية هام��ة لتحس��ين   -٩٢-٦
ان. وتبع��اً لتص��نيفها م��ن حي��ث األم��ان، تفص��ل المف��ردات ذات الو���ائف ذات األهمي��ة لألم��

األهمية لألمان فصالً مادياً ويقلل إلى أدن�ى ح�د اس�تخدام ال�نُ�م المش�تركة. ويُب�رهن عل�ى أن 
تص��ميم المرف��ق يكف��ل أالّ ي���دي أي عط��ل وحي��د إل��ى فق��دان ق��درة ن���ام عل��ى العم��ل حس��ب 

ق��وع الح��ادث كافي��اً التخ��اذ إج��راءات م��ن المت��وخى، م��ا ل��م يك��ن الوق��ت المت��ا� من��ذ بداي��ة و
ل.   المشغِّ

المف�ردات ذات  مو�وقي�ةويراعى مبدأ التن�وع ف�ي تص�ميم المرف�ق م�ن أج�ل تعزي�ز   -٩٣-٦
  األهمية لألمان، وللحد من احتماالت وقوع أعطال مشتركة األسباب.

  : ترتيبات التصميم للتصرف في النفايات المشعة٢٤المتطلب رقم 

ت للتصرف ف�ي النفاي�ات المش�عة ف�ي مرف�� دور� الوق�ود الن�وو� أثن�ا� يراعى دمج ترتيبا
مرحلة التصميم. ويراعى ا�بقا� على توليد نفايات مشعة عند أدنى الحدود المم�ن�ة عملي�اً 
من حيث النشاط والحجم� عن طري� اتخا� تدابير تصميمية م�ئمة. ويراعى التص�رف ف�ي 

مسارات التخلص من النفايات تحقيقاً ل�نف� اله�دف النفايات تمهيداً للتخلص منها وتراعى 
  العاملين والجمهور والبيئة.  فيالمتمثل في التقليل إلى أدنى حد من األثر العام 

مالئم��ة لتيس��ير التص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة.  مف��رداتوي��وفِّر تص��ميم المرف��ق   -٩٤-٦
م�ن أج�ل التمك�ين م�ن ويراعى ت�وفير نُ��م ومراف�ق للتص�رف الم��مون ف�ي النفاي�ات المش�عة 

تص��نيف النفاي��ات المش��عة، وفص��لها، وتكييفه��ا، ومعالجته��ا التمهيدي��ة، وتجمي��دها، وخزنه��ا 
الم�ق��ت ال��ذي يغط��ي الج��رد الح��الي والمقب��ل للنفاي��ات المش��عة. وتك��ون تل��� ال��نُ�م والمراف��ق 

تص�رف ف�ي فرة وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً والسياسة واالستراتيجية ال�وطنيتين بش��ن الامتو
النفايات المشعة، وتولي االعتبار داخل الموق�� وخارج�� لق�درات الخ�زن وخي�ارات ال�تخلص 
من النفايات. ومرافق التصرف في النفايات المشعة هي نفسها مراف�ق ل�دورة الوق�ود الن�ووي 

  تسري عليها المتطلبات المحددة في هذا المنشور، وفقاً لنهج متدرج.

ة وال�دوافق ويُصمم المرفق بحيث   -٩٥-٦ ن من التص�رف الم��مون ف�ي النفاي�ات المش�عِّ يُمّكِ
المشعة الناتجة عن الحاالت التشغيلية والصيانة والتطهير ال�دوري للمرف�ق. وي�ولى االعتب�ار 

  الواجب الختالف خصائص النفايات المتولدة في المرفق وتركيبها ومستوى إشعاعها.

  ويشمل التصميم ما يلي:  -٩٦-٦

د والتشطيبات السطحية، عند االقتضاء، للتقليل إلى أدنى حد من مقادير أنسب الموا  (أ)
  النفايات المشعة بالقدر الممكن عملياً وتيسير إزالة التلوث؛
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ق��درات الوص��ول ووس��ا�ل المناول��ة، بم��ا ف��ي �ل��ك متطلب��ات الرف��ع الت��ي ق��د ت���ون   (ب)
  ضرورية؛

، والمعالج����ة النها�ي����ة، المراف����ق الض����رورية للمعالج����ة (أي المعالج����ة التمهيدي����ة  (ج)
والت�يي���ف) وخ���زن النفاي���ات المش���عة المتول���دة أثن���اء التش����يل، واتخ���ا� ترتيب���ات 

  للتصرف في النفايات المشعة التي ستتولَّد أثناء إخراج المرفق من الخدمة. 

ض�مان أن ت��ون هن�اك ُس�بل إلى تصميم المرافق، بالقدر المستطاع عملياً،  ويسعى  -٩٧-٦
النفاي�ات المتوق�ع إنتاجه�ا خ��ل عم�ر المرف�ق. وإ�ا ل�م ت��ن  أن�واع من جميعمحدَّدة للتخلص 

تلك الُسبل موج�ودة ف�ي مرحل�ة تص�ميم المرف�ق، تُتخ�� ترتيب�ات لتيس�ير الخي�ارات المس�تقبلية 
  المتوخاة.

ويراعى في نطاق التصميم العام للمرفق وجود مراف�ق لمعالج�ة النفاي�ات ومراف�ق،   -٩٨-٦
الم�ق�ت. وتُطبَّ�ق المتطلب�ات المفروض�ة عل�ى تولي�د النفاي�ات المش�عة  عند الضرورة، للخ�زن

  ]. ١٤[ GSR Part 5 العددومعالجتها وخزنها حسب ما هو محدَّد في 

دة بو�يف�ة يم��ن التعوي�ل   -٩٩-٦ ن المواد النووية التي تولِّ�د ح�رارة ف�ي مراف�ق م�زوَّ وتُخزَّ
إل�ى ا�حت��واء والت�دريع ال���افيين (ان���ر عليه�ا بالق��در المناس�ب ف��ي إزال�ة الح��رارة با�ض��افة 

  ).٣٩المتطلب رقم 

  : التصميم من أجل التصرف في التصريفات المشعة الهوائية والسائلة٢٥المتطلب رقم 

تو�� ترتيبات للت�كد م�ن أن تص�ريفات الم�واد المش�عة ال�ا�ي�ة والس�ائلة والجس�يمية وم�ا 
للحدود المقررة. وتكف�ل تل�� الترتيب�ات  يرتبط بها من مواد كيميائية خطرة في البيئة تمتثل

البيئ��ة م�خف���ة ����د أد���� ح��د  ف��يأن الجر���ات الت��ي يتع��ر� له��ا الجمه��ور والت���ثيرات 
  معقول يمكن تحقيقه.

م مرافق دورة الوقود النووي للتقليل إلى أدنى حد من أثر الم�واد المش�عة وم�ا   -١٠٠-٦ تُصمَّ
 ويس��توفيالجمه��ور والبي���ة.  ف��يالعادي��ة يص��احبها م��ن دواف��ق س��امة منبعث��ة م��ن العملي��ات 

 الع��ددالتص��رف ف��ي ال��دوافق المش��عة، بم��ا ف��ي �ل��ك التص��ريفات، المتطلب��ات المح��ددة ف��ي 
GSR Part 3 ]٢ [والعدد GSR Part 5 ]ويراعي المصمم �امل الموقع عند تطبي�ق تل�ك ١٤ ،[

  المتطلبات، مع مراعاة مبدأ التحسين األمثل للوقاية واألمان.

يراع��ى ت��وفير نُ���م لمعالج��ة ال��دوافق المش��عة ال�ازي��ة والس��ا�لة �بق��اء أحجامه��ا و  -١٠١-٦
وتر���زات نش��اطها والمق��دار ا�جم��الي للنش��اط ا�ش��عاعي عن��د أدن��ى ح��د معق��ول وأق��ل م��ن 
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الح��دود المق��ررة للتص��ريفات. وت�خ��ذ تل��ك الترتيب��ات ف��ي الحس��بان الم��واد الكيميائي��ة الخط��رة 
  و التي يمكن أن تكون موجودة. والمواد الجسيمية الموجودة أ

ويراعي تقييم األمان وتقي�يم األث�ر البيئ�ي ف�ي وث�ائق الت�رخيص الحاج�ة إل�ى رص�د   -١٠٢-٦
الدوافق الت�ي يمك�ن أن تك�ون ملوث�ة وجمعه�ا ومعالجته�ا عل�ى النح�و المالئ�م (م�ثالً باس�تخدام 

تص�ميمية تكف�ل ع�دم  تمف�ردا وتُ�وفَّرالتبادل األيوني أو الترش�ي�� قب�ل تص�ريفها ف�ي البيئ�ة. 
  خروج التصريفات عن الحدود المقررة قبل إطالقها في البيئة. 

ويستوفي التصميم (وفقاً للمعايير الدولي�ة المقبول�ة� اختب�ار كف�اءة المراح�ل النهائي�ة   -١٠٣-٦
من وسائل إزالة الم�واد الخط�رة والمش�عة (باس�تخدام المرش�حات أو المغاس�ل أو األح�وا�� 

  كفاءة اإلزالة التي روعيت في التصميم.مع ك ذل تطابقلضمان 

د تقي��يم األم��ان الحاج��ة إل��ى قياس��ات �ني��ة للت�ك��د م��ن  -١٠٤-٦ نُظ��م التنظي��� تعم��ل  أنَّ  ويُح��ّدِ
بفعالي���ة، ولض���مان قي���ا� التص���ريفات باس���تمرار. وتوض���ع ف���ي التص���ميم ترتيب���ات لرص���د 

  التصريفات المشعة الهوائية والسائلة في البيئة. 

 وت�تيش���ا: التص��ميم للص��يانة واختب��ار الم���ردا� �ا� ا�همي��ة ل�م��ان ٢٦ المتطل��ب رق��م
 ً   دوريا

���ر ص���يانة ق���درت�ا الوظي�ي���ة  م الم����ردا� �ا� ا�همي���ة ل�م���ان ب�ي���� تيّسِ  وت�تيش����اتُص���مَّ
  واختبارها طيلة عمر المرفق.

يش��مل تص��ميم المف��ردات ذات األهمي��ة ل�م��ان ونس��قها ترتيب��ات م��ن أج��ل التحس��ين   -١٠٥-٦
إج�راءات  ‘الص�يانة’ألمثل للوقاية في أنشطة الصيانة والتفتي� وا�ختبار. ويشمل مص�طل� ا

  وقائية وإجراءات تصحيحية على السواء.

  :٢٩ويولى اهتمام خاص لتصميم صيانة المعدات  -١٠٦-٦

  ب في المناطق القوية اإلشعاع، مثل الخاليا الساخنة؛كَّ رتُ التي  
 ر تشغيلية طويلة وفقاً لتصميمها.ستخدم في مرافق ذات أعماتُ التي س  

 : هندسة العوامل البشرية٢٧المتطلب رقم 

  تراعى طوال عملية التصميم العوامل البشرية والتنظيمية والصلة بين اإلنسان واآللة.
 

 .٤٤و ٣٠انظر أيضاً المتطلبين  ٢٩



٥٥ 

تولي عملية التصميم االعتبار الواجب لنسق المرافق والمعدات، ولإلج�راءات، بم�ا   -١٠٧-٦
لين والمرفق في كل حاالته. فيها إجراءات الصيانة والتف   تيش، وتيسير التفاعل بين المشغِّ

وتُطبَّ��ق العوام��ل البش��رية ومب��ادئ الهندس��ة الت��ي تراع��ي بيئ��ة العم��ل ف��ي تص��ميم   -١٠٨-٦
مع��دات المناول��ة ع��ن بُع��د، ووح��دات القي��ا�، وغ��ر� ولوح��ات ال��تحكم، م��ع إي��الء المراع��اة 

م ش�امل لع�بء العم�ل، والنس�ق، واالتص�االت، �لمام المشغلين بالحال�ة (م�ثالً م�ن خ�الل تقي�ي
دة بشاش��ات ع��ر� واض��حة  وأدوات دع��م المش��غلين). ويراع��� ت��وفير لوح��ات تحك��م م��زوَّ

  وإشارات مسموعة فيما يتعلق بالبارامترات ذات األهمية لألمان. 

ويقل��ل التص��ميم إل��� أدن��� ح��د الطلب��ات عل��� المش��غلين ف��ي التش��غيل الع��اد�، وف��ي   -١٠٩-٦
ح�واد�، ع�ن طري�ق مراع�اة  وق�وع لتشغيلية المنت�رة، وفي ال�رو� المفضية إل��الوقائع ا

  توفير ما يلي؛

  التشغيل اآللي لإلجراءات المالئمة لتعزيز نجاح العملية؛  (أ)
  مؤشرات واضحة عندما تقع تغييرات ملموسة في حالة العملية؛   (ب)
م��ن أجه��زة ال��تحكم لمن��ع األقف��ال المالئم��ة، والمف��اتي�، وكلم��ات الس��ر، وغي��ر ذل��ك   (ج)

  وقوع أخطاء. 

ويحصل األفراد الذين يجرون تحل�يالت للعوام�ل البش�رية والتن�يمي�ة عل�� ت�دريب   -١١٠-٦
وتأهيل مالئمين. ويشارك العاملون المختصون بالتش�غيل ال�ذين حص�لوا عل�� خب�رة تش�غيلية 

ميم من أجل ض�مان في مرافق مماثلة، مشاركة نشطة، بالقدر الممكن عملياً، في عملية التص
  إيالء االعتبار لتشغيل المرفق في المستقبل (في كل حاالت المرفق) وصيانة المعدات.

  : التحكم في نقل المواد المشعة والمواد الخطرة األخرى٢٨المتطلب رقم 

يرا���� ف��ي تحلي��ل األم��ا� نق��ل الم��واد المش��عة والم��واد الخط��رة األخ��رى� وتُح��دَّد ال���وابط 
ل����ما� النق���ل الم����مو� للم���واد المش���عة والم���واد  م����ردا�ر الت����ميم ال����رورية. وي���وفِّ 

  الكيميائية المرتبطة بها.

يُعالج التحكم في عمليات نقل الم�واد المش�عة والم�واد االنش�طارية والم�واد الخط�رة   -١١١-٦
د المش�غلون بدق�ة  ٣٠األخرى بين المناطق والمباني في تحليل األمان. وتتخذ ترتيبات كي يُحّدِ

هة النهائية للمواد، وكش�� الم�واد الت�ي يس�اء توجيهه�ا، ورف�� الم�واد ال�واردة الت�ي ال الوج
الت�ي يُحتم�ل أن عل�� الط�ر�  لف�ر� ض�وابطمع�ايير القب�ول. وت�ول� عناي�ة خاص�ة  تستوفي

 
بما في ذلك القيام بإضافة مهدئ بصورة عرضية أو مزج مواد كيميائية غير متوافقة أو خطرة أو  ٣٠

  د.متفاعلة أو مواد مشعة عن غير قص



٥٦ 

نق��ل الم��واد م��ن داخ��ل عل��ى البيئ��ة، وانطالقه��ا ف��ي مس��ارات ال��دوافق أو  ت�خ��ذها الم��واد نح��و
ى من��اطق يك��ون فيه��ا االحت��وا� أو الت��دري� بمس��تويات أق��ل. ويمك��ن االحت��وا� أو الت��دري� �ل��

�مان المواد المشعة باستخدام المواد الكيميائية الت�ي يمك�ن أالّ تك�ون خط�رة ف�ي ح�د ب المساس
  ذاتها.

 انش��طاريةتوض��� بطاق��ات توس��يم واض��حة عل��ى الط��رود المحتوي��ة عل��ى م��واد و  -١١٢-٦
عى توفير األجه�ة والضوابط المالئم�ة، والع��ل خاضعة لضوابط التحكم في الحرجية. ويرا

  وأخذ العينات، وفقاً لنهج متدرج. 

  الترتيبات المتخذة طوال العمر التشغيلي لمرفق دورة الوقود النووي

  : ترتيبات التصميم المتعلقة بالتشييد ٢٩المتطلب رقم 

م المف��ردات ذات األهمي��ة ألم��ان مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي بحي��� ي عها يص��نتم���ن تُص��مَّ
وتش��ييدها وتجميعه��ا وتر�يبه��ا وإنش��ا�ها وفق��اً لعملي��ات مق��ررة ت�ف��ل تحقي��ق مواص��فات 

  التصميم والمستوى المطلوب من األمان.

يولى االعتبار الواجب للخبرة ذات الصلة المكتسبة في تشييد مرافق أخ�رى مما�ل�ة   -١١٣-٦
مارس�ات فض�لى م�ن الص�ناعات وما يرتبط بها من هياكل ونُظم ومكون�ات. وحي�م�ا ي�خ�ذ بم

  األخرى ذات الصلة، يراعى أن تكون تلك الممارسات مالئمة للتطبيق النووي المحدَّد. 

  : اعتماد صالحية المفردات ذات األهمية لألمان٣٠المتطلب رقم 

اعتماد الصالحية به�دف التحق�ق م�ن أن المف�ردات ذات األهمي�ة لألم�ان ق�ادرة  ذ برنامجفَّ يُن
ئفها المقصودة عند ال�رورة، وفي الظروف البيئي�ة الس�ائدة، ط�وال عمره�ا على أداء وظا

  ظروف أثناء الصيانة واالختبار.لالتصميمي، مع إيالء المراعاة الواجبة ل

تشمل الظروف البيئية وظروف الخدمة الت�ي تراع�ى ف�ي برن�امج اعتم�اد ص�الحية   -١١٤-٦
الن��ووي االختالف��ات ف��ي الظ��روف  الم���ردات ذات األهمي��ة ل�م��ان ف��ي مرف��ق دورة الوق��ود

  وفي الظروف المحدَّدة لتمديد التصميم.  ٣١البيئية المحيطة المتوقعة في أساس التصميم

  

 
  .٢٦انظر أيضاً المتطلب رقم  ٣١



٥٧ 

مراع�اة ت��ثيرات  ٣٢يشمل برنام� اعتماد ص�حية المفردات ذات األهمي�ة لألم�انو  -١١٥-٦
حرارة) عل�ى م�د� التقادم الناجمة عن عوامل بيئية (مثل التشعيع، أو الرطوبة، أو درجات ال

فت���رة الخدم���ة المتوقع���ة للمف���ردات ذات األهمي���ة لألم���ان. وعن���دما تتع���رض المف���ردات ذات 
األهمية لألمان ألحداث خارجية طبيعية ويكون مطلوباً أن ت�د� وظيف�ة م�ن وظ�ائ� األم�ان 

ر برنام� اعتم�اد الص��حية، بالق�در الممك�ن عملي�اً، الظ�رو� وأأثناء ذلك الحدث   بعده، يُكّرِ
التي يفرضها الحدث على المفردات ذات األهمية لألمان، إما عن طريق االختبار أو التحليل 

  أو عن طريق توليفة من االثنين معاً. 

  : ترتيبات التصميم من أجل اإلدخال في الخدمة٣١المتطلب رقم 

لتيسير عملية �دخ�ال مرف�� دورة الوق�ود  مفرداتيشمل التصميم ما تقتضيه الضرورة من 
  نووي في الخدمةال

اإلدخال في الخدمة، ف�ي س�يا� مراف�ق دورة الوق�ود الن�وو�، ه�و العملي�ة الت�ي ي�تم   -١١٦-٦
بواسطتها جعل النُظم والمكونات، بعد تش�ييدها، ص�الحة للتش��يل، والتحق�ق م�ن أنه�ا مطابق�ة 

م جمي��ع المف��ردات ذات األهمي�� ة للتص��ميم، وأنه��ا اس��توفت مع��ايير األداء المطلوب��ة. وتُص��مَّ
لألمان وتُرتب بحيث يمكن التفتي� عل�ى وظائفه�ا الخاص�ة باألم�ان، واختباره�ا، وص�يانتها، 
كلم��ا ل���م األم��ر، بص��ورة وافي��ة وفق��اً لتص��نيفها م��ن حي��ث األم��ان. وت�ه��ل المف��ردات ذات 
األهمية لألمان، حيثما أمكن، قبل مرحلة اإلدخال في الخدمة. وإذا لم يكن م�ن الممك�ن عملي�اً 

ني��ة اختب��ار مك��ون م��ا عل��ى نح��و واٍ�، تراع��ى ف��ي تحلي��ل األم��ان إمكاني��ة وج��ود ت��وفير إمكا
  . )٨انظر القسم (أعطال غير مكتشفة في تلك المعدات. 

  : االعتبارات التصميمية إلدارة التقادم٣٢المتطلب رقم 

تُعتمد في مرحلة التصميم هوام� أمان من أجل االحتي�اط لخ�وا� المف�ردات �ات ا�همي�ة 
  للسماح بتأثيرات عمليات تقادم المواد وتدهورها. لألمان، 

يراعى ف�ي تص�ميم المف�ردات ذات األهمي�ة لألم�ان وف�ي نس�قها، بم�ا ف�ي ذل�ك نُظ�م   -١١٧-٦
االحت��واء وماّص��ات النيترون��ات، ت��دهور الم��واد بس��بب التق��ادم، وإمكاني��ة ح��دوث عط��ل قب��ل 

ان، يراع�ى ت�وفير مكون�ات إح��ل األوان. وفي الحاالت التي توفِّر فيها المكون�ات وظيف�ة أم�
  بجودة مماثلة.

  
 

بما في ذلك المف�ردات األساس�ية للحف�اظ عل�ى أم�ان الحرجي�ة والمف�ردات المس�تخدمة لرف�ع الوق�ود  ٣٢
  المستهلك وعناصر المولِّد في األحواض.



٥٨ 

فر فيه�ا ت�اص�يل بش�أن خص�ائص الم�واد الت�ي يمك�ن أن افي الح�ا�ت الت�ي � تت�وو  -١١٨-٦
ر التصميم نظام�اً للرص�د م�ن أج�ل التقلي�ل إل�ى  تتغيَّر خواصها الميكانيكية أثناء الخدمة، يُطّوِ

وكيمي�اء س�س�ل المعالج�ات، والتح�ات،  ت�أثيرات التق�ادم الناجمة ع�ن أدنى حد من المخاطر 
  ).٦٠و ٢٦(انظر المتطلبين  في الموادوالتآكل، والتشعيع 

  : ترتيبات التصميم من أجل اإلخراج من الخدمة٣٣المتطلب رقم 

يولى االعتبار في تصميم مرفق دورة الوقود النووي لتيسير �خراج� من الخدمة في نهاي�ة 
لجمه�ور، الناش�� ع�ن اإلخ�راج م�ن الخدم�ة، عن�د أدن�ى المطاف، إلبقاء تعرض العاملين وا

حد معقول، ولضمان وقاية النا� وحماي�ة البيئ�ة، وك��ل� للتقلي�ل �ل�ى أدن�ى ح�د م�ن مق�دار 
  النفايات المشعة المتولِّدة أثناء اإلخراج من الخدمة. 

  التصميم ما يلي: يإلى جانب ضمان التشغيل المأمون للمرفق، يراع  -١١٩-٦

إلى أدنى حد من عدد المناطق الملوثة وحجمها، لتيسير التنظيف في مرحلة  التقليل  (أ)
  اإلخراج من الخدمة؛

اختي��ار م��واد ا�حت��واء الت��ي تق��اوم جمي��ع الم��واد الكيميائي��ة المس��تخدمة والت��ي ل��ديها   (ب)
  قدرة كافية على مقاومة البلي، لتيسير إزالة تلوثها في نهاية عمرها التشغيلي؛ 

  مات المواد الكيميائية أو المواد المشعة غير المرغوب فيها؛ تجنب تراك  (ج)
  السماح بإزالة التلوث عن بُعد، حسب ما تقتضيه الضرورة؛  (د)

��دة ف��ي مرحل��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة،   (هـ) النظ��ر ف��ي إمكاني��ة معالج��ة الن�اي��ات المتولِّ
  وخزنها، ونقلها، والتخلص منها؛

  ات الصلة بالتصميم؛اتخاذ ترتيبات إلدارة المعرفة ذ  (و)
ض��مان س��هولة الوص��ول إل��ى مكون��ات ال��نُظم الرئيس��ية ونق��اط التل��وث المحتمل��ة، �   (ز)

  سيما في هيكل المرفق، لتيسير اإلخراج من الخدمة.

  الوقاية من اإلشعاعات

  : التصميم من أجل الوقاية من التعرض اإلشعاعي الداخلي٣٤المتطلب رقم 

ال يمكن الس�يطرة والجمهور والبيئة من انبعاثات مواد مشعة يكفل التصميم وقاية العاملين 
ف��ي جمي��� ح��االت المرف��ق. ويراع��ى �بق��اء االنبعاث��ات عن��د أدن��ى ح��د معق��ول وض��من  عليه��ا

الحدود المق�ررة ف�ي التش��يل الع�ادي وض�من الح�دود المقبول�ة ف�ي ال��روف المفض�ية �ل�ى 
  وقوع حوادث.



٥٩ 

نى حد ممكن من التعرض الداخلي أثن�اء التش�غيل يراعى في التصميم التقليل إلى أد  -١٢٠-٦
 المف�رداتتش�مل ، وفقاً لنهج متدرجالعادي، ويكون التعرض الداخلي عند أدنى حد معقول. و

عل�ى  التصميمية للتحكم ف�ي التع�رض ال�داخلي والح�د من�� وس�ا�ل لالحت�واء وكش�� التس�رب
  النحو التالي:

 لمشعة والنفاي�ات المش�عة والتل�وث ف�ي تُتخذ ترتيبات لمنع انطالق أو تشتت المواد ا
 المرفق دون داعٍ. 

  يُص�مم نس��ق المرف�ق بحي��ث يض�من ال��تحكم الك�افي ف��ي دخ�ول الع��املين المختص��ين
  بالتشغيل إلى مناطق التلوث المحتمل. 

  ُركَّب وسا�ل لرصد التلوث العالق ف�ي اله�واء ونُظ�م مال�م�ة ل�ن�ذار ب��. ويراع�ى ت
لرصد الهواء في أماكن العمل التي توجد فيها كميات  توفير نُظم متنقلة أو شخصية

  كبيرة من مواد مشعة. 

وتصنَّ� المناطق التي يشغلها عاملون وفق�اً للمس�تويات المتو�ع�ة للتل�وث الس�طحي   -١٢١-٦
 ٢٤والتلوث العالق في الهواء، وتركَّب معدات للرص�د وفق�اً ل�ذل� التص�ميم �انظ�ر المتطل�ب 

�. وتراع�ى ف�ي التص�ميم الحاج�ة إل�ى ترتيب�ات مال�م�ة للعملي�ات ]٢[ GSR Part 3 الع�ددف�ي 
المحددة في المناطق الملوثة. ويراع�ى ت�وفير مع�دات ثابت�ة ومتنقل�ة لكش�� التل�وث الس�طحي 
العالق بالناس والمعدات والمنتجات و�ير�ا من ا�جسام، بما يكفل التحقق من فعالية احت�واء 

 المواد المشعة. 

  العاملين المختصين بالتشغيل والمعدات.عن تلوث المرافق إلزالة  يراعى توفيرو  -١٢٢-٦

  : وسائل االحتواء٣٥المتطلب رقم 

يشمل التصميم وسائل لالحتواء المتحرك والثابت للمواد المشعة والمواد الخطرة المرتبطة 
ب�ا� حسب ما ي�ت�ي� تحلي�ل ا�م�ا�. ويُ���� �ش�� التس�رب� حس�ب االقت��اء� لل�تح�م ��� 

  . التلوث

يتناسب طابع حواجز ا�حتواء وع�دد�ا وأداء تص�ميمها، وك�ذل� ا�داء التص�ميمي   -١٢٣-٦
لنُظم التهوية، مع درجة ا�خطار المحتملة، مع إيالء عناية خاص�ة �حتم�ال تش�تت مبتعث�ات 

راعى إبقا���ا يُ ألفا. وتكون مستويات التلوث العالق بالهواء منخفضة عند أدنى حد معقول، و
  .المأذون بهاد ضمن الحدو



٦٠ 

ويك��ون االحت��واء ���و األس��لوب الرئيس��ي لالحتج��از بغ��رض من��ع انتش��ار التل��وث.   -١٢٤-٦
ويراع��ى ت��وفير ع��دد مالئ��م م��ن الح��واجز المادي��ة الثابت��ة التكميلي��ة ونُظ��م االحت��واء المتح��رك 

  حسب ما يقرره تحليل األمان:

المش��عة والع��املين أو يت��ألف نظ��ام االحت��واء الثاب��ت م��ن ح��واجز مادي��ة ب��ين الم��واد   (أ)
البيئة. ويُحدَّد عدد الحواجز المادية تبعاً لكل حالة على حدة حسب ما يق�رره تحلي�ل 

  األمان. 
يستخدم نظام االحتواء المتحرك �يجاد تدفق �وائي في اتجاه المن�اطق الت�ي ترتف�ع   (ب)

م نظ�ام االحت�واء الم٣٣فيها مستويات التلوث للمعالجة قبل التصريف تح�رك . ويُصمَّ
بما يكفل الحفاظ على فعاليت�� بالق�در ال��ي يمك�ن تحقيق�� ف�ي حال�ة فق�دان االحتج�از 

  الثابت. 

ويمكن أن ي�دي ابتال� كمية صغيرة من بعض الم�واد المش�عة إل�ى تع�رض كبي�ر.   -١٢٥-٦
التي يتم فيها التعامل مع تلك المواد في شكل متنقل (مث�ل مراف�ق ص�نع الجديدة وفي المرافق 

� أو مراف��ق إع��ادة المعالج��ة)، يراع��ى ت��وفير م��ا ال يق��ل ع��ن ح��اجزين ث��ابتين وق��ود م��وك
الحتواء المواد المشعة داخ�ل الح�اجز الثاب�ت األول أثن�اء العملي�ات العادي�ة. ويُص�مم الح�اجز 

تكفل مراقبة التلوث العالق في الهواء للتقليل إلى أدنى حد من تعرض  بمفرداتالثابت الثاني 
في الحاالت التشغيلية طيلة العمر التش�غيلي للمرف�ق، وللح�د م�ن التل�وث  العاملين لإلشعاعات

  داخل المرفق بالقدر الممكن عملياً. 

م نُظ��م االحت��واء المتح��رك ف��ي مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي بحي��ث تك��ون   -١٢٦-٦ وتُص��مَّ
 ر أنمن المحتمل إل�ى ح�د كبي� التي اتضح بأنَّ دة بنظام تهوية بحجم مناسب في المناطق ومزَّ 

  في جميع حاالت المرفق.  محمولة جواً مواد خطرة  تتركَّز فيها

ويراعى في تصميم نُظم االحتواء المتحرك معايير أداء التهوية واالحت�واء الثاب�ت،   -١٢٧-٦
بم��ا ف��ي �ل��ك اخ��تالف الض��غط ب��ين المن��اطق، وأن��وا� المرش��حات المس��تخدمة، والف��ار� ف��ي 

  مالئمة للحاالت التشغيلية. الضغط عبر المرشحات، وسرعة التدفق ال

وت�خ��� ف��ي االعتب��ار فعالي��ة المرش��حات ومقاومته��ا للم��واد الكيميائي��ة، والرطوب��ة،   -١٢٨-٦
ودرجات الحرارة المرتفعة لغازات العوادم، وظ�روف الحرائ�ق. وي�خ�� ف�ي االعتب�ار أيض�اً 

ر تصميم نظام التهوية رصد األداء واختباره.   تراكم المواد. وييّسِ
 

في بعض النُظم أو أجزاء النُظم، يمكن تحديد اتجاه تدفق الهواء أو عدم وجود أي تدفق للهواء من  ٣٣
مل أخرى، مثل الحاجة إلى منع دخول األوكسجين أو الحاجة إلى أوعية مضغوطة أو نُظم خالل عوا

مضغوطة موضعياً. وفي الحاالت التي تعال� فيها مواد قابلة لالشتعال، يمكن استخدام �ازات خامل�ة 
  بدالً من الهواء لتوفير التدفقات المطلوبة. 
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  قاية من التعرض اإلشعاعي الخارجي: التصميم للو٣٦رقم المتطلب 

تُتخذ ترتيبات لضمان إبقا� الجرعات التي يتعرض لها الع�املون والجمه�ور منخ�ض�ة عن�د 
  أدنى حد معقول، مع مراعاة قيود الجرعات ذات الصلة، وإبقائها دون حدود الجرعات.

ك��ل أنح��اء المرف��ق، ويراع��ى إبق��اء تُح��دَّد تحدي��داً ش��امالً المص��ادر اإلش��عاعية ف��ي   -١٢٩-٦
والمخ��اطر اإلش��عاعية المرتبط��ة به��ا عن��د أدن��ى ح��د معق��ول م��ن ح��االت التع��رض للجرع��ات 

  ].٢[ GSR Part 3 العددخالل التطبيق المتدرج لمتطلبات الوقاية المحددة في 

ويراع��ى ف��ي التص��ميم تحقي��ق المس��توى األم���ل ل�ش��غال البش��ري، ونس��ق توزي��ع   -١٣٠-٦
والم��واد المش��عة، ومع��دات الت��دريع، لض��مان إبق��اء ح��االت التع��رض ل�ش��عاعات المع��دات 

منخفض��ة عن��د أدن��ى ح��د معق��ول وع��دم خروجه��ا ع��ن الح��دود المق��ررة، ف��ي جمي��ع األح��وال 
التشغيلية. وتراعى أيضاً الفائدة التي تعود على األم�ان م�ن اس�تخدام التش�غيل ا�ل�ي ومع�دات 

  ٣٤.المؤتمتةمالئم لتوزيع الوظائف بين البشر والنُظم  المناولة عن بُعد، مع إجراء تقييم

العادي��ة  ح��االت التع��رضإي��الء االعتب��ار لحج��م م��ع ويُص��نِّف المص��مم المن��اطق   -١٣١-٦
وحجمه���ا، وطبيع���ة وم���دى الوقاي���ة  ح���دو� ح���االت تع���رض ممكن���ة تالمتوقع���ة، واحتم���اال

ل�ى المن�اطق الت�ي يمك�ن أن المطلوبة وإجراءات األمان. ويقيَّد في التص�ميم دخ�ول الع�املين إ
تس��بب فيه��ا مس��تويات اإلش��عاعات ح��االت تع��رض تنش��� عنه��ا جرع��ات عالي��ة، ويراع��ى أن 

  ]. ٢يكون مستوى التحكم متناسباً مع المخاطر [

ويراعى توفير وسائل رصد مستويات اإلش�عاعات لك�ي يتس�نى كش�ف أي ظ�روف   -١٣٢-٦
  غير عادية في الوقت المناسب وإجالء العاملين. 

الجرعات التي يتع�رض له�ا الع�املون أ�ن�اء  إبقاءويراعى في نسق المرفق إمكانية   -١٣٣-٦
التشغيل العادي منخفضة إلى أدنى حد معقول، وإيالء االعتبار الواج�ب لض�رورة ت�وفير أي�ة 
مع��دات خاص��ة لتلبي��ة ه��ذ� المتطلب��ات. وتوض��ع المع��دات الخاض��عة للص��يانة المتك��ررة أو 

عملي�اً، ف�ي من�اطق ي�نخفض فيه�ا مع�دل الجرع�ات للح�د م�ن  الممك�نر التشغيل اليدوي، بالقد
  . لها تعرض العاملين

تصميمية مالئمة لمن�ع مس�ارات الت��لق اإلش�عاعي المباش�ر  مفرداتويراعى توفير   -١٣٤-٦
  من خالل فتحات التدريع وحولها. 

 
يمك�ن  المؤتمت على س�بيل الم��الزيادة التشغيل فالهدف من ذلك هو تحقيق أكبر قدر من الوقاية؛  ٣٤

أن تزيد من تعرض موظفي الصيانة وتقلل في الوقت نفس�ه م�ن تع�رض المش�غلين. ويمك�ن أن ي�زداد 
  . المؤتمت ال يُعتدُّ بهالتشغيل كان التعرض اإلجمالي، وبخاصة إذا 
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  : نُظم رصد اإلشعاعات٣٧المتطلب رقم 

د الن�وو� ل��ما� و��ود رص�د ��اٍ� ل�ش�عاعات ف�ي مع�دات ف�ي مرف�� دور� الوق�وال تُوفَّر
الحاالت التشغيلية والحوادث المحتاط لها في التصميم وح�ب االقت��ا� ف�ي ظ�رو� تمدي�د 

  التصميم. 

  تشمل نُظم رصد اإلشعاعات في المرفق ما يلي:  -١٣٥-٦

مقاييس معدالت جرعات ثابتة لرصد معدالت الجرعات اإلشعاعية الموضعية ف�ي   (أ)
كن التي يدخلها العاملون روتينياً وفي سائر األماكن التي ال يُسمح بدخولها إالّ األما

ل���بع� الفت���رات الزمني���ة المح���ددة ف���ي الح���االت التش���غيلية (مث���ل خ�ي���ا الص���يانة 
  .الروتينية ومواقف القاذفات التي قد تتغيَّر فيها مستويات اإلشعاع)

س��تويات اإلش��عاعية العام��ة ف��ي مق��اييس مع��دالت جرع��ات ثابت��ة ل�ش��ارة إل��ى الم  (ب)
األماكن المناسبة من المرفق أثناء الوقائع التش�غيلية المنتظ�رة، والح�وادث المحت�اط 
لها في التصميم وبالقدر الممكن عملياً في ظ�روف تمدي�د التص�ميم. وت�وفِّر مق�اييس 
معدالت الجرعات الثابتة معلومات كافي�ة ف�ي موق�ع ال�تحكم المناس�ب ب�مكاني�ة قي�ام 

ع��املين المختص��ين بالتش��غيل باتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة وإج��راءات تص��حيحية إذا ال
  .اقتضت الضرورة ذلك

أجه��زة لقي��اس نش��اط الم��واد المش��عة ف��ي الج��و داخ��ل المن��اطق الت��ي يتواج��د فيه��ا   (ج)
الع��املون بص��ورة روتيني��ة، وحي��ث يمك��ن توق��ع وج��ود نش��اط إش��عاعي ع��الق ف��ي 

  .ءات وقائيةالهواء بمستويات تتطلب اتخاذ إجرا
د ف��ي الوق��ت المناس��ب تركي��زات النوي��دات المش��عة   (د) مع��دات ثابت��ة ومختب��رات تُح��ّدِ

الم��خوذة م�ن  ٣٥المختارة في نُظم معالج�ة الموائ�ع، وف�ي العين�ات الغازي�ة والس�ائلة
   .المرفق أو من البيئة في جميع حاالت المرفق

ها إل��ى البيئ��ة وأثن��اء ذل��ك. مع��دات ثابت��ة لرص��د ال��دوافق وال��تحكم فيه��ا قب��ل تص��ريف  (هـ)
وتكون تلك المعدات قادرة على كشف االنبعاثات غير المخطط لها من مواد مش�عة 

  .وما يرتبط بها من مواد كيميائية سامة في البيئة
  .أجهزة لقياس التلوث السطحي  (و)
منشآت ومعدات لقياس الجرعات الت�ي يتلقاه�ا الع�املون والتل�وث ال�ذ� يتعرض�ون   (ز)

  .ياس النفايات واألدوات قبل الخروج من المناطق الخاضعة لرقابة إشعاعيةله، ولق
رص��د اإلش��عاعات، وفق��اً ل��نه� مت��درج وبم��ا يتناس��ب م��ع المخ��اطر المحدق��ة، عن��د   (ح)

البوابات ومنافذ الخروج المحتملة األخرى من المرفق لمراقبة الم�واد المش�عة الت�ي 
  تلوث غير مقصود. تخرج من مبنى المرفق دون تصريح أو نتيجة ل

 
  لة من حاالت المرفق.كل حابالنسبة إلى   العمليات والعينات مختلفةمسارات تكون يمكن أن  ٣٥
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 نظ��م رص��د مناس��بةوتُتخ��ذ ت��دابير لمن��ع انتش��ار التل��و� اإلش��عاعي، بوس��ائل تش��مل   -١٣٦-٦
  ).٣٦و ٣٥(انظر أيضاً المتطلبين 

وباإلض���افة إل���ى الرص���د داخ���ل المرف���ق، تتخ���ذ ترتيب���ات لتقي���يم ح���االت التع���ر�   -١٣٧-٦
البيئ��ة، حس��ب م��ا  ف��ي والب��ارامترات اإلش��عاعية األخ��ر� لتحدي��د األث��ر اإلش��عاعي للمرف��ق

  تقتضي الضرورة.

  : التصميم من أجل أمان الحرجية٣٨المتطلب رقم 

ة ��ي ا�ح�وال التش��يلية والظ�روف المش�ار ي�يكفل التصميم هامشاً كا�ي�اً لحال�ة دون الحرج
  ، أو الظروف التي يشملها أساس التصميم. عادية موثوقةإليها بأنها ظروف غير 

  الوقاية

بحي�� لمرفق التي تكون فيها كميات المواد االنش�طارية منخفض�ة ج�داً في مناطق ا  -١٣٨-٦
ف�ي  أو معايير اإلعفاء المحددة من الهيئة الرقابية أو المتفق عليها مع الهيئ�ة الرقابي�ةتستوفي 

، ال يلزم إج�راء تقي�يم كام�ل تلك المعايير النظيري التركيبفيها  يستوفيالتي مناطق المرفق 
جميع الح�االت األخ�ر�، يراع�ى ض�مان أم�ان الحرجي�ة ع�ن طري�ق  . وفي٣٦ألمان الحرجية

ف�ي التص�ميم. وف�ي ه�ذا الس�يا�،  يكون من المعقول تحقيقه،بأقصى قدر ، تدابير وقائية تُحدَّد
يمكن أن تكون المنطقة الخاضعة للتحكم في الحرجية سلس�لة إث�راء تعاقبي�ة كامل�ة، أو مبن�ى، 

  أو الموقع برمته. 

ليب ض��مان الحرجي��ة ف��ي أي عملي��ة عل��ى س��بيل المث��ال ال الحص��ر أي وتش��مل أس��ا  -١٣٩-٦
  واحد من العناصر التالية أو توليفة منها: 

  التحكم الهندسي الخامل المتعلق بتصميم المعدات؛  (أ)
  التحكم الهندسي الفاعل المتعلق باستخدام أجهزة التحكم في العمليات؛  (ب)
  التي تسمح بالترسب؛الوسائل الكيميائية، مثل منع الظروف   (ج)
  االعتماد على العمليات ذات األمان المتأصل؛  (د)

  الضوابط اإلدارية لضمان االمتثال إلجراءات التشغيل.  (هـ)

 
سيلزم بدالً من ذلك البرهنة على أن المواد نفسها ال يمكن أن تتسبب في تفاعل متسلس�ل ن�ووي أو  ٣٦

أن الكمي��ة القص��و� م��ن النوي��دات االنش��طارية الت��ي ينط��وي عليه��ا ذل��ك أق��ل كثي��راً م��ن الب��ارامترات 
ن الص��ادرة ع��ن الوكال��ة، م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ا SSG-27 الع��ددالحرج��ة ذات الص��لة (ت��رد ف��ي 

Criticality Safety in the Handling of Fissile Material ]إرشادات بشأن مختلف جوانب التحكم ١٦ [
  في الحرجية). 
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  وتُجَرى تقييمات الحرجية وحساباتها على أساس افتراضات متحفظة.   -١٤٠-٦

ب لتحليل األمان، ويراعى الدف  -١٤١-٦ اع ف�ي العم�ق ويُستخدم أسلوب دقيق ومتحفظ ومجرَّ
م��ن أج��ل من��ع وق��وع ح��وادث الحرجي��ة. وتك��ون ض��وابط األم��ان م��ن أج��ل الحرجي��ة مس��تقلة 

العملي�ات أو  ف�يد تقي�يم أي ت�يي�ر ف�ي تص�ميم االفتراض�ات الت�ي ت��ثر اومتنوعة وقوية. ويُع
  األنشطة التي تنطوي على مواد انشطارية من أجل أمان الحرجية. 

تص��ميم، يك��ون مب��دأ التص��اُدف الم��زدوج ه��و ال��نه� ة ع��ن طري��ق الي��ولمن��ع الحرج  -١٤٢-٦
المفض��ل. ولتطبي��ق مب��دأ التص��ادف الم��زدوج، يش��مل تص��ميم عملي��ة م��ا عوام��ل أم��ان كافي��ة 
القتضاء ما ال يقل عن ت�ييرين �ير مرجحين ومستقلين ومتزامنين في ظروف العملي�ة قب�ل 

  أن يكون من الممكن وقوع حادث حرجية. 

جي��ة ع��ن طري��ق إبق��اء واح��د أو أكث��ر م��ن الب��ارامترات التالي��ة ويتحق��ق أم��ان الحر  -١٤٣-٦
للنظام ضمن حدود ما دون الحرجية ف�ي األح�وال التش��يلية وف�ي الظ�روف الت�ي يش�ار إليه�ا 

، أو (ب) ظ�روف محت�اط له�ا ف�ي موثوق�ة�ي�ر عادي�ة وفقاً للوائ� الوطنية ب�نه�ا (أ) ظ�روف 
  بريد): أو فقدان الت التصميم (مثل الحرائق أو الفيضان

  المواد االنشطارية الموجودة في عملية معالجة؛وإثراء كتلة  
 هندسة معدات المعالجة (وضع تقييدات لألبعاد أو الشكل)؛  
 تركيز المواد االنشطارية في المحاليل؛ 
 درجة التهدئة؛ 
 مراقبة العاكسات؛ 
 .وجود ماّصات نيوترونات على النحو المالئم 

حرجي��ة مح��دَّد للتحلي��ل إج��راء مرف��ق م��ا ع��ن طري��ق ويب��رَهن عل��ى أم��ان تص��ميم   -١٤٤-٦
 : أو مجتمعةالعوامل الهامة التالية منفردة  تُراعى فيه

المادة الوسيطة المرجعية االنشطارية: يُحدَّد الشكل المشع والكيميائي األكثر تفاعالً   (أ)
للمادة االنشطارية المعنية ف�ي األح�وال التش��يلية أو الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع 

  .حوادث
اإلثراء: يُستخدم في جميع التقييمات الحد األقصى ل�ثراء الم��ون به في أي ج�زء   (ب)

من أجزاء المرفق ما لم تثب�ت اس�تحالة بل�و� ه��ا المس�توى م�ن اإلث�راء وفق�اً لمب�دأ 
  .التصادف المزدوج

  .الكتلة: يقيَّم أمان الحرجية باستخدام هامش واسع  (ج)
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التحليل نس�ق المرف�ق، وأبع�اد األنابي�ب، واألوعي�ة وس�ائر النسق الهندسي: يتضمن   (د)
وحدات المعالجة. وتُراعى احتماالت حدوث تغييرات في األبعاد (وذلك على سبيل 
المثال بسبب التحات أو التش�و�) أثن�اء األح�وال التش�غيلية والظ�روف المفض�ية إل�ى 

  .وقوع حوادث
تحلي�ل، عن�د االقتض�اء، مجموع�ة م�ن تركيز المواد وكثافتها وشكلها: تراع�ى ف�ي ال  (هـ)

تركيزات المواد االنشطارية للمحاليل، من أجل تحديد الظروف األكثر تفاعالً الت�ي 
أسوأ حالة ى يمكن أن تحدث. وما لم يكن بالمستطاع ضمان تجانس المحلول، تراع

  .من حاالت تركز المادة االنشطارية بأجزاء المرفق الخاصة بالمعالجة والخزن
درجات التهدئ�ة لتحدي�د الظ�روف األكث�ر تفاعلي�ة  نطاقهدئة: يراعى في التحليل الت  (و)

  .التي يمكن أن تحدث
  .االنعكاس: يوضع افتراض متحفظ لالنعكاس  (ز)
التفاعل النيوتروني: يولى االعتبار للتفاعل النيوتروني ب�ين جمي�ع وح�دات المرف�ق   (ح)

ح��دة متنقل��ة ق��د تقت��رب م��ن الت��ي ق��د تك��ون مش��مولة بالتفاع��ل، بم��ا ف��ي ذل��ك أي و
  .مجموعة الوحدات المعنية

ماصات النيوترونات: عندما ت�خذ في االعتبار في تحليل األمان، وفي حال وج�ود   (ط)
خطر ينذر بتحللها، أو إذا كان يمك�ن أن تتكس�ر أو تتفك�ك، تراع�ى إمكاني�ة التحق�ق 

  .من وجود ماصات نيوترونات وسالمتها أثناء إجراء التفتيش الدوري
تراع���ى ف���ي جمي���ع حس���ابات الحرجي���ة أوج���� ع���دم الت���يقن ال���ذي يش���وب جمي���ع   (ي)

البارامترات (مثل الكتلة، والكثافة، والنسق الهندسي، ومجموع�ات بيان�ات المق�اطع 
  النووية المستعرضة). 

ويراعى التحقق من الشفرات الحاسوبية المستخدمة �ثبات أمان الحرجي�ة والتثب�ت   -١٤٥-٦
  ]). ١٣) [Rev. 1المنقحة  الصيغة( GSR Part 4 العدد من صحتها (انظر

  ويراعى في إثبات أمان الحرجية ما يلي:  -١٤٦-٦

احتمال س�وء التوجي��، والت�راكم، وطف�� الم�واد االنش�طارية وانس�كابها (مث�ل س�وء   (أ)
النقل بسبب خطأ بشري)، أو احتم�ال نق�ل الم�واد االنش�طارية (م�ن أجه�زة التبخي�ر 

  .)الً مث
تمال تبخر المواد المتسربة مما يفضي إلى زيادة في التركيزات، ال س�يما عن�دما اح  (ب)

  .تكون هناك احتماالت لحدوث تبخر قبل اكتشاف التسرب
تع���الَ� مس���ألة اختي���ار وس���ائل إطف���اء الحري���ق (مث���ل الم���اء أو المس���احيق) وأم���ان   (ج)

  .استخدامها
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ض�ة للتذب�ذب، مث�ل التس�ربات تأثيرات الت�كل والتح�ات واالهت�زاز ف�ي ال�نُظم الم  (د) عرَّ
والتغيُّ��رات ف��ي النس��ق الهندس��ي. وعن��دما تك��ون وس��يلة ال��تحكم ف��ي حرجي��ة س��ائل 
انش��طاري ه��ي النس��ق الهندس��ي، يُحسَّ��ب لفق��دان االحت��واء، وذل��ك م��ثالً باس��تخدام 

  .صواني التنقيط المأمونة أو رصد مستويات السائل
األخط�ار الداخلي�ة والخارجي�ة  ةخارجي�أو  ةداخلي�فيضان تراعى احتماالت حدوث   (هـ)

  .التي يمكن أن تقّوِض تدابير منع الحرجية
تُع��ال� إمكاني��ة اس��تخدام الس��موم النيوتروني��ة، مث��ل الج��ادولينيوم أو الب��ورون، ف��ي   (و)

التش��غيل الع��ادي (م��ثالً لزي��ادة الكتل��ة المأمون��ة م��ن الم��واد االنش��طارية ف��ي وع��اء 
لتش���غيل الع���ادي (مث���ل ح���االت تخفي���ف الس���موم ع���ن ا االنح���رافاإلذاب���ة)، أثن���اء 

النيوتروني��ة القابل��ة لل��ذوبان إل��ى أق��ل م��ن ح��د مع��يَّن م��ن التركي��ز) وف��ي الظ��روف 
  .المفضية إلى وقوع حوادث

  األشكال العابرة للمادة االنشطارية أثناء عمليات النقل.  (ز)

  ويولى اعتبار خاص لما يلي:  -١٤٧-٦

 قل الم�واد االنش�طارية ب�ين األم�اكن المختلف�ة، وذل�ك بين النُظم أثناء ن أوجه الترابط
  مثالً بين مختلف العمليات، أو أوعية المعالجة، أو المرافق الفرعية أو الغرف؛ 

  الحاالت التي يحدث فيها تغيير ف�ي حال�ة الم�ادة االنش�طارية أو ف�ي أس�لوب ال�تحكم
ائي��ة والكيميائي��ة، ف��ي الحرجي��ة، مث��ل التغيي��رات الت��ي تط��رأ عل��ى األش��كال الفيزي

  والتركيز؛ 
  نقل المادة االنشطارية من معدات ذات نسق هندسي م�أمون إل�ى مع�دات ذات نس�ق

 معايير القبول. يستوفيهندسي ال 

ر اس�تخدامه عل�ى النح�و   -١٤٨-٦ وإذا كان تصميم المرفق يراعي رصيد حرق الوق�ود، يُب�رَّ
 المالئم في تقييم أمان الحرجية.

  التخفيف

تم��دت ال��دول نُهج��اً مختلف��ة ف��ي ت��دابير تخفي��ف ح��وادث الحرجي��ة وف��ي تقييم��ات اع  -١٤٩-٦
  عواقبها. وتقيَّم الحاجة إلى اتخاذ التدابير التالية ومدى مالءمة تلك التدابير:

  تركيب نظام لكشف الحرجية واإلنذار بها من أجل بدء اإلجالء الفوري؛  (أ)
  مالئمة ووضع عالمات عليها؛ تحديد طرق اإلجالء ومناطق إعادة التجمع ال  (ب)
  توفير معدات الطوارئ المالئمة؛   (ج)
  ). ١٥٠-٦اتخاذ تدابير محددة لوقاية الجمهور (انظر الفقرة   (د)
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 GSR Part 7 العددتقيَّم، عند تصميم مرفق جديد، فعالية اإلجراءات الوقائية (انظر   -١٥٠-٦
اء وق�و� ح�ادث حرجي�ة. �) لوقاية الجمه�ور م�ن العواق�ب الت�ي تح�دث خ�ارج الم٦[ وق�ع ج�رَّ

ر أن اإلج��راءات الوقائي��ة ال يمك��ن أن تك��ون فعّال��ة بس��بب الط��ابع الفج��ائي لح��ادث  وإذا تق��رَّ
كافية (البُعد، والتدريع، واالحت�واء) لكفال�ة ع�دم تج�اوز وقائية الحرجية، يراعى اتخاذ تدابير 

ح��ددة ل�ج��الء المؤق��ت العواق��ب الت��ي تق��ع خ��ارج الموق��ع ج��راء ح��ادث حرجي��ة المع��ايير الم
  للجمهور.

، تُس�توفى ١٥٠-٦إل�ى  ١٣٨-٦وباإلضافة إلى المتطلّبات المحدَّدة في الفقرات م�ن   -١٥١-٦
  المتطلبات المحدَّدة التالية الخاصة بالمرفق:

  مساحيق خليط أكسيد اليورانيوم وأكسيد البلوتونيوم

ري�ق إبق�اء واح�ٍد أو يراعى تحقي�ق أم�ان تص�ميم مرف�ق ُص�نع وق�ود م�وكس ع�ن ط  -١٥٢-٦
أكثر من البارامترات التالية للنظام ضمن حدود ما دون الحرجية في ا�حوال التش�يلية وف�ي 

  الحوادث المحتاط لها في التصميم:

  (مدخالت) ثاني أكسيد البلوتونيوم:  (أ)
الكتل��ة والنس��ق الهندس��ي وفق��اً لمواص��فات أم��ان التركي��ب النظي��ري لث��اني   ‘١’  

  وم وتهدئته؛أكسيد البلوتوني
 وجود ماصات نيوترونات مالئمة.  ‘٢’  

(مدخالت) ثاني أكسيد اليورانيوم: الكتلة والنسق الهندس�ي وفق�اً لمواص�فات ا�م�ان   (ب)
  للتركيب النظيري لثاني أكسيد اليورانيوم وتهدئته.

ن أثن�اء عملي�ة ُص�نع الوق�ود): الكتل�ة والنس�ق الهندس�ي   (ج) مسحو� موكس (الذي يتك�وَّ
دئة وفقاً للمواصفات النظيرية ومحتوى ثاني أكسيد البلوتونيوم في كل مرحل�ة والته

  من مراحل العملية.
أق��را� م��وكس (الُمنتَج��ة ف��ي عملي��ة ُص��نع الوق��ود): الكتل��ة، والنس��ق الهندس��ي،   (د)

 والتهدئة، مع مراعاة الزيادة في كثافة المادة االنشطارية.
عاته (المصنَّعة  (هـ) ): الكتلة والتهدئة، مع مراع�اة النس�ق الهندس�ي قضبان موكس وُمجّمِ

  للقضبان.

  سوائل خليط اليورانيوم والبلوتونيوم

د تل�� المخطط�ات تك�وين م�واد التلق�يم   -١٥٣-٦ يَُحدَّد مخطط مرجعي لسير العملي�ات. وتُح�ّدِ
كوين�ات المشعّة ومواد التلقيم الكاش�فة. وتق�يَّم ا�خط�اء المرتبط�ة بت�دفُّقات الم�واد الكاش�فة والت

  أمان الحرجية. فيغير الصحيحة التي يمكن أن تؤثّر 
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  خالئط المساحيق أو السوائل المحتوية على مواد انشطارية

فيما يتعلّق بالمختبرات وكذلك، عند اللزوم، فيما يتعلّق بنفايات البلوتونيوم الصلبة،   -١٥٤-٦
فيم��ا يتعلّ��ق ب��البلوتونيوم م���  تق��يَّم الكتل��ة الم�مون��ة ويق��يَّم النس��ق الهندس��ي (�غ��را� الخ��زن)

  .١٥٢-٦الفقرة  من(أ) و (ج)  للفقرتين الفرعيتينتحديد مواصفات التكوين النظيري وفقاً 

ويُبَرَهن على أمان تصميم المرفق الذي تتم في�� مناول�ة خال��ط مس�احيق أو س�وا��   -١٥٥-٦
في�� التك�وين محتوية على مواد انشطارية عن طريق تحلي� مح�ّدد يخ�� الحرجي�ة ويراع�ى 
أكث�ر  ٢٣٥-النظيري للبلوتونيوم ومحتوى البلوتونيوم وإثراء اليوراني�وم (إذا ك�ان اليوراني�وم

). ويُستخَدم الحّد ا�قصى للتكوين المص�ر� ب�� ف�ي أي ج�زء م�ن أج�زاء العملي�ة ف�ي ٪١من 
جمي��� التقييم��ات م��ا ل��م تثب��ت اس��تحالة الوص��و� إل��ى ه��ذا التك��وين أو ه��ذا المحت��وى الخ��ا� 

  البلوتونيوم (وإثراء اليورانيوم، عند االقتضاء) وفقاً لمبدأ التصاُدف المزدوج.ب

ويَُحّدد تكوين مرجعي للمادة االنشطارية (المادة الوس�يطة االنش�طارية المرجعي�ة).   -١٥٦-٦
ويكون تقييم أمان الحرجي�ة ال�ذي ي�تم إج�را�� باس�تخدام وس�يط مرجع�ي حال�ة حّدي�ة متحفّظ�ة 

كوين الفعل�ي للم�ادة االنش�طارية الت�ي تج�ري مناولته�ا أو معالجته�ا، باالس�تناد فيما يتعلّ�ق ب�الت
مثالً إلى التكوين النظيري لليورانيوم أو البلوتونيوم، والمهّدئ، والمحتوى الكلي للبلوتونيوم، 

  وكتلة المادة االنشطارية وحجمها.

  : تصميم ترتيبات إزالة الحرارة٣٩المتطلّب رقم 

م التبري�د ونُظ�م ال�دعم ال��رورية �زال�ة الح�رارة م�ن ا���محالل الُمش�ّ� يراعى توفير نُُظ�
، ومو�وقيت��ا وتوافر��االتفاعالت الكيميائية. وتُحلَّ�ل ق�درة نُظ�م التبري�د ونُظ�م دعم��ا من و

  وتبّرر في تحليل األمان.

ي إل�ى تَُصّمم نُُظم التبريد ويتم توفيرها لمن� حدو� ارتفاع مفرط في الح�رارة ي��دّ   -١٥٧-٦
الم�واد المش�عة  من كبيرةكميات وتشتت غليان أو فقدان لالحتواء وما يعقب ذلك من انطالق 

وغي��ر ذل��ك م��ن الوق��ود المس��تهلَك والبلوتوني��وم معالج��ة وتخ��زين ل قوي��ة ا�ش��عاعالنظم ال�� م��ن
  .المواد المشعة

د فيه��ا تقي��ي ة بديل��ةح��رار بالوع��اتويراع��ى ت��وفير   -١٥٨-٦ م ا�م��ان ف��ي الح��االت الت��ي يح��ّدِ
إمكانية وقوع عواقب واسعة النطاق ناتجة عن فقدان بالوعة الحرارة الر�يسية (انظ�ر الفق�رة 

  ).٢٣والمتطلّب رقم  ٣-٦

حاالت فقدان إم�دادات الق�وى الكهربا�ي�ة وخ�دمات  ٥٠و  ٤٩وتعالَج في المتطلّبين   -١٥٩-٦
  الهواء المضغوط.
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  غير اإلشعاعيةالوقاية من األخطار ب الخاصةمتطلبات التصميم 

  : تدابير التصميم لمنع التفاعالت الخطرة بين المواد والتحكُّم فيها٤٠المتطلّب رقم 

للتحكُّم ف� المواد والخالئط المتفاعل�ة والقابل�ة لالش�تعال والمت�كل�ة  مفرداتيشمل التصميم 
  والتلقائية االشتعال المستخدمة أو الُمنتَجة أثناء معالجة المواد المشعّة.

تراع��ى ف��ي تحلي��ل األم��ان كيمي��اء أي م��واد تفاعلي��ة أو تلقائي��ة االش��تعال أو قابل��ة   -١٦٠-٦
لالشتعال أو عالية التآكل تكون مستخدمة أو ُمنتَجة أثناء معالجة مواد نووية. ومن أمثلة تل�� 
المواد الهيدروجين، وحمض الهيدروفلوري�، والزيت األحمر، و��ي م�واد يمك�ن اس�تخدامها 

مليات تشمل اإلذابة واالستخالص وُصنع الوقود. ويمكن أن توجد تل�� الم�واد وإنتاجها في ع
  عن قَصد أو كنواتج ثانوية ناشئة عن عمليات أخرى، مثل االنحالل اإلشعاعي.

وفي الحاالت التي توَجد فيها مواد خطرة، يراعى توفير نُظم وضوابط من أجل ما   -١٦١-٦
  يلي:

طري�ق التركي�ز أو الحج�م) ف�ي المن�اطق الت�ي ي�تم تقييد خزن الم�واد الخط�رة (ع�ن   (أ)
  فيها التعامل مع مواد مشعّة؛

  الحفاظ على تركيزات الخالئط الغازية إلى ما دون المستويات القابلة لالشتعال؛  (ب)
ض لتحلُّل كيميائي سريع وتفاعالت طاردة   (ج) منع المذيبات ومنتجات تحلُّلها من التعرُّ

 معدات الساخنة؛ارة بدرجة كبيرة في الرللح
تجنُّ���ب إمكاني���ة التف���اعالت الس���ريعة الط���اردة للح���رارة واالش���تعال ف���ي العملي���ات   (د)

ض الم��واد التلقائي��ة االش��تعال  النهائي��ة، بم��ا ف��ي ذل��� معالج��ة النفاي��ات، ومن��ع تع��رُّ
 للهواء.

  : تدابير التصميم لمنع الحرائق والتحكُّم فيها ولمنع االنفجارات٤١المتطلّب رقم 

م الِمرفق ويح�دَّد مكان�� بم�ا يكف�ل من�ع الحرائ�ق وال�تحكُّم فيه�ا ومن�ع االنفج�ارات الت�� يَُصمّ 
  ى حٍد من تأثيراتها.نتنطوي على عواقب إشعاعية محتملة، والتقليل إلى أد

تُص��مم المف��ردات ذات األ�مي��ة ل�م��ان ويُح��دَّد مكانه��ا، ر�ن��اً باالمتث��ال لمتطلب��ات   -١٦٢-٦
إلى أدنى حد ممكن من تأثيرات الحرائق واالنفجارات التي يمكن أن األمان األخرى، للتقليل 

تؤدي بطريقة مباشرة أو غي�ر مباش�رة إل�ى عواق�ب إش�عاعية. وتس�تند التق�ديرات الض�رورية 
لحواجز الحرائق ووسائل الوقاية الخاملة والفصل الفيزيائي ض�د الحرائ�ق واالنفج�ارات إل�ى 
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ً تحليل  ل كتابيا وتحلي�ل ألخط�ار االنفج�ارات فيم�ا يخ�� مرف�ق دورة  ألخطار الحرائ�ق مسجَّ
  ويشمل التصميم ترتيبات من أجل ما يلي:  ٣٧.الوقود النووي

  منع الحرائق واالنفجارات؛  (أ)
الكشف واإلطفاء السريع للحرائق عند اندالعها فعلياً، والح�د بالت�الي م�ن األض�رار   (ب)

  التي تنجم عنها؛
خمد، ومنع االنفجارات التي تسببها الحرائق، والتقليل منع انتشار الحرائق التي ال تُ   (ج)

  أمان المرفق. فيبالتالي إلى أدنى حد من تأثيراتها 

ضوال   -١٦٣-٦ الخاص�ة مجموع�ات نُظ�م االس�تحاطة لالحرائق واالنفج�ارات الداخلي�ة  تتعرَّ
  . وتُشغَّل نُظم إطفاء الحريق تلقائياً حسب ما تقتضيه الضرورة.باألمان 

وتُص��مم نُظ��م إطف��اء الحري��ق ويُح��دَّد مكانه��ا بحي��ث تكف��ل أالّ يتس��بب انفجاره��ا أو   -١٦٤-٦
  ).٢٢كل زائف أو غير مقصود في وقوع حادث (انظر المتطلب رقم شتشغيلها ب

وتُس��تخدم م��واد غي��ر قابل��ة لالحت��راق أو م��واد كابح��ة للحري��ق ومقاوم��ة للح��رارة،   -١٦٥-٦
وقود النووي بكامله، خاصة في األماكن التي ت��د� ال دورة حيثما أمكن ذلك عملياً في مرفق

فيه��ا وظ��ائف أم��ان، مث��ل غ��رف المف��اتي� وغرف��ة ال��تحكم. ويراع��ى إبق��اء الغ��ازات والس��وائل 
الس���ريعة االلته���اب، والم���واد الكيميائي���ة المتفاعل���ة، والكواش���ف الم�كِس���دة، والم���واد القابل���ة 

المستو� األدن�ى الض�روري،  عندفجرة لالحتراق التي يمكن أن تُنتج أو تساهم في خالئط مت
ن في مرافق مناسبة  . ويقيَّد استخدام المواد في مكان معزول المواد المتفاعلةب لالحتفاظوتُخزَّ

العضوية (مثل زيوت التشحيم) في الحاالت التي يمكن أن تالمس فيها الدوائر الكهربائي�ة أو 
  ة (مثل سادس فلوريد اليورانيوم).المواد المتفاعل

ويراعى أالّ تحول الحرائ�ق واالنفج�ارات دون تحقي�ق وظ�ائف األم�ان الرئيس�ية أو   -١٦٦-٦
تمنع رصد حالة المرفق. وتصان تلك الوظائف عن طريق الدمج المالئ�م لهياك�ل االس�تحاطة 

  ونُظمها ومكوناتها، والنُظم المتنوعة، والتصميم من أجل أمان التشغيل في حالة العطل. 

فره�ا المطل�وب واس�تدامتها انُظ�م اإلطف�اء م�ن أج�ل من�ع الحرائ�ق تو ويكفل تص�ميم  -١٦٧-٦
  . وموثوقيتها

  

  
 

  . ٢٣و ٢٢انظر أيضاً المتطلبين  ٣٧
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  : التصميم من أجل الوقاية من المواد الكيميائية السامة٤٢المتطلب رقم 

يكفل التصميم وقاية العاملين والجمهور والبيئة من حا�ت التع�ر� لم�واد كيميائي�ة س�امة 
  مرتبطة بمواد إشعاعية. 

عي التصميم المنشورات الصادرة عن الوكالة باالشتراك مع المن�م�ات الدولي�ة يرا  -١٦٨-٦
�). وتجنب�اً للت�أثيرات ١٨، ١٧من أجل التحكم في المواد الكيميائية السامة (ان�ر الم�رجعين �

الص�حية الناجم��ة ع��ن ح��االت التع�ر� لم��واد كيميائي��ة س��امة مرتبط�ة بم��واد إش��عاعية، يتب��ع 
  : ، على النحو التاليوالتحكم والتخفيفالتصميم تراتبية المنع 

  التقليل إلى أدنى حد من أرصدة المواد الكيميائية السامة؛  (أ)
  نقل المواد الخطرة المستخدمة في العمليات وخزنها واستخدامها على نحو مأمون؛  (ب)
النسق المأمون للتغييرات المعقول�ة الت�ي يمك�ن أن تف��ي إل�ى انط�ال� م�واد س�امة   (ج)

  في تلك التغييرات؛  والتحكم
  الكافية والتهوية الكافية للمرفق؛  المحليةالتهوية   (د)

  القدرات الخاصة بكشف االنبعاثات الكيميائية أو السامة واإلنذار بها؛  (هـ)
  ؛فيما بينها التوافق الكيميائي للمواد التي يحتمل أن تتالمس  (و)
لمركَّب�ات كيميائي�ة أو م�واد  معدات الوقاية الشخص�ية للوقاي�ة م�ن ح�االت التع�ر�  (ز)

  سامة.

  األجهزة ونُظم التحكم

  : تصميم األجهزة ونُظم التحكم٤٣المتطلب رقم 

يراع��� ت��و�ير أجه��زة ونُظ��م تحك��م لرص��د جمي��� ب��ارامترات العملي��ات ال���رورية للتش���يل 
الم��مون ���� جمي��� األح��وال التش��يلية وال��تحكم ���� تل��� األجه�زة وال��نُظم. وتكف��ل األجه��زة 

وق��و� ح��وادث. وتك��ون إل��� النظ��ام ���� حال��ة م�مون��ة ورص��د الظ��رو� المف���ية  و����
األجهزة ونُظم ال�تحكم واس�تحاطتها وتنوعه�ا متناس�بة م�� تص�نيفها م�ن  موثوقيةمتطلبات 

  حيث األمان.

د المرف��ق ب���وابط يدوي��ة و���وابط �لي��ة، حس��بما يك��ون مالئم��اً، للحف��ا� عل��ى   -١٦٩-٦ يُ��زوَّ
). وف��ي ١٨و ٩التش��غيلية للمرف��ق (ان���ر المتطلب��ين  والش��روط الب��ارامترات ���من الح��دود

، يبرهن تحلي�ل ا�م�ان عل�ى أن ما الحاالت التي يلزم فيها تدخل يدوي عاجل للتصدي لحدث
م ا�جه�زة ونُ��م ال�تحكم المتعلق�ة با�م�ان بحي�ث  ثمة وقتاً كافياً للتشخي� والتص�دي. وتُص�مَّ
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ل األحداث في حدو د األساس التصميمي وظروف تمديد التصميم، وفقاً تكون قادرة على تحمُّ
  لتصنيفها من حيث األمان.

د المرفق بالم�شرات وأجهزة التسجيل الضرورية والكافي�ة لتزوي�د المش�غلين   -١٧٠-٦ ويزوَّ
بمس��توى ك��اٍف م��ن اإللم��ام بالحال��ة ع��ن طري��ق رص��د ب��ارامترات األم��ان الهام��ة ف��ي جمي��� 

حكم ف�ي المرف�ق أثن�اء الوق�ا�� والح�وادث إلع�ادة المرف�ق حاالت المرفق. ويتي� التص�ميم ال�ت
يراعى وج�ود فاص�ل م�ادي وحالة إيقاف تشغيل مأمونة.  الحدود التشغيلية العادية أو إلى إلى

ك��اٍف ب��ين المراف��ق الخط��رة واألجه��زة ونُظ��م ال��تحكم المس��تخدمة ف��ي ال��تحكم ف��ي ح��االت 
  ). ٤٨و ٤٧الطوارئ (انظر المتطلبين 

ر وس�ا�ل مناس�بة لقي�اس ب�ارامترات العملي�ات ذات الص�لة بأم�ان المرف�ق لك�ل وتوفَّ   -١٧١-٦
  مما يلي:

  والش�روطفي األحوال التشغيلية، لض�مان أن جمي�� العملي�ات تس�ير ض�من الح�دود 
  الهامة في العمليات؛ االنحرافالتشغيلية وإلعطاء إشارة إلى حاالت 

 جية أو ا�ث�ار الض�ارة للكشف عن الظروف المفضية إلى وقوع حوادث، مثل الحر
الناتج��ة ع��ن أخط��ار خارجي��ة، مث��ل وق��وع زل��زال أو فيض��ان (م��ثالً الحري��ق، أو 

  انبعاث مواد خطرة، أو تعطل نُظم الدعم)، والتصدي لتلك الظروف.

 األجهزة ونُظم التحكم من أجل التحكم في الحرجية

ة عالي�ة الج�ودة ي�جتكون األجهزة ونُظم التحكم المس�تخدمة لض�مان حال�ة دون الحر  -١٧٢-٦
. وتراقَب التغييرات التي تطرأ على الشفرات والبيانات معروفةالمعايير لوتتم معايرتها وفقاً ل

 مستوى عاٍل عن طريق النظام اإلداري. عندالحاسوبية 

) كشف النيوتروناتأو /أشعة غاماأجهزة كشف وتُغطي أجهزة كشف اإلشعاعات (  -١٧٣-٦
معية وكذلك، عن�د الل�زوم، أجه�زة إن�ذار مر�ي�ة، للب�دء بعملي�ات المشتملة على أجهزة إنذار س

م�ن  كبي�رةاإلجالء الفوري من المنطق�ة المتض�ررة، جمي�� المن�اطق الت�ي توج�د فيه�ا كمي�ات 
الم��واد االنش��طارية، م��ا ل��م يثب��ت تحلي��ل األم��ان ع��دم وج��ود مجموع��ة ظ��روف م��ن المعق��ول 

ن جرع��ة إش��عاعية كبي��رة يتلقا���ا توقعه��ا يمك��ن أن تتس��بب ف��ي وق��وع ح��ادث حرجي��ة، أو أ
  العاملون في حالة الحرجية ليست معقولة. 

  األجهزة ونُظم التحكم الخاصة بالخاليا الساخنة ووحدات القياس المغلقة والسواتر 

د الخالي��ا الس��اخنة ووح��دات القي��اس المغلق��ة والس��واتر ب��أجهزة ونُظ��م تحك��م   -١٧٤-٦ ت��زوَّ
  والمتحرك. متطلبات االحتواء الثابت الستيفاء
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  األخطار الكيميائية

  فيما يتعلق بمرافق مناولة سادس فلوريد اليورانيوم ومعالجته:   -١٧٥-٦

  قبل تسخين أسطوانة سادس فلوريد اليورانيوم، يراعى التحقق من كتلته�ا باس�تخدام
مي��اٍن، ويُح��دَّد ذل��� باعتب��ار� هام��اً لألم�ان. وأ�ن��اء التس��خين تُراق��ب درج��ة ح��رارة 

  .باستخدام نظامين مستقلين األسطوانة
  يراع��ى وج��ود ح��اج�ين �أو أك���ر) ل�حت��واء ح��ول س��ادس فلوري��د اليوراني��وم ف��ي

  .الشكل السائل
  في حال وجود أسطوانة مملوءة حتى ال��ي�، يُنق�ل س�ادس فلوري�د اليوراني�وم ع�ن

 طريق التصعيد فقط.

بب س�ادس فلوري�د وفي المناطق التي يوج�د فيه�ا خط�ر كيمي�ائي ملم�وس �م���ً بس�  -١٧٦-٦
اليورانيوم أو فلوريد الهيدروجين) ويكون إشغالها البشري محدوداً، تركَّب أجه�ة كش�، م�ا 

 لم يكن من الممكن البرهنة على أن حدوث انبعاث كيميائي غير مرجح بدرجة كبيرة. 

وفي مرافق ا���راء باالنتش�ار، تُس�تخدم كواش�� متوافق�ة لتركي�� الملو��ا� لتجن�ب   -١٧٧-٦
ب�ين س�ادس فلوري�د اليوراني�وم والش�وائب عليه�ا الس�يطرة  ال يمك�نوث ت�اع�� كيميائي�ة حد

 المحتملة. 

  األجهزة ونُظم التحكم وإمكانية اختبارها موثوقية: ٤٤المتطلب رقم 

م وترتَّ�ب جمي��� األجه�زة والم��ر�ات ال�ائم��ة �ل�� ال�تحكم ذات األهمي��ة لألم�ان بحي���  تُص�مَّ
ي��ة �ل��� وظائ�ه��ا الخاص��ة باألم��ان واختباره��ا� وبحي��� يمك��ن يمك��ن الت�ت��ي� بص��ورة وا�

  صيانة النُظم ذات األهمية لألمان. 

م وترتب جمي� األجه�ة والم�ردا� القائم�ة عل�ى ال�تحكم ذا� األهمي�ة لألم�ان   -١٧٨-٦ تُصمَّ
بحي���ث يمك���ن القي���ام عل���ى نح���و واٍ� بت�تيش���ها واختباره���ا، وبحي���ث يمك���ن ص���يانتها حس���ب 

دخالها ف�ي الخدم�ة، وعل�ى فت�را� مناس�بة ومنتظم�ة بع�د ذل�� وفق�اً ألهميته�ا االقتضاء، قبل إ
لألمان. وإذا تعذر عملياً توفير إمكانية اختبار مكون م�ن المكون�ا� عل�ى نح�و واٍ�، يراع�ى 
في تحليل األمان إمكانية وجود أعطال غير مكتش�ة في تل� المع�دا� �انظ�ر أيض�اً المتطل�ب 

  ).٢٦رقم 

  



٧٤ 

تص��ميم الم���دات القائم��ة عل��� الحوا���يب وتطويره��ا ف��ي ال��نُظم ذات  :٤٥المتطل��ب رق��م 
  األهمية لألمان

د الم���ايير والممار���ات  ي�تم��د م��ا إذا ك��ان نظ��ام عل��� م���دات قائم��ة عل��� الحوا���يب، تُح��دَّ
النظ�ام، تش��يل المالئمة لتطوير وا�تب�ار األجه��ة والب�رام� الحا��وبية وتُنف�ذ ط�وال عم�ر 

دورة تط��وير البرن��ام� الحا���وبي. وت����� دورة التط��وير وعل��� وج��� ال�ص��و� ط��وال 
  برمتها لنظام إلدارة الجودة.

التي تحققها األجهزة ونُظم البرامج الحاسوبية متناسبة مع تصنيفها  الموثوقيةتكون   -١٧٩-٦
  تلك النُظم من خالل ما يلي: موثوقيةمن حيث األمان. وتتحقق 

جودة عالية وتلتزم بأفضل الممارسات، وفقاً استخدام أجهزة وبرامج حاسوبية ذات   (أ)
  ألهمية النظام لألمان؛

، بم��ا ف��ي ذل��ك مراقب��ة م��ا يط��رأ عل��ى التص��ميم م��ن برمته��ا توثي��ق عملي��ة التط��وير  (ب)
  ؛، واستعراض تلك العملية بانتظامتغييرات واختبار التصميم وإدخاله في الخدمة

ف���ردات ذات األهمي���ة لألم���ان اختب���ار الب���رامج الحاس���وبية المط���ورة خصيص���اً للم  (ج)
  ]. ١٣باستخدام منصة واقعية قدر المستطاع قبل إدخالها فعلياً في الخدمة [

توفير الوقاية من تعطل ت�غيل النظام أو التداخل مع�ه عل�ى نح�و ي��مل عزل�ه ع�ن   (د)
  نُظم البيانات ذات التصنيف األدنى من حيث األمان.

  م: تصميم غرف ولوحات التحك٤٦المتطلب رقم 

في الحاالت التي تكون فيها غرف التحكم و/أو لوحات التحكم مطلوبة من أجل األم�ان، بم�ا 
في ذلك التصدي للطوارئ، يكفل التصميم إمكانية الوصول إليها وصالحيتها لإليواء للوفاء 

  بالمتطلبات الناشئة عن تقييم األمان.

ة لوقاي�ة ��ا�لي ��رف ال�تحكم م�ن تُتخذ التدابير المالئم�ة وت�وفَّر المعلوم�ات الكافي�  -١٨٠-٦
أخط��ار م��ن قبي��ل المس��تويات ا����عاعية العالي��ة النا���ئة ع��ن الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع 

، أو انبعاثات المواد الم��عة، أو الحري�ق، أو الغ�ازات المتفج�رة أو الس�امة. ويراع�ى حوادث
  توفير وسائل اتصال مناسبة بين أماكن التحكم ومرفق التصدي للطوارئ. 
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  نُظم الطوارئ 

  : التصميم من أجل التأهب للطوارئ والتصدي لها٤٧المتطلب رقم 

يش��مل تص��ميم مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي ترتيب��ات كافي��ة للتمك��ين م��ن التص��دي الس��ريع 
لحاالت الطوارئ. وتشمل تلك الترتيبات نُظم إنذار، وطرق نجاة، ووسائل للرصد واالتصال 

  والمحاسبة للعاملين. 

تص�ميمية مح�دَّدة لتيس�ير التأه�ب للط�وارئ والتص�دي له��ا،  م��رداتراع�ى إدرا� يُ   -١٨١-٦
التص�ميمية إل�ى ف��ة  الم��رداتتبعاً للخطر المحتمل المرتبط ب�المرفق. وتس�تند متطلب�ات تل�ك 

� وت�دعمها تحل�يالت لظ�رو� تمدي�د التص�ميم. وتس�تند ٦التأهب للطوارئ الخاصة ب�المرفق �
التأهب للطوارئ والتصدي لها، حي�ما أمكن، إلى افتراض�ات واقعي�ة  التدابير المقبولة لتيسير

  أو إلى أفضل االفتراضات التقديرية، وإلى أساليب ومعايير تحليلية.

ود المرفق بالخزن الكافي لمعدات الطوارئ �م��ل مع�دات الوقاي�ة ال�خص�ية�،   -١٨٢-٦ ويزَّ
ع��دد ك��اٍ� م��ن ط��رق النج��اة بواألجه��زة �بم��ا فيه��ا األجه��زة المحمول��ة� لرص��د األخط��ار، و

دة بعالم��ات واض��حة ودا�م��ة، م��� وج��ود إض��ا�ة يمك��ن االعتم��اد عليه��ا ف��ي ح��االت  الم��زوَّ
 وتس�توفيتهوية، وغير ذلك من الخدمات الضرورية الستخدامها المأمون. نظام الطوارئ، و

حرا��ق، طرق النجاة المتطلبات الدولية ذات الصلة بتقسيم المناطق ا��عاعية والوقاية م�ن ال
  والمتطلبات الوطنية ذات الصلة باألمان الصناعي. 

ويراع��ى ت��وفير نُظ��م إن��ذار ووس��ا�ل اتص��ال مناس��بة لك��ي يتس��نى توجي��ه تح��ذيرات   -١٨٣-٦
المرف�ق وداخ�ل الموق��، ف�ي جمي�� ح�االت  ف�ي وإر�ادات إلى جمي�� األ��خا� الموج�ودين

ن داخ�ل المرف�ق ف�ي جمي�� المرفق. ويراعى ضمان توفر وسا�ل االتص�ال الض�رورية ل�م�ا
األوقات. وتتاح وسا�ل االتصال في غرفة التحكم وكذلك في مرفق التص�دي للط�وارئ ال�ذي 
يُنسق فيه التصدي للطوارئ. ويراعى هذا المتطلب في التصميم وفي تنو� وس�ا�ل االتص�ال 

  المختارة لالستخدام. 

  : توفير مرفق للتصدي للطوارئ٤٨المتطلب رقم 

د تقييم  األمان الحاجة إل� مرفق للتصدي للطوارئ، داخل الموقع أو �ل�� مقرب�ة من�ه، يُحّدِ
  يمكن من داخله تنسيق التصدي لحالة الطوارئ داخل الموقع. 

يراعى في المواق� الكبيرة التي تحتوي عل�ى ع�دد م�ن المراف�ق ت�وفير مرف�ق مت�ين   -١٨٤-٦
ظي�ت��ه ف��ي ظ��رو� تمدي��د بالق��در المال���م للتص��دي للط��وارئ ويمك��ن أن يس��تمر ف��ي أدا� و

التصميم. ويُبرهن على أن مرفق التصدي للطوارئ سيكون صالحاً للمأو� ويمكن الوص�ول 
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إليه أثناء الحواد� المحت�اط له�ا ف�ي التص�ميم وف�ي ظ�روف تمدي�د التص�ميم، أو يُح�دَّد مرك�� 
بديل للط�وار�. ويُفص�ل مرف�ق التص�د� للط�وار� ع�ن أ� أم�اكن تحك�م مس�تخدمة للتش�غيل 

اد�. وت��وفِّر ف��ي مرف��ق التص��د� للط��وار� معلوم��ات ع��ن ب��ارامترات المرف��ق الهام��ة الع��
  والظروف اإلشعاعية والكيميائية في الموقع. 

ويوفِّر مرفق التصد� للطوار� وسائل اتصال مع أجه�ة التصد� للطوار� داخ�ل   -١٨٥-٦
  الموقع وخارجه ومع األماكن المالئمة داخل الموقع. 

ير مالئمة لوقاية شا�لي مرفق التص�د� للط�وار� م�ن األخط�ار الناتج�ة وتُتخذ تداب  -١٨٦-٦
عن الظروف المفضية إلى وقو� حواد�. ويشمل مرفق التصد� للطوار�، عند ا�قتض�اء، 
النُظم والخدمات الضرورية للسما� للع�املين المختص�ين بالتص�د� للط�وار� بش�غل المرف�ق 

  وتشغيله لفترات ممتدة. 

  فير إمدادات القوى في حاالت الطوارئ: تو٤٩المتطلب رقم 

و��ا�� ا�م�ا�.  ت�تم�د علي��اتُحدَّد ف�ي تقي�يم ا�م�ا� نُ��م إم�دادات الق�وى الك�ربا�ي�� الت�ي 
، ومو�وقيت��افر��ا المطل�وب وا��تدامت�ا اويكفل تصميم نُ�م إمدادات الق�وى الك�ربا�ي�� تو

  . عند االقتضاء ،في حاالت الطوارئاتخاذ ترتيبات لتوفير إمدادات القوى مع 

ف�ي ح�ا�ت الط�وار� تك�ون ق�ادرة  من الق�وىإمدادات توفير يشمل تصميم المرفق   -١٨٧-٦
، والح��واد� المحت��اط له��ا ف��ي المتوقَّع��ةعل��ى ت��وفير الق��وى الض��رورية ف��ي الوق��ائع التش��غيلية 

  التصميم، وظروف تمديد التصميم المحددة في حال فقدان القوى خارج الموقع. 

من ا�ستخدام الم�مون لمعدات �ير دائمة م�ن أج�ل مفردات تمِكّن التصميم  ويشمل  -١٨٨-٦
  استعادة إمدادات القوى الضرورية.

وفيم��ا يتعل��ق ب��المرافق الت��ي يمك��ن أن تنط��و� عل��ى أخط��ار عالي��ة �مث��ل مراف��ق   -١٨٩-٦
معالجة الوقود الن�وو� المس�تهل� ومناولت�ه وخ�ن�ه�، يراع�ى ت�وفير إم�دادات ق�وى كهربائي�ة 

مف��ردات المح��ددة ذات األ�مي��ة ل�م��ان ف��ي ح��ا�ت الط��وار�. وتراع��ى ف��ي تحلي��ل األم��ان لل
إم��دادات الق��وى الكهربائي��ة ف��ي ح��ا�ت الط��وار� وتنوعه��ا. وتُ��نظَّم عملي��ة اس��تعادة  موثوقي��ة

القوى الكهربائية وتُعطى األولوية من أجل ض�مان إج�راء تل�� ا�س�تعادة عل�ى النح�و ال�وافي 
  بعد فقدان إمدادات القوى الكهربائية العادية. وفي الوقت المناسب
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  تتعلق بالتصميم اعتبارات أخرى

  : توفير نُظم الهواء المضغوط ٥٠المتطلب رقم 

راعى يُ عتمد عليها في وظائف األمان، ويُ في تحليل األمان نُظم الهواء المضغوط التي  تُحدَّد
  تصميمية مالئمة. مفرداتتوفير 

د التص��مي  -١٩٠-٦ م ألي نظ��ام ه��واء مض��غوط يخ��دم مف��ردة ذات أهمي��ة لألم��ان (مث��ل يُح��ّدِ
تشغيل الصمامات) جودة الهواء الذي يتم توفيره وضغطه ومعدل تدفقه. ويكفل أيضاً تصميم 

المطلوبة. ويراعى توفير صهاريج هواء مض�غوط مس�اعدة  موثوقيتهانُظم الهواء المضغوط 
  ألهمية لألمان.اللمفردات ذات 

ف�ي  ٣٨ر أجهزة نُظم الهواء المضغوط، عند االقتضاء، إشارة تبين حال�ة ال�نُظموتوفِّ   -١٩١-٦
  مكان ظاهر للعيان في كل حاالت المرفق.

: التص�ميم م�ن أ��ل مناول�ة الم�واد االنش�طارية والم�واد المش�عة األخ�رى ٥١المتطلب رق�م 
  وخزنها

ل��ة الم��واد يش��مل تص��ميم مرف��ق دور� الوق��ود الن��وو� ترتيب��ات م��ن أ���ل األم��ان ف��ي مناو
  االنشطارية والمواد المشعة األخرى وخزنها. 

تُراعى في تحليل األمان الحوادث التي تقع عند مناولة الم�واد االنش�طارية والم�واد   -١٩٢-٦
  وفقاً لنهج متدرج. وذلك ، درجة خطورتهاحدَّد تُ المشعة األخرى وعند خزنها، و

م نُظم مناولة المواد االنشطارية و  -١٩٣-٦   المواد المشعة األخرى وخزنها بحيث:وتُصمَّ

��فيُ تمن��ع الحرجي��ة به��امش مع��يَّن، بواس��طة وس��ائل مادي��ة، و  (أ)  أنس��ا�ل اس��تخدام ضَّ
  مأمونة هندسياً، حتى في ظروف التهدئة المثلى؛ 

  تسمح بالتفتيش على المواد االنشطارية والمواد المشعة األخرى؛  (ب)
  مان وتفتيشها واختبارها دورياً؛تسمح بصيانة المكونات ذات األهمية لأل  (ج)
  تمنع وقوع أضرار للمواد االنشطارية والمواد المشعة األخرى؛   (د)

  مواد انشطارية ومواد مشعة أخرى أثناء العبور؛ سقوطتمنع   (هـ)
��ن م��ن تحدي��د الط��رود الفردي��ة المحتوي��ة عل��ى م��واد انش��طارية وم��واد مش��عة   (و) تمّكِ

  أخرى؛
 

  أي ما إذا كانت نُظم الهواء المضغوط مفتوحة أم مغلقة. ٣٨
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�يلية كافي��ة ون���ام لحص��ر الم��واد االنش��طارية والم��واد تكف��ل تنفي��ذ إج��را�ات تش��  (ز)
  المشعة والتحكم فيها من أجل منع أي فقدان للمادة أو فقدان التحكم فيها. 

يراعى، حيثما أمكن، أن تكون حركة الم�واد االنش�طارية والم�واد المش�عة األخ�رى   -١٩٤-٦
م��نخف� وتجن��ب  (عملي��ات الرف��ع) م�مون��ة بص��ورة مت�ص��لة، مث��ل إجرائه��ا عل��ى ارتف��ا�

م نُ�م المناولة بحيث تقلل ت�واتر الح�وادث المتص�لة بحرك�ة الم�واد  المعدات الحساسة. وتُصمَّ
  االنشطارية والمواد المشعة األخرى وعواقبها، وفقاً لتحليل األمان.

م نُ���م مناول��ة الوق��ود وخزن��ه ف��ي حال��ة الوق��ود المش��عَّع   -١٩٥-٦ وبا�ض��افة إل��ى ذل���، تُص��مَّ
  : ا يليتكفل م بحيث

  بإزالة كافية للحرارة من الوقود في جميع حاالت المرفق؛ السماح  (أ)
التس��بب ف��ي ح��االت ض���ط غي��ر مقب��ول عل��ى عناص��ر الوق��ود أو مجمع��ات  من��ع  (ب)

  الوقود؛
سقوط أجس�ام ثقيل�ة، مث�ل برامي�ل الوق�ود المس�تهل� أو الرافع�ات، عل�ى الوق�ود  منع  (ج)

  بما يحتمل أن يسبب أضراراً؛
ع��ات الوق��ود المش��تبه  ماحالس��  (د) باالحتف��ا� عل��ى نح��و م���مون بعناص��ر الوق��ود أو مجّمِ

  فيها أو التالفة؛
خدمت ألغرا� أم�ان تُ في مستويات مواد االمتصاص القابلة للذوبان إذا اس التحكم  (هـ)

  الحرجية؛
ف�ي م�ن الخدم�ة  وإخ�راج تل�� المراف�قالوق�ود وخ�زن مراف�ق مناول�ة صيانة  تيسير  (و)

  ؛المستقبل
  إزالة التلوث من مناطق مناولة الوقود وخزنه ومن المعدات عند الضرورة؛ تيسير  (ز)
  خارج الموقع. لنقلهوتحضيره  المخزنإزالة الوقود من  تيسير  (ح)

وفي الح�االت الت�ي يُس�تخدم فيه�ا ح�و� مي�اه لخ�زن الوق�ود المس�تهل� أو عناص�ر   -١٩٦-٦
ع�ات ف�ي جمي�ع األح�وال التش��يلية، للقض�ا� مجالمولِّد، يمنع تصميم المرفق إزال�ة أغطي�ة الم

ا�ش��عاعات حق��ول عملي��اً عل��ى إمكاني��ة انط��الق انبعاث��ات مش��عة مبك��رة أو كبي��رة، ولتجن��ب 
  العالية في الموقع. ويتيح تصميم المرفق ما يلي:

  قدرات التبريد الضرورية للمواد المولِّدة للحرارة ذاتياً؛  (أ)
عات الوقود في حال حدوث تس�رب أو كس�ر ف�ي لتالفي كشف أغطية مجمِّ  مفردات  (ب)

  األنابيب؛
  الرصد الموثوق لمستوى المياه؛  (ج)
  وسائل الستعادة مستوى المياه.  (د)
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للتمك�ين م�ن ا�س�تخدام الم�أمون للمع�دات  مف�رداتكذلك ويشمل تصميم األحواض   -١٩٧-٦
س�تهلك ولت�وفير ت�دريع لتوفير المياه من أجل التبريد الطوي�ل األج�ل للوق�ود الم ٣٩غير الدائمة

  ضد اإلشعاع.

  ويشمل التصميم ما يلي:   -١٩٨-٦

د والسيطرة عليها ف�ي ك�ل ح�ا�ت المرف�ق ذات   (أ) وسائل لرصد درجات حرارة المبّرِ
  الصلة بالمواد الذاتية التسخين؛

وسائل لرصد النشاط اإلش�عاعي ف�ي الم�اء وف�ي اله�واء والس�يطرة علي�� ف�ي جمي�ع   (ب)
ة، ووس��ائل لرص��د النش��اط ف��ي الم��اء وف��ي اله��واء ف��ي ال���رو� األح��وال التش��غيلي

  المفضية إلى وقوع حوادث ذات صلة بحوض وقود مستهلك؛
  وسائل لرصد كيمياء المبردات والسيطرة عليها في األحوال التشغيلية.  (ج)

  المعالجةكيمياء وتحليل : التصميم من أجل رصد ٥٢المتطلب رقم 

د،  مف��رداتيش��مل التص��ميم  ع��ن طري��� التحلي��ل أو ع��ن طري��� الرص��د، الخص��ائ� تُح��ّدِ
  الكيميائية اإلشعاعية لمختلف المواد الضرورية لألمان. 

ف�ي التص�ميم تكف�ل إج�راء جمي�ع المعالج�ات الكيميائي�ة وف�ق  مفرداتيراعى توفير   -١٩٩-٦
، تالعين�ا لباقيممثلة العينات المأخوذة  تكون التشغيلية. ويكفل التصميم أن والشروطالحدود 

�الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات وتُقم�ن المس�تو� األمث�ل  تحِقّقمع إعطاء األفضلية للتقنيات التي  ل لِّ
م مع�دات الحص�ول ال وتقِدّمإلى أدنى حد من توليد النفايات،  نتائج في الوقت المناسب. وتُص�مَّ

  على العينات وفقاً لمبادئ التصميم الهندسي المراعي لبيئة العمل. 

  

 التشييد  -٧

 : برنامج التشييد٥٣تطلب رقم الم

 ً للعملي�ات المق�رر�  تُشيُّد المفردات �ات األ�مية بالنس�بة لألم�ان وتُرّك�ب وتُثبّ�ُت وتُق�اُم و�ق�ا
التي تضمن استيفاء مواصفات التصميم والقصد من التصميم. ويتّم تقييم وتوثي� ت�داعيات 

  األمان المتعلّقة بالتغييرات التصميمية أثناء التشييد.

 
نة ٣٩   خارج الموقع. بما في ذلك المعدات غير الدائمة المخزَّ
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لة   -١-٧ ال تبدأ مرحلة تشييد مرافق دورة الوقود النووي إالّ بعد أن تتحققَّ المنظمة المشغِّ
م��ن أنّ��ه ق��د ت��م ح��ّل قض��ايا األم��ان الرئيس��ية المتعلّق��ة بالتص��ميم، وأن تُثبِ��َت مطابق��ة التص��ميم 
للمتطلّبات الرقابية ذات الصلة. وتق� مس�ولية ضمان توافق التشييد م�� مواص�فات التص�ميم 

لة.عل   ى عاتق المنظمة الُمشغِّ

بالنس��بة إل��ى المراف��ق الكبي��رة أو المعقّ��دة، يج��وز للهيئ��ة الرقابي��ة أن تم��ن� أذون و  -٢-٧
التشييد على عدة مراحل. ويجوز أن تكون لكل مرحلة نقط�ة إيق�ا� إجب�اري، كم�ا يج�وز أن 

التالية. ويكون يكون الحصول على موافقة من الهيئة الرقابية ضروريا لالنتقال إلى المرحلة 
مدى مشاركة الهيئة الرقابية أثناء عملية التشييد متناس�با م�� المخ�اطر المحتمل�ة الت�ي يش�كلها 

  المرفق.

لة م�� المتعاق�د المخت�ار �أو المتعاق�دين و  -٣-٧ قبل أن يب�دأ التش�ييد، تَتّخ�ذُ المنظم�ة المش�غِّ
ن أثن��اء التش��ييد، وتحدي��د المخت��ارين� الترتيب��ات المناس��بة بش��أن المس���ولية ع��ن ض��مان األم��ا

ومراقبة أّي �ثار س�لبية تتس�بُّب فيه�ا أنش�طة التش�ييد للعملي�ات التش�غيلية الخاص�ة ب�المرفق أو 
  العكس.

ي��تم الحف��اظ عل��ى الس��جالت وفق��ا للنظ��ام اإلداري، إلثب��ات أن��ه ت��م تش��ييد المرف��ق و  -٤-٧
من سجالت توكيد الجودة ومعداته وفقا لمواصفات التصميم. وتنتقي المنظمة المشغّلة عينات 

ج.   فيما يتعلّق بأنشطة التشييد، وتتثبّت منها، وفقا لنهج متدِرّ

يُمكن أن يستغرق تشييد مرفق كبير أو ُمعقّد من مرافق دورة الوقود النووي ع�ّدة و  -٥-٧
سنوات ويجوز للعاملين في مجال التشييد، بما ف�ي ذل�� المهندس�ين والمهندس�ين المعم�اريّين، 

س��تبدلوا بع��املين �خ��رين. وي��تم الحف��اظ عل��ى المع��ار� يُ إل��ى أعم��ال أخ��رى، وأن االنتق��ال 
والخبرات المتصلة بالتشييد على امت�داد فت�رة التش�ييد، وخ�الل مرحلت�ي اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة 

  والتشغيل، حسب االقتضاء.

لة الوث�ائق المطابق�ة للبن�اء الفعل�يو  -٦-٧  عقب تشييد المرف�ق، تَس�تَعر� المنظم�ة المش�غِّ
لكي تتأّكد من أنه قد تم اس�تيفاء القص�د م�ن التص�ميم وم�ن أن�ه س�يتم اس�تيفاء وظ�ائ� األم�ان 

. ويُحتفظ بالوثائق المطابقة للبناء الفعل�ي �بم�ا ف�ي ذل�� المعلوم�ات المهم�ة بالنس�بة ٤٠المحددة

 
ف��نَّ القص�د م�ن التص�ميم، بالمرفق  وفاءالوسيلة الرئيسية لضمان هو رغم أن اإلدخال في الخدمة  ٤٠

بشكل كبير على األدلة المستندية مثل استعرا� الوثائق المطابقة للبناء الفعل�ي تعتمد من الدول  اً عدد
ائمة على األش�عة الس�ينية أو غيره�ا وغيرها من وثائق توكيد الجودة من قبيل سجالت االختبارات الق

من سجالت االختبارات غير المتلفة فيما يتعلّق باللحام، وذل� عل�ى وج�ه الخص�و� بغي�ة إثب�ات أنّ�ه 
  عمليًا. الممكنتم إرساء المستوى األول من الدفاع في العمق، بالقدر 
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لعملي��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة ورس��ومات الهندس��ة) إل��ى أن ي��تم إخ��راج المرف��ق م��ن الخدم��ة 
  موقع بما يتيح استخدامه على نحو غير مقيّد.وإخالء ال

لة إل��ى الحص��ول، حس��ب االقتض��اء، عل��ى موافق��ة الهيئ��ة و  -٧-٧ تس��عى المنظم��ة المش��غِّ
  الرقابية لكي تنتقل إلى مرحلة اإلدخال في الخدمة.

  

  اإلدخال في الخدمة  -٨
  : برنامج اإلدخال في الخدمة٥٤المتطلب رقم 

لة وض�� وت ن�ي�� برن�امج خ�ا� ب�دخ�ال مرف�� دور� الوق�ود الن�وو� تضمن المنظمة المشغِّ
  في الخدمة.

الخدم��ة ألغ��راض اختب��ار مكون��ات ونظ��م  ل�دخ��ال ف��يي��تم إع��داد برن��امج مناس��ب  -١-٨
مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي عق��ب تش��ييدها أو إدخ��ال تع��ديالت عليه��ا إلثب��ات أنه��ا تس��توفي 

البرنامج لالستعراض الرقابي والتقي�يم  االهدف من التصميم ومعايير األداء. ويتم إخضاع هذ
  قبل الشروع في تنفيذه.

المحت�اط  المرفق ظروفالخدمة المجموعة الكاملة من  في اإلدخاليشمل برنامج و -٢-٨
د برنامج اإلدخال ف�ي الخدم�ة كيفي�ة إدارة عملي�ة  الخدم�ة  اإلدخ�ال ف�يلها في التصميم. ويُحّدِ

الخدم�ة، واالختب�ارات  اإلدخال فيالخدمة، ومراحل  اإلدخال فيوالمسؤوليات المترتبة على 
المناسبة للمفردات على أسا� مد� أهميته�ا بالنس�بة ل�م�ان، والج�دول ال�من�ي لالختب�ارات، 
واإلجراءات والتقارير الخاصة باإلدخال في الخدمة، وأساليب االستعراض والتحقّق في ه�ذا 

  لبات التوثيق.، ومتطاالنحرافالشأن، وعالج أوجه القصور وحاالت 

تنطبق المتطلّبات الخاصة ببرن�امج اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، عل�ى النح�و المح�دد ف�ي و  -٣-٨
هذا القسم، أيضا على إعادة تشغيل المرافق القائمة (أو العمليات القائمة ضمن المرفق) عقب 

  فترة طويلة من اإلغالق، على النحو الذي توصي به لجنة األمان.

  ي الخدمة والمسؤوليات المترتبة عليهاتنظيم عملية اإلدخال ف

مين  -٤-٨ لة والمص��ّمِ ف��ي إع��داد برن��امج  والمص��نِّعينيُش��ار� ك��ّل م��ن المنّظم��ة المش��غِّ
لة  اإلدخال في الخدمة وتنفيذه. وتشمل عملية اإلدخال في الخدمة التعاون بين المنظم�ة المش�غِّ
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لة دين والُمشيّدين من أجل تمكين المنّظمة المشغِّ من اكتساب فهم جيّد بشأن خصائص  والموّرِ
  المرفق. 

لة أن ي�تم بوض�و� تحدي�د ومراقب�ة و -٥-٨ وخط�وط  أوج�ه الت�رابطتضمن المنظمة المشغِّ
االتصال بين مختلف األفرقة (أ� األفرقة المعنية بالتصميم، والتشييد، واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة 

دين، والمتعاقدين).   والعمليات التشغيلية، والموّرِ

ل�ف�راد واألفرق�ة   إس�نادهام بشكل واض�� تحدي�د الس�لطات والمس��وليات وي�تم يتو -٦-٨
الت��ي تض��طلع بأنش��طة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة. وتَتَحّم��ل المنّظم��ة المش��غّلة مس���ولية ض��مان أن 
تك��ون أنش��طة التش��ييد ذات ج��ودة مناس��بة، وأن ي��تم جم��ع البيان��ات المتعلّق��ة باس��تكمال أنش��طة 

ن���ات األساس���ية الش���املة والوث���ائق والمعلوم���ات واالحتف���اظ به���ا اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة والبيا
لة المس���ولية ع��ن الس��تخدامها  ط��وال العم��ر التش��غيلي للمرف��ق. كم��ا تتحّم��ل المنظم��ة المش��غِّ

 ً لنظام إدار� يشمل فحص سالمة التص�نيع،  ضمان أن تكون المعّدات المورّدة مصنوعة وفقا
  التشغيل. والنظافة، والُمعايرة والتحقُّق من قابلية

تعّه�د� م�ن والحف�اظ علي�ه وأثناء التشييد واإلدخال في الخدم�ة، ي�تم رص�ُد المرف�ق و -٧-٨
  أجل حماية معداته، ودعِم مرحلة االختبار والحفاظ على مطابقته لتقرير تحليل األمان. 

أثناء التش�ييد واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، تُج�رى مقارن�ة ب�ين المحط�ة كم�ا ت�م تش�ييدها و -٨-٨
المطابق��ة فيم��ا يتعلّ��ق  عملي��ة ش��املة لمعالج��ة ح��االت ع��دم وتوض��عترات تص��ميمها. وب��ارام

والتشييد والتشغيل. كما يتم توثيق قرارات تصحي� الفروقات فيما يتعل�ق  والتصنيعبالتصميم 
  المطابقة. بالتصميم األولي وحاالت عدم

ع باألنشطة التالية خالل المراحل المناسبة أثناء اإلدخال في الخدمة، يتم االضطالو -٩-٨
 ً ج:  التي قد تختلف بحسب نوع المرفق، وذلك وفقا   لنهج متدِرّ

تأكيد أداء نُُظم التدريع واالحتواء، بم�ا يش�مل تأكي�د ج�ودة لح�ام االحت�واء  (أ)  
  الثابت، حسب االقتضاء؛

  تأكيد فعالية الضوابط المفروضة على الدوافق؛  (ب)  
حرجية، حيثما يكون ذلك ممكنا من الناحي�ة تأكيد أداء تدابير التحكم في ال  (ج)  

  العملية؛
  نُُظم الكشف عن الحرجية ونُُظم اإلنذار؛ توافرإثبات   (د)  
  إثبات أداء نُُظم اإلغالق في حاالت الطوارئ؛  (هـ)  
  إثبات توافر نُُظم للكشف عن الحرائق والسيطرة عليها؛  (و)  
  ئ؛إثبات توافر إمدادات بالقوى في حاالت الطوار  (ز)  
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إثب��ات ت��وافر أي نظ��م دع��م أخ��رى، مث��ل نظ��م اإلم��داد ب��الهواء المض��غوط   (ح)  
  ونظم التبريد.

والقيم التشغيلية بالنسبة إلى  والظروفأثناء اإلدخال في الخدمة، يتم تأكيد الحدود و  -١٠-٨
البارامترات ذات األهمية وكذل� االخت�فات المقبولة في القيم الناجمة ع�ن الظ�روف الع�ابرة 

يرها من االضطرابات الصغيرة األخرى التي تمّر بها المراف�ق. وي�تم تحدي�د أي ه�وامش وغ
ال�م��ة إلتاح��ة دق��ة القياس��ات أو �م��ن اس��تجابة المع��دات، وإدراجه��ا ض��من إع��دادات نظ��م 
المراقبة ونظم اإلنذار ونظم اإليقاف الطارئ الخاّصة باألمان، والحدود والشروط التشغيلية، 

  حسب االقتضاء.

ت��تم إتاح��ة نت��ائ� وتحل��ي�ت االختب��ارات الت��ي تم��� األم��ان مباش��رة للجن��ة األم��ان و  -١١-٨
والهيئة الرقابية بغر� استعراضها وإقرارها حسب االقتض�اء. وي�تم الحف�اظ عل�ى االتص�ال 
لة ط���وال عملي��ة اإلدخ���ال ف��ي الخدم���ة، وفق���اً  الوثي��ق ب���ين الهيئ��ة الرقابي���ة والمنظم��ة المش���غِّ

  لإلجراءات المقررة.

  ختبارات اإلدخال في الخدمة ومراحلها

تُرتَّب اختبارات اإلدخال في الخدم�ة ض�من مجموع�ات وظيفي�ة وبتسلس�ل منطق�ي،   -١٢-٨
، جمي� الجوانب التشغيلية المخطط�ة. وال ي�تم معقول تحقيقهيكون من الوتشمل، بأقصى قدر 

المطلوبة قد استُكِملت المضي قُُدماً في إجراء اختبارات متسلسلة ما لم تكن الخطوات السابقة 
بنجاح. وتُحدَُّد النقطة التي يتم فيها نقل تقييم أمان التعدي�ت من إحدى عملي�ات تقي�يم مرحل�ة 
التص��ميم إل��ى إح��دى عملي��ات تقي��يم مرحل��ة التش��غيل، بغي��ة ض��مان نق��ل المس���وليات بطريق��ة 

  سليمة.

ً و  -١٣-٨ من الناحية العمليّ�ة،  عندما ال يكون اختبار وظائف األمان على نحو مباشر ممكنا
تطبّق أساليب بديلة إلثبات أداء هذ� الوظائف عل�ى نح�و م�ئ�م، وذل�� رهن�اً بالحص�ول عل�ى 
الموافق��ة المناس��بة وفق��اً للمتطلب��ات الوطني��ة. وينطب��ق ذل��� بش��كل خ��ا� عل��ى مراف��ق إع��ادة 

  معالجة الوقود النووي.

  اإلدخال في الخدمة بالتشغيل البارد

") جمي� أنشطة اإلدخال ف�ي الخاملل في الخدمة بالتشغيل البارد (أو "يشمل اإلدخا  -١٤-٨
، خامل�ةالخدمة والتفتيش المضطل� بها، المنطوي�ة منه�ا وغي�ر المنطوي�ة عل�ى اس�تخدام م�واد 
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، ي�تم اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة بالتش�غيل الب�اردوذلك قبل إدخال المواد المشعّة إلى المرفق. وعند 
  ٤١طة التالية:كحد أدنى، االضطالع باألنش

  التحقّق من وظائف األمان التي ال يمكن التحقُّق منها أثناء التشييد أو أثن�اء اإلدخ�ال
في الخدمة بالتشغيل الساخن، أو من تلك الت�ي يل�زم التحقُّ�ق منه�ا قب�ل االنتق�ال إل�ى 

  اإلدخال في الخدمة بالتشغيل الساخن؛
 ي��د ج��ودة لح��ام االحت��واء الثاب��ت تأكي��د أداء نُُظ��م الت��دري� واالحت��واء، بم��ا يش��مل تأك

  وأداء وظائف التهوية، حسب االقتضاء؛
 تأكيد أداء األجهزة المضادة للثعب، حسب االقتضاء؛  
 إثبات أداء نُُظم اإلغالق الطارئ؛  
 م��ن أج��ل التأه��ب والتص��دي للط��وارئ  والممارس��ات العملي��ةوالتم��ارين  الت��دريبات

]٦.[  

بمناول��ة الم��واد االنش��طارية، ي��تم االض��طالع  بالنس��بة إل��ى المراف��ق الم��أذون له��ا  -١٥-٨
  باألنشطة التالية:

  اإلنذار؛ ونُُظمالكشف عن الحرجية  نُُظم توافرإثبات  
 للتأهب والتصدي لطوارئ الحرجية. الممارسات العمليةوالتمارين و اتالتدريب  

  اإلدخال في الخدمة بالتشغيل الساخن

ب�دخ��ال م��واد مش��عّة.  ")النش��ط(أو "خن يب��دأ اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة بالتش��غيل الس��ا  -١٦-٨
وتُوض� ت�دابير مناس�بة لمعالج�ة التغيّ�رات الت�ي تط�رأ عل�ى الع�املين والمع�ّدات، واالحت�واء، 

اإلشعاعية، وترتيبات الوقاية التي عادة ما تك�ون الزم�ة  والضوابط الرقابيةوأمان الحرجية، 
  ألغراض اإلدخال في الخدمة بالتشغيل الساخن.

نس��بة إل��ى اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة بالتش��غيل الس��اخن (خ��الل الس��نوات األول��ى م��ن بالو  -١٧-٨
  عمليًا)، يتم االضطالع باألنشطة التالية: الممكنتشغيل المرفق، وبالقدر 

 تأكيد أداء ضوابط أمان الحرجية؛  

 
٤١  ً خال في الخدمة بالتش�غيل ، عند اإلديجوز تضمين االختبارات التي يتم إجراؤها عند التشييد، أيضا

بالنس�بة إل�ى بع�ض المراف�ق، تج�وز إض�افة مرحل�ة م�ن مراح�ل والبارد، وذلك وفق�اً لل�وائ� الوطني�ة. 
  اإلدخال في الخدمة "بـالتشغيل الدافئ" أو "باستخدام مقادير ضئيلة من المواد المشعّة".
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  التحقّق من المفردات التي ال يمكن التحقّق منها عند اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة بالتش�غيل
تي يمكن التحقّ�ق منه�ا عل�ى نح�و أكث�ر فعالي�ة عن�د اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة ال البارد أو

  بالتشغيل الساخن مقارنة باإلدخال في الخدمة بالتشغيل البارد.
  التي يتع�رض له�ا الفعلية التحقّق عند اإلمكان من أّن الجرعات الداخلية والخارجية

  ثناء التصميم.العمال متسقة مع ما قُّدم من افتراضات وما أجري من حسابات أ
 متس�قة م�ع التص�ريفات الت�ي ت�م  ٤٢الفعلي�ة التحقّق عند اإلمك�ان م�ن أّن التص�ريفات

  حسابها والتحقّق من أداء نُُظم التقليص من التصريفات ونظم المراقبة.

عند االنته�اء م�ن اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة بالتش�غيل الس�اخن، تُش�غُّل جمي�ع المف�ردات و  -١٨-٨
 وتس��توفيلك��ي تك��ون متوافق��ة م��ع التص��ميم  منه��ام��ان وي��تم التحقّ��ق ذات األهمي��ة بالنس��بة ل�

، ويتم تأكيد جميع االفتراضات النشطة معايير األداء المطلوبة فيما يتعلّق بالعمليات التشغيلية
ر أي اس��تثناءات ف��ي وث��ائق الت��رخيص الخاص��ة  التش��غيلية ال��واردة ف��ي تحلي��ل األم��ان. وتُب��رَّ

  بالعمليات التشغيلية.

  ت وتقارير اإلدخال في الخدمةإجراءا

يتم إعداد اإلجراءات واستعراضها وإخضاعها للموافقة ف�ي ك�ل مرحل�ة إدخ�ال ف�ي   -١٩-٨
الخدمة قب�ل ب�دء االختب�ارات الخاص�ة بتل�ك المرحل�ة. وي�تم االض�طال� بأنش�طة اإلدخ�ال ف�ي 

 ً يق��اف ل�ج��راءات المق��ررة. وتش��مل ه��ذ� اإلج��راءات، عن��د االقتض��اء، نق��اط إ الخدم��ة وفق��ا
والهيئ��ة  والمص��نِّعينإجب��اري ي��تم عن��دها إب��ال� وإش��راك لجن��ة األم��ان والهيئ��ات الخارجي��ة 

  الرقابية.

ً يشمل برنامج اإلدخال ف�ي الخدم�ة أحكام�و  -٢٠-٨ وإج�راءات خاص�ة بعملي�ات المراجع�ة  ا
واالس��تعراض والتحقّ��ق يقص��د منه��ا ض��مان االض��طال� بالبرن��امج طبق��اً للخط��ة الموض��وعة 

أو أوج�ه قص�ور  انحرافافه على أكمل وجه. كما تُدَرج تدابير لحسم أي حاالت وتحقيق أهد
  يتم اكتشافها عند إجراء اختبارات اإلدخال في الخدمة.

يتم إعداد تق�ارير تش�مل نط�ا� اختب�ارات اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة وتسلس�لها والنت�ائج و  -٢١-٨
م اإلداري�ة. وتش�مل ه�ذ� التق�ارير المتوقعة منها بقدر مالئم من التفصيل ووفقاً لمتطلبات النظُ 

  الجوانب التالية:

  الغرض من االختبارات ومعايير القبول؛  (أ)

 
  .بما في ذلك التصريفات المتأتية من النواتج االنشطارية المتطايرة ٤٢
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احتياط���ات األم���ان والش���روط المس���بقة واألحك���ام المطلوب���ة الالزم���ة أثن���اء إج���راء   (ب)
  االختبارات؛

  اإلجراءات الخاصة باالختبارات؛  (ج)
ز البيانات الت�ي ت�م جمعه�ا وتحليله�ا، التقارير المتعلقة باالختبارات، بما يشمل موج  (د)

لنتا��، وتحديد أوجه القص�ور، إن ُوِج�َدت، وتنفي�� أ� إج�راءات تص�حيحية اوتقييم 
  الزمة.

لة نت��ا�� جمي��� االختب��ارات الخاص��ة باإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة، و  -٢٢-٨ تُ��وفَُّر للمنّظم��ة المش��غِّ
لة أ أجرا���ا س��واء دي وأح��د أعض��اء المنظم��ة المش��غِّ ن، ويُح��تفظ به��ا ط��وال العم��ر أح��د الم��وّرِ

  التشغيلي للمرفق.

د التقري�رو  -٢٣-٨ الخ�ا� باإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة، ال��� ي�تم إع�داد� عن�د اختت�ام عملي�ة  يَُحّدِ
اإلدخال في الخدمة، أ� تحديثات يلزم إدخالها عل�ى وث�ا�ق الت�رخي� وأ� تغيي�رات أُدخل�ت 

  ي الخدمة.على تدابير األمان أو ممارسات العمل نتيجة لإلدخال ف

 م�ا، يتم استيفاء ٢٣-٨إلى  ١-٨باإلضافة إلى المتطلّبات المحددة في الفقرات من و  -٢٤-٨
  يلي من متطلّبات خاّصة بالمرافق:

  مرافق إعادة المعالجة

بالنسبة إلى مرافق إعادة المعالجة، يتم كحد أدنى، فيما يتعلّق باإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة   -٢٥-٨
  ي الخدمة بالتشغيل البارد، االضطالع باألنشطة التالية:بالتشغيل الساخن واإلدخال ف

 إثبات الضوابط الخاّصة بتلقيم الوقود المستهلك؛  
 .إثبات رصد اليود ومراقبته  

 -١-٨تنطبق المتطلب�ات الخاص�ة باإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة المح�ددة ف�ي الفق�رات م�ن و  -٢٦-٨
  .على مرافق إعادة المعالجة، بشكل تام ودون تدّرج -٢٣-٨إلى 

  مرافق معالجة البلوتونيوم ومرافق تصنيع وقود البلوتونيوم

بالنسبة إل�ى المراف�ق الت�ي ت�تم فيه�ا مناول�ة البلوتوني�وم (أ� مراف�ق إع�ادة المعالج�ة   -٢٧-٨
ومراف��ق تص��ني� البلوتوني��وم ومراف��ق تص��ني� وق��ود م��وك�)، يتطلّ��ب اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة 

إدخ��ال تغيي��رات كبي��رة فيم��ا يتعلّ��ق بالترتيب��ات  )أو بالتش��غيل الس��اخن(باس��تخدام البلوتوني��وم 
  :الخاّصة بالعاملين والمعّدات، واالحتواء، والحرجية، والتدريب والوقاية من اإلشعاعات
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  بالنسبة إلى العاملين المختصين بالتشغيل، يتم تع�ي� السلوكيات والمواقف الداعم�ة
  خدام البلوتونيوم؛لثقافة أمان قوية حتى يتسنى ضمان التشغيل المأمون باست

  تض���من اإلدارة أن يك���ون المرف���ق والع���املون المختص���ون بالتش���غيل عل���ى أهب���ة
االس���تعداد ل�نتق���ال إل���ى مرحل���ة اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة باس���تخدام البلوتوني���وم قب���ل 

 الشروع في تنفيذها.

  

 التشغيل  -٩

 التنظيم

١-٩-   ً ية ع�ن األم�ان عل�ى من ه�ذا المنش�ور، تق�ع المس�ؤولية الرئيس� ٢للمتطلب رقم  وفقا
لة لمرف���ق دورة الوق���ود الن���ووي. وتش���مل ه���ذ� المس���ؤوليةُ الرئيس���يةُ  ع���اتق المنظم���ة المش���غِّ
مين،  المسؤوليةَ عن اإلشراف على أنش�طة جمي�ع األفرق�ة األخ�ر� ذات الص�لة، مث�ل المص�ّمِ

دين،  س�ؤولية والُمش�يّدين، وأرب�اب العم�ل والمتعاق�دين، باإلض�افة إل�ى الم والمص�نِّعينوالموّرِ
لة به��ذ�  لة نفس��ها. وتض��طلع المنظم��ة المش��غِّ ع��ن تش��غيل المرف��ق م��ن ط��رف المنظم��ة المش��غِّ

  ].٤المسؤولية وفقاً لنظامها اإلداري [

لة ه�يك�ً إداري�اً م�ئم�اً لمرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي وتُ�وفِّر و  -٢-٩ تُنش� المنظم�ة المش�غِّ
لتش��غيلية عل��ى نح��و م��أمون. وتَض��َمُن البن��ى األساس��ية ال��م��ة لك��ي ي��تم إج��راء العملي��ات ا

لة أن يتم توفير الم�وارد الكافي�ة بالنس�بة إل�ى جمي�ع الوظ�ائف المتعلّق�ة بتش�غيل  المنظمة المشغِّ
مرف�ق دورة الوق�ود الن��ووي واس�تخدام� عل��ى نح�و م��أمون، مث�ل أم��ان الحرجي�ة، والص��يانة، 

النظ��ام اإلداري، والتأه��ب واالختب��ار ال��دوري والتفت��ي�، والوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات، وتطبي��ق 
وغي�ر ذل�� م�ن األنش�طة الداعم�ة ذات الص�لة، وتأخ�ذ ف�ي االعتب�ار له�ا والتص�دي للط�وار� 

  األمان الصناعي واألمان الكيميائي.

لة أن يتم النظ�ر ف�ي الهياك�ل والم�وارد ذات الص�لة باألم�ان و  -٣-٩ تَضَمُن المنظمة المشغِّ
لموقع �بم�ا ف�ي ذل�� جس�ور األنابي�ب، والخن�اد�، المشتركة بين المرافق الموجودة في نفس ا

ُح الحدود بين مختِلف المرافق على نح�و ال ل�بس في��. وتُح�دَُّد  وغيرها من نُُظم النقل). وتُوضَّ
الترتيبات الخاّصة باستخدام الموارد المشتركة بوضوح كما يتم إنشاء سبل اتصال فعّالة ب�ين 

  مختلف المنظمات المعنية.

ً حس��ب االقو  -٤-٩ س��ة تُعن��ى بالنق��ل  تض��اء ووفق��ا لل��وائح الوطني��ة، ي��تم إنش��اء منظم��ة مكرَّ
  داخل الموقع، ويتم وضع قواعد محددة خاصة بالنقل داخل الموقع.
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لة أن ي��تم تخط��يُط جمي��ع األنش��طة المنطوي��ة عل��ى تع��ّرض و  -٥-٩ تَض��َمُن المنظم��ة المش��غِّ
إلش��عاعات، وا�ش��راُ� لإلش��عاعات أو الت��ي يك��ون م��ن المحتم��ل أن تنط��و� عل��ى تع��ّرض ل

عليه��ا واالض��طال� به��ا عل��ى نح��و يقلّ��ل إل��ى أدن��ى ح��د م��ن ����ا التع��ّرض. وتَض��َمُن المنظم��ة 
لة أن  الت��دابير المالئم��ة لت��وفير الوقاي��ة م��ن المخ��اطر ا�ش��عاعية والمخ��اطر  توَض��عالمش��غِّ

  عما يتم إدخاله من تعديالت على المرفق. الناجمةالكيميائية المرتبطة بها 

دين، المس��ولية و  -٦-٩ مين والم�وّرِ لة، بالتعاون مع المصّمِ تقع على عاتق المنظمة المشغِّ
أ� اختبار يتع�ر استكماله أ�ن�اء مرحل�ة ا�دخ�ال باستكمال بصورة ُمرضية  القيامالعامة عن 

ف��ي الخدم��ة، (م���ل قي��ا� الجرع��ات الفعلي��ة الت��ي يتع��رض له��ا العم��ال واختب��ارات الت��دابير 
  التصريفات البيئية).الخاصة بمراقبة 

لة تقارير دورية موج�ة بشأن المسائل المتعلقة باألمان حس�بما و  -٧-٩ تُِعدُّ المنظمة المشغِّ
تقتضيه الهيئة الرقابية، ويتم استعراض ��� التقارير من قبل لجنة األمان، وي�تم تق�ديمها إل�ى 

  الهيئة الرقابية عند االقتضاء.

لة مو  -٨-٩   ا يلي:تَضمُن المنظمة المشغِّ

  إتاحة المرافق والخدمات المالئمة في جميع الحاالت التشغيلية للمرفق؛  (أ)
تخويل إدارة المرفق السلطةَ الكافيةَ وت�وي�د�ا بالق�در الك�افي م�ن الم�وارد لتمكينه�ا   (ب)

  من استيفاء واجباتها بفعالية.

لة ووظائفها٥٥المتطلب رقم    : هيكل المنظمة المشغِّ

لة ووظائِف وأدوار ومسؤوليات العامليَن فيها وفقا يتم تحديد وتوثيق هي كِل المنظمة المشغِّ
ج.   لنهج متدِرّ

٩-٩-   ً وبوض���و� تحدي���د المس����وليات الوظيفي���ة، وخط���وط تسلس���ل الس���لطة،  ي���تم كتابي���ا
وخط��وط االتص��ال ال��داخلي والخ��ارجي، بم��ا يض��من أم��ان العملي��ات التش��غيلية ف��ي جمي��ع 

تحديد الوظ�ائ� والمس��وليات الخاّص�ة بالمناص�ب الرئيس�ية الحاالت التشغيلية للمرفق. ويتم 
لة بوض��و� خط��وط  ُد المنظم��ة المش��غِّ لة. وعل��ى وج��ه الخص��و�، تُح��ّدِ داخ��ل المنظم��ة المش��غِّ
تسلسل الس�لطة والترتيب�ات الخاص�ة باالتص�االت ب�ين ا�دارة العلي�ا للمرف�ق، ولجن�ة (لج�ان) 

ملين المختص�ين بالوقاي�ة م�ن ا�ش�عاعات، وموظفي أمان الحرجي�ة النووي�ة، والع�ا ٤٣،األمان

 
(أو لجن�ة أم�ان أخ�ر�) بغي�ة إس�داء المش�ورة  مختل��في بعض الدول، يتم إنشاء فريق استش�ار�  ٤٣

  لمدير المرفق بشأن جوانب األمان فيما يتعلّق بالتشغيل اليومي للمرفق.
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واألفرق��ة المس��ؤولة ع��ن الص��يانة وإدخ��ال التع��ديالت والهندس��ة، والع��املين المس��ؤولين ع��ن 
  إنشاء وتطبيق النظام اإلداري.

تُت��ا� للم��وظفين وللهيئ��ة الرقابي��ة الوث��ائق الخاّص��ة بالهيك��ل التنظيم��ي وبالترتيب��ات و  -١٠-٩
لة بحي�� ي�تم تحدي�د ووص�ف المتعلّقة باالضطالع بالمسؤو ليات. ويُحدَُّد هيكل المنظمة المشغِّ

لة س��لفاً   بتقي��يمجمي��� األدوار ذات األهمي��ة بالنس��بة للتش��غيل الم��أمون. وتق��وم المنظم��ة المش��غِّ
التغييرات التنظيمي�ة المقت�ر� إدخاله�ا عل�ى الهيك�ل والترتيب�ات المتعلّق�ة ب��، والت�ي ق�د تك�ون 

. وحيثما تقتض�ي الل�وائ� الوطني�ة ذل��، تُق�دَّم اقتراح�ات بش�أن ه�ذه ذات أهمية بالنسبة لألمان
  التغييرات التنظيمية إلى الهيئة الرقابية لكي توافق عليها.

ً  المنظمة المشِغّلة يجوز أن تُفّوِضو  -١١-٩ للمتطلب�ات الرقابي�ة،  إلى منظمات أخرى، وفق�ا
لة تح�تفظ بالمس�ؤولية العام�ة األعمال الالزمة لالضطالع بمسؤولياتها، ولكن المنظم�ة ال مش�غِّ

  والرقابة العامة في هذا الشأن.

ً و  -١٢-٩ لة مس�ؤولةً ع�ن ض�مان اس�تدامة م�ا يُع�دُّ الزم�ا م�ن مع�ارف  تكون المنظمة المش�غِّ
ومه��ارات وس��لوكيات ومواق��ف داعم��ة لثقاف��ة أم��ان وخب��رات أم��ان قوي��ة داخ��ل مرف��ق دورة 

 المتعلق��ةاأله��داف  وتحقي��قالبش��رية، و سياس��ات الم��وارد ص��يا�ة، وع��ن ٤٤الوق��ود الن��ووي
  .على المدى الطويل بالموارد البشرية

  : العاملون المختصون بالتشغيل٥٦المتطلب رقم 

لة تزويد مرفق دورة الوقود النوو� بمديرين �ك�ا� وبع�دد ك�اٍ� م�ن  تضمن المنظمة المشغِّ
  العاملين المؤهلين لكي يتم تشغيل المرفق على نحو مأمون.

لة إلى اإلدارة التُ   -١٣-٩ تش�غيل المباش�رة ع�ن المس�ؤولية والس�لطة علي�ا سنِد المنظمة المشغِّ
مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي عل��ى نح��و م��أمون. وتق��� عل��ى ع��اتق اإلدارة العلي��ا المس��ؤولية 
العامة عن أمان جمي� م�ا يخ�ّ� مرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي م�ن جوان�ب متعلّق�ة بالتش�غيل، 

االختبار الدوري، والتفتيش، واالستخدام، وإدخال التعديالت. ويكون والتدريب، والصيانة، و
  االضطالع بهذه المسؤولية هو الواجب األساسي لإلدارة العليا.

وثِّ���ق اإلدارة العلي���ا بوض���و� الواجب���ات والمس���ؤوليات، والخب���رات الض���رورية وتُ   -١٤-٩
خاص�ة به�م. كم�ا تُوثَّ�ُق ومتطلبات تدريب العاملين المختصين بالتشغيل، وخطوط االتص�ال ال

بوضو� الواجبات والمسؤوليات وخط�وط االتص�ال الخاّص�ة بالع�املين ا�خ�رين المش�اركين 
 

٤٤  ً   ).٦٢باسم إدارة المعارف (انظر أيضاً المتطلب رقم  ويعرف هذا األمر أيضا
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في تشغيل مرفق دورة الوقود النووي أو استخدامه (مث�ل الع�املين المختص�ين بال�دعم التقن�ي 
  والباحثين).

م���ا يخ���� مختل���ف اإلدارة العلي���ا الح���د األدن���ى لمتطلب���ات التوظي���ف ف���ي  وتُح���ِدّد  -١٥-٩
 الع�ددالتخصصات الالزم�ة لض�مان التش�غيل الم�أمون ف�ي جمي�ع الح�االت التش�غيلية. ويُح�دَُّد 

الواجبات التي تتطلّب تأديته�ا حص�ولهم عل�ى تُحدَّد الالزم من العاملين المختصين بالتشغيل و
لت�ي تم�ت ، إّما في إطار الحدود والشروط التشغيلية أو م�ن خ�الل الترتيب�ات المالئم�ة ا٤٥إذن

لة بوضو� وفي كل األوق�ات شخص�ا  ُد المنظمة المشغِّ الموافقة عليها بموجب الرخصة. وتُحّدِ
مؤهّال تقع على عاتقه مسؤولية اإلشراف المباشر عل�ى تش�غيل مرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي. 
ويَُحدَُّد مستوى توافر الموظفين الضروري ألدا� الواجبات ف�ي ح�ال وق�و� ط�ار� ن�ووي أو 

  ]).٦[ GSR Part 7من العدد  ٢١ي (انظر المتطلب رقم إشعاع

ي��تم مس��بقاً إع��داد برن��امج تفص��يلي خ��ا� بتش��غيل واس��تخدام مرف��ق دورة الوق��ود و  -١٦-٩
 ً   لموافقة اإلدارة العليا. النووي، ويكون هذا البرنامج خاضعا

باتخ��اذ تك��ون اإلدارة العلي��ا مس��ؤولة ع��ن جمي��ع األنش��طة المتعلّق��ة باألم��ان وتق��وم و  -١٧-٩
  جميع هذه األنشطة، بما في ذلك فيما يتعلّق بمناولة المواد االنشطارية. الترتيبات بشأن

تقوم اإلدارة العلي�ا دوري�اً باس�تعرا� تش�غيل مرف�ق دورة الوق�ود الن�ووي وتتخ�ذ و  -١٨-٩
اإلج��را�ات التص��حيحية المالئم��ة لمعالج��ة أي مش��اكل ي��تم تحدي��دها. وتَل��تَِمُس اإلدارة العلي��ا 

مشورة من لجنة (لجان) األمان أو تدعو مستش�ارين أخّص�ائيين الس�تعرا� قض�ايا األم�ان ال
ً  واختب�اره وص�يانته هف�ي الخدم�ة وتش�غيل إدخال المرف�قالهامة التي تنشأ عن   هوتفتيش� دوري�ا

  .تعديالت عليهإدخال 

ل ي��تم االض��طال� بجمي��ع الجوان��ب ذات األهمي��ة بالنس��بة لألم��ان المتعلّق��ة بتش��غيو  -١٩-٩
 ً ، وتفتيش��ه، واس��تخدامه، وإدخ��ال مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي، وص��يانته، واختب��اره دوري��ا

تعديالت عليه، من قبل عاملين مختصين بالتشغيل معتم�دين أو م�أذون له�م (يج�وز أن يك�ون 
م��ن ض��منهم ع��املون م��ن منظم��ات خارجي��ة). وتك��ون لجمي��ع الع��املين المختص��ين بالتش��غيل 

  م سلطةُ وقف العمليات واألنشطة ضماناً لألمان.المعتمدين أو المأذون له

لة ب�نش��ا� فري��ق معن��ي بالص��يانة م��ن أج��ل تنفي��ذ الب��رامج و  -٢٠-٩ تق��وم المنظم��ة المش��غِّ
  ).٦٥الخاصة بالصيانة، واالختبار الدوري والتفتيش (انظر المتطلب رقم 

 
، أو من قبل الهيئة الرقابي�ة إذا المنظمة المشِغّلةللعاملين من قبل  يجوز في هذا السياق منح األذون ٤٥

  كانت اللوائح الوطنية تقتضي ذلك.
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  العاملون المختصون بالوقاية من اإلشعاعات

اإلشعاعات إنش�اء فري�ق معن�ي بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات،  يشمل برنامج الوقاية من  -٢١-٩
لة، وتعيين مسؤول واحد أو أك��ر م�ن مس�ؤولي الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات  داخل المنظمة المشغِّ
الم��ؤهلين واألكف��اء تقني��اً ف��ي ش��ؤون الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وم��ن ذوي الدراي��ة بالجوان��ب 

  بطة به.اإلشعاعية لتصميم المرفق وتشغيله والمخاطر المرت

يُسدي العاملون المختصون بالوقاية من اإلشعاعات المشورة للع�املين المختص�ين و  -٢٢-٩
بالتشغيل وتتم مراعاة هذه المشورة كما تتم مراعاة شوا�ل العاملين المختص�ين بالوقاي�ة م�ن 
لة المخول��ة له��ا س��لطة وض��ع  اإلش��عاعات م��ن قب��ل مس��تويات اإلدارة داخ��ل المنظم��ة المش��غِّ

  ت التشغيلية وإنفاذها اإلجراءا

  موظفو أمان الحرجية النووية

بالنسبة إلى مرافق دورة الوقود النووي التي يحتمل أن تقع فيها حرجية َعَرضية، و  -٢٣-٩
لة م��وظفي م��ؤّهلين وعل��ى  يكون��ون نووي��ةالحرجي��ة الأم��ان  ن ف��ي مج��التُع��يُِّن المنظم��ة المش��غِّ

 ممارس�اتالوأفض�ل  والم�دوناتمع�ايير الها من دراية بفيزياء الحرجية النووية وبما يرتبط ب
، ومّطلعين على تصميم المرفق والعمليات التشغيلية الخاصة به. وتكون هذه الخاصة باألمان

  الوظيفة مستقلة بالقدر الالزم عن إدارة العمليات التشغيلية.

ادات يُق��ّدم موظف��و أم��ان الحرجي��ة النووي��ة المس��اعدة ف��ي ت��دريب الع��املين واإلرش��و  -٢٤-٩
والخب��رات التقني��ة م��ن أج��ل وض��ع اإلج��راءات التش��غيلية، ويقوم��ون ب��ب��ات ص��ّحة جمي��ع 

 ً   في الحرجية ويتحققون منها. العمليات التشغيلية التي قد تتطلب تحكما

  أخصائيو النفايات والدوافق

يك��ون �ّم��ة ع��دد ك��ا� م��ن الم��وظفين الم��ؤهلين لض��مان تنفي��ذ السياس��ات الخاص��ة   -٢٥-٩
ً بالتص��ّر� ف��ي  للح��دود الم���ذون به��ا وبه��د� تقلي��ل تولي��د  النفاي��ات وتص��ري� ال��دوافق وفق��ا

  النفايات المشعّة إلى أدنى حد.

  العاملون اإلضافيون المختصون بالدعم التقني

م���ل م��وظفي الت��دريب، والع��املين المس��ؤولين ع��ن  عام��ل تقن��ي إض��افييمت���ل أّي   -٢٦-٩
إل�ى  ،لين ع�ن إنش�اء وتطبي�ق النظ�ام اإلدارياألمان الصناعي والكيميائي، والعاملين المسؤو

لة.   قواعد وإجراءات األمان التي تحددها المنظمة المشغِّ
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  إدارة أمان التشغيل

  : الحدود والشروط التشغيلية٥٧المتطلب رقم 

لة تش���غيل مر����� دورة الوق���ود الن���وو� و�����اً لم�موع���ة الح���دود  ت����من المنظم���ة المش���غِّ
  والشروط التشغيلية.

ُل المرفق ض�من نط�ا� مجموع�ة ش�املة م�ن الح�دود والش�روط التش�غيلية لمن�ع يُشغَّ   -٢٧-٩
ظهور حاالت قد ت��دي إل�ى وق�ائع تش�غيلية متوقع�ة أو ظ�روف مفض�ية إل�ى وق�و� ح�واد�، 
وللتخفي��ف م��ن ح��ّدة عواق��ب أح��دا� م��ن ه��ذا القبي��ل ف��ي ح��ال وقوعه��ا. وتَس��تخِلُص المنظم��ة 

لة الحدود والشروط التشغيلية من  تحليل األمان، وذلك باس�تخدام نه�� مت�دّر�، لض�مان المشغِّ
أن يتم تشغيل المرفق وفقا الفتراضات التصميم والقصد م�ن التص�ميم، وك�ذلك وفق�ا لش�روط 
الترخيص الخاصة بالمرفق. وتخضع الحدود والشروط التشغيلية، بما في ذل�ك ح�دود األم�ان 

، لالستعرا� من قبل لجنة األم�ان. وإعدادات نُُظم األمان والشروط الحدية للتشغيل المأمون
وتُقّدم الحدود والشروط التشغيلية إلى الهيئ�ة الرقابي�ة، مص�حوبة بو��ائق الت�رخيص، لتقييمه�ا 

  والموافقة عليها قبل بدء التشغيل، إذا ما اقتضت الهيئة الرقابية ذلك.

لة عل��ى ق��در ك��اف م��ن الس��جالت م��ن أج��ل إ�ب��ات االو  -٢٨-٩ مت���ال تُح��افظ المنظم��ة المش��غِّ
  ).٦٢للحدود والشروط التشغيلية (انظر المتطلب رقم 

  حدود األمان

ي��تم الحف��اظ عل��ى ح��دود األم��ان م��ن أج��ل ت��وفير الوقاي��ة المناس��بة لس��المة الح��واجز   -٢٩-٩
  المادية التي تكفل الوقاية من اإلشعاعات واالنطالقات غير المحكومة للمواد المشعّة.

  إعدادات نُُظم األمان

ع لك���ّل ب���ارامتر يك���ون م���ن الض���روري تعي���ين ح���د أم���ان يخص����، ولس���ائر يُوَض���  -٣٠-٩
البارامترات المهّمة األخرى ذات الصلة باألمان، نظام يرصد البارامتر المعني ويب�ّ� إش�ارة 
(يمكن استخدامها بشكل تلقائي إذا ك�ان ذل�ك ممكن�ا) للحيلول�ة دون تج�اوز ه�ذا الب�ارامتر ح�دَّ 

نظ�ام األم�ان ه�و اإلع�داد الخ�اص بالمس�توى ال�ذي ي�تم عن�د� األمان الذي تم وضع�. وإع�داد 
 ً تفعيل نظام األمان والذي سيتيح أدنى هامش أمان مقب�ول. وس�يأخذ ه�امش األم�ان ه�ذا  تلقائيا

بعين االعتبار، في جملة أمور، السلوك في ظّل الظروف العابرة التي تمّر بها النُظم، وزم�َن 
  لقياس.استجابة المعدات، وعدَم دقة أجهزة ا

  



٩٣ 

  الشروط الحدية للتشغيل المأمون

الش��روط الحدي��ة للتش��غيل الم��أمون ه��ي الش��روط الت��ي ي��تم وض��عها لض��مان وج��ود   -٣١-٩
بالنس�بة إل�ى المف�ردات ذات  هوام� مقبول�ة ب�ين ق�يم التش�غيل العادي�ة وإع�دادات نُظ�م األم�ان

للتش��غيل الم��أمون وتوض��ع اإلع��دادات الخاص��ة بالش��روط الحدي��ة  ٤٦.األهمي��ة بالنس��بة ل�م��ان
�ير مر�وب في�. وتشمل الش�روط الحدي�ة  متواتراً  بحيث يتم تجنب تفعيل نظم األمان تفعيالً 

للتشغيل المأمون وضع حدود للبارامترات التشغيلة، وتحديد المتطلبات المتعلّقة بالحد األدن�ى 
يّن على العاملين ءات التي يتعامن المعدات القابلة للتشغيل ومستويات التوظيف الدنيا واإلجر

  المختصين بالتشغيل اتخاذها من أجل تفادي الحاجة إلى تفعيل نُُظم األمان.

توضع الشروط الحدية للتشغيل المأمون فيما يتعلّق باإلذن بنقل المواد (المشعّة أو و  -٣٢-٩
 ً لقبيل من هذا ا عمليات النقل) الخطرة، بين المباني. وتتوقف االنشطارية أو التفاعلية كيميائيا

على قبول المشغلين إيجابيا بتلقي هذ� المواد داخل المبن�ى ال�ذي س�يتم في�� اس�تالمها قب�ل ب�دء 
  عملية النقل.

  عمليات االختبار الدوري والمراقبة

تُحدَّد متطلبات تواتر ونطاق عمليات االختبار الدوري والمراقبة فيما يتعلّق بجمي�ع   -٣٣-٩
ان بغي��ة ض��مان االمت���ال للح��دود والش��روط التش��غيلية المف��ردات ذات األهمي��ة بالنس��بة ل�م��

  وإلعدادات نُُظم األمان وللشروط الحدية للتشغيل المأمون.

  التشغيل خارج إطار الحدود أو الشروط التشغيلية

عملي�ة تش�غيل المرف�ق ع�ن واح�د أو أك��ر م�ن الح�دود والش�روط  انحراف حالةفي   -٣٤-٩
  ويتم إخطار الهيئة الرقابية بذلك.التشغيلية، تُتَّخذ إجراءات تصحيحية 

تُحدَّد اإلجراءات التي يتعيُّن على المشغّلين اتخاذها في �ضون فترة �مني�ة مح�ّددة   -٣٥-٩
ً  حالةفي   حصول إخالل بأحد الشروط الحدية للتشغيل المأمون. وتُجري إدارة المرفق تحقيق�ا

اءات المناس�بة لمن�ع تك�رار�. اإلج�ر تتِخ�ذُ فيما يتعلّق بس�بب حص�ول ه�ذا اإلخ�الل وعواقب�� و
  ويتم إخطار الهيئة الرقابية بذلك في الوقت المناسب.

 
يمك��ن أيض��ا تطبي��ق الش��روط الحدي��ة للتش��غيل الم��أمون ف��ي الح��االت الت��ي ال تعتب��ر م��ن الظ��روف  ٤٦

د بمناول�ة م�واد المفضية إلى وقوع حوادث. على سبيل الم��ال، ال تعتب�ر حال�ة يق�وم فيه�ا مش�غّل منف�ر
انشطارية من الظروف المفضية إلى وقوع حوادث، بيد أنّ� يمكن منع ظهور م�ل هذ� الظروف عب�ر 

  تطبيق الشروط الحدية بغية تشغيل المرفق على نحو مأمون.



٩٤ 

  الضوابط اإلدارية

لة المس��ولية ع�ن الض��وابط   -٣٦-٩ يتحّم�ل ش�اغلو المناص�ب الرئيس�ية ف�ي المنظم�ة المش�غِّ
 اإلدارية فيم�ا يتعلّ�ق ب�اإلجراءات التش�غيلية، والتوظي�ف، وت�دريب الع�املين وإع�ادة ت�دريبهم،

وإجراءات االس�تعرا� والمراجع�ة، والص�يانة، وإدخ�ال التع�ديالت، والس�جالت والتق�ارير، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة عقب حصول إخالل بالحدود والشروط التشغيلية. وتشمل الحدود 
لة وم��ا  والش��روط التش��غيلية المتطلب��ات اإلداري��ة المتعلّق��ة بالهيك��ل التنظيم��ي للمنظم��ة المش��غِّ

لو المناصب الرئيسية م�ن مس��وليات الزم�ة لك�ي ي�تم تش�غيل المرف�ق عل�ى نح�و يتحملّه شاغ
  مأمون.

متث���ال للض���وابط يانة واالتض���من المنظم���ة المش���غّلة أن ي���تم القي���ام بأعم���ال الص���و  -٣٧-٩
  اإلدارية المحدَّدة في تقرير تقييم األمان وفي الحدود والشروط التشغيلية.

  ادة تدريبهم، وتأهيلهم: تدريب العاملين، وإع٥٨المتطلب رقم 

لة أن يتم تنفيذ �مي�� ا�نش�طة الت�� م�ن ش�أنها أن ت�ؤ�ر ��� ا�م�ان  تضمن المنظمة المشغِّ
  من قبل أشخاص من ذوي المؤهالت والكفاءات المناسبة.

لة بوض�و� المتطلب�ات الخاص�ة بالتأ�ي�ل والك��اءة لض�مان أن   -٣٨-٩ ُد المنظم�ة المش�غِّ تَُحّدِ
ون على الوظائف المتعلقة باألمان قادرين على أداء واجباتهم على نحو يكون العاملون القائم

  مأمون. وقد تقتضي وظائف تشغيلية معيّنة الحصول على إذن أو ترخيص رسمي.

يتم اختيار العاملين من ذوي الم��الت المناسبة ومنحهم ما ��و الزم م�ن ت�دريب و  -٣٩-٩
و ص��حي� ف��ي جمي��� الح��االت التش��غيلية وتعليم��ات حت��ى يتمكن��وا م��ن أداء واجب��اتهم عل��ى نح��

  للمرفق، وذلك وفقاً لإلجراءات المالئمة.

يُوض��� برن��ام� مناس��ب للت��دريب وإع��ادة الت��دريب ويُك���ُل اس��تمرار� بالنس��بة إل��ى و  -٤٠-٩
ن. ٤٧العاملين المختصين بالتشغيل ً  يقض�ي ت�دبيراً برن�ام� الت�دريب ��ذا  ويتضمَّ  بالقي�ام دوري�ا

ن وب���جراء دوراٍت تدريبي��ة بانتظ��ام لتجدي��د معلوم��اتهم. وتش��مل ���ذ� بتأكي��د ك���اءات الع��املي

 
على سبيل المثال، يجوز تطوير مواد التدريب باستخدام السجالت والتق�ارير الت�ي ت�م إع�داد�ا ف�ي  ٤٧

  ).٦٢ود النووي (انظر المتطلب رقم مرفق دورة الوق



٩٥ 

بإعادة تدريب العاملين الذين تغيّب�وا  يقضي تدبيراً الدورات التدريبية لتجديد المعلومات أيضاً 
  .٤٨بهالفترات طويلة تعذر عليهم خاللها أداء واجباتهم المأذون لهم 

الداعمة لثقاف�ة أم�ان قوي�ة ويب�رُز م�ا يكتس�يه يرّوُج التدريُب للسلوكيات والمواقف و  -٤١-٩
األمان من أهمية في جمي�ع الجوان�ب المتعلّق�ة ب�المرفق، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ا يخ�ّ� المرف�ق م�ن 

، وتحلي���ل األم���ان، والعوام���ل البش���رية والتنظيمي���ة، والح���دود المف���ردات التص���ميميةحي���� 
 من���عاعات (بم���ا يش���مل والش���روط التش���غيلية، واإلج���راءات التش���غيلية، والوقاي���ة م���ن اإلش���ع

التلّو��، وأمان الحرجية، والتأه�ب والتص�ّدي للط�وار�، والتص�ّرف ف�ي النفاي�ات ومخ�اطر 
األمان الصناعية المحددة مثل المخاطر الكيميائية ومخاطر الحرائق. ويك�ون نط�اق الت�دريب 

 ً يطرحه�ا  مع مستوى المخاطر التي فيما يتعلّق بالمخاطر اإلشعاعية وغير اإلشعاعية متناسبا
  مرفق دورة الوقود النووي.

تكون اإلدارة العليا مسؤولة عن ضمان توفير ما يلزم من ت�دريب وإع�ادة ت�دريب و  -٤٢-٩
األم��ان لك��ي ي��تم  ف��يل�ف��راد ال��ذين يق��ع عل��يهم االختي��ار ألداء الواجب��ات الت��ي يك��ون له��ا أث��ر 

ذلك ل� النح�و المالئ�معل�ى  إج�راء تقي�يم كفال�ة ع�نمسؤولة تشغيل المرفق على نحو مأمون، و
التدريب المالئم فيما يتعلّق باإلجراءات التي يتع�ين اتباعه�ا  ويُقدَّم. التدريبعادة إلالتدريب و

  في جميع الحاالت التشغيلية للمرفق.

حتى في الحاالت التي يك�ون فيه�ا الع�املون المختص�ون بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات و  -٤٣-٩
لع�املين المختص�ين بالتش�غيل، بم�ا ف�ي ذل�ك الع�املين مستقلين بعضهم عن بع��، يُق�ّدم إل�ى ا

المختص��ين بال��دعم التقن��ي، الت��دريب المناس��ب ف��ي مج��ال الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وذل��ك قب��ل 
شروعهم في أداء واجباتهم. ويتم بشكل دوري االضطال� بأنشطة إعادة الت�دريب ف�ي مج�ال 

  الوقاية من اإلشعاعات أثناء التشغيل. 

لفائ�دة الع�املين المختص�ين بالتش�غيل،  خاص�ة ة وتم�اريني�دورات تدريب يتم تنظيمو  -٤٤-٩
وأفراد اإلطف�اء ال�داخليين والخ�ارجيين وغي�رهم م�ن الع�املين المعني�ين بالتص�دي للط�وار�، 
بحس��ب وظ��ائف التص��ّدي الت��ي تس��ند إل��يهم ف��ي ح��ال وق��و� حري��ق أو انفج��ار داخ��ل المرف��ق 

��. ويكون مدى ما يتم تنظيمه م�ن ب�رام� ٦[ GSR Part 7من العدد  ٢٥(انظر المتطلب رقم 
 ً   مع ما يشكله المرفق وعملياته من مخاطر محتملة  تدريب وإعادة تدريب متوافقا

 
، أو من قبل الهيئة الرقابي�ة إذا المنظمة المشِغّلةيجوز في هذا السياق منح األذون للعاملين من قبل  ٤٨

  .كانت اللوائح الوطنية تقتضي ذلك



٩٦ 

لت�هيل الع�املين وت�دريب�م عل�ى مواج��ة المخ�اطر اإلش�عاعية  اهتمام خاصيُولى و  -٤٥-٩
خ���اطر الكيميائي���ة �مث��ل مخ���اطر الحرجي���ة والتل��ّوث) والمخ���اطر التقليدي���ة المح��ددة مث���ل الم

  ومخاطر الحرائق.

تخضع برامج التدريب والمواد التدريبية وحت�ى الت�دريب ن�س�� ونواتج�� �بم�ا ف�ي و  -٤٦-٩
  ذلك نواتج إعادة التدريب) إلى االستعراض والمراجعة وفقا للنظام اإلداري القائم.

 م اس�تي�اءي�ت، ٤٦-٩إل�ى  ٣٨-٩باإلضافة إلى المتطلبات المحددة في ال�قرات م�ن و  -٤٧-٩
  بالمرافق: تتعلقما يلي من متطلّبات 

  مرافق تصنيع وقود خليط األكسيدين ومرافق إعادة المعالجة

ت��دريب الع��املين عل��ى عملي��ات وح��دات القي��اس المغلق��ة، بم��ا ليُ��ولى اهتم��ام خ��اص   -٤٨-٩
  يشمل اإلجراءات التي يتعيّن اتـّخاذها في حال وقوع حاالت تلّوث.

  اء اليورانيوم، وتصنيع الوقودمرافق التحويل، وإثر

يُق��ّدم للمش��غّلين ت��دريب ف��ي مج��ال �م��ان مناول��ة ومعالج��ة كمي��ات كبي��رة م��ن س��ادس   -٤٩-٩
 ً م�ع  فلوريد اليورانيوم وغيره من المواد الكيميائية الخطرة. ويكون مدى هذا التدريب متناسبا

وريد اليورانيوم وغي�ره سادس فل بانبعاثاتمستوى المخاطر المرتبطة بالتشغيل. وفيما يتعلّق 
م��ن الم��واد الكيميائي��ة، يق��ّدم الت��دريب الم�ئ��م إل��ى جمي��ع الع��املين ف��ي الموق��ع حتّ��ى يتخ��ذوا 

  .انبعاث مواد كيميائيةاإلجراءات المناسبة في حال 

  مرافق البحث والتطوير في مجال دورة الوقود النووي

لين وت���دريب�م عل���ى مناو  -٥٠-٩ ل���ة الم���واد المش���عّة وإج���راء ي���تم ت�هي���ل الب���احثين والمش���غِّ
  االختبارات والتجارب.

  : االضطالع باألنشطة ذات الصلة باألمان٥٩المتطلب رقم 

لة تحليل ومراقبة جميع األنشطة ذات الصلة باألمان على نحو مال��م  تضمن المنظمة المشغِّ
مة م��ن أج��ل ض��مان إبق��اء المخ��اطر المرتبط��ة با�ش��عاع الم���يِّن والم��واد الكيميا�ي��ة الس��ا

  المرتبطة به عند أدنى حد معقول.



٩٧ 

ُم جمي�ع األنش�طة التش�غيلية فيم�ا يتعلّ�ق بالمخ�اطر المحتمل�ة المرتبط�ة باإلش��عا� يَّ تُق�  -٥١-٩
المؤيِّن والمواد الكيميائية السامة المرتبطة به. ويتوقّ� مستوى التقييم والمراقب�ة عل�ى �همي�ة 

  النشاط بالنسبة لألمان.

روتيني�ة �و اختب�ار خ�ار� إط�ار  ة إلجراء عملي�ة تش�غيلية �ي�رإذا كانت ثمة حاجو  -٥٢-٩
اإلجراءات التشغيلية القائمة، يتمُّ إجراء استعراض من استعرا�ات األم�ان المح�دَّدة وو��ُع 

فيم�ا يتعلّ�ق ب�دخ�ال  إجراء خا� وإخ��ا� ه�ذا اإلج�راء للموافق�ة وفق�اً ل�ج�راءات المق�ررة
  التعديالت.

  تقادم: إدارة ال٦٠المتطلب رقم 

لة تن�ي� �رنام� ف�ا� �دارة التقادم ��د� إدارة تقادم الم��ردا� �ا�  تضمن المنظمة المشغِّ
ا��مي��ة �الن����ة ل�م��ان و�ل��� م��ن ����� ا���تي�ا� وظ��ا�� ا�م��ان ال��م��ة ط��وا� ال�م��ر 

  التشغيلي لمرفق دورة الوقود النووي.

ُد برن��امج إدارة التق��ادم عواق��ب التق��ادم واأل  -٥٣-٩ نش��طة الال�م��ة للحف��اظ عل��ى قابلي��ة يُح��ّدِ
تشغيل وموثوقية المفردات ذات األهمية بالنسبة لألمان. ويُنسَُّق برن�امج إدارة التق�ادم ويك�ون 

 ً الخدم�ة،  مع البرامج األخرى ذات الصلة، بما في ذلك البرامج الخاصة بالتفتي� �ثن�اء متسقا
ك نهج متّس�ق ل��مان تط�وير ب�رامج والصيانة. ويُتَّبُع في ذل ٤٩واالستعراض الدوري لألمان

  إلدارة التقادم وتنفيذها وتحسينها باستمرار.

عندما ال تتوافر تفاصيل عن خصائ� المواد والنظم ويكون من ش��ن ه�ذا األم�ر و  -٥٤-٩
 ً لة برنامج���ا ً  �ن ي��ؤثّر ف���ي األم��ان، تُنفّ���ذُ المنظم���ة المش��غِّ لمراقب��ة. وتُس���تخدم النت���ائج ل مناس���با

  البرنامج الستعراض مدى كفاية تصميم المرفق، على فترات مناسبة.المستخلصة من هذا 

ً و  -٥٥-٩ لالس���تنتاجات  ي���تم تع���ديل البرن���امج الخ���ا� بالص���يانة وإح���الل المع���دات وفق���ا
المستخلص��ة م��ن برن��امج إدارة التق��ادم. وعن��د إج��راء تقييم��ات األم��ان الخاص��ة بتمدي��د فت��رة 

  التشغيل، يُنظر في العمر التصميمي للمعدات.

    

 
  .٥انظر المتطلب رقم  ٤٩
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  : المراقبة التشغيلية للتعديالت٦١المتطلب رقم 

لة بوضع وتنفيذ برنامج لمراقبة التعديالت المدخلة على المرفق.   تقوم المنظمة المشغِّ

لة المس��ؤولية العام��ة ع��ن جمي��ع جوان��ب األم��ان   -٥٦-٩ تق��ع عل��ى ع��اتق المنظم��ة المش��غِّ
لة إج�راءات المتعلقة ب�ع�داد وإدخ�ال التع�ديالت. وباإلض�افة إل�ى ذل�ك، ت ض�ع المنظم�ة المش�غِّ

لمراقبة مشاريع التع�ديل. ويج�و� له�ا أن تُس�نِد تنفي�ذ مه�ا� معين�ة إل�ى منظم�ات أخ�رى أو أن 
لة ال تف�و� مس�ؤولياتها.  تتعاقد معها من الباطن على أداء هذ� المها�، ولكن المنظم�ة المش�غِّ

لة مس���ؤولة ع���ن إدارة مش��� اريع التع���ديل وعل���ى وج���ه الخص���وص، تك���ون المنظم���ة المش���غِّ
 ً ل�ج�راءات المق�ررة. وبالنس�بة  المقترحة، والتي يتعيّن على اإلدارة العليا المشاركة فيها وفقا

إلى التعديالت الرئيسية، تشمل هذ� المشاركة وضع أهدا� المشروع وهيكل�ه، وتعي�ين م�دير 
  للمشروع، وتحديد المسؤوليات، وتخصيص الموارد الكافية. 

لة مسؤولة عن ضمان ما يلي:تكون المنظمة و  -٥٧-٩   المشغِّ

بالنسبة إلى المواق�ع المتع�ّددة المراف�ق، أالَّ ي�ؤثّر أي تع�ديل ي�ت� إدخال�ه عل�ى مرف�ق   (أ)
دورة الوقود النووي سلباً في قابلية تشغيل أو أمان المرافق المرتبط�ة به�ذا المرف�ق 

  أو المجاورة له.
علق���ة ب�ع���داد وإدخ���ال التع���ديالت تطبي���ق النظ���ا� اإلداري ف���ي جمي���ع المراح���ل المت  (ب)

  لضمان استيفاء كافة متطلبات ومعايير األمان المنطبقة.
تطبيق جميع األفراد الُمشاركين في عملية إدخال التعديالت لما هو منصوص عليه   (ج)

ف���ي وث���ائق األم���ان ذات الص���لة (مث���ل تقري���ر تقي���ي� األم���ان والح���دود والش���روط 
يق المستوى األمثل فيما يتعلّ�ق بحماي�ة الجمه�ور التشغيلية) الخاّصة بالمرفق، وتحق

  والبيئة.
إعداد وثائق الترخيص بالنسبة إلى كّل تعديل واستيفاء ما يرتبط بذلك من متطلّبات   (د)

باالستعرا� والموافقة. وقد تشمل ه�ذ� المتطلب�ات اش�تراط الحص�ول عل�ى  خاصة
  موافقة الهيئة الرقابية قبل البدء في إدخال التعديالت.

أن يك���ون جمي���ع الع���املين ال���ذين سيش���اركون ف���ي إدخ���ال تع���ديٍل مقت���ر�ٍ م���دّربيَن   (هـ)
ومؤهليَن على نحو مناسٍب وم�ن ذوي الخب�رات فيم�ا يتعلّ�ق به�ذ� المهم�ة، وأن ي�ت� 
ت��دريبه� مس��بقاً، عن��د االقتض��اء، بش��أن ت��أثير التع��ديالت ف��ي العملي��ات التش��غيلية 

  للمرفق وخصائصه من حيث األمان.
تحديث الفوري، حسب االقتضاء، لجميع الوثائق المتأثّرة جّراء ما يت� إدخاله م�ن ال  (و)

تعديالت متعلّقة بخصائص المرفق من حيث األمان، من قبيل تقري�ر تقي�ي� األم�ان، 
والح���دود والش���روط التش���غيلية، واإلج���راءات ذات الص���لة فيم���ا يتعلّ���ق بالتش���غيل 

  والصيانة وحاالت الطوارئ.
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عملية اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة عل�ى نح�و مالئ�م، وتس�جيل وتقي�يم النت�ائ�، االضطالع ب  (ز)
وإدرا� أ� اس��تنباطات ض��من الو���ائق المناس��بة، بم��ا ف��ي ذل��� التغيي��رات المدخل��ة 

  على تقييم األمان، حسب االقتضاء.
التع�ديالت المزم�ع إدخاله�ا، وفق�اً للمتطلب�ات الوطني�ة، بالهيئة الرقابي�ة مس�بقاً  إبالغ  (ح)

 علي�هوالحص�ول  تعديل م�ابإدخال  اإلذنعند االقتضاء إلى الحصول على  والسعي
  قبل إجراء التغييرات.

  استيفاء المتطلبات األخرى الواردة في هذا المنشور، حسب االقتضاء.  (ط)

ي��تم تص��ني� االقتراح��ات بش��أن التع��ديالت عل��ى المرف��ق وتحدي��د المع��ايير ذات و  -٥٨-٩
�. وي��تم تص��ني� االقتراح��ات بش��أن الص��لة فيم��ا يتعلّ��ق به��ذا التص��ني� ، وفق��ا ل��نه� مت��دّرِ

التعديالت إما وفق�ا ألهمي�ة التع�ديالت بالنس�بة ل�م�ان أو عل�ى أس�ا� بي�ان بش�أن م�ا إذا ك�ان 
 ً إزاء الح���دود والش���روط  التغيي���ر المقت���رح س���يقلّ� م���ن ه���وام� األم���ان أو س���يطرح تح���ديا

ألهمي��ة (م���ل الجرع��ات الجماعي��ة أو التش��غيلية القائم��ة أو �يره��ا م��ن مع��ايير القب��ول ذات ا
  الفردية التي يتعّرض لها العمال)، أو ال.

مش��اريع التع��ديل الت��ي له��ا أهمي��ة كب��رى بالنس��بة ل�م��ان لتحل��يالت أم��ان وتخض��ع   -٥٩-٩
المبيّن�ة ف�ي بالتص�ميم والتش�ييد واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة تك�ون مكافئ�ة لتل��  جراءات خاصةإلو

  بتصميم المرفق ذاته وتشييده وإدخاله في الخدمة.فيما يتعلق  ٨و ٧و ٦األقسام 

عن��د تنفي��ذ مش��اريع التع��ديل بالنس��بة إل��ى مراف��ق دورة الوق��ود الن��وو�، ي��تم إبق��اء و  -٦٠-٩
  مستوى اإلشعاعات التي يتعّرض لها العمال المشاركون عند أدنى حد معقول.

التخف�يض إل�ى أدن�ى  يُوَضُع حدٌّ للتعديالت الم�قتة من حي� الوق�ت والع�دد، قص�دو  -٦١-٩
ح�د م��ن مس��توى أهميته�ا المتراكم��ة بالنس��بة ل�م�ان. وتُح��دَُّد بوض��وح التع�ديالت الم�قت��ة ف��ي 
لة نظام��اً رس��مياً إلع��الم  أماكنه��ا وف��ي أ� نقط��ة مراقب��ة ذات ص��لة. وتض��ُع المنظم��ة المش��غِّ

لّ��ق بتش��غيل الم��وظفين الَمعنيِّ��ين ف��ي الوق��ت المناس��ب بالتع��ديالت الم�قت��ة وعواقبه��ا فيم��ا يتع
  المرفق وأمانه.

  : السجالت والتقارير ٦٢المتطلب رقم 

لة وتتعّهد نظاماً لمراق�ة السجالت والتقارير دا�� مر�� دور� الوق�ود  تضُع المنظمة المشغِّ
  النووي.

لة بجمي�ع المعلوم�ات   -٦٢-٩ من أجل ضمان التشغيل المأمون للمرفق، تحتفظ الهيئة المشغِّ
الراهن وتشغيله. وي�تم  ونسقهصميم المرفق وتشييده وإدخاله في الخدمة الجوهرية المتعلقة بت
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االحتفاظ بهذه المعلومات ُمحدَّثة طوال المرحلة التشغيلية للمرفق، كما أنّها تُبقى متاح�ة أثن�اء 
لة ترتيب��ات إلنت��اج ومراقب��ة الس��جالت  َِّخ��ذُ المنظم��ة المش��غِّ مرحل��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة. وتَت

األهمية بالنسبة لألمان فيما يتعلّ�ق بمرحلت�ي التش�غيل واإلخ�راج م�ن الخدم�ة، والتقارير ذات 
  بما في ذلك:

  المجموعة الكاملة من التنقيحات المدخلة على وثائق الترخيص؛  (أ)
  نتائج االستعراضات الدورية لألمان؛   (ب)
  الوثائق الخاّصة باإلدخال في الخدمة؛  (ج)
  اإلجراءات وتعليمات التشغيل؛  (د)

  تاريخ إدخال التعديالت والبيانات بشأنها؛  هـ)(
  البيانات التشغيلية للمرفق؛  (و)
  البيانات المستمدة من عمليات الصيانة واالختبار والمراقبة والتفتيش؛  (ز)
  التقارير بشان األحداث والحادثات؛  (ح)
  ين؛بيانات الوقاية من اإلشعاعات، بما في ذلك البيانات المتعلّقة برصد العامل  (ط)
  البيانات بشأن كميات المواد النووية والمواد المشعّة األخرى، وتحركاتها؛  (ي)
  سجالت تصريفات الدوافق؛  (ك)
  سجالت تخزين النفايات المشعّة ونقلها؛  (ل)
  نتائج الرصد البيئي؛  (م)
  سجالت أنشطة العمل الرئيسية المضطلع بها في كافة أنحاء المرفق.  (ن)

تسقة مع النظام اإلداري إلع�داد الس�جالت والتق�ارير، وجمعه�ا توضع إجراءات مو  -٦٣-٩
واالحتف��اظ به��ا، وأرش��فتها. وتُب��يُّن ت��واريخ إدخ��ال المعلوم��ات ف��ي س��جالت الت��دوين والق��وائم 
  المرجعية وغيرها من السجالت المالئمة، ويتم تأريخها والتوقيع عليها على النحو المناسب.

االمتثال والتدابير المتخذة إلعادة المرفق إلى حالة  يتم إعداد سجالت لحاالت عدمو  -٦٤-٩
لة االحتف�اظ بالس�جالت  وتُت�احبه�ا  ويُح�تَفظاالمتثال  للهيئ�ة الرقابي�ة. وتض�من المنظم�ة المش�غِّ

  االحتفاظ بها المحدَّدة. فتراتطوال 

يش���مل النظ���ام اإلداري ترتيب���ات لتخ���زين الس���جالت والتق���ارير واالحتف���اظ به���ا. و  -٦٥-٩
ُم نظام إدارة الوثائق بحيث يضمن أرشفة الوثائق القديمة وأالَّ يستخدم الع�املون س�وى ويَُصمَّ 

أحدث صيغة من كل وثيقة. ويُنظُر في الحاجة إلى تخزين الوثائق خارج الموقع (ف�ي مرف�ق 
  ) من أجل ضمان الوصول إليها في حال وقوع طارئ ما.التصّدي للطوارئ مثالً 
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  صة بالمرافقالعمليات التشغيلية الخا

  : اإلجراءات التشغيلية٦٣المتطلب رقم 

تُوضُع إجراءات تشغيلية تنطبق �ل� ن�و شامل بالن��بة إل�� العملي�ات التش�غيلية العادي�ة، 
والوقائع التشغيلية المنتظر� والظ�روف الم�ض�ية إل�� وق�و� ��واد�، و�ل�� وف��اً ل�يا��ة 

لة ومتطلبات الهيئة الرقابية.   المنظمة المشغِّ

تُوض��ُع إج��راءات تش��غيلية بالنس��بة إل��ى جمي��ع العملي��ات التش��غيلية المتعلق��ة با�م��ان   -٦٦-٩
  التي يجوز االضطالع بها طوال كامل العمر التشغيلي للمرفق.

ً و  -٦٧-٩ ، بوض��ع إج��راءات يق��وم الع��املون المختص��ون بالتش��غيل كلم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��ا
لة، بما ف�ي  وغيرهم والمصنِّعينتشغيلية، بالتعاون مع المصّممين  من موظفي المنظمة المشغِّ

ذلك الموظفين المختّصين بالوقاية م�ن اإلش�عاعات. وتك�ون اإلج�راءات التش�غيلية متّس�قة م�ع 
الحدود والشروط التشغيلية ومفيدة فيما يتعلّق بالتقيّ�د به�ذه الح�دود والش�روط التش�غيلية، وي�تم 

يغة ه�ذه اإلج�راءات وعملي�ة وض�عها إعدادها وفقاً إلجراءات النظام اإلدار� الت�ي تحك�م ص�
  واستعراضها ومراقبتها.

يتم استعراض اإلجراءات التشغيلية وتحديثها بصورة دورية على أساس الدروس و  -٦٨-٩
المس��تفادة عن��د اس��تخدام ه��ذه اإلج��راءات ووفق��اً للنظ��ام اإلدار�. وتك��ون ه��ذه اإلج��راءات 

  التشغيلية متاحة بسهولة عند نقطة االستخدام.

يتم تدريب جميع العاملين المشاركين في تشغيل المرفق واستخدامه تدريبًا مالئًم�ا و  -٦٩-٩
  على استخدام هذه اإلجراءات، حسبما يتصل بواجباتهم.

عن��د التخط��يط �نش��طة ال تغطيه��ا اإلج��راءات القائم��ة، ي��تم إع��داد إج��راء مالئ��م و  -٧٠-٩
نحو المالئم قبل بدء النشاط. ويتم واستعراضه ويتم ذلك رهناً بالحصول على الموافقة على ال

  توفير تدريب إضافي للموظفين المعنيّين باستخدام هذه اإلجراءات.

  الماديةوالظروف  التدبير التشغيلي الداخلي: ٦٤المتطلب رقم 

لة بوض��ع وتن�ي��� ب��رام� لل����اظ �ل��� ��ل��� م���تويات م���   الظ��روفت���وم المنظم��ة المش��غِّ
  في جميع مناطق العمل. ظافةوالن والتدبير الداخليالمادية، 

� لض��مان ص��يانة ا�م��اكن ٥٧ي��تم تحدي��د الض��وابط اإلداري��ة �انظ��ر المتطلّ��ب رق��م   -٧١-٩
والمعّدات التشغيلية، وتزويدها باإلضاءة الكافية، وسهولة الوصول إليها، وخض�وع التخ�زين 
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دات الم�ق��ت للمراقب��ة و���مان أن يك��ون ه��ذا التخ��زين مح��دود النط��ا�. وي��تم تحدي��د المع��
زاء أو تل���� الع���زل المت���دهورة �بس���بب ح���االت التس���ّرب، أو بق���� الت�ك���ل، أو تفّك���ك األج���

  ، واإلبالغ بشأنها وإصالحها في الوقت المناسب.)الحراري، مثالً 

يكون ثمة برنام� قائم لرصد تدهور المواد بالنسبة إل�ى األوعي�ة والحاوي�ات الت�ي و  -٧٢-٩
  لة ومواد انشطارية أو قوية اإلشعاع. تحتوي على مخاليط مواد كيميائية أّكا

لة مس���ولية ���مان أن ي��تم بش��كل دقي��ق ووا���� و  -٧٣-٩ تق��� عل��ى ع��اتق المن�م��ة المش���ِّ
تحدي��ُد ووس��ُم المف��ردات ذات األهمي��ة بالنس��بة لألم��ان، وال���ر�، واألنابي��ب،  ومص��ان جي��داً 

  واألجهزة، وأن يتم ذلك باستخدام أحبار ومواد متوافقة.

  تبار الدوري والتفتيشالصيانة واالخ

  : الصيانة واالختبار الدوري والتفتيش٦٥المتطلب رقم 

لة وضع وتنفيذ برامج فعّالة للصيانة، واالختبار الدوري، والتفتيش   تضمن المنظمة المشغِّ

تُجرى عمليات الصيانة، واالختبار الدوري والتفتيش ل��مان ق�درة المف�ردات ذات   -٧٤-٩
لى العمل وفقاً للقصد من تصميمها ولمتطلب�ات األم�ان، وعل�ى نح�و األهمية بالنسبة لألمان ع

عل�ى الم�دى الطوي�ل.  المرف�قيمتثل للحدود والشروط التش��يلية، وتَ�دعُم ه�ذ� العملي�ات أم�ان 
وف��ي ه��ذا الس��يا�، تش��مل الص��يانة اإلج��راءات الوقائي��ة واإلج��راءات التص��حيحية عل��ى ح��د 

  سواء.

بعملي�ات االختب�ار ال�دوري والمراقب�ة الت�ي تخ��� له�ا تشمل المتطلب�ات المتعلّق�ة و  -٧٥-٩
 ً ي�نص بو��و� عل�ى م�دى انطب�ا� االختب�ار  المفردات ذات األهمي�ة بالنس�بة لألم�ان توص�يفا

ال��دوري والمراقب��ة وتواترهم��ا، وعل��ى مع��ايير القب��ول. وم��ن أج��ل إتاح��ة المرون��ة التش���يلية، 
ل�ى الفت�رة القص�وى الت�ي يتع�يّن ينصُّ التوص�ي� الخ�اص ب�التواتر عل�ى متوس�ط الفت�رات وع

  عدم تجاوزها.

تُو���� ب��رام� مس��تندة إل��ى تقري��ر تقي��يم األم��ان أل���را� الص��يانة، واالختب��ار و  -٧٦-٩
الدوري والتفتيش فيما يتعلّق بجمي� المف�ردات ذات األهمي�ة بالنس�بة لألم�ان وي�تم توثي�ق ه�ذ� 

وى األم��ان خ��الل إج��راء الب��رام�. وم��ن خ��الل ه��ذ� الب��رام�، ي��تم ���مان أالّ ي��نخف� مس��ت
  عمليات الصيانة، واالختبار الدوري، والتفتيش.
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يتم على فترات منتظمة استعراض البرامج الخاصة بالصيانة، واالختبار الدوري و  -٧٧-٩
والتفتي� بغية إدرا� ال�دروس المس�تفادة ف�ي ض�وء الخب�رات المكتس�بة (انظ�ر المتطل�� رق�م 

الص���يانة، واالختب���ار ال���دوري والتفت���ي� الخاص���ة ). وي���تم االض���طال� بجمي���� عملي���ات ٧٣
  بالمفردات ذات األهمية بالنسبة لألمان وفقا لإلجراءات المقررة.

ُد هذه اإلجراءات التدابير التي يتعيّن اتخاذها في حال حصول أي تغيرات في و  -٧٨-٩ تُحّدِ
ات الص�يانة، كم�ا العادي للمرفق، بما يشمل تدابير الع�زل الم�قت�ة المتخ�ذة أثن�اء عملي� النسق

  العادي فور استكمال النشاط. النسق الستعادةأنّها تَشمُل اإلجراءات الالزمة 

يتم االضطال� بعمليات التفت�ي� غي�ر الروتيني�ة أو الص�يانة التص�حيحية الخاّص�ة و  -٧٩-٩
بالمفردات ذات األهمية بالنسبة لألمان وفقاً لخطة وإجراءات يتم إعدادها خصيصاً للغرض. 

الخدم��ة، الت��ي ي��تم االض��طال� به��ا ألغ��راض األم��ان وعل��ى  � عملي��ات التفت��ي� أثن��اءوتُج��ر
  أساس برنامجي، وفقاً لخطة وإجراءات يتم إعدادها خصيصاً للغرض.

يتم تعديل وتيرة أعمال الصيانة، واالختبار الدوري والتفتي� الخاصة بكل مف�ردة و  -٨٠-٩
اداً إل�ى الخب�رات المكتس�بة، وي�تم القي�ام ب�ذل� من المفردات ذات األهمية بالنسبة لألم�ان اس�تن

ً  على نحو يضمن قدراً  لة نت�ائج عملي�ات الص�يانة،  مالئما من الموثوقية. وتُقيّم المنظمة المش�غِّ
واالختب��ار ال���دوري والتفت��ي�، ويُ���دمج ض��من ه���ذه التقييم��ات م���ا ي��رد م���ن تعقيب��ات وذل���� 

  ألغراض التحسين المستمر.

لة إجراءات للتقلي�ل إل�ى الح�د األدن�ى م�ن المخ�اطر المرتبط�ة تتّخذُ المنظمة الو  -٨١-٩ مشغِّ
  بالصيانة أثناء فترات اإلغالق (فترات ما بين الحمالت).

يتم في الوقت المناس� تسجيل أي حالة من حاالت عدم االمتثال لهذه المتطلب�ات، و  -٨٢-٩
 ً طني�ة وتتخ�ذ ت�دابير م�ن أج�ل للمتطلب�ات الو والتحقيق فيها وإبال� الهيئة الرقابية بش��نها وفق�ا

  إدخال تحسينات فعَّالة للحيلولة دون تكرار حاالت من هذا القبيل.

  أمان الحرجية النووية

  : التحكم في الحرجية أثناء التشغيل٦٦المتطلب رقم 

يتم االضطالع بجميع العملي�ا� التش�غيلية الت�ي تنط�و� �ل�� اس�ت��ام م�وا� انش�طارية م�ن 
�ون الحرجي��ة� و�ل��� ف��ي م��ا ���م يض��من الب���اء �ن��� مس��تو� أج��ل الح���ا� �ل��� ���ام� مال

� أو ���رو� موثوق��ة �ا�ي��ةالت��ي يش��ار �ليه��ا ب�نه��ا ���رو� �ي��ر  ح��اال� و���رو� التش��غيل
  يشملها األساس التصميمي.
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يض���من البرن���امج الخ���ا� ب�م���ان الحرجي���ة أن يك���ون جمي���ع المش���غّلين م���دركين   -٨٣-٩
العملي��ات التش���غيلية الت��ي يك���ون أم���ان  لمخ��اطر الت���ي تطرحه��ا الحرجي���ة. وتخض��ع جمي���عل

لين فيم���ا يتعلّ���ق  الحرجي���ة النووي���ة ذا ص���لة به���ا ل�ج���راءات المعتم���دة. وي���تم ت���دريب المش���غِّ
بالظروف الت�ي يمك�ن أن تتس�بب ف�ي ط�وار� الحرجي�ة وت�تم ت�وعيتهم بش��ن ه�ذه الظ�روف. 

ُد اإلجراءات جميع البارامترات التي يُقصد من اإلجراءات التحكم فيها، والمعايير الت�ي  وتحّدِ
لكميات وتركيزات المواد االنشطارية الت�ي ال يج�ب  يتعيّن استيفاؤها. ويضع البرنامج حدوداً 

تجاوزها أثناء عمليات النقل وخالل مراحل مال�مة أخر� من العملي�ات. وقب�ل تغيي�ر أم�اكن 
س���ات وج��ود مع��دات المعالج��ة، أو وص��الت العملي��ات الخاص��ة به��ا، أو أم��اكن وج��ود عاك

النيوترونات، يتم استعراض تقييم الحرجية وفقاً إلجراءات مراقبة التعديالت (انظر المتطلب 
  ).٦١رقم 

ً و  -٨٤-٩ بم��ا يحتم��ل أن يق��ع م��ن حادث��ات حرجي��ة تك��ون ناتج��ة ع��ن تراكم��ات الم��واد  رهن��ا
االنش��طارية، بم��ا ف��ي ذل��ك النفاي��ات والمخلف��ات، يُوض��ع برن��امج مراقب��ة وي��تم تنفي��ذه لض��مان 

كشف ع�ن التراكم�ات غي�ر الُمراقَبَ�ة للم�واد االنش�طارية ومن�ع ح�دو� المزي�د م�ن الت�راكم. ال
وي��تم إب��ال� اإلدارة العلي��ا بش���ن م��ا يمك��ن أن ي��ؤثر ف��ي أم��ان الحرجي��ة النووي��ة م��ن ح��االت 

عن اإلج�راءات المعتم�دة وتغي�رات غي�ر مرتقب�ة م�ن ش��نها أن تط�رأ عل�ى ظ�روف  انحراف
ً هذه الحاالت والتغيرات فوراً العمليات، والتحقيق في  إبال� الهي�ة الرقابية ب�ذلك.  . ويتم أيضا

تغيرات غير العن اإلجراءات و االنحرافمن حاالت مثل هذه الوتُتّخذ إجراءات لمنع تكرار 
  .مرتقبةال

بالنسبة إلى جميع أنوا� مرافق دورة الوقود النوو� (بم�ا ف�ي ذل�ك مراف�ق البح�� و  -٨٥-٩
  لمجال) التي يحتمل أن تقع فيها حادثات الحرجية يتم القيام بما يلي:والتطوير في هذا ا

احتم���االت حص���ول نق���ل عرض���ي ل���دفعتين اثنت���ين م���ن الم���واد  تُحلَّ���ل  (أ)  
االنشطارية عوضا عن دفعة واحدة (�ازدواجية الدفعات�) ض�من عملي�ة 

يُمنع حدو� ازدواجية الدفعات بمقتضى التص�ميم وإثبات أمان الحرجية. 
الل ما ي�تم اتخ�اذه م�ن ت�دابير للمراقب�ة اإلداري�ة (انظ�ر المتطلب�ين ومن خ

  .)٥٧و ١٨رقم 
خاصة بنق�ل الم�واد االنش�طارية، أو عملي�ات تحريكه�ا الجراءات اإل تُحدَّد  (ب)  

 ً   .، أثناء الحاالت التشغيلية (بما في ذلك الصيانة)مؤقتا
لتي ل�م تُرص�د لمعرف�ة ال تُراكم المواد االنشطارية، بما في ذلك النفايات ا  (ج)  

محتواها االنشطار�، داخ�ل حاوي�ات م�ا ل�م تك�ن ه�ذه الحاوي�ات مص�ممة 
 ً   .ومعتمدة لهذا الغرض خصيصا
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ً  يُض�طلَع  (د)    بكاف�ة عملي�ات نق�ل الم�واد ا�نش�طارية، بم�ا فيه�ا النفاي�ات، وفق��ا
لمتطلب��ات أم��ان الحرجي��ة الخاص��ة بك��ل م��ن منطق��ة اإلرس��ال ومنطق��ة 

� المرف��ق الُمرِس��ل عل��ى ا�س��تالم، وقب��ل إرس�� ه��ذه الم��واد  أنَّ الها، يص��ّدِ
  المتطلبات في هذا الشأن، ويقبل المرفق المتلقّي باستالمها.تستوفي 

  مرافق تصنيع وقود اليورانيوم المثرى

، ي�تم اس�تيفاء ٨٥-٩إل�ى  ٨٣-٩باإلضافة إلى المتطلبات المح�دد� ف�ي الفق�رات م�ن   -٨٦-٩
  بمرافق تصنيع وقود اليورانيوم المثرى: المتطلبات التالية فيما يتعلّق 

إذا كان المرفق مصمماً لك�ي ي�تم في�� ب�التوا�ي إنت�اج أق�راص وق�ود متماثل�ة ولك�ن   (أ)
عل�ى نح�و يس�تبعد تُ�دار العملي�ات التش��يلية ف��نَّ مختلفة من حي� درج�ات إثرا�ه�ا، 

  خلط ما يتم إثراؤه بدرجات إثراء مختلفة من مساحيق وأقراص وقضبان.
  يتم التحقّق من عملية حصر المواد وتتم مراقبتها.  (ب)

  مرافق تصنيع وقود موكس

، ي�تم اس�تيفاء ٨٥-٩إل�ى  ٨٣-٩باإلضافة إلى المتطلبات المح�دد� ف�ي الفق�رات م�ن   -٨٧-٩
  المتطلبات التالية فيما يتعلّق بمرافق تصنيع وقود موكس:

لب��ارامترات وت��تم مراقبته��ا خ��الل العملي��ات التش���يلية العادي��ة، ي��تم قي��اس ع��دد م��ن ا  (أ)
بهدف منع وقوع حادثات الحرجية. وتكون تلك البارامترات على مستوى عاٍل م�ن 

ط�رأ عل�ى ت وتُراق�ب الت�يي�رات الت�يالدقة وتتم معايرته�ا وفق�اً للمع�ايير المعروف�ة. 
  النظام اإلداري. عن طريقالشفرات والبيانات الحاسوبية عند مستوى عاٍل 

  من عمليات حصر المواد وتتم مراقبتها.ويتم التحقّق   (ب)

  مرافق إثراء وتحويل اليورانيوم

، ي�تم اس�تيفاء ٨٥-٩إل�ى  ٨٣-٩باإلضافة إلى المتطلبات المح�دد� ف�ي الفق�رات م�ن   -٨٨-٩
  المتطلبات التالية فيما يتعلّق بمرافق إثراء وتحويل اليورانيوم:

وري�د الهي�دروجين ف�ي مج�رى حيثما يـُحتمل أن تكون هناك تركي�ات عالي�ة م�ن فل  (أ)
مستوى الض�ط عند مس�توى أدن�ى م�ن باإلنتاج في أحد مرافق اإلثراء، يتم الحفاظ 

مس��توى ض���ط بخ��ار فلوري��د الهي��دروجين وعن��د درج��ة الح��رار� تل��ك م��ن أج��ل 
الحيلولة دون تكاثف فلوريد الهيدروجين أثناء تبلور (إ�الة تس�امي) س�ادس فلوري�د 

  .و وعاء وسيطأ اسطوانةاليورانيوم في 
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عند تفريغ معدات المعالجة واألسطوانات قب�ل عملي�ة التنظي�ف الرط�ب (ألغ�راض   (ب)
وقو� حاد��ات الحرجي�ة م�ن خ�الل العملي�ة  يُمنَعالصيانة أو اإلخراج من الخدمة)، 

  التالية التي يجوز أن تكون تكرارية:
 ب��العين لكمي��ة اليوراني��وم المس��تبقاة أو التحقّ��ق منه��ا  ٥٠الرص��د غي��ر المتل��ف

  المجّردة؛
  ما إذا تم الكشف ع�ن كمي�ات مس�تبقاة  حالةاالنتقال إلى التنظيف الجاف في

  من اليورانيوم.
تنفَّذ إجراءات خاصة لضمان الحفاظ على أمان الحرجي�ة خ�الل العملي�ات الخاص�ة   (ج)

باإلخراج من الخدم�ة عن�د تفكي�ك المع�ّدات الت�ي ي�تم ال�تحكم ف�ي أمانه�ا ع�ن طري�ق 
  ندسي.الشكل اله

  مرافق إعادة معالجة الوقود

، ي�تم اس�تيفاء ٨٥-٩إل�ى  ٨٣-٩باإلضافة إلى المتطلبات المح�ددة ف�ي الفق�رات م�ن   -٨٩-٩
  المتطلبات التالية فيما يتعلّق بمرافق إعادة معالجة الوقود:

ي���تم إع���داد وتقي���يم برن���ام� خ���ا� ب���التلقيم فيم���ا يتعلّ���ق باس���تالم ومعالج���ة الوق���ود   (أ)
ان اس��تيفاء متطلب��ات األم��ان خ��الل جمي��ع مراح��ل عملي��ات إع��ادة المس��تهلك لض��م

  .ستخدم أدوات حسابيّة مالئمة لهذا الغرضوتُ المعالجة. 
أنابي���ب الغس���ل وأنابي���ب تلق���يم الم���واد الكيميائي���ة الخاص���ة باألوعي���ة ي���تم إخض���ا�   (ب)

إل��ى الض��وابط التقني��ة واإلداري��ة  والص��ناديق الت��ي تحت��و� عل��ى م��واد انش��طارية
س���بة، بم���ا ف���ي ذل���ك خ���الل المراح���ل الت���ي ال تك���ون فيه���ا ه���ذ� األنابي���ب قي���د المنا

  .االستعمال
توفَّر أحكام تتعلق بالحد من خطر تراكم الطور العض�و� ف�ي الص�هاري� الت�ي ت�تم   (ج)

فيها مناول�ة المحالي�ل المائي�ة المحتوي�ة عل�ى الم�واد االنش�طارية وللكش�ف ع�ن ه�ذ� 
  .التراكمات، عند االقتضاء

ق��يَّم الكواش��ف الكيميائي��ة غي��ر االنش��طارية ذات األهمي��ة بالنس��بة للكيمي��اء العََمليِّ��ِة. تُ   (د)
وإذا كانت إضافة تشكيل خاط� لكاشف كيميائي أو إضافة كمية خاطئ�ة من�� يمك�ن 

  من مخاطر الحرجية، تتم مراقبة هذا األمر. أن تشكل خطراً 

    

 
  يتم ذلك عادة عن طريق قياس أشعة غاما أو الجزيئات النيوترونية. ٥٠
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اي��ات المش��عّة وال���وا�� برن��امُج الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعاِت والت���ّرُف ���� النف
  المشعّة

  : برنامج الوقاية من اإلشعاعات٦٧المتطلب رقم 

لة بوضع وتنفيذ برنامج للوقاية من اإلشعاعات.   تقوم المنظمة المشغِّ

لة أن يكون برنامج   -٩٠-٩ للمتطلب�ات  وقاية من اإلشعاعات ممتثالً التضمن المنظمة المشغِّ
لة، م�ن خ�الل عملي�ات المراقب�ة ]. وت٢[ GSR Part 3الوارد� في الع�دد  تحقّ�ق المنظم�ة المش�غِّ

نّ�ه يحِقّ�ق تنفي�ذاً ص�حيحاً وأ يُنفَّ�ذوالتفتي� والمراجعة، من أن برنامج الوقاية من اإلش�عاعات 
  أهدافه. ويتم استعراض برنامج الوقاية من اإلشعاعات بانتظام وتحديثه عند االقتضاء.

ت إبق�اء جمي�ع الح�واد� المتص�لة بالح�االت يضمن برن�امج الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعاو  -٩١-٩
التشغيلية والحواد� المحتاط لها في التصميم، والجرعات الناجمة عن التع�ّرض لإلش�عاعات 
المؤيِّن�ة، والجرع�ات الناجم�ة ع��ن أّ� تص�ريفات للم�واد المش�عّة م��ن المرف�ق، عن�د أدن�ى ح��د 

  معقول ودون الحدود المأذون بها.

لة عدد كاف من الموظفين المس�تقلين المختّص�ين بالوقاي�ة م�ن يُتاح للمنظمة المشو  -٩٢-٩ غِّ
اإلش��عاعات وق��در ك��اف م��ن الم��وارد م��ن أج��ل تق��ديم اإلرش��ادات بش��أن الل��وا�� والمع��ايير 
واإلجراءات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات وممارسات العم�ل المأمون�ة، وض�مان االمتث�ال 

  لها.

يتعلّق بحاالت التعّرض لإلشعاعات، كما تُوضع تُفرض قيود على الجرعات فيما و  -٩٣-٩
مستويات مرجعية فيما يتعلّق باإلجراءات الوقا�ية، حس� االقتض�اء، وذل�ك م�ن أج�ل تحقي�ق 

]. وتكون األهداف الر�يس�ية للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات، ف�ي ٢المستوى األمثل لوقاية العاملين [
التعّرض لإلشعاعات وإبقاء الجرع�ات  جميع الحاالت التشغيلية، هي التقليل إلى أدنى حد من

  دون القيود المفروضة على الجرعات، وذلك بغية االمتثال للهدف األساسي لألمان.

بالنسبة إلى الظروف المفضية إل�ى وق�و� ح�واد�، ي�تم إبق�اء العواق�� اإلش�عاعية و  -٩٤-٩
ل عند مستوى منخفض بواسطة مجموعة م�ن مف�ردات األم�ان المص�ممة المال�م�ة وم�ن خ�ال

  تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في خطة الطوارئ.
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  مراقبة التعّرض المهني

٩٥-٩-   ً ل�ش��عاعات، ي��تم قي��ا� م��ا  بالنس��بة إل��ى جمي��ع الع��املين ال��ذين ق��د يتعرض��ون مهني��ا
يتعرضون له من جرعات، وتسجيل مستوى هذه الجرعات وتقييمه�ا، حس�بما تقتض�يه الهيئ�ة 

المعني�ة. وتُت�ا� ه�ذه الس�جالت للهيئ�ة الرقابي�ة ولغيره�ا م�ن  الرقابية أو غيرها م�ن الس�لطات
  السلطات الرقابية على النحو المنصوص عليه في اللوائح الوطنية.

ي��تم الن���ر ف��ي عام��ل مراقب��ة التع��ّرض بالنس��بة إل��ى م��ا ي��تم اتخ��اذه م��ن ترتيب��ات و  -٩٦-٩
تعلّ��ق ب���جهزة أخ��ذ خاّص��ة با�نش��طة الروتيني��ة، مثلم��ا ه��و الح��ال عل��ى س��بيل المث��ال فيم��ا ي

العينات، وأس�الي� نق�ل العين�ات، وخ�زن العين�ات، والمختب�رات التحليلي�ة، وي�تم تن�يمه�ا م�ن 
  أجل التقليل إلى أدنى حد من الجرعات التي يتعرض لها العاملون المختصون بالتشغيل.

 الزمني��ة، والمس��افات والت��دريع ب��الفتراتي��تم إرس��ا� متطلب��ات وافي��ة فيم��ا يتعلّ��ق و  -٩٧-٩
بالنسبة إل�ى الع�املين مم�ن يقوم�ون بمناول�ة وفح�ص الم�واد النووي�ة ف�ي من�اطق المعالج�ة أو 

  الخزن، والذين من المحتمل أن يتعرضوا لجرعات تراكمية كبيرة.

يتم توفير ما هو مالئم من معدات الرصد اإلشعاعي، بما في ذل�� أجه�زة الرص�د و  -٩٨-٩
ل ضمان وجود رصد كا� ل�شعاعات في الح�ا�ت ، من أجالمرفقالثابتة أو المتنقلة، داخل 

 ً إل��ى  ، ف��ي ال���رو� المفض��ية إل��ى وق��وع ح��وادث. ون���راً التش��غيلية، وبالق��در الممك��ن عملي��ا
الطائفة الواسعة من أنواع اإلشعاعات وا�شكال المادية والكيميائي�ة الت�ي تك�ون عليه�ا الم�واد 

تخدامها �الثابت منها والمتنق�ل� م�ن قب�ل المشعّة، يتم تحديد نوع أجهزة الرصد التي يتعيّن اس
  عاملين مختصين بالوقاية من اإلشعاعات من ذوي المؤّهالت المناسبة.

  مراقبة التلّوث

تتم مراقبة التلوث المشّع ويتم التقليل منه إلى أدنى حد معقول. ويتم تقييد الوص�ول   -٩٩-٩
ع��رض الع��املين لجرع��ات إل��ى المن��اطق الت��ي يمك��ن أن ت��ؤدي فيه��ا مس��تويات التل��وث إل��ى ت

�. وي�ولى ٢عالية، ويكون مستوى المراقبة المطبق متناسبا مع الخطر الق�ائم ف�ي ه�ذا الش��ن �
اهتمام خاص فيم�ا يتعلّ�ق ب�احتوا� المس�احيق المش�عّة الدقيق�ة والمحالي�ل المائي�ة الت�ي تحت�وي 

  كزات المشعّة.على مركزات الثوريوم، والبلوتونيوم، واليورانيوم المثرى وغيرها من المر
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��راض الص�يانة�، ت�تم مراقب�ة من�� يل �بما في ذل�� أثن�اء الت�دخالت �أثناء التشغو  -١٠٠-٩
التعّرض الداخلي من خالل التدابير المادية واإلدارية المتخذة في �ذا الش�ن، وذل�� للح�د م�ن 

ً  الممكنالحاجة إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية بالقدر  وقاي�ة مالئم�ة  . ويتم توفيرعمليا
عن مراقبة انتشار التلّوث عندما ي�تم  تتيح التهوية و/أو التنفـّس من أجل وقاية العاملين فضالً 

فتح المعّدات والحاويات التي تحتوي على مواد مشع�ـّة مث�ل ا�س�طوانات الت�ي تحت�وي عل�ى 
  سادس فلوريد اليورانيوم.

ا يك�ون ثم�ة احتم�ال للتع�ّرض ال على وجه الخصوص، يتم ت�ويد العاملين، حيثم�و  -١٠١-٩
يمكن الحد منه بمقتضى التصميم، بمعدات واقية شخصية لحمايتهم من المخاطر التي يحتمل 

  .تواجههمأن 

  : التصّرف في النفايات المشعّة والدوافق المشعّة٦٨المتطلب رقم 

لة �و���� وتنفي��� �رن��ام� للتص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عّة وال��دو افق ت���وم المن�م��ة المش���ِّ
  .المشعّة

ي��تم تش��غيل المرف��ق عل��ى نح��و يس��مح ب��التحكم ف��ي تولي��د النفاي��ات المش��عّة بجمي���   -١٠٢-٩
أنواعها من حيث النشاط والحجم والتقليل منها إلى أدنى حد معقول. ويتم عند تنفيذ العملي�ات 

ج�ل وذل� م�ن أ ١٧-٦التشغيلية استخدام الترتيب الهرمي الخاص بالنفايات الوارد في الفقرة 
  تيسير عملية التصرف في النفايات المشعّة والنفايات الخطرة المرتبطة بها.

يش��مل برن��ام� التص��ّرف ف��ي النفاي��ات، حس��ب االقتض��اء، جم��� النفاي��ات المش��عّة و  -١٠٣-٩
وتحدي��د خصائص��ها وتص��نيفها ومعالجته��ا �معالجته��ا التمهيدي��ة، ومعالجته��ا وتكييفه��ا� ونقله��ا 

ال��تخلّص م��ن النفاي��ات. وي��تم االض��طال� بجمي��� ا�نش��طة وخ�نه��ا، وتص��ريف ال��دوافق، و
ة والنفايات الكيميائية الخطرة المرتبطة بها وفق�ا يالمتعلّقة بالنفايات المشعّة وبالدوافق الكيميائ

الم�يد من المتطلبات الخاصة بالتص�رف  ]١٤[ GSR Part 5في العدد للنظام اإلداري. ويرد 
  لّص منها.في النفايات المشعّة تمهيدا للتخ

ي��ة الخط��رة ئيُ���ذُن ب���جراء عملي��ات تص��ريف ال��دوافق المش��عّة وال��دوافق الكيمياو  -١٠٤-٩
المرتبط��ة به��ا وي��تم االض��طال� به��ا وفق��ا لل��وائح الخاص��ة بحماي��ة الجمه��ور والبيئ��ة. وتُرص��د 
عملي��ات التص��ريف وي��تم تس��جيل نتائجه��ا م��ن أج��ل التحقّ��ق م��ن امتثاله��ا للمتطلب��ات الرقابي��ة 

تولي�د النفاي�ات وال�دوافق، وك�ذل� فيم�ا يتعلّ�ق بة. وي�تم االحتف�اظ بس�جالت فيم�ا يتعلّ�ق المنطبق
بتصنيف النفايات ومعالجتها وخ�نها ونقلها. ويتم االحتفاظ بسجل مالئ�م فيم�ا يتعلّ�ق بكمي�ات 

نق��ل إل��ى المراف��ق تُ مش��عّة الت��ي تُع��ال� وتُخ���ن ف��ي الموق���، أو الوأن��وا� وخص��ائص النفاي��ات 
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ه��ا أل���را� المعالج��ة أو الخ��زن أو ال��تخلص. وي��تم بش��كل دور� إب��ال� الهيئ��ة الم��أذون ل
 ً   للمتطلبات التي تشترطها الهيئة. الرقابية بمعلومات من هذا القبيل وذلك وفقا

م���ا يتعلّ���ق بجم���� النفاي���ات المش���عّة وتحدي���د يت���تم متابع���ة ا�ج���راءات المعتم���د� فو  -١٠٥-٩
زنها، وفيما يتعلّق بنقلها إلى المرافق الم�أذون له�ا خصائصها وتصنيفها ومعالجتها ونقلها وخ

  في هذا الشأن. ويتم االضطالع بهذه األنشطة وفقا للمتطلبات التي تشترطها الهيئة الرقابية.

كلّما اتُِّخذ قرار بخزن مواد نووية ري�م�ا ي�تم تحدي�د مس�ار لل�تخلّص، تك�ون جمي�� و  -١٠٦-٩
  خصائص هذه النفايات قابلة لالسترداد.المعلومات المتاحة فيما يتعلّق بتحديد 

ي��تم تحدي��د م��د� دق��ة وت��واتر عملي��ات أخ��ذ العين��ات ون���م الرص��د فيم��ا يتعلّ��ق و  -١٠٧-٩
ً  الممك�نبالنفايات والدوافق، بما في ذلك الرصد عند المصدر (عل�ى مقرب�ة بالق�در  م�ن  عملي�ا

يئ��ي محتم��ل ووفق��ا ل��نهج مك��ان تولي��د النفاي��ات)، وفق��ا لم��ا له��ذه النفاي��ات وال��دوافق م��ن أ���ر ب
  متدّرج.

ً و  -١٠٨-٩ ً  يض��� الق��ائمون عل��ى مرف��ق دور� الوق��ود الن��وو� برنامج��ا للرص��د البيئ��ي  مالئم��ا
المخط�ط له�ا و�ي�ر المخط�ط  االنبعا��اتبغية رصد النويدات المشعّة في البيئ�ة (المتأتي�ة م�ن 

رص�د البيئ�ي، عل�ى لها على حد سواء) وتقييم ما يرتبط بها من أ��ر بيئ�ي. ويش�مل برن�امج ال
  سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:

  تحديد الشروط والبيانات الخلفية قبل بدء التشغيل؛  (أ)
تحديد مستويات ما يتم اتخاذه من تدابير والحدود السنوية للدوافق أل�را� حماي�ة   (ب)

الجمهور والعاملين (م��ل ح�دود التركي�زات الس�نوية المس�تمد�) أو الح�دود الس�نوية 
  عن عمليات أخذ العيّنات البيئية. ت تصريف الدوافق، فضالً لعمليا

إنشاء محطات رصد بيئي محلية وقريبة من المجال من أجل رصد المياه السطحية   (ج)
  والمياه الجوفية والتربة والكائنات الحية.

ع��ن  فض��الً  واالنبعا���اتاالحتف��ا� بالس��جالت، بم��ا ف��ي ذل��ك س��جالت االنس��كابات   (د)
  ليات المراجعة والتفتيش.سجالت نتائج عم
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  برامج أمان التشغيل

  : الوقاية من الحرائق واالنفجارات ٦٩المتطلب رقم 

لة ترتيبات تضمن الوقاية من الحرائق واالنفجارات   تتخذ المنظمة المشغِّ

لة لضمان األمان من الحرائق الجوانب   -١٠٩-٩ تشمل الترتيبات التي تتخذها المنظمة المشغِّ
دارة المالئمة فيما يتعلق باألمان من الحرائق؛ ومنع نشوب الحرائق؛ والكشف عن التالية: اإل

أي حرائق تنشب وإطفاءها على وجه السرعة؛ ومنع الحرائق الت�ي ل�م ي�تم بع�د إطفاؤه�ا م�ن 
االنتشار (على سبيل المث�ال ع�ن طري�ق تحدي�د من�اطق المرف�ق الت�ي م�ن المحتم�ل أن تنش�ب 

ض��ها بع��ض عب��ر وض��ع ح��واجز مالئم��ة فيم��ا بينه��ا لض��مان فيه��ا الحرائ��ق، وعزله��ا ع��ن بع
األمان من الحرائق)؛ وتوفير الوقاية الكافية من الحرائق بما يسم� ب�ع�ادة المرف�ق إل�ى حال�ة 

  مأمونة ومستقرة. وتشمل هذه الترتيبات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

  تطبيق مبدأ الدفاع في العمق؛  (أ)
  القابلة لالحتراق ومصادر االشتعال؛التحكم في المواد   (ب)
  فحص وصيانة واختبار تدابير الوقاية من الحرائق؛  (ج)
  إنشاء قدرات على مكافحة الحرائق داخل المرفق؛  (د)

إنشاء قدرات على التصّدي للطوار� وق�درات عل�ى مكافح�ة الحرائ�ق بالنس�بة إل�ى   (هـ)
وعه والمخ�اطر الت�ي يحتم�ل الموقع تكون متناسبة مع حجم الموقع ومدى تعقّده وتن

  أن يتعرض لها؛
  إسناد المسؤوليات، وتدريب العاملين وتمرينهم؛  (و)
  تدابير األمان من الحرائق. فيتقييم أثر ما يتم إدخاله من تعديالت   (ز)

تكون الترتيبات المتخذة لضمان األمان من الحرائق متس�قة م�ع تل�� المتخ�ذة فيم�ا و  -١١٠-٩
واإلشعاعي. وإلى جانب المشاغل التقليدي�ة بش�أن األم�ان م�ن الحرائ�ق  يتعلّق باألمان النووي

المرتبطة بالمنش�ت الصناعية، يتم تقييم مسائل األمان م�ن الحرائ�ق المتعلّق�ة ب�المواد المش�عّة 
والم��واد الكيميائي��ة المرتبط��ة به��ا (مثلم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة إل��ى مس��حوق س��بائ� اليوراني��وم 

ض المواد التلقائية االشتعال للهواء).والمعادن والزركونيوم،    ومن أجل الحيلولة دون تعرُّ

حاالت التي تنطوي إلى الاهتمام خاص  ، يولىفي إطار ترتيبات مكافحة الحرائقو  -١١١-٩
عل��ى خط��ر انط��الق م��واد مش��عّة ف��ي ح��ال وق��وع حري��ق. وي��تم تحدي��د ت��دابير مناس��بة لوقاي��ة 

  المواد في البيئة. انبعاثات مكافحي الحرائق من اإلشعاعات والتصرف في
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لة ب���إجرا� استعراض���ات دوري���ة فيم���ا يتعلّ���ق باألم���ان م���ن و  -١١٢-٩ تق���وم المنظم���ة المش���غِّ
الحرائق. وتشمل هذه ا�ستعراضات إجرا� تقييمات لمد� تأثر نظم األم�ان ج�را� الحرائ�ق� 

رات عل�ى وإدخال تعدي�ت على عملية تطبيق الدفاع في العمق� وإدخ�ال تع�دي�ت عل�ى الق�د
مكافحة الحرائ�ق� ومراقب�ة الم�واد القابل�ة ل�ش�تعال� ومراقب�ة مص�ادر ا�ش�تعال� والص�يانة� 
وا�ختبار� ومد� أهبة العاملين. وبما أن �من ا�س�تجابة يُع�دُّ أم�را ب�ال� األهمي�ة فيم�ا يتعلّ�ق 

ب يُ الفريق المعني بالتشغيل فإنَّ بمكافحة الحرائق في حال وقوع حريق أو انفجار،  ً درَّ  تدريبا
بانتظ��ام ف��ي ه��ذا  ممارس��ات عملي��ةتم��ارين و وتج��ريعل��ى مكافح��ة الحرائ��ق س��ليماً ومنتظم��اً 

  الشأن.

احتم�ال واحتمال وقوع حرائ�ق أو انفج�ارات، ومراقب�ة مص�ادر ا�ش�تعال ويُراعى   -١١٣-٩
قابلي��ة الم��واد ل�حت��را� وب��رو� مخ��اطر ناتج��ة ع��ن التف��اع�ت، بم��ا ف��ي ذل��ك أثن��ا� عملي��ات 

  لصيانة.ا

على نحو �ير م�ئم لحريق ما أو �نفجار م�ا يق�ع داخ�ل  التصدييمكن أن يؤدي و  -١١٤-٩
المرف��ق إل��ى تف��اقم العواق��ب الناجم��ة ع��ن ه��ذا الح��د� (مث��ل المخ��اطر اإلش��عاعية بم��ا يش��مل 

لة ت�دريب وتنِظّممخاطر الحرجية والمخاطر الكيميائية).  ً المنظم�ة المش�غِّ  رج�اللفائ�دة  اً مح�ّدد ا
  ومقّدمي خدمات اإلنقاذ الخارجيين. مطافئال

األسطوانات والصهاريج التي تحتوي  فيلحرائق من أثر تتركه ايتم النظر في ما و  -١١٥-٩
  على مواد خطرة (من قبيل الهيدروجين، أو البروبان أو سادس فلوريد اليورانيوم).

  : إدارة األمان الصناعي والكيميائي٧٠المتطلب رقم 

لة المنظمة ال تضع ً برنامج وتنِفّذمشغِّ العمال والجمهور من مخاطر مرتبط�ة  يهِدّدللحد مما  ا
م��تويا� ��ذ� المخ�اطر عن�د �دن�� ح�د  وتعم�ل عل�� إبق�ا�بالمخاطر الصناعية والكيميائية 

  معقول.

يش�مل برن�امج األم�ان الخ�ا� بالح�د م�ن المخ�اطر الص�ناعية والكيميائي�ة ترتيب�ات   -١١٦-٩
اية والحماية ذات الص�لة وتنفي�ذها ورص�دها واستعراض�ها، ويك�ون ه�ذا للتخطيط لتدابير الوق

البرنامج متوافقا مع متطلبات األمان النووي واإلشعاعي. ويتم تدريب جميع العاملين بما في 
دين والمتعاقدين وال�ائرين ت�دريباً م�ئم�اً م�ن أج�ل ت�وي�دهم بالمعرف�ة  ذلك الموظفين والموّرِ

تعلّ�ق باألم�ان الص�ناعي والكيمي�ائي وترابط�ه م�ع األم�ان الن�ووي والوعي الضروريين فيما ي
واإلشعاعي، ويتعيّن على هؤ�� ا�متثال لقواعد وممارس�ات األم�ان القائم�ة. وتق�دم المنظم�ة 
لة ال��دعم واإلرش��ادات والمس��اعدة للع��املين فيم��ا يتعلّ��ق بمج��ال المخ��اطر الص��ناعية  المش��غِّ

  والكيميائية.
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  وص:على وجه الخصو  -١١٧-٩

  ي��تم اس��تخدام إج��راءات وعملي��ات رص��د معتم��دة م��ن أج��ل ���مان أن تك��ون
الهيدروجين والفلور) في الهواء دون الحدود  ترّكزات الغازات الخطرة (مثالً 

  المطلوبة، مع الحفاظ على هامش مالئم؛
 ب ً ون المختّص��والع��امل يُ��درَّ ً  ن بالتش��غيل والص��يانة ت��دريبا ً  س��ليما فيم��ا  ومنتظم��ا

  اطر التقليدية.يتعلّق بالمخ
 .يتم إجراء تمارين بانتظام  

  : برنامج التصدي للحوادث التشغيلية ٧١المتطلب رقم 

لة برنامج تضع ً المنظمة المشغِّ   إلى نتائج تحليل األمان اً يُعنى بالتصدي للحوادث استناد ا

يُعن���ى بالتص���د� للح���واد� يش���مل الت���دابير والمب���اد� التوجيهي���ة  جبرن���ام يو����ع  -١١٨-٩
وإع�ادة المرف�ق إل�ى  ، ف�ي ح�ال وق�و� ح�اد� م�ا،ية وذلك للحد م�ن مخ�اطر الح�واد�التمهيد

حال��ة خا���عة للمراقب��ة تُت��ي� إبق��اء المرف��ق ف��ي و���ع م���مون. ويراع��ي برن��امج التص��د� 
ف�ي إط�ار برن�امج التص�د�  وتُتَخ�ذللحواد� المخاطر الكيميائية المرتبطة باألنشطة النووي�ة. 

د� للح��واد�، ويش��مل ه��ذا البرن��امج الترتيب��ات الخاّص��ة للح��واد� ترتيب��ات تنظيمي��ة للتص��
  باالتصال والتدريب الالزم لتنفيذه.

ف��ي إط��ار برن��امج التص��د� للح��واد� أ� أجه��زة تك��ون الزم��ة لرص��د حال��ة وتُح��دَّد   -١١٩-٩
المرفق ومس�تو� ش�دة الح�واد�، وأ� مع�دات يتع�يّن اس�تخدامها للس�يطرة عل�ى الح�واد� أو 

  التخفيف من عواقبها.

  : التأهـّب للطوارئ٧٢المتطلب رقم 

لة بوض�ع ترتيب�ا� للتأه�ب والتص�دي للط�وارئ النووي�ة �و ا�ش�عا�ية  تقوم المنظمة المشغِّ
  داخل الموقع.

لة وتتعّه��ًد ترتيب��ات للت�ه��ب والتص��د� للط��وار� النووي��ة أو   -١٢٠-٩ ت���ع المنظم��ة المش��غِّ
طة الواقعة تحت مسؤوليتها، وذلك وفقاً اإلشعاعية داخل الموقع بالنسبة إلى المرافق أو األنش

]. وتكون هذه الترتيبات متناسبة م�ع م�ا ي�تم تحدي�ده م�ن مخ�اطر وم�ع ٦للمتطلبات المنطبقة [
العواقب المحتملة المرتبطة بمرفق دورة الوقود النوو�، وت�خ�ذ ف�ي االعتب�ار المخ�اطر �ي�ر 

  اإلشعاعية، بما في ذلك المخاطر الكيميائية.
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لةَ، من خالل ترتيبات الطوارئ، بالق�درات الالزم�ة للتص�دي تُزوَّ و  -١٢١-٩ د المنظمةَ المشغِّ
بفعالي��ة للط��وارئ النووي��ة أو اإلش��عاعية داخ��ل مرف��ق دورة الوق��ود الن��ووي وذل��ك م��ن أج��ل 
التخفيف من عواقب الحوادث في حال وقوعها. وتشمل ترتيبات الطوارئ، على سبيل الذكر 

لف��وري ع��ن ح��االت الط��وارئ؛ وإخط��ار وتنبي��� الع��املين ال الحص��ر، م��ا يل��ي� اإلع��الن ا
المختصين بالتصدي في الوقت المناسب؛ وتفعيل آلية التصّدي للطوارئ؛ وتقيم الحالة وتنفيذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة وغيره�ا م�ن إج�راءات التص�دي ف�ي الموق�ع؛ وتنس�يق إج�راءات 

ون ترتيب�����ات الت�ه�����ب التص�����دي وعملي�����ات االتص�����ال م�����ع الس�����لطات المختّص�����ة. وتك�����
ً  ةالطوارئ الخاص فئةللطوارئ مستندة إلى  والتصدي ف�ي للمتطلب�ات ال�واردة  بالمرفق، وفق�ا

  ].٦[ GSR Part 7العدد 

ً و  -١٢٢-٩ لة ترتيب��ات الط��وارئ وفق��ا ] وتق��وم ٦للمتطلب��ات المنطبق��ة [ تض��ع المنظم��ة المش��غِّ
لس��لطة والمس��ؤوليات فيم��ا بوض��ع خط��ط الط��وارئ والهيك��ل التنظيم��ي الالزم��ين، وبإس��ناد ا

لة بالتنسيق مع  يتعلّق بإدارة عمليات التصدي للطوارئ. وعند االقتضاء، تقوم المنظمة المشغِّ
ي خ�ار� الموق�ع م�ن أج�ل وض�ع ترتيب�ات للط�وارئ داخ�ل الموق�ع وخارج��  منظمات التصّدِ

ه�ذه الترتيب�ات  تكون متسقة فيما بينها ويمكن تنفيذها فوراً وإدارتها بفعالية. وي�تم عن�د وض�ع
  النظُر في حاالت الطوارئ التي تحدث في أماكن متعددة.

تخضع خطة الطوارئ إلى موافقة الهيئة الرقابية، حس�ب االقتض�اء، وي�تم اختب�ار و  -١٢٣-٩
  هذه الخطة في إطار تمرين وذلك قبل إدخال المواد المشعّة إلى المرفق.

إجراؤها في حاالت الطوارئ، على تشمل خطة الطوارئ جميع الوظائف المقرر و  -١٢٤-٩
، ووفقا لنهج متدّر�. وتس�تند إج�راءات ]٦[ GSR Part 7من الجزء  ٥النحو المبيّن في القسم 

الط��وارئ إل��ى الح��وادث الت��ي ي��تم تحليله��ا ف��ي تقري��ر تحلي��ل األم��ان وك��ذلك إل��ى الح��وادث 
 ً لمتطلبات ال�واردة ل اإلضافية التي تُفترض ألغراض التخطيط لمواجهة الطوارئ، وذلك وفقا

  ].٦[ GSR Part 7 العددفي 

تنطب��ق عل��ى المواق��ع الت��ي تط��ر� مخ��اطر حرجي��ة ومخ��اطر كيميائي��ة متطلّب��ات و  -١٢٥-٩
م��ن الح��وادث التقي��يم  خاّص��ة. وتش��مل الترتيب��ات الخاص��ة بتحدي��د األش��خا� األك���ر تض��رراً 

رجي�ة. كم�ا ي�تم السريع للجرعات التي يتعرض لها األشخا� جراء أي حالة من ح�االت الح
توفير المواد الكيميائية الالزمة إلبطال المخاطر المرتبطة بالمواد المشعّة وللتخفيف من ح�ّدة 
الت����يرات الكيميائي��ة. وي��تم ت��وفير ت��دريب ف��ي مج��ال التخفي��ف م��ن ح��دة الت����يرات الكيميائي��ة 

ي��ة والكش��ف ع��ن ح��االت التع��ّرض المف��رط بالنس��بة إل��ى المراف��ق الت��ي تط��ر� مخ��اطر حرج
  .ومخاطر كيميائية
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تش��مل ترتيب��ات الط��وارئ، حس��ب االقتض��اء، خط��ة ط��وارئ للت�ه��ب والتص��دي و  -١٢٦-٩
للطوارئ النووية أو اإلشعاعية التي تقترن بها طوارئ تنط�وي عل�ى مخ�اطر �ي�ر إش�عاعية 
من قبيل الحرائق التي تتزامن معها مستويات عالية م�ن اإلش�عاع أو التل�ّوث أو م�ن الغ�ازات 

  و/أو الخانقة، مع إيالء االعتبار لظروف الموقع المحددة. وعلى وجه الخصوص: السامة

ترتيبات الطوارئ بالنسبة إلى حوادث الحرجية، وانطالقات المواد الخط�رة  توضع  (أ)
(الم��واد المش��عّة أو الم��واد الكيميائي��ة عل��ى ح��د س��واء)، والحرائ��ق، واالنفج��ارات، 

اإلم���دادات ب��القو� الكهربائي���ة وتوقّ���ف وح��االت انقط���اع الخ��دمات (م����ل انقط��اع 
  .المبّردات عن العمل)

ال تؤدي اإلجراءات المتخذة أو المادة الوسيطة المستخدمة للتصّدي للطوارئ، عند   (ب)
)، إل��ى التص��ّدي لحري��ق أو انط��ال� م��واد خط��رة (س��اد� فلوري��د اليوراني��وم م���الً 

  .وقوع حادث حرجية أو إلى مفاقمة الخطر الكيميائي
  عند التصدي للطوارئ، يتم إيالء اهتمام عاجل، حسب االقتضاء، لما يلي:   (ج)

  السُّ��مية الكيميائي��ة لس��اد� فلوري��د اليوراني��وم ون��وات� تفاعل��ه (المتم�ل��ة ف��ي
فلوري��د الهي��دروجين وفلوري��د اليوراني��ل)، وه��ي سمي���ّة تف��و� بك�ي��ر السمي���ّة 

  اإلشعاعية لليورانيوم؛
 ل محدودة، لبع� السيناريوهات التي تنجم عنه�ا التقدم السريع، مع فترة إمها

  عواقب ُسميّة أو حاالت تلّوث بمواد مشعّة قابلة للذوبان.

يتخ��ذ الع��املون المختص��ون بالتش��غيل إج��راءات فوري��ة وفق��ا لم��ا ه��و مق��ّرر م��ن و  -١٢٧-٩
إج��راءات عن��د التص��دي للط��وارئ. وي��تم ض��من خط��ة الط��وارئ تحدي��د م��ا يتع��يّن تلقّي��ه ف��ي 

ند التصدي للطوارئ من دعم من جانب مختلف خدمات الطوارئ الموجودة خ�ارج الموقع ع
  الموقع، وتحديد الوسائل الالزمة للقيام بذلك، بحسب طابع حالة الطوارئ ومداها.

لة ما لمختلف األفراد العاملين في األفرقة العامل�ة ف�ي الموق�ع و  -١٢٨-٩ تُحّدُد المنظمة المشغِّ
م��ن مع��ارف، ومه��ارات، وق��درات، وتش��مل عملي��ة التحدي��د ه��ذ� المعني��ة بالتص��دي للط��وارئ 

  األفراد المناطة بعهدتهم مسؤوليات فيما يتعلّق بالعمليات التشغيلية الخاصة بالمرفق.

ً ويُنفَّ�ذ برنام� تدريبي ف�ي مج�ال الت�ه�ب والتص�دي للط�وارئويوضع   -١٢٩-٩  ، وذل�ك وفق�ا
ضمن هذا البرن�ام� أن يك�ون ل�د� م�وظفي ]. وي٦[ GSR Part 7 العددللمتطلبات الواردة في 

المرفق ول�د� م�وظفي منظم�ات التص�دي األخ�ر�، حس�ب االقتض�اء، المع�ارف والمه�ارات 
ي الفعّ��ال ف��ي ظ��روف الط��وارئ. وي��تم دوري��ا  والق��درات األساس��ية الالزم��ة م��ن أج��ل التص��ّدِ

يبهم عل�ى توجيه جميع العاملين الذين يشاركون في التصدي للطوارئ وت�دريبهم وإع�ادة ت�در
  أداء واجباتهم فيما يتعلّق بالتصدي للطوارئ.
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 الع����ددوفق����ا للمتطلب���ات ال����واردة ف����ي وتنفَّ����ذ ب����رامج خاص����ة ب���التمرين  وتوض���ع  -١٣٠-٩
GSR Part 7 ]تمارين على فترات مناسبة، وتشمل هذه التمارين، بالقدر الممكن  وتجري]. ٦

التم�ارين  وتُق�يَّمتص�دي للط�وارئ. عملياً، جميع األشخا� الذين ل�ديهم واجب�ات ف�ي مج�ال ال
  الدروس المستفادة لتنقيح ما هو مقّرر من ترتيبات طوارئ، حسب االقتضاء. وتُستخَدم

حس���ب االقتض���اء  وتُع���دَّلخط���ة وإج���راءات الط���وارئ بش���كل دوري  وتُس���تَعرض  -١٣١-٩
ال لضمان إدراج التعقيبات المستقاة م�ن الخب�رات والتغي�رات األخ�ر� �مث�ل تفاص�يل االتص�

  بالعاملين) ضمن هذه الخطة واإلجراءات.

المرافق واألجهزة واألدوات والمعدات والوثائق ونُظم االتص�ال الت�ي يتع�يّن  وتظل  -١٣٢-٩
ف�ي ظ�روف تُمّك�ن م�ن اس�تخدامها عل�ى  ويُح�تفَظ به�ااستخدامها في حاالت الط�وارئ متاح�ة 

  ].٦نحو فعال في أي ظرف من الظروف االفتراضية للطوارئ [

  : التعقيبات المستمدَّة من الخبرات التشغيلية ٧٣تطلب رقم الم

 ً لة برنامجا ل�ست�ادة من األحدا� التي تقع في المرفق واألحدا� الت�ي  تضع المنظمة المشغِّ
تقع في مرافق دورة الوقود النووي األخرى وفي أوساط الصناعة النووية في جميع أنحاء 

  العالم.

ل  -١٣٣-٩ ة باإلبالغ بشكل منهجي بشأن الخبرات التشغيلية المكتسبة في تقوم المنظمة المشغِّ
وتوثيقها وتعميمها. وتحصل المنظم�ة  وتحديد اتجاهاتهاوتحليلها  وفحصهاالمرفق، وبجمعها 

لة على المعلومات المتاحة بشأن ما يتع�ين استخالص�� م�ن خب�رات تش�غيلية ذات ص�لة  المشغِّ
م بتحلي�ل تل�� المعلوم�ات، وتق�وم ب��دراج دروس مكتسبة في المنش�ت النووي�ة األخ�ر� وتق�و

ضمن العمليات التشغيلية الخاصة بها، بما في ذل� ضمن ترتيباتها الخاص�ة ب�الطوارئ. كم�ا 
ع على تبادل الخبرات ضمن نطاق النظم الوطنية والدولية وذل� من أج�ل الحص�ول  أنها تُشّجِ

ً األهذه  وتُنفَّذ على تعقيبات بشأن الخبرات التشغيلية.   للنظام اإلداري. نشطة وفقا

ي��تم التحقي��ق ف��ي األح��دا� الت��ي له��ا ت��داعيات كبي��رة عل��ى األم��ان م��ن أج��ل تحدي��د و  -١٣٤-٩
أس��بابها المباش��رة والجذري��ة، بم��ا ف��ي ذل��� األس��باب المتعلق��ة بتص��ميم المع��دات وتش��غيلها 

تضاء، ـحس�ب االق�وصيانتها، أو بالعوامل البشرية والتنظيمية. وتُدرُج نتائج هذه التحل�يالت، 
  ضمن البرامج التدريبية ذات الصلة ويتم استخدامها في استعراض اإلجراءات والتعليمات.

عن��د االقتض��اء، ي��تم إب��الغ الهيئ��ة الرقابي��ة بش��أن المعلوم��ات المتعلّق��ة باألح��دا� و  -١٣٥-٩
ة الهامة بالنسبة لألمان، بما يش�مل أي تحقيق�ات بش�أن ه�ذه األح�دا� واإلج�راءات التص�حيحي

لة.   المعتزم اتخاذها، ويتم تقاسم هذه المعلومات مع العاملين في المنظمة المشغِّ
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ص المعلوم���ات المتعلّق���ة ب���الخبرات التش���غيلية للكش���ف ع���ن أي عالم���ات أو فَح���وتُ   -١٣٦-٩
اتجاهات تنذر بنشوء ظروف غير مؤاتية فيما يتعلّق باألمان، لكي يتسنى اتخاذ أي إجراءات 

  شوء ظروف خطيرة.تصحيحية الزمة قبل ن

لة، حس��ب االقتض��اء، اتص��اال م��ع منظم��ات ال��دعم �و  -١٣٧-٩ جه��ات تُِق��يم المنظم��ة المش��غِّ
� المشاركة في تصميم المرفق، وذلك م�ن أج�ل وهيئات التصميموالمنظمات البحثية  التصنيع

الحص��ول عل��ى معلوم��ات تعقيبي��ة بش���ن الخب��رات التش��غيلية والحص��ول عل��ى المش��ورة، عن��د 
  ، في حال حدوث عطل في المعّدات أو بالنسبة إلى أحداث أخرى.االقتضاء

  

 التحضير لإلخراج من الخدمة  -١٠

  : خطة اإلخراج من الخدمة ٧٤المتطلب رقم 

لة خط��ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة، ت���دُّ  تحف��� ���ذ� الخط��ة عل��ى م��د� عم��ر والمن�م��ة الم����ِّ
، وذل�ك ب�ي�ة تبي�ين أنَّ اإلخ�راج المرفق، إال في حال وافقت الهيئة الرقابية على خالف ذلك

  من الخدمة يمكن أن يُستكَمل بصورة مأمونة وعلى نحو يفي بالحالة النهائية المحددة. 

يبدأ التخطيط لإلخ�راج م�ن الخدم�ة بالنس�بة للمراف�ق الجدي�دة ف�ي مرحل�ة التص�ميم.   -١-١٠
بي�ة، والتع�ديالت خطة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة لتراع�ي التغيي�رات ف�ي المتطلب�ات الرقا وتُحدَّث

الُمدخلة على المرف�ق، وتط�ورات التكنولوجي�ا، والتغيُّ�رات ف�ي الحاج�ة إل�ى أنش�طة اإلخ�راج 
م��ن الخدم��ة، والتغيي��رات ف��ي السياس��ات الوطني��ة. ويُض��طلع بجمي��ع األنش��طة التش��غيلية ف��ي 

ب، المرفق، بما في ذلك الصيانة، وعملي�ات االختب�ار والتفت�ي� الدوري�ة، والتع�ديل، والتج�ار
ر إخراج المرفق من الخدمة  ً بطريقة تيّسِ   .نهائيا

ل��م تؤخ��ذ ف��ي الحس��بان ف��ي تص��ميم بع��� مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي القائم��ة و  -٢-١٠
ً إخراج تلك المرافق من الخدمة الحاجة إلى  إعداد خطة يتم . وفيما يخص تلك المرافق، نهائيا

وتستعر� لجن�ة راج من الخدمة. لإلخراج من الخدمة بغية ضمان األمان طوال عملية اإلخ
قبل البدء في أنشطة اإلخراج م�ن الخدم�ة إل�ى الهيئ�ة  خطة اإلخراج من الخدمة وتُقدَّماألمان 

الرقابي��ة لتستعرض��ها. ويُراع��ى تح��ديث وث��ائق المرف��ق أوًال ب���ول وت��دوين المعلوم��ات بش���ن 
انة المرف��ق أو تعديل���، الخب�رة المتعلق��ة بالتعام��ل م��ع المف��ردات الملوث�ة أو المش��ععة ل��دى ص��ي

  بغية تيسير تخطيط اإلخراج من الخدمة.

تتضمن خطة اإلخراج من الخدمة تقييًما لنهج واحد أو أكثر من نُُهج اإلخراج من و  -٣-١٠
  الخدمة المالئمة للمرفق والممتثلة لمتطلبات الهيئة الرقابية.
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المرفق الرامية إل�� لدى وضع خطة اإلخراج من الخدمة، تُستعرض جوانب تصميم و  - ٤- ١٠
تيسير اإلخراج من الخدمة. وباإلضافة إل� ذل�ك، تُس�تعرض جمي�ع جوان�ب تش�غيل المرف�ق الت�ي 
تتسم باألهمية فيما يتعلق باإلخراج من الخدمة. وتشمل هذه الجوانب حاالت التل�وث الت�ي أُرج�� 

د ُوثِّق��ت توثيقً��ا تنظيفه��ا إل��� ح��ين إخ��راج المرف��ق م��ن الخدم��ة، وأي تع��ديالت يمك��ن أالَّ تك��ون ق��
تشمل خطة اإلخراج م�ن الخدم�ة جمي�ع الخط�وات الت�ي ت�ؤدي إل�� إكم�ال اإلخ�راج م�ن وكامًال. 

الخدمة في نهاية المطا�، وص�وًال إل�� النقط�ة الت�ي يمك�ن عن�دها ض�مان األم�ان بح�د أدن�� م�ن 
خدام الموق�ع المراقبة أو دون أي مراقبة. ويمكن أن تشمل هذه المراحل التخزين والمراقبة، واست

  بقيود، واستخدام الموقع دون قيود.

تش��مل خط��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة تقييًم��ا ل�ث��ار ذات الص��لة باألم��ان الت��ي ت��نجم ع��ن و  - ٥- ١٠
أنش��طة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة �مث��ل إزال��ة التل��وث، وتقطي��ع المع��دات الكبي��رة الحج��م ومناولته��ا، 

اء ه��ذه وإزال��ة بع��ض ال��نظم�، وتض��ع ت��دابير للتص��دي ألي مخ��اطر  جدي��دة يمك��ن أن تنش��أ ج��رَّ
  األنشطة.

يتعين أن تأخذ خطة اإلخراج من الخدم�ة ف�ي الحس�بان ال�تخلُّ� م�ن النفاي�ات الت�ي   -٦-١٠
تتولَّد خالل اإلخراج من الخدمة، وكذلك عمليات التصر� في تلك النفاي�ات تمهي�ًدا لل�تخل� 

ر مق���دًَّما اإلج�� راءات الخاص���ة بمناول��ة المع���دات منه��ا �المعالج���ة والتخ��زين والنق���ل�. وتُق��رَّ
المش��ععة وأجه��زة التج��ارب الت��ي تتطل��ب التخ��زين وال��تخل� النه��ائي ف��ي نهاي��ة المط��ا� 
وبتفكيك تلك األجهزة والمعدات والتخل� منها، أو في أقرب وقت ممكن إذا كان�ت المع�دات 

  المعنية قد ُشيِّدت بالفعل ولم تكن هذه اإلجراءات قد وضعت.

اإلخراج من الخدمة متطلبات التوظي� الالزمة لمرحلة اإلخراج م�ن تشمل خطة و  -٧-١٠
  الخدمة، وكذلك تدريب العاملين الذين يشاركون في عمليات اإلخراج من الخدمة وتأهيلهم. 

لة عن المرفق إال بموافقة الهيئة الرقابية.و  -٨-١٠   ال تنتهي مسؤولية المنظمة المشغِّ

األمان التي تنجم عن األنشطة المضطلع بها ف�ي المرحل�ة تُقيَّم اآلثار ذات الصلة بو  -٩-١٠
االنتقالية، إن ُوجدت، بين إ�ال� العملي�ات واإلخ�راج م�ن الخدم�ة، ويج�ري التص�ر� بش�أن 
ه��ذه اآلث��ار عل��� نح��و يت��ي� تالف��ي المخ��اطر �ي��ر المب��ررة ويض��من أم��ان المرف��ق والموق��ع. 

الحسبان عند تحديث خطة اإلخ�راج وتؤخذ أي وقائع تحدث في المرفق خالل هذه الفترة في 
م��ن الخدم��ة. وتُق��يَّم اآلث��ار ذات الص��لة باألم��ان الت��ي ت��نجم ع��ن حال��ة اإل���ال� الممت��د قب��ل 
اإلخ��راج م��ن الخدم��ة، أو حال��ة االنقط��ا� الممت��د ف��ي الج��دول الزمن��ي ل�خ��راج م��ن الخدم��ة. 

  ].٨[ GSR Part 6انظر العدد 
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اس��تخدامها ويُع��اد ع��ن التنظي��� الالح��ق للتش��غيل الم��واد المش��عة الناتج��ة وتُس��تعاد   -١٠-١٠
بأقصى قدر يك�ون م�ن المعق�ول تحقيق��. وتوض�ع ترتيب�ات بديل�ة لل�تخل� م�ن ال�دوافق الت�ي 

  سبق، خالل التشغيل، إعادة تدويرها في إطار عملية المعالجة.

توضع في خطة اإلخراج من الخدمة تدابير لضمان �مان الحرجية خالل عملي�ات و  -١١-١٠
دون م��ا خ��راج م��ن الخدم��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك، حس��� االقتض��اء، ض��مان البق��اء عن��د مس��توى اإل

  .الهندسةالحرجية لدى تفكيك المعدات التي يجري التحكم في حرجيتها عن طريق 

لدى تطبيق إجراءات اإلخراج من الخدمة، بما في ذلك تفكيك المعدات التي كانت و  -١٢-١٠
�مثل األوعي�ة ووح�دات القي�اس المغلق�ة�، تُنفَّ�ذ إج�راءات تُستخدم لمعالجة المواد االنشطارية 

  لضمان الحفاظ على التحكم في الحرجية.

يُكف��ل �م��ان الحرجي��ة فيم��ا يتعل��ق ب��التخ�ين الم�ق��ت للنفاي��ات الناتج��ة ع��ن عملي��ة و  -١٣-١٠
ك اإلخراج من الخدمة والملوثة بالمواد االنشطارية، بما في ذلك النفايات التي تتولَّد م�ن تفكي�

  وحدات القياس المغلقة ومحتوياتها.

  

 أوجه الترابط بين األمان واألمن  -١١

� أوج��ه الت��رابط ب��ين األم��ان واألم��ن الن��ووي والن���ا� الح���وم� لح���ر ٧٥المتطل��� رق��� 
  ومراقبة المواد النووية

�دار� أوجه الت�رابط ب�ين األم�ان واألم�ن الن�ووي والن��ا� الح��وم� لح��ر ومراقب�ة تجري 
لنووية على النحو الم��� طوال عمر مر�� دور� الوق�ود الن�ووي. وتو��� ت�دابير المواد ا

  األمان وتدابير األمن وتنفَّذ بطريقة منسَّقة بحيث ال تخلُّ أيٌّ منهما باألخرى. 

م تدابير األمان وتدابير األم�ن الن�ووي والترتيب�ات الخاص�ة بالنظ�ام الحك�ومي   -١-١١ تُصمَّ
نووي�ة وتنفَّ�ذ بطريق�ة متكامل�ة بحي�� ال يخ�لُّ بعض�ها ب�بع�. وت�رد لحصر ومراقبة المواد ال

  ].٢٠و ١٩التوصيات بشأن األمن النووي في المرجعين [
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لة وتنفِّ�ذ وتتع��د الت�دابير التقني�ة واإلداري�ة ال��م�ة لض�مان و  -٢-١١ م المنظمة المش��ِّ تصّمِ
مي لحص��ر ومراقب��ة الم��واد إدارة أوج��ه الت��رابط ب��ين األم��ان واألم��ن الن��ووي والنظ��ام الحك��و

لة عل��� التنس��يق م��ع المنظم��ات الحكومي��ة المعني��ة بحص��ر  النووي��ة. وتح��افظ المنظم��ة المش���ِّ
لة أيًض�ا ت�وافر  المواد النووي�ة ومراقبت��ا وباألم�ان واألم�ن الن�ووي. وتض�من المنظم�ة المش��ِّ

بين الملمين بأوجه الترابط المذكورة، وتنش ئ وتنفِّذ نظاًم�ا إداريًّ�ا قدر واٍف من العاملين المدرَّ
يحقق التكامل بين أهداف األمان واألمن النووي، من بين أمور أخ�ر�، ق�در اإلمك�ان �انظ�ر 

 ً   ]).٢[ GSR Part 3من العدد  ١من هذا المنشور والقسم  ٤القسم  أيضا

ت��رد المتطلب��ات العام��ة بش��أن أوج��ه الت��رابط ب��ين األم��ان واألم��ن ف��ي مج��ا�ت و  -٣-١١
 GSR Part 1قابي وف�ي النظ�ام اإلداري لجمي�ع مراح�ل عم�ر المرف�ق ف�ي الع�دد اإلشراف الر

، عل��� الت��والي. ويُؤخ��ذ الت��رابط ب��ين ]٤[ GSR Part 2] والع��دد ٣) [Rev.1�الص��ي�ة المنقح��ة 
األمان واألمن في ا�عتبار خ�ل جميع مراحل عمر المرفق ولي� في مرحلة تحديد الموق�ع 

اس�تخدام ن��� مت�در�  عل� مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي م�عفحسب. وتنطبق هذه المتطلبات 
  أمن جميع المواد الخطرة. استخداماً مناسباً ومراعاة

  تؤخذ المشورة األمنية في الحسبان عند اختيار موقع مرفق دورة الوقود النووي. و  -٤-١١

  



١٢١ 

 التذييل

 أحداث بادئة افتراضية مختارة لمرافق دورة الوقود النووي

تحدي��د ا�ح��داث البادئ��ة االفتراض��ية بطريق��ة منهجي��ة. ورغ��م أنَّ ا�ح��داث ي يج��ر  -١-أل��ف
عادةً أحداثًا بادئة، فإنَّ وقوعها مجتمعة يمكن أن يفضي إلى وق�وع ال تُعتبر الواردة فيما يلي 

حال��ة يق��ع فيه��ا انقط��اع خدم��ة م��ن الخ��دمات العادي��ة  تُراع��ى ك��لح��ادث. فعل��ى س��بيل المث��ال، 
  ٥١.ة االحتياطية الخاصة بحاالت الطوارئويعقبه انقطاع الخدم

  انقطاع الخدمات:  (أ)
 انقطاع إمدادات القوى الكهربائية العادية؛  
  فقدان الهواء المضغوط؛  
  فقدان الغالف الجوي الخامل؛  
  د؛   فقدان المبّرِ
 .فقدان بالوعة الحرارة النهائية  

  فقدان ضوابط الحرجية:   (ب)
  انخفاض الوقود أثناء المناولة؛  
 دان النسق الهندسي؛ فق  
 ؛الفيضان  
 فقدان المواد المثبطة للتفاعل النووي؛  
  زيادة مستوى االنعكاس أو التهدئة؛  
  تغيُّر الطور على نحو غير متوقع؛  
  تعطل مكونات هيكلية أو انهيارها؛  
  وقوع خطأ في الصيانة؛  
  وقوع خطأ في نظم التحكم؛  
 (ازدواجية الدفعات) تجاوز الدفعات المقررة.  

  أخطاء المعالجة:  ج)(
 لمرفق؛ وضع نسق غير صحيح ل  
  د، أو إضافتهما على نحو أبطأ من ال�الزم، أو ف�ي عدم كفاية الكاشف أو المبّرِ

  وقت مفرط التأخير؛ 
  د، أو دزيادة الكاشف أو المبّرِ عل�ى نح�و أس�رع م�ن  إضافة الكاش�ف أو المب�ّرِ

  ؛مبِكّر جداً الالزم، أو في وقت 

 
  مكن أن يؤدي حدوث انخفاض في الفلطية إلى تعطل أجهزة في أوقات مختلفة.مثًال ي ٥١
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  أو ت�دفق الغ�از� أو تص�دُّ� األوعي�ة أو األنابي�ب الت�ي اختالل مستوى الضغط
  تحتوي الضغط؛ 

  ؛ قصوىاختالل درجة الحرارة أو وصولها لمستويات  
  تغيُّ���ر الط���ور عل���ى نح���و �ي���ر متوق���ع بم���ا ي����دي إل���ى الحرجي���ة أو فق���دان

  االحتجاز؛ 
 .عدم أداء وظيفة من وظائف األمان أو أدائها في وقت مفرط التأخير  

  مرفق والمعدات:أعطال ال  (د)
  ب؛ االحتجازفقدان   أو التسرُّ
  قصور في عزل موائع المعالجة؛  
  ح أو عمود؛   انسداد أو تجاوز مرّشِ
  التفعيل الزائف لمفردة ذات أهمية لألمان؛  
  .األعطال الهيكلية  

  أخطاء المناولة:  (هـ)
  سقوط حمولة خطرة؛  
  سقوط حمولة ثقيلة على مفردة ذات أهمية لألمان؛  
  أحد أقفال األمان المتداخلة في أداء وظيفته أثناء العمل؛ إخفاق  
  قصور في الفرامل أو في الحماية من السرعة المفرطة أو الحمولة المفرطة؛  
  إعاقة أحد الممرات بما يفضي إلى االصطدام؛  
  تعطل أحد مكونات الرفع (على سبيل المثال مشبك أو حامل أو كابل)؛  
 ي األرض عند الرفع.بقاء إحدى الحموالت مثبتة ف  

  أحداث داخلية أخرى:   (و)
  الحرائق أو االنفجارات الداخلية؛  
  ؛ داخلي فيضانحدوث  
 ؛ حدوث خلل في إحدى التجارب  
  حدث حرجية؛  
 ؛حوادث االصطدام بمبنى المرفق  
  الداخلية؛  القذائفانبثاقات الموائع أو انفصال األنابيب أو  
  ة؛ للحرارالطاردة التفاعالت الكيميائية  
  اشتعال الهيدروجين المتراكم؛  
  حدوث عطل بسبب التآكل؛  
 فقدان امتصاص النيوترونات.  

  األحداث الخارجية:   (ز)
  ال��زالزل (بم��ا ف��ي ذل��ك م��ا تحدث��ه اله��زات األرض��ية م��ن ص��دو� وانزالق��ات

  أرضية)؛
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  الفيضان (بما في ذل�ك انهي�ار س�ّدٍ أعل�ى المج�ر� أو أس�فله، وانس�داد مج�اري
  ؛ضرار الناجمة عن أمواج التسونامي أو األمواج العالية)األنهار، واأل

  ؛ وقذائفهاالزوابع  
 العواصف الرملية؛  
  األعاصير والعواصف والبرق؛  
  األعاصير المدارية؛  
 االنفجارات الخارجية؛  
 حوادث تحطُّم الطائرات؛  
  الحرائق الخارجية؛  
  انسكابات المواد السامة خارج المرفق؛  
 طرق النقل؛   الحوادث التي تقع على  
  تأثيرات المرافق المجاورة (مثل المرافق النووية والمرافق الكيميائية ومرافق

  التصرف في النفايات)؛ 
  المخ���اطر البيولوجي���ة، مث���ل الت�ك���ل الميكروب���ي أو التل���ف الهيكل���ي أو تل���ف

  المعدات الذي تحدثه القوارض أو الحشرات؛ 
  الظواهر الجوية المتطرفة؛  
 هربائية أو الفلطية في خط اإلمداد الخارجي.طفرات القدرة الك  

  األخطاء البشرية:   (ح)
  الخطأ في تحديد مواصفات المواد الواردة والمنقولة؛  
  الخطأ أو اإلغفال من جانب القائم على التشغيل؛  
 الخطأ أو اإلغفال في الصيانة.  

ين تقييم عواقب قد تكون بعض هذه األحداث المفترضة متعلقة بحادثات أمنية. ويتع  -٢-ألف
تلك األحداث، إال أنَّ وصف الحادثات األمنية في تحليل األمان قد يعني أنَّه يلزم اإلبقاء على 

  أجزاء من التحليل طي السرية. 
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  المراجـــع

االتح���اد األوروب���ي للطاق���ة الذري���ة، ومنظم���ة األغذي���ة وال�راع���ة ل�م���م المتح���دة،  ]١[
نظم�ة العم�ل الدولي�ة، والمنظم�ة البحري�ة الدولي�ة، ووكال�ة والوكالة الدولية للطاقة الذري�ة، وم

الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��ادي، ومنظم��ة الص��حة 
للبل��دان األمريكي��ة، وبرن��امج األم��م المتح��دة للبيئ��ة، ومنظم��ة الص��حة العالمي��ة، مب��اد� األم��ان 

، الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة SF-1الع�دد ة ع�ن الوكال�ة، األساسية، سلسلة مع�ايير األم�ان الص�ادر
  ).٢٠٠٧( الذرية، فيينا

ومنظم��ة العم��ل دولي��ة للطاق��ة الذري��ة، الم�و���ية األوروبي��ة، وال���او، والوكال��ة ال ]٢[
الدولي��ة، ووكال��ة الطاق��ة النووي��ة التابع��ة لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��ادي، 

مريكية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئ�ة، ومنظم�ة الص�حة العالمي�ة، ومنظمة الصحة للبلدان األ
وقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية� مع�ايير األم�ان األساس�ية الدولي�ة، سلس�لة ال

، الوكال��ة GSR Part 3د مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة، الع��د
  ).٢٠١٥( الدولية للطاقة الذرية، فيينا

اإلط���ار الحك���ومي وال����انوني والرق���ابي ل�م���ان دولي���ة للطاق���ة الذري���ة، الوكال���ة ال ]٣[
GSR Part 1 (Rev. 1)) ٢٠١٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.( 

سلس�لة مع�ايير ال�ي�ادة واإلدارة فيم�ا يتعل�ق باألم�ان، دولية للطاق�ة الذري�ة، الوكالة ال ]٤[
الوكالة الدولية للطاق�ة ، GSR Part 2د وكالة الدولية للطاقة الذرية، العداألمان الصادرة عن ال

  ).٢٠١٦الذرية، فيينا (

سلس�لة مع�ايير األم�ان ت�ييم مواق� المنش��ت النووي�ة، دولية للطاقة الذرية، الوكالة ال ]٥[
للطاق�ة  الوكال�ة الدولي�ة، NS-R-3 (Rev. 1)د الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الع�د

  ).٢٠١٦الذرية، فيينا (

ومنظم�ة منظمة األغذية وال�راعة ل�مم المتحدة، والوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة،  ]٦[
والمنظمة الدولية والمنظمة البحرية الدولية، الطيران المدني الدولي، ومنظمة العمل الدولية، 

ة لمنظم�ة التع�اون والتنمي�ة ف��ي ووكال�ة الطاق�ة النووي��ة التابع�للش�رطة الجنائي�ة (اإلنترب�ول)، 
منظم�ة معا��دة اللجنة التح��يرية لو الميدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية،

ومكتب األمم المتحدة لتنسيق وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، الحظر الشامل للتجارب النووية، 
ة ل�رص�اد الجوي�ة، الت����ب والمنظم�ة العالمي�ومنظم�ة الص�حة العالمي��ة، الش��ون اإلنس�انية، 
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 المرفق

 معايير المخاطر ذات الصلة بمرافق دورة الوقود النووي

  
تتناول معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة تص�ميم وتش�ييد وتش��يل طائ��ة واس�عة   -١-ألف

ين الم��واد النووي��ة ومعالجته��ا واس��تخدامها، م��ع التس��ليم ب���نَّ م��ن المراف��ق الت��ي تق��وم بتخ��ز
المرافق ال تنطوي جميعًا على ن�� المس�تو� م�ن المخ�اطر. وتترت�ب عل�ى طبيع�ة العملي�ات 
� تلك العمليات طائ�ة واس�عة م�ن الظ�روف  المرتبطة بمرافق دورة الوقود النووي وعلى تنوُّ

يلها، بحي�ث يمك�ن �زال�ة أي مخ�اطر �ي�ر مقبول�ة الخطرة والحوادث المحتملة التي يتعين تحل
أو الحد منها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التصميم فيما يخصُّ المراف�ق الجدي�دة، والتع�ديل 
فيما يخصُّ المرافق القائمة، أو التخ�ي�ف م�ن ح�دة المخ�اطر م�ن خ��ل الترتيب�ات ا�جرائي�ة. 

  للطوارئ. ويُسترشد بالمعلومات عن المخاطر أيًضا في التخطيط 

لهذه األسباب، يتعين االضط�� بتحليل المخاطر على أسا� كل حال�ة عل�ى ح�دة و  -٢-ألف
فيم��ا يخ��صُّ ك��ل مرف��ق م��ن مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي، كم��ا يتع��ين تح��ديث ذل��ك التحلي��ل 

  بصورة دورية. 

 ب���المرفق المعلوم���ات ال�زم���ة �ج���راء تحلي���لفيم���ا يتعل��ق ي���وفِّر تحلي���ل األم���ان و  -٣-أل��ف
المخ��اطر. وم��ن المه��م أن يُس��تخدم جمي��ع م��ا ه��و مت��ا� م��ن البيان��ات العلمي��ة والهندس��ية ذات 

م��ن الص��لة، به��دف ت�ف��ي ع��دم اليق��ين. وب�ي��ة تقي��يم عواق��ب الح��وادث عل��ى الن��ا� والبيئ��ة، 
  جزء منه. في المرفق ككٍل أو في تحليل مخاطر فقدان ضوابط األمان التي تؤثر الضروري 

المخ�اطر المتطلب�ات القانوني�ة والرقابي�ة، وتحقي�ق الخاصة بقبول الايير مع وتراعي  -٤-ألف
مين. ويمك�ن التعبي�ر ع��ن  لة والمص�ّمِ المس�تو� األمث�ل م�ن الوقاي�ة م�ن جان�ب المنظم�ة المش��ِّ

 ؛المع��ايير بع��دد م��ن األش��كال منه��ا� الح��دود القص��و� النوعي��ة أو الكمي��ة لعواق��ب الح��وادث
لها  ؛ي تتسبب في عواقب بعينهاوتواتر سيناريوهات الحوادث الت ومجمل المخاطر الت�ي يش�ّكِ

المرفق أو الموقع. ويمكن التعبير عن هذه الحدود بمعايير نوعية أو في صورة رس�وم بياني�ة 
مخ�اطر يمك�ن التي تمثِّ�ل المنطقة تظهر ، حيث ١-للمقبولية مثل الرسم المبيَّن في الشكل ألف

  . مظلَّلة باللون األخضر لهامُّ تح
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  رسم بياني للمقبولية. -١-الشكل ألف

  

لجمهور والعم�ال والبي��ة� وفيم�ا فيما يتعل�ق ب�ايمكن استخدام رسوم بيانية مشابهة و  -٥-ألف
  يتعلق بأنواع مختلفة من األحداث أو المخاطر. 

لة و  -٦-أل��ف م أو المن�م��ة المش���ِّ مش��ابهة عن��د تحدي��د بياني��ة  مرس��و اس��تخداميمك��ن للم���ّمِ
أه��داف األدا� الت��ي يتع��ين أن تحقِّقه��ا الهياك��ل وال��ن�م والمكون��ا� والمو�ف��ون. ويمك��ن أن 

  تُستخدم هذه األهداف في توضيح مساهمة كل مفردة على حدة في مجمل المخاطر.
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فيم��ا يخ��صُّ مراف��ق دورة الوق��ود الن��ووي الت��ي تنط��وي عل��ى أق��ل مس��توى م��ن و  -٧-أل��ف
تص�ميم أو تع�ديل هياك�ل ونظ�م ومكون�ات مخت�ارة باس�تخدام �ج�را�ات تقي�يم المخاطر، يمكن 

مبسَّ��طة و�نم��ا متح�ظ��ة. ووفقً��ا للممارس��ات الوطني��ة، يمك��ن اس��تخدام ا�ج��را�ات الت��ي تُطبَّ��ق 
على بعض المرافق غير النووية (التي تُعرف في بعض األحيان باسم "المرافق الحيوي�ة" أو 

ترتيبات ا�جرا�ية ��وابط ص�ارمة ل��مان أن يظ�لَّ مس�توى "المرافق الخطرة"). وتشمل ال
لها المرف�ق منخ�ً��ا. وق�د � يك�ون م�ن ال���م توس�يع التص�ميم أو تعديل��  المخاطر التي يشّكِ

  لمراعاة الظروف التي تترتب عليها عواقب خارج الموقع فيما يخصُّ تلك المرافق. 

لت�ي تنط�وي عل�ى مس�تويات أعل�ى م�ن فيم�ا يخ�صُّ مراف�ق دورة الوق�ود الن�ووي او  -٨-ألف
المخاطر، يجري تصميم أو تعديل هياكل ونظ�م ومكون�ات مخت�ارة باس�تخدام �ج�را�ات تقي�يم 
أك���ر تح�ًظ��ا به��دف تقلي��ل المخ��اطر وص��وً� �ل��ى مس��تويات مقبول��ة.  وفيم��ا يتعل��ق باألح��دا� 

المس�تندة �ل�ى المستبعدة التي تترت�ب عليه�ا عواق�ب خ�ارج الموق�ع، يمك�ن اس�تخدام األس�اليب 
  أقرب التقديرات من أجل توسيع ترتيبات الدفاع في العمق.

يتع�ين أن يك�ون مس�توى الص�رامة ف�ي تطبي�ق الت�دابير والش�روط ال��م�ة ل��بط و  -٩-ألف
. وفيم�ا الممكنةعواقبها مع هذه المخاطر متناسبًا، بالقدر الممكن عمليًّا، مع احتمال وقوعها و

لن��ووي الت��ي تنط��وي عل��ى أعل��ى مس��توى م��ن المخ��اطر، يمك��ن يخ��صُّ مراف��ق دورة الوق��ود ا
  ١استخدام نظام تصنيف األمان المطبَّق على محطات القوى النووية.

  
1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Classification of 
Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants, IAEA Safety 
Standards Series No. SSG-30, IAEA, Vienna (2014). 
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  التعاريف
التعاريف التالية تختلف عن تلك الموجودة في مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية: المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي والوقاية من 
 ):٢٠٠٧لذرية، فيينا ()، الوكالة الدولية للطاقة ا٢٠٠٧اإلشعاعات (طبعة 

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7648/IAEA-Safety-Glossary 
 

المنقَّحة من مسرد مصطلحات األمان  ٢٠١٦ويمكن االطالع على مسودة صيغة عام 
  الصادر عن الوكالة عبر الرابط:

http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.asp 
 

  إلى ملحوظة إعالمية.  الرمزيشير و

  ظروف مفضية إلى وقوع حوادث 

حاالت انحراف عن التشغيل العادي تكون أقل تواتًرا وأكثر حدة من الوقائع التشغيلية 
المنتظرة. وتتألف الظروف المفضية إلى وقوع حوادث من الحوادث المحتاط لها في 

  التصميم وظروف تمديد التصميم. 

  أثر حافة الجرف 

تنجم عن انتقال مفاجئ من إحدى حاالت المرفق للغاية غير عادية يها ظروف حالة تقع ف
إلى حالة أخرى بعد حدوث انحراف طفيف في أحد المعالم أو اختالف طفيف في قيمة أحد 

  المدخالت.

  غير سلوك من الأثر حافة الجرف، في مرافق دورة الوقود النووي، هو حالة
نتقال مفاجئ من إحدى حاالت المرفق إلى ينجم عن اوفي المرفق  للغاية العادي

حالة أخرى بعد حدوث انحراف طفيف في أحد معالم المرفق؛ ومن ثمَّ تباين كبير 
  مفاجئ في أوضاع المرفق استجابةً الختالف طفيف في أحد المدخالت.

  حالة خاضعة للمراقبة 

ع حوادث، حالة بالمرفق، في أعقاب واقعة تشغيلية منتظرة أو ظروف مفضية إلى وقو
يمكن فيها ضمان الوفاء بوظائف األمان األساسية ويمكن الحفاظ عليها لفترة كافية من 

  الزمن من أجل تنفيذ ترتيبات الوصول إلى حالة مأمونة.
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  حادث محتاط له في التصميم 

حادث افتراضي يسبِّب ظروفًا مفضية إلى وقوع حوادث، يُحتاط له عن طريق تصميم 
يير تصميمية محددة ومنهجية تحفظية، بحيث يجري اإلبقاء على انبعاثات المرفق وفقًا لمعا

  المواد المشعة ضمن الحدود المقبولة.

  ظروف تمديد التصميم 

حوادث ال تؤخذ في االعتبار في الحوادث المحتاط لها وقوع ظروف افتراضية مفضية إلى 
ية أفضل التقديرات، بحيث في التصميم، ولكنها تراعى في عملية تصميم المرفق وفقًا لمنهج
  يجري اإلبقاء على انبعاثات المواد المشعة ضمن الحدود المقبولة.

  
  

  حالة مأمونة

حال��ة ب��المرفق، ف��ي أعق��اب واقع��ة تش��غيلية منتظ��رة أو ظ��روف مفض��ية إل��ى وق��وع ح��وادث، 
يكون فيها مرفق دورة الوقود النووي في مستو� دون مستو� الحرجية ويمكن فيه�ا ض�مان 

  ف األمان األساسية والحفاظ على استقرارها لفترة طويلة.وظائ

  إعدادات نظم األمان

اإلعدادات الخاصة بالمستويات التي يتم عندها تلقائيًّ�ا تفعي�ل نظ�م األم�ان ف�ي ح�االت الوق�ائع 
التش��غيلية المنتظ��رة أو الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع ح��وادث، للحيلول��ة دون تج��او� ح��دود 

  األمان.

  

 وع حوادثالظروف المفضية إلى وق األحوال التشغيلية

الوقائع التشغيلية  التشغيل العادي
 المنتظرة

الحوادث المحتاط لها
 في التصميم

 تمديدظروف 
 التصميم
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