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  ا��آ��� ا��و��� ������ ا��ر�� ا������� �����ن����رات

  ا���ن ا����� ����آ��� ا��و��� ������ ا��ر��������

 �����، ������ أ����م ا����دة ا������� ��� ������� ا������، ���ن ���� أو ������               ا��آ���  
اح وا��������ت، وأن  ������ أ��ن ���� ����� ا���� وا������ إ�� أد�� �� �� ا����ر ��� ا�رو       

 .���� ������ت ������ ه�� ا�������
����� ������ أ���ن    وَ��ُ�ر ا�����رات ا��� ��� ا��آ��� ��ا����� ه�� ا������� ���            

و������   . ه�� ا������ ا���ن ا���وي وا���ن ا������ وأ��ن ا���� وأ��ن ا������تو���� .ا��آ���
 �������ت ا����ن،   وأ������ت ا����ن،     : ����� إ��� ا�����ت ا�������       ا�����رات ا���درة ���� ه��� ا��      

 .أد�� ا���نو
 ����� ����� ا������� ا����ص ����آ���� ا���ارد أد���� �������ت ��� ������� �������               و���ض  

 :أ��ن ا��آ���

http://www-ns.iaea.org/standards/ 

 ������  آ���  .��� ا���������   ا����� ����ص ������� ا����ن ا������رة و����دا��� ����     و�����  
أ��ً� ���ص ������ ا���ن ا����درة �������ت ا������� وا������� وا�������� وا��و���� وا��������،           
 .��������� إ���� �����د ��������ت ا�����ن ا����ي و������ ا��آ����� و������� ���� ������ �������� ا�����ن   

  :��ان ا�����و�����ل ��� ���� �� ا�������ت ُ���� ا����ل ����آ��� ��� ا��
P.O. Box 100, 1400 Vienna, Austria.  

 ������� إ���� ������ ��������� �������� أ����ن ا��آ����� �������� ��������ة ا��������� ����  وا������ة  
، ���� ����� أن   )آ����س ����ا�� ا������� وا����ا���ت ا����ن وا���ورات ا���ر����� ����ً         (ا����ا���  

و���� ����� ا�������ت �� ����� �����    ����ت ا������������� ه�� ا������� ��درة ��� ����� ا��   
ا��آ���� ���� ����� ا�������� أو ��������، آ��� ه��� ���ّ�� أ����، أو ��ا����� ا������ ا�����و��� �����          

  .Official.Mail@iaea.org: ا����ان ا�����

   ا���ى ا������� �����نا�����رات

و����، ������ أ����م ا����دة ا������� وا�����ة      . �ن ا��آ��� ������ت ������ ������ ا��     ����  
��� �� ا���دة ا������ �� ������ ا�����، ������ت ���ن ا������ ا���و��� ا������� و����� ���د����                 

 .و���م ���ا ا���ض ��ور ا����� ��� دو��� ا����ء
 ا����  ����ن ����ر�� ا  ا����ر�� �� ا����ن وا������� ��� ا������ ا���و��� ��� ه����            و���ر  

 .���� أ���� ����� وأ����� ������� ���� ا����ا��� د��ً� ������ ������ ا���ن
������ر�� ا��������� �������� :  �������رات أ�����ى ������ره� ا��آ������ ������ن ا������ن وه����  وه�����ك  

 و������� ا������ر�� ا��������،  و������� �����ر�� ا������� ا����و�� ������ن ا�����وي،   و������� ا��������،
 �����ر ا��آ����� �����ر�� ���� ا�����ادث ا��������� وأد���� ��ر������ وأد���� �������  آ���� .������ا�������� ا��

������ ا��آ����   و���ر ا����ات ا��� ����� ����� ���  .و����رات ���� أ��ى ����� �����ن
 .ا����� ����� ا���وي

 

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 
 
 
 
 

  أمان
  البحوث مفاعالت

 

 

 

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

  :الدول التالية أع�اء في الوآالة الدولية للطاقة ال�رية
  

  الروسياالتـِّحاد
 إثيوبيا

 أذربيجــان
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 دناألر
 أرمينيا
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 أستراليا
 إستونيـا
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  أف�انستان
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  المتحدة  
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 بيرو
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 ترآيــا
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 تونــس
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  األسودالجبل
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  مارشالجزر
   العربيةالجما�يرية

  الليبية  
   أفريقيايةجمهور
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  التشيكيةالجمهورّية
  الدومينيكيةالجمهورية
   العربيةالجمهورية

  السورية  
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  الديمقراطية  
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  المتحدة  
  آوريــاجمهورّية
   مقدونياجمهورية

 سابقا�  اليوغوسالفية  
  مولدوفـــاجمهورية

  أفريقياجنوب
 جورجيــا
  كالدانمـار
 رومانيــا
 زامبيـــا

  زمبابــوي
   النكاسري

 السلفـادور
 سلوفاآيا
 سلوفينيا

 سن�افورة
 السن�ـال
 السودان
 السويد

 سويسرا
 سيراليـون

 سيشيل
 شيلي

 صربيا
 الصين

 طاجيكستان
 العــرا�

  عمان
 غابــون

 غانا
 غواتيمـاال

 فرنسا
 الفلبيــن
 فنزويال

 فنلندا
  نا�فييت

 قبــرص
 قطـــر

 قيرغيزستان
 آازاخستان
 الكاميـرون

  الرسوليالكرسي
  آرواتيــا
 آمبوديا
 آنـــدا
 آوبا
  ديفوارآوت

 آوستاريكــا
  آولومبيــا

 الكون�و
 الكويـــت

 آينيـــا
 التفيــا
 لبنــان

 ل�تنشتاين
 لكسمبـورغ

 ليبيريــا
  ليتوانيــا
 ليسوتو
  ماالوي
 مالطــا
 مالــي
 ماليزيا

 مدغشقــر
 مصر

 الم�ـرب
 المكسيك

 السعودّية  العربّيةملكةالم
    المتـَّحدةالمملكة

  العظمى  لبريطانيا  
  وأيرلندا الشمالّية  

 من�وليـا
 موريتانيا

 موريشيـو�
 موزامبي�

 موناآـو
 ميانمـــار
 ناميبيـــا
 النروي�
  النمسا
 نيبال

 النيجــر
 نيجيريا

 نيكاراغـوا
 نيوزيلنــدا

 �ايتــي
 الهند

 �ندورا�
 �ن�اريــا
 �ولنــدا

   المتحدةالواليات
  األمريكية  

 اليابان
 اليمـــن
 اليونان
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  �مهيد

 أم�ان  مع�ايير  وض�ع  الوآال�ة  ي��وِّل  ال�ري�ة  للطاق�ة  ي�ة الدول للوآال�ة  األساسي النظا� إن  
 أن يج��ب الت��ي المع��ايير و���ي – والممتلك��ات األرواح عل��ى ال�ط��ر وتقلي��ل ال��صحة لحماي��ة

 الرقابي��ة أحكامه��ا خ��الل م��ن تطبقه��ا أن لل��دول يمك��ن والت��ي عملياته��ا، ف��ي الوآال��ة ت��ست�دمها
 قيد األمان معايير من شاملة جموعةم وجود أصب� وقد .واإلشعاعي النووي باألمان المتعلقة

 نظ�ا�  وضع في أساسيا� عنصرا� تطبيقها، في الوآالة مساعدة مع منتظمة، بصفة االستعرا�
  . لألمان عالمي

 لبرن��ام� ش��املة إص��الح عملي��ة ب��دأت الماض��ي، الق��رن م��ن الت��سعينات منت��ص� وف��ي  
 المجموعة الستكمال منهجي أسلوب وتبني الرقابة لجنة �يكل تنقي� مع الوآالة، أمان معايير
 عالي�ة،  آف�اءة  ذات الت�ي تم���ت ع�ن تل�ك العملي�ة ��ي            الجدي�دة  والمع�ايير  .للمع�ايير  الكاملة

 مع��ايير لجن��ة بم��ساعدة الوآال��ة، وتعم��ل .األع���اء ال��دول ف��ي الممارس��ات أف���ل وتج��ّسد
  .يالعالم الصعيد على بها ال�اصة األمان معايير واست�دا� قبول تعزيز على األمان،
 الممارس��ة ف��ي ص��حي� ب��شكل تـَبِّق��ـ�ط م��ا إذا إال فعال��ة تك��ون ال األم��ان مع��ايير ولك��ن  
 الهندس�ي  األمان من نطاقها في تتراوح والتي – الوآالة تقدمها التي األمان وخدمات .العملية

 وثقاف�ة  الرقابية المسائل إلى النفايات وأمان النقل وأمان اإلشعاعي واألمان التش�يلي واألمان
 وتت�ي�  .فعاليته�ا  وتقي�يم  المع�ايير  تطبي��  ف�ي  األع��اء  ال�دول  ت�ساعد  – المنظم�ات  في األمان

 االس�تفادة  عل�ى  األع��اء  ال�دول  جمي�ع  ح��  وأواص�ل  يِّمة،ـَق أفكار تقاسم ��ه األمان خدمات
  . منها

 قد األع�اء الدول من والعديد وطنية، مسؤولية واإلشعاعي النووي األمان تنظيم إن  
 يتعل��  وفيم�ا  .الوطني�ة  أنظمتها في الست�دامها بالوآالة ال�اصة األمان معايير ماداعت قررت

 وس�يلة  ت�وفر  الوآال�ة  أم�ان  مع�ايير  ف�إن  الدولية، األمان اتفاقيات شتى في المتعاقدة باألطرا�
 .االتفاقي�ات  ���ه  به�ا  تق��ي  الت�ي  بااللتزام�ات  فعال نحو على الوفاء ل�مان وموثوقة متسقة
 أنح�اء  م�تل��  ف�ي  لينـِّوالم�ش�  عينـِّوالم�صن  الم�صمِّمين  ق�َب�ل  م�ن  أي��ا�  المع�ايير  ��ه وتطبَّ�
 وال��صناعة  والط��ب الق��وى  تولي��د مج��االت  ف��ي واإلش��عاعي  الن��ووي األم��ان  لتعزي��ز الع��الم

  . والتعليم والبحوث والزراعة
 ف�ي  مينـِّوالمنظ�  للمست�دمين بالنسبة المستمر التحدي الجد محمل على ت�خ� والوآالة  

 النووي��ة الم��واد اس��ت�دا� ف��ي األم��ان م��ن ع��اٍل م��ستوى وج��ود ض��مان و���و أال :مك��ان آ��ل
 الم�واد  ���ه  م�ن  الم�ستمرة  االس�تفادة  تنظ�يم  ويج�ب  .الع�الم  أنح�اء  جميع في اإلشعاع ومصادر

 لتيسير الوآالة أمان معايير ص�مِّمت وقد جمعاء، البشرية لصال� م�مون نحو على والمصادر
 .الهد� ذلك بلوغ
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  الوآالة أمان معايير

  دولية معايير �ال� م� األمان

 يع��زز لألم��ان دولي��ة ه��ـ�ون�� مع��ايير وض��ع ف��إن وطني��ة، م��سؤولية األم��ان أن رغ��م  
 النووي���ة بالجوان���ب المت���صلة التكنولوجي���ات اس���ت�دا� توآي���د عل���ى ي���ساعد آم���ا االت���سا�،

 عل��ى التج��اري ب��ادلوالت والتج��ارة التقن��ي التع��اون ويي��سر م���مون، نح��و عل��ى واإلش��عاعية
  .الدولي الصعيد
 دول�ي  الت�زا�  وثم�ة  .الدولي�ة  بالتزاماته�ا  الوف�اء  ف�ي  لل�دول  دعم�ا�  آ�لك المعايير وتوفر  

 وت��رد .أخ��رى بدول��ة ال���رر لح��ـ�ت�� ب�ن��شطة القي��ا� ع��ن دول��ة أي��ة امتن��اع وج��وب و���و ع��ا�
 وت�وفر  .باألم�ان  لمت�صلة ا الدولي�ة  االتفاقي�ات  ف�ي  المتعاق�دة  الدول بش�ن تحديدا� أآثر التزامات

 به��ه  وفائه�ا  إثب�ات  ف�ي  الدول إليه تستند ال�ي األسا� دوليا� عليها المتف� الوآالة أمان معايير
  .االلتزامات

  الوآالة معايير

 م�ت�صة  الوآالة يجعل ال�ي األساسي، نظامها من مستمد وضع الوآالة أمان لمعايير  
 وأن واإلش��عاعية النووي��ة بالجوان��ب ل��صلةا ذات واألن��شطة للمراف��� أم��ان مع��ايير ت���ع ب���ن
  .لتطبيقها ترتيبات تت��

 الرفيع�ة  األم�ان  م�ستويات  ما�ي�ة  ح�ول  ا�راء ف�ي  دولي�ا�  توافق�ا�  األمان معايير وتجّسد  
  .والبيئة النا� وقاية تكفل التي

  :فئات ثالث إلى وتنقسم الوآالة، أمان معايير سلسلة ضمن المعايير ��ه وتصدر  

  اناألم أساسيات
 الت�ي  األسس ترسي آما واألمان، الوقاية ومبادئ ومفا�يم أ�دا� تعر�—  

  .األمان متطلبات عليها تقو�

  األمان متطلبات
 والبيئ�ة،  النا� وقاية آفالة أجل من استيفاؤ�ا يتحتم التي المتطلبات تحدد—  

 ي�عبَّ�ر  الت�ي  المتطلب�ات،  و���ه  .الم�ستقبل  ف�ي  أو الحاض�ر  الوقت في سواء
 محكوم�ة  الفع�ل،  ���ا  معن�ى  ي�ؤدي  بم�ا  أو" يل�ز�  "بالفع�ل  تب�دأ  جملب عنها

 ي�تم  ل�م  وإذا .األم�ان  أساس�يات  ف�ي  المتمثل�ة  والمب�ادئ  والمف�ا�يم  باأل�دا�
 م��ستوى اس��تعادة أو لبل��وغ ت��دابير ات���اذ يج��ب المتطلب��ات، ����ه اس��تيفاء
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 تت��ي� رقابي��ة عب��ارات األم��ان متطلب��ات ف��ي ست�د�ـ���وت .المطل��وب األم��ان
  .الوطنية واللوائ� القوانين ضمن المتطلبات تلك دم�

  األمان أدلة
 وي�عبَّ�ر  .األم�ان  لمتطلب�ات  االمتث�ال  آيفي�ة  ب�ش�ن  وإرشادات توصيات تقد�—  

 بم�ا  أو ‘ينب��ي  ’بالفع�ل  تب�دأ  بجم�ل  األم�ان  أدلة في الواردة التوصيات عن
 أو عليه��ا المن��صوص الت��دابير بات���اذ ويوص��ى .الفع��ل ����ا معن��ى ي��ؤدي

 الجي��دة الدولي��ة الممارس��ات األم��ان أدل��ة وتع��ر� .مكافئ��ة بديل��ة ابيرت��د
 الم�ست�دمين  معاونة أجل من الممارسات أف�ل بيان على باطراد وتعمل

 م�ن  من�شور  وآ�ل  .رفيع�ة  أمان مستويات تحقي� إلى الدؤوب السعي على
 اس�ت�دامها  يمك�ن " أم�ان  أدلة "بعدة ي�ستكمل" األمان متطلبات "منشورات

  .وطنية رقابية أدلة وضع في

 تنفي���ا  يج�ب  آم�ا  صناعية، بمعايير الوآالة أمان معايير استكمال ال�روري ومن  
 الوآالة وتصدر.تماما� المفعول سارية تصب� آي مالئمة وطنية رقابية أساسية بنى نطا� في

 ����ه تط��وير ف��ي ال��دول معاون��ة أج��ل م��ن التقني��ة المن��شورات م��ن النط��ا� واس��عة مجموع��ة
  .الوطنية األساسية والبنى رالمعايي

  للمعايير األساسيون المستخدمون

 ست�َد�ـ�� ت الحكومي�ة،  والجه�ات  وال�سلطات  واإلدارات الرقابي�ة  الهيئ�ات  إل�ى  باإلض�افة   
 جان�ب  وم�ن  النووي�ة،  ال�صناعة  قط�اع  ف�ي  لةـِّالم�ش�  والمنظم�ات  ال�سلطات  جان�ب  من المعايير

 الن��ووي بالمج��ال ال��صلة ذات كنولوجي��اتالت وتطبي��� وت��صنيع بت��صميم الم�ت��صة المنظم��ات
 الم�ست�دمين  وبواسطة المراف�، أنواع شتى بتش�يل القائمة المنظمات ذلك في بما واإلشعاعي،

 والزراع�ة  وال�صناعة  الط�ب  مج�ال  ف�ي  الم�شعة  وب�المواد  باإلش�عاعات  المعني�ين  م�ن  وغي�ر�م 
 .المت�ص��صين م��ن ي��ر�موغ والتقني��ين والعلمي��ين المهندس��ين ق�َب��ل وم��ن والتعل��يم، والبح��وث

 وألغ�را�  لألم�ان  استعراض�ات  م�ن  تجري�ه  فيم�ا  ذاتها الوآالة جانب من المعايير ست�َد�ـ�وت
  .والتدريبية التعليمية الدورات إعداد

  المعايير �طوير عملية

 لمع��ايير لج��ان وأرب��ع الوآال��ة أمان��ة األم��ان مع��ايير واس��تعرا� إع��داد ف��ي ي��شترك  
 واألم�ان  ،)الن�ووي  األم�ان  مع�ايير  لجن�ة  (النووي األمان التمجا في باألمان م�تصة األمان

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

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

 

 ولجمي�ع  .برمت�ه  األم�ان  مع�ايير  برن�ام�  عل�ى  إلش�را� ا تت�ولى  ،)األمان معايير لجنة (األمان
 تعليق�ات  تق�ديم  ويمكنه�ا  األم�ان،  مع�ايير  للج�ان  خب�راء  ترش��  أن الوآال�ة  ف�ي  األع�اء الدول
 آب��ار وت��شمل األم��ان، مع��ايير لجن��ة أع���اء الع��ا� الم��دير ويع��ّين .المع��ايير م��سودات عل��ى

  .وطنية معايير عوض بمسؤولية إليهم ي�عَهد ال�ين الحكوميين المسؤولين
 اللجن�ة  تقر��ا  الت�ي  الم�سودات  تحال األمان، ومتطلبات األمان ب�ساسيات يتعل� وفيما  

 موافق�ة  بع�د  األم�ان  أدل�ة  ن�َشر ـ�وت .ن�شر�ا  عل�ى  لموافقت�ه  التماس�ا�  الوآال�ة  محافظي مجلس إلى
  .العا� المدير

 ف�ي  األع��اء  لل�دول  ت�وافقي  رأي تمثي�ل  إل�ى  المع�ايير  تنته�ي  العملي�ة  ��ه خالل ومن  
 العلمي��ة المتح��دة األم��م لجن��ة اس��تنباطات المع��ايير وض��ع عن��د االعتب��ار بع��ين وتؤخ��� .الوآال�ة 
 الدولي��ة اللجن��ة س��يما ال الدولي��ة، ال�ب��راء �يئ��ات وتوص��يات ال���ري اإلش��عاع ب�ث��ار المعني��ة
 منظوم�ة  ض�من  أخ�رى  �يئ�ات  م�ع  بالتع�اون  المع�ايير  بع� وتوضع .اإلشعاعات من للوقاية
 لألغ�ي���ة المتح���دة األم���م منظم���ة فيه���ا بم���ا أخ���رى، مت�ص���صة وآ���االت أو المتح���دة ماألم���

 والتنمي�ة  التع�اون  لمنظم�ة  التابع�ة  النووي�ة  الطاق�ة  ووآال�ة  الدولي�ة،  العمل ومنظمة والزراعة،
  .العالمية الصحة ومنظمة األمريكية للبلدان الصحة ومنظمة االقتصادي، الميدان في

 ي�تم  ن�شر�ا  عل�ى  س�نوات  خم�س  م�رور  فبع�د  :األم�ان  ع�ايير م اس�تيفاء  عل�ى  بـََويواظ�   
  .تنقيحها يلز� آان إذا ما لتحديد استعراضها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قائم معيار تنقي� أو جديد أمان معيار استحداث عملية

نب�ة وخطة عمل تعد�ا األمانة، 
استعرا� تجريه اللجان الم�تصة 
بمعايير األمان ولجنة معايير األمان

صياغة : األمانة والمستشارون
معيار أمان جديد أو تنقي� المعيار

القائم

استعرا� تجريه 
معايير) لجان(لجنة 

األمان

الدول األع�اء

 
  إقرار لجنة معايير األمان

ةمسود

مسودة

 تعليقات

  الصي�ة النهائية
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  و�طاقها المعايير �طبيق

 عملياته�ا  ي���  فيم�ا  للوآال�ة  م�لز�م�ة  األم�ان  مع�ايير  يجع�ل  األساس�ي  الوآالة نظا� إن  
 أي�ة  م�ن  ومطل�وب  .الوآال�ة  بم�ساعدة  ت�تم  الت�ي  العملي�ات  ي���  فيما للدول وم�لز�مة اتهاذ �ي

 تق��دمها الت��ي الم��ساعدة أش��كال م��ن ش��كل أي ب��ش�ن الوآال��ة م��ع اتف��ا� إب��را� ف��ي ترغ��ب دول��ة
  .االتفا� يشملها التي باألنشطة المتصلة األمان معايير لمتطلبات تمتثل أن الوآالة

 مع�ايير  ف�ي  عليه�ا  المن�صوص  لتل�ك  مماثل�ة  متطلب�ات  الدولي�ة  االتفاقي�ات  تت��من  آما  
 لوض�ع  آ�س�ا�  األم�ان  أساس�يات  �د�متـ�است�  وق�د  .المتعاق�دة  لألطرا� م�لز�مة تجعلها األمان،
 وأم�ان  الم�ستهلك  الوق�ود  ف�ي  الت�صر�  أم�ان  بش�ن المشترآة واالتفاقية النووي األمان اتفاقية

 لط��ارئ والت��صدي الت����ب ب��ش�ن األم��ان لب��اتمتط وتج��ّسد .الم��شعة النفاي��ات ف��ي الت��صر�
 ع�ن  المبك�ر  التبلي�غ  اتفاقي�ة  بموج�ب  ال�دول  ع�ات�  عل�ى  الواقع�ة  االلتزام�ات  إشعاعي أو نووي
  .إشعاعي طارئ أو نووي حادث وقوع حالة في المساعدة تقديم واتفاقية نووي حادث

 باتفاقي�ات  َملةوالم�ستك  الوطني�ة  واللوائ� التشريعات ضمن المندرجة األمان، ومعايير  
 �ن�اك  س�تكون  أن�ه  بي�د  .والبيئ�ة  الن�ا�  لحماي�ة  أساس�ا�  رسيـ�ت مفّصلة، وطنية ومتطلبات دولية
 آ�ل  أخ��  أسا� على الوطني الصعيد على �ـّي�نف تقييم إلى تحتاج باألمان خاصة جوانب أي�ا�
 تل�ك  يماس�  ال األم�ان،  مع�ايير  م�ن  بالعدي�د  المق�صود  ف�إن  المث�ال،  سبيل وعلى .حدة على حالة
 المراف��  عل�ى  األول المقا� في تنطب� أن �و تصميمه، أو األمان ت�طي� جوانب تتناول التي

 مع�ايير  عل�ى  اعتم�ادا�  بناؤ��ا  ت�م  الت�ي  المراف��  بع��  ف�ي  ستوفىـ�ت ال وقد .الجديدة واألنشطة
 أن ال�دول  فرادى وعلى .الوآالة أمان معايير في المحددة والتوصيات المتطلبات جميع سابقة
  .المراف� تلك على األمان معايير تطبي� في اتباعها الالز� الطريقة بش�ن قرارات تت��

  النص �فسير

 الفع�ل،  ���ا  معن�ى  ي�ؤدي  بم�ا  أو ،"يل�ز�  "بالفع�ل  تب�دأ  عب�ارات  األمان معايير تست�د�  
 المتطلب�ات  من والعديد .دوليا� عليها المتواف� وااللتزامات والمسؤوليات المتطلبات تحديد عند

 الم��ت�  الط�ر�  م�سؤولية  ض�منا�  يقت��ي  بم�ا  التحدي�د،  وجه على طر� إلى موجهة ليست
 أو ،"ينب��ي  "بالفعل تبدأ بجمل التوصيات عن وي�َعبَّر .بها الوفاء حيال الم�تصة األطرا� أو
 تواف� إلى يشير بما ،)والت�ييالت المتن ن� (الرئيسي الن� في الفعل، ��ا معنى يؤدي بما

 أج�ل  م�ن ) بديل�ة  ت�دابير  م�ن  يكافئه�ا  م�ا  أو (به�ا  الموص�ى  الت�دابير  ات��اذ  رةضرو حول دولي
  .للمتطلبات االمتثال
 م�صطلحات  م�سرد  ف�ي  الم��آور  النح�و  عل�ى  باألم�ان  المت�صلة  الم�صطلحات  فسَّرـ�وت  
). htm.glossary-safety/standards/org.iaea.ns-www//:http( بالوآال������ة ال�������اص األم������ان
 م��ن األخي��رة الطبع��ة ف��ي له��ا المح��دَّدة والمع��اني بالهج��اء الكلم��ات ست�َد�ـ���ت ذل��ك، وب���ال�
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 ال�ن�  م�ن  االنكليزي�ة  الن�س�ة  تك�ون  األم�ان،  أدل�ـَّة  ي�� وفيما ".الموجز أآسفورد قامو�"
  .الحجية ذات النس�ة �ي

 ض�من  معي�ار  آ�ل  وس�يا�  ل�لفي�ة  ش�رح  من�شور  آ�ل  م�ن  مقدم�ة، ال ،١ القسم في ويرد  
  .و�يكله ونطاقه ولهدفه األمان، معايير سلسلة

 لل�ن�  اإلض�افية  آ�المواد  (الم�تن  ن��  ف�ي  مالئ�م  موض�ع  لها يوجد ال التي المواد أما  
 األساس�ي،  ال�ن�  ف�ي  ال�واردة  للعبارات داعم نحو على ترد التي عنه، المنفصلة أو األساسي

 في عرضها فيجوز) والشروط الحدود أو التجريبية اإلجراءات أو الحساب ساليبأ تص� أو
  .مرفقات أو ت�ييالت
 ال�واردة  للم�واد  ويك�ون  .المعيار من يتجزأ ال جزءا� إدراجه، حالة في الت�ييل، وي�عتَبر  

 .الم�واد  تل�ك  بت��لي�  الوآال�ة  وت��طلع  األساسي للن� يكون ال�ي نفسه الوضع ت�ييل أي في
 أو عملي��ة  أمثل��ة لتق��ديم تـ���ست�َد�  إدراجه��ا، حال��ة ف��ي الم��تن،  ل��ن� وح��واٍ� مرفق��ات وأي

 ال���ن� م���ن يتج���زأ ال ج���زءا� لي���ست والحواش���ي والمرفق���ات .إض���افية ش���روح أو معلوم���ات
 ق�د  أن�ه  ذل�ك  بال��رورة؛  ت�ليفها من تصدر ال الوآالة تنشر�ا التي المرفقات ومواد .الرئيسي

 .أخ�رى  جه�ات  ت��لي�  م�ن  وتك�ون  المع�ايير  إط�ار  ف�ي  ن�شر ـ�ت م�واد  المرفق�ات  ���ه  ضمن ترد
 مفي�دة  لتك�ون  ال��رورة  ح�سب  وتكييفه�ا  اقتباس�ها  ي�تم  المرفق�ات  في ترد التي الدخيلة والمواد
  . عموما�
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١ 

  مقدمة  -١

  الخلفية

��ا المنشور ال�اص بمتطلبات األمان، ال�ي أعد ف�ي إط�ار برن�ام� الوآال�ة ألم�ان                   ١-١
مفاعالت البحوث، �و تنقي� لمعياري أمان صدرا في إطار سلسلة األمان التي آانت الوآالة              

  .مان ��ين ويحدِّث محتوا�ماويحل ��ا المنشور محل معياري األ .١تصدر�ا سابقا�

ويقرر ��ا المنشور ال�اص بمتطلبات األمان المتطلبات المتعلق�ة بجمي�ع المج�االت        ٢-١
الهام��ة ألم��ان مف��اعالت البح��وث، م��ع ترآي��ز خ��اص عل��ى المتطلب��ات ال�اص��ة بالت��صميم          

اء  من ال�دول األع��  وأساسا�(واستجابة لطلبات وردت من المست�دمين النهائيين  .٢والتش�يل
بإصدار منشور وحيد قائم ب�ات�ه، يت��من المن�شور          ) التي لديها برام� ص�يرة للقوى النووية     

 الرق�ابي، واإلدارة، والتحق�� م�ن األم�ان، وتوآي�د الج�ودة،             تحكم المتطلب�ات المتعلق�ة ب�ال      أي�ا�
  .٣وتقييم الموقع

ن و�ن��اك ع��دد م��ن متطلب��ات أم��ان مف��اعالت البح��وث النووي��ة ي��شبه متطلب��ات أم��ا      ٣-١
وب��النظر إل��ى االختالف��ات الهام��ة ب��ين مف��اعالت الق��وى ومف��اعالت  .مف��اعالت الق��وى النووي��ة

، ينب���ي أن تطب��� ����ه المتطلب��ات  ٤البح��وث، وب��ين األن��واع الم�تلف��ة م��ن مف��اعالت البح��وث 
 ١١-١انظ�ر الفق�رات     ( للم�اطر الممكن�ة المرتبط�ة بالمفاع�ل، باس�ت�دا� نه�� ت�دريجي               ا�ــوفق
  .حي� يكفل األمان في تصميم مفاعالت البحوث وتش�يلها، ب)١٤-١ى ــإل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
الت�صميم، سل�سلة األم�ان، الع�دد     : لوآالة الدولية للطاقة ال�رية، مدونة أمان مفاعالت البحوث النووي�ة         ا  ١  

35-S1    الت�ش�يل، سل�سلة   : ؛ مدونة أمان مفاعالت البح�وث النووي�ة  )١٩٩٢(، الوآالة الدولية للطاقة ال�رية، فيينا
 ).١٩٩٢(، الوآالة الدولية للطاقة ال�رية، فيينا S2-35دد األمان، الع

تشمل المجاالت الهامة ألمان مفاعالت البحوث جميع األن�شطة الم�ؤداة لتحقي�� ال��ر� ال��ي ت�م م�ن               ٢  
ال�صيانة، واالختب�ار، والتفت�ي�؛      : ويت�من ذلك ما يل�ي     .أجله تصميم مفاعل البحوث النووية وتشييده أو تعديله       

، وترآي��ب األجه��زة التجريبي��ة  )بم��ا ف��ي ذل��ك إنت��اج النظ��ائر الم��شعة  (ق��ود ومناول��ة الم��واد الم��شعة  ومناول��ة الو
واختبار�ا وتش�يلها؛ واست�دا� الحز� النيوترونية؛ وأعمال البحوث التطويرية والتعليم والتدريب الت�ي ت�ست�د�      

 .فيها نظم مفاعالت البحوث؛ وما يرتب� ب�لك من أنشطة أخرى
ق��ع ���ي المنطق��ة الج�رافي��ة المحتوي��ة عل��ى مرف��� م���ذون ب��ه، والت��ي يج��وز داخله��ا إلدارة منطق��ة المو  ٣  

واختي�ار  . وحدود الموقع �ي حدود منطقة الموقع .المرف� الم�ذون به أن تشرع مباشرة في إجراءات الطوارئ
دي�د المالئم�ان لألس�س      �و عملية اختيار موقع مناسب للمرف�، بما في ذلك التقي�يم والتح           ) تقييم المواقع (المواقع  

 .التصميمية ذات العالقة
 لتولي��د الت��دف� الني��وتروني واإلش��عاعات المؤين��ة    مفاع��ل البح��وث ���و مفاع��ل ن��ووي ي��ستعمل أساس��ا�      ٤  

وفي سيا� منشور متطلب�ات األم�ان ���ا، ت�شمل عب�ارة             . واست�دامها ألغرا� البحوث وغير�ا من األغرا�     
 .ة والمجمعات الحرجة المرتبطة بمفاعل البحوث المراف� التجريبيأي�ا� مفاعل البحوث
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٢ 

  الهدف

الهد� الرئيسي من منشور متطلبات األم�ان ���ا ��و تهيئ�ة أس�ا� لألم�ان وأس�ا�                     ٤-١
ويتمثل ��د� آخ�ر ف�ي وض�ع          .لتقييم األمان بالنسبة لجميع المراحل في عمر مفاعل البحوث        

ألم��ان، وتقي��يم الموق��ع، والت��صميم،     الرق��ابي، وإدارة اال��تحكمالمتطلب��ات ال�اص��ة بجوان��ب   
  .والتش�يل، و اإلخراج من ال�دمة

 .وتقرر المتطلب�ات التقني�ة واإلداري�ة ألم�ان مف�اعالت البح�وث وفق�ا له��ين اله�دفين                 ٥-١
والمقصود م�ن ���ا المن�شور ال��اص بمتطلب�ات األم�ان ��و اس�ت�دامه م�ن جان�ب المنظم�ات                   

ت���صميمها وص���نعها وت���شييد�ا وت���ش�يلها   ال����العة ف���ي تقي���يم مواق���ع مف���اعالت البح���وث و   
  .وإخراجها من ال�دمة، وآ�لك من جانب الهيئات الرقابية

  النطا�

تنطب� المتطلب�ات المق�ررة ف�ي ���ا المن�شور ال��اص بمتطلب�ات األم�ان عل�ى تقي�يم              ٦-١
مواق��ع مف��اعالت البح��وث، بم��ا ف��ي ذل��ك مراف��� المجمع��ات الحرج��ة، وت��صميمها وت��ش�يلها      

دمة، وتنطب� أي�ا، بالقدر الممكن عملي�ا، عل�ى مف�اعالت البح�وث القائم�ة               وإخراجها من ال�  
  .وال ت��ع مراف� المجمعات تحت الحرجة له�ه المتطلبات .بالفعل

وألغ��را� ����ا المن��شور، يق��صد بمفاع��ل البح��وث المفاع��ل الن��ووي ال���ي ي��ستعمل   ٧-١
 مثل إنتاج النظائر    أساسا لتوليد اإلشعاعات واست�دامها ألغرا� البحوث وأغرا� أخرى،       

وي��ستبعد ����ا التعري��� المف��اعالت النووي��ة الت��ي ت��ست�د� إلنت��اج الكهرب��اء، ودف��ع        .الم��شعة
، ٥وي��شمل الم��صطل� قل��ب المفاع��ل، واألجه��زة التجريبي��ة   .ال��سفن، والتحلية،وتدفئ��ة المن��ازل 

 وجمي��ع المراف��� األخ��رى ذات ال��صلة إم��ا بالمفاع��ل أو ب��األجهزة التجريبي��ة المرتبط��ة ب��ه         
وقد ت�شترط ف�ي بع�� الح�االت ت�دابير أم�ان إض�افية، آم�ا ��و                    .الموجودة في موقع المفاعل   

  .٩-١رة ـــي الفقـــور فــم�آ

والمتطلب��ات المق��ررة ف��ي ����ا المن��شور ال���اص بمتطلب��ات األم��ان ت��شكل األس��ا�      ٨-١
  .خطر للجمهور أو للبيئة ذات اإلمكانية المحدودة لتسبيب ألمان مفاعالت البحوث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
لجهاز التجريبي �و جهاز مرآب في المفاعل أو بالقرب منه ب�ية است�دا� م�ا ين�ت� م�ن المفاع�ل م�ن        ا  ٥  

 .تدف� نيوتروني وإشعاعات مؤينة ألغرا� البحوث أو التطوير أو إنتاج النظائر أو أي غر� آخر
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٣ 

وق��د تتطل��ب مف��اعالت البح��وث الت��ي له��ا م��ستويات ق��وى عالي��ة تزي��د عل��ى ع��دة            ٩-١
عشرات من المي�اواطات، والمفاعالت السريعة، والمف�اعالت الت�ي ت�ست�د� أجه�زة تجريبي�ة         
مث��ل أن��شوطات ال����� الع��الي والح��رارة العالي��ة والم��صادر النيوتروني��ة الب��اردة والم��صادر  

أو ت��دابير أم��ان  / ع��ايير ال�اص��ة ب�م��ان مف��اعالت الق��وى و   النيوتروني��ة ال��ساخنة، تطبي��� الم 
وبالن�سبة للمراف��    ). في حالة المفاعالت الت�ي ت�ست�د� الختب�ار الم�واد ال�ط�رة        مثال�(إضافية  

التي من ��ه األنواع، يلز� أن تقترح الهيئة المش�لة المعايير التي تطب� وم�دى تطبيقه�ا وأي                 
  .، وأن يكون ما يقترح خاضعا لموافقة الهيئة الرقابيةتدابير أمان إضافية قد يلز� ات�اذ�ا

وينب���ي تطبي��� جمي��ع المتطلب��ات المق��ررة �ن��ا، م��ا ل��م يك��ن بالوس��ع تبري��ر إمكاني��ة     ١٠-١
المتطلب�ات  يلز� تحدي�د  ولكل من ��ه الحاالت  .إعفاء مفاعل بحوث معين من متطلبات معينة 

 الت�ي ي�شكلها مفاع�ل البح�وث واألن�شطة           التي يراد اإلعفاء منها، مع مراعاة طبيعة الم��اطر        
العوام��ل الت��ي  ١٤-١وتب��ين الفق��رة  .الت��ي تج��رى والحج��م الممك��ن لتل��ك الم���اطر واألن��شطة  

  .ينظر فيها لدى البت في إمكانية اإلعفاء من متطلبات معينة مقررة �نا

  النهج المتدرج

دريب ت��ست�د� مف��اعالت البح��وث ألغ��را� خاص��ة ومتنوع��ة، مث��ل البح��وث والت��      ١١-١
وتتطل���ب �����ه  .وإنت���اج النظ���ائر الم���شعة والت���صوير باألش���عة النيوتروني���ة واختب���ار الم���واد  

ويمك��ن أن تتب��اين ال���صائ�  .األغ��را� س��مات ت��صميمية متباين��ة ونظم��ا ت��ش�يلية متباين��ة 
الت��صميمية والت��ش�يلية لمف��اعالت البح��وث تباين��ا آبي��را، ألن اس��تعمال األجه��زة التجريبي��ة ق��د 

 عن ذلك فإن الحاجة إلى المرونة في استعمالها ت�ستوجب           وف�ال� . المفاعالت يؤثر على أداء  
  .نهجا م�تلفا بش�ن تحقي� األمان وإدارته

ومعظ��م مف��اعالت البح��وث ذات إمكاني��ة قليل��ة لت��سبيب م���اطر للجمه��ور، مقارن��ة      ١٢-١
  .بمفاعالت القوى، ولكنها قد تكون ذات إمكانية أآبر لتسبيب م�اطر للمش�لين

ويمكن أن يكون نطا� ومدى وتفاصيل تحليل األمان لمفاعالت البحوث المن�ف�ة             ١٣-١
القدرة أقل آثيرا مما يلز� لمفاعالت البحوث العالية القدرة، ألن سيناريو�ات ح�وادث معين�ة                

 يمكن أن ت�تل� معالجة الح�وادث       فمثال�. قد ال تنطب� أو قد تحتاج إلى تحليل محدود وحسب         
وتح�دد الفق�رات    .ائع التبريد اختالفا آبيرا، تبعا بقدرة المفاعل وت�صميمه الناجمة عن فقدان م   

 متطلبات النطا� والعوامل والعمليات التي ينب�ي وضعها في االعتبار عند ٧٨-٦ إلى  ٧٢-٦
  .تحليل األمان

وتشمل العوامل التي ينب�ي النظر فيها لدى البت في إمكانية اإلعف�اء م�ن متطلب�ات                  ١٤-١
  : �نا عند تطبي� نه� متدرج ما يليمعينة مقررة
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٤ 

  قدرة المفاعل؛  )أ(
  حد اإلفالت؛  )ب(
  آمية المواد اإلنشطارية والقابلة لالنشطار ومدى إثرائها؛  )ج(
ما قد يؤثر على أمان المفاعل من عناصر الوقود المستهلك، ونظم ال��� الع�الي،       )د(

  ونظم التس�ين، ونظم ت�زين المواد القابلة لاللتهاب؛
  نوع عناصر الوقود؛  )�ـ(
  نوع وآتلة المهدئ والعاآس ومائع التبريد؛  )و(
آمي��ة التفاعلي��ة الت��ي يمك��ن اس��تحداثها ومع��دل اس��تحداثها، وال��تحكم ف��ي التفاعلي��ة،       )ز(

  وسمات األمان المت�صلة واإلضافية؛
  نوعية بنية االحتواء أو وسيلة الحصر األخرى؛  )ح(
  ؛)تجارب فيزياء المفاعالتواالختبارات، ويبية، األجهزة التجر(است�دا� المفاعل   )ط(
  اختيار الموقع؛  )ي(
  .القرب من التجمعات السكانية  )ك(

  الهيكل

يتن��اول ����ا المن��شور ال���اص بمتطلب��ات األم��ان جمي��ع المراح��ل الهام��ة ف��ي عم��ر       ١٥-١
مراف� مف�اعالت البح�وث، م�ن تقي�يم الموق�ع إل�ى الت�صميم والت�شييد، واإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة،                       

و��و يت��ل� م�ن ثماني�ة      .، واإلخ�راج م�ن ال�دم�ة   ٦والتش�يل، بما في ذلك االست�دا� والتع�ديل 
  .أقسا� وت�ييل ومرفقين

 األ�دا� والمفا�يم والمبادئ العامة ألم�ان المن�ش�ت النووي�ة، م�ع      ٢ويعر� القسم     ١٦-١
يد ���ا  وي�ستف  .الترآيز على جوانب األمان اإلشعاعي واألمان النووي ف�ي مف�اعالت البح�وث   

  ].1[القسم من المرجع 

 الرق���ابي، بق���در ص���لتها بمف���اعالت   تحكم المتطلب���ات العام���ة لل��� ٣ويتن���اول الق���سم    ١٧-١
ويستفيد ���ا   .البحوث، بما في ذلك ال�طوات المناظرة في عملية ترخي� مفاعالت البحوث

  ].7-2[القسم من منشورات متطلبات األمان وأدلة األمان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
مم�ا يمك�ن أن تك�ون ل�ه آث�ار         ل مفاعل قائم أو اإلضافة المتعمدة إليه،      لتعديل �و الت�يير المتعمد لتشكي    ا  ٦  

 ويمك��ن أن يم��س نظ��م األم��ان، أو مف��ردات أو نظم��ا� .عل�ى األم��ان، ويق��صد ب��ه إتاح��ة اس��تمرار ت��ش�يل المفاع��ل 
 .تتعل� باألمان أو إجراءات أو وثائ� أو ظرو� تش�يل معينة
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٥ 

متطلبات ال�اصة بالمواضيع المتعلقة بإدارة األمان، بما في ذلك       ال ٤ويتناول القسم     ١٨-١
ويشمل ��ا الق�سم جوان�ب األم�ان الع�ا� للمن�ش�ت النووي�ة،         .توآيد الجودة والتحق� من األمان    

  ].10 -7 ,1[ويستند إلى معايير األمان والمنشورات المتعلقة باألمان التي أصدرتها الوآالة 

ات المتعلق��ة بتقي��يم واختي��ار موق��ع المفاع��ل، ويتن��اول تقي��يم  المتطلب��٥ويق��رر الق��سم   ١٩-١
وي�ستند ���ا الق�سم إل�ى من�شور متطلب�ات األم�ان         .المواقع الجديدة ومواق�ع المف�اعالت القائم�ة   

  ].11[المتعل� بتقييم مواقع المنش�ت النووية 

 متطلب��ات الت��صميم الم���مون لجمي��ع أن��واع مف��اعالت البح��وث، م��ع ٦ويق��رر الق��سم   ٢٠-١
 .٧٩-١مراعاة االعتبارات الم�آورة في الفقرة 

 متطلبات التش�يل الم�مون لمفاعالت البحوث، بما في ذلك اإلدخ�ال    ٧ويقرر القسم     ٢١-١
والمتطلب�ات ال�واردة ف�ي ���ا الق�سم معروض�ة        .في ال�دمة، والصيانة، واالست�دا�، والتعديل

ت البح��وث وا�تم��ا� الهيئ��ات  بتف��صيل أآث��ر، ب��النظر إل��ى الظ��رو� المح��ددة لت��ش�يل مف��اعال  
المن�سوخة  مدون�ة  الو] 19-12[ع ــ�ـ ى المراجــ�ـ ويستند ���ا الق�سم إل   .المش�لة والهيئات الرقابية

  . Safety Series No. 35-S2, IAEA, Vienna (1993)مان تش�يل مفاعالت البحوث،أل

ون،  متطلبات إخراج مفاعالت البح�وث م�ن ال�دم�ة عل�ى نح�و م��م               ٨ويقرر القسم     ٢٢-١
  ].16[ع ــى المرجــ إلادا�ــاستن

ويعر� الت�ييل قائمة أحداثا بادئة افتراضية م�تارة ينب�ي النظر فيه�ا ل�دى تحلي�ل        ٢٣-١
  .سالمة مفاعل البحوث

، يقد� المرفقان قائمة بوظائ� األمان التي تؤديها نظم األمان وببنود أخ�رى        وأخيرا�  ٢٤-١
م مفاع�ل البح�وث، وأمثل�ة للجوان�ب الت�ش�يلية الت�ي        متعلقة باألم�ان ي�شتمل عليه�ا ع�ادة ت�صمي          

  .تتطلب عناية خاصة
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  أهداف األمان ومفاهيم� ومبادئ�  -٢

  لمحة عامة

والوقاي�ة  ] 1[تعر� من�شورات أساس�يات األم�ان المتعلق�ة ب�م�ان المن�ش�ت النووي�ة                  ١-٢
لت��ي ت��ستند األ���دا� والمف��ا�يم والمب��ادئ ا] 20[ش��عاعات وأم��ان الم��صادر اإلش��عاعية م��ن اإل

  .إليها متطلبات التقليل إلى الحد األدنى من الم�اطر المرتبطة بالمنش�ت النووية

  أهداف األمان

واله��دفان ا�خ��ران متك��امالن   .أوله��ا ذو ط��ابع ع��ا� : و�ن��اك ثالث��ة أ���دا� لألم��ان   ٢-٢
م�ن  والفق�رات التالي�ة مستن�س�ة     .ويتعلقان بالوقاية من اإلش�عاعات وبالجوان�ب التقني�ة لألم�ان    

  .مباشرة] 1[المرجع 

وقاية األفراد والمجتمع والبيئ�ة م�ن ال��رر،          :الهدف العام ل�مان النووي    .٢٠٣"  
  .بإقامة وصون دفاعات فعالة ضد الم�اطر اإلشعاعية في المنش�ت النووية

و����ا اله��د� الع��ا� لألم��ان الن��ووي يدعم��ه ���دفا أم��ان متك��امالن يتعلق��ان       . ٢٠٤"  
: و�م��ا ���دفان مترابط��ان فيم��ا بينهم��ا  .وبالجوان��ب التقني��ةبالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات 

فالجوانب التقنية تكفل، مع التدابير اإلدارية واإلجرائية، الدفاع ضد الم��اطر الت�ي             
  .تسببها اإلشعاعات المؤيِّنة

ض���مان اإلبق���اء، ف���ي جمي���ع الح���االت      :ه���دف الوقاي���ة م���� اإلش���عاعات    .٢٠٥"  
خل المن�ش�ة أو ب�سبب أي ت�صري� م�ط��           التش�يلية، على التعر� لإلشعاعات دا    

لمادة مشعة من المنش�ة دون المستويات المقررة وعند أدنى م�ستوى يعق�ل تحقيق�ه،               
  .وضمان ت�في� العواقب اإلشعاعية ألي حوادث

ات���اذ جمي��ع الت��دابير المعقول��ة عملي��ا لمن��ع وق��وع    :اله��دف التقن��ي ل�م��ان . ٢٠٦"  
م�ن عواقبه�ا إذا وقع�ت؛ والت�آ�د بم�ستوى           الحوادث في المنش�ت النووية وللت�في��       

عال م�ن الثق�ة م�ن أن�ه، بالن�سبة لجمي�ع الح�وادث الممكن�ة المحت�اط له�ا ف�ي ت�صميم                         
المن��ش�ة، بم��ا فيه��ا الح��وادث الت��ي يع��د احتم��ال وقوعه��ا من�ف���ا ج��دا، س��تكون أي   
عواقب إش�عاعية طفيف�ة ودون الم�ستويات المق�ررة؛ والت�آ�د م�ن أن احتم�ال وق�وع                   

  .ذات العواقب اإلشعاعية ال�طيرة من�ف� لل�ايةالحوادث 
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٧ 

وتتطل��ب أ���دا� األم��ان أن ت��صمم المن��ش�ت النووي��ة وت��ش�ل بحي��� تبق��ى     . ٢٠٧"  
غي�ر أن   .جميع مصادر التعر� لإلشعاعات تح�ت س�يطرة تقني�ة وإداري�ة ص�ارمة     

�د� الوقاية من اإلشعاعات ال يستبعد تع�ر� الن�ا� المح�دود أو انط�ال� آمي�ات                 
 قانونا م�ن الم�واد الم�شعة إل�ى البيئ�ة م�ن المن�ش�ت الت�ي تك�ون ف�ي حال�ة                        م�ذون بها 

بيد أن ح�االت التع�ر� واالنط�ال� ���ه يج�ب أن تك�ون خاض�عة ل�سيطرة                    .تش�يل
ص���ارمة وأن تك���ون متوافق���ة م���ع الح���دود الت���ش�يلية وم���ع مع���ايير الوقاي���ة م���ن         

  ."اإلشعاعات

الت��ش�يلية، لجع��ل التع��ر�   وعل��ى ال��رغم م��ن ات���اذ ت��دابير، ف��ي جمي��ع الح��االت        ٣-٢
لإلشعاعات ف�ي ح�دود أدن�ى الم�ستويات الت�ي يك�ون م�ن المعق�ول تحقيقه�ا وللتقلي�ل إل�ى الح�د                         
األدنى من احتم�ال وق�وع ح�ادث يمك�ن أن ي�ؤدي إل�ى فق�دان ال�سيطرة العادي�ة عل�ى الم�صدر                    

ابير ول��لك تت��� ت�د    .، ب��ن يق�ع ح�ادث    ج�دا� اإلش�عاعي فإن�ه يبق�ى احتم�ال، وإن يك�ن من�ف��ا�      
وت�شمل تل�ك الت�دابير أجه�زة األم�ان؛           .ل�مان ت�في� العواقب اإلشعاعية ألي حادث ق�د يق�ع         

واإلجراءات الموقعية التي تقرر�ا الهيئة المش�لة؛ وربما أي�ا تدابير الت�دخل غي�ر الموقعي�ة           
  .التي تت���ا السلطات الم�تصة لت�في� حاالت التعر� لإلشعاعات إذا وقع حادث فعال�

  األمان ومبادئ�مفاهيم 

 م�ن  ٢٠٥ -٢٠٣تعتمد فلسفة األمان المتبع�ة لتحقي�� األ��دا� المبين�ة ف�ي الفق�رات                 ٤-٢
عل���ى مفه���و� ال���دفاع ف���ي العم���� وعل���ى مب���ادئ األم���ان، المبين���ة ف���ي المراج���ع ] 1[المرج���ع 

ال���دفاع ف���ي العم����، وم���سائل اإلدارة،  : وت���شمل مب���ادئ األم���ان ثالث���ة مج���االت   ].1,20,21[
بني�ة أساس�ية ت�شريعية    ، وإقام�ة  مفه�و� ال�دفاع ف�ي العم��    و�ي تتوخى تنفي��   .قنيةوالمسائل الت

الجوان�ب التقني�ة    (، وتطبي� المبادئ التقنية     تدابير إلدارة األمان والتحق� منه    ، وات�اذ   ورقابية
وي�رد فيم�ا يل�ي م�وجز لمف�ا�يم األم�ان ومبادئ�ه               . ف�ي الت�صميم وط�وال عم�ر المن�ش�ة          )لألمان

 أسا� متطلبات آفالة األمان في المنش�ت النووية؛ آما ترد فيم�ا يل�ي مقدم�ة                ��ه، التي تشكل  
  .ألقسا� ��ا المنشور التي تقرر فيها متطلبات األمان ال�اصة بمفاعالت البحوث

  ٨مفهوم الدفاع في العمق

يكفل مفهو� الدفاع في العم�، عند تطبيقه على جميع أنشطة األم�ان، س�واء أآان�ت                  ٥-٢
ب التنظيمي���ة أ� ال���سلوآية أ� الت���صميمية، خ����وع تل���ك األن���شطة لترتيب���ات   تتعل���� بالجوان���
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٨ 

متداخلة، بحي� إذا حدث أن وقع عطل أمك�ن اآت�شافه وتدارآ�ه أو ت�صحيحه بواس�طة ت�دابير           
ويوفر تطبي�� مفه�و� ال�دفاع     ].23 ,21[ويرد مزيد من الشرح للمفهو� في المرجعين  .مالئمة

ش�يل حماية متدرجة ض�د طائف�ة واس�عة م�ن الت�ي�رات             في العم� طوال مراحل التصميم والت     
العابرة، والوقائع التش�يلية المنتظرة والحوادث،بما فيها تلك الناتج�ة م�ن أعط�ال المع�دات أو                

  .عن التصرفات البشرية داخل المنش�ة، واألحداث التي تنش� خارج المنش�ة

ح��وث سل��سلة م��ن  وي��وفر تطبي��� مفه��و� ال��دفاع ف��ي العم��� عن��د ت��صميم مفاع��ل الب     ٦-٢
ترم�ي إل�ى من�ع وق�وع الح�وادث          ) سمات مت�صلة، ومعدات، وإجراءات   (المستويات الدفاعية   

 أن يطب��� م��ع يل�ز� غي��ر أن ال�دفاع ف��ي العم���   .وآفال�ة حماي��ة مالئم�ة ف��ي حال��ة ف�شل الوقاي��ة   
 ومراع��اة أن العدي��د م��ن مف��اعالت البح��وث     ١مراع��اة ال��نه� المت��درج الم���آور ف��ي الق��سم     

  .لقدرة ال تستح� المستوى الدفاعي ال�امس أو حتى الرابعالمن�ف�ة ا

والهد� من المستوى الدفاعي األول �و منع حاالت الحيود ع�ن الت�ش�يل      )١(  
 ت�صميم المن�ش�ة النووي�ة    أن�ه يل�ز�  و���ا يعن�ي     .العادي ومنع تعط�ل ال�نظم     

�ا وص�يانتها وت�ش�يلها عل�ى نح�و س�ليم وم�تحف�، ووفق�ا لم�ستويات                 ؤوبنا
ارسات �ندسية مالئمة، آتطبي� مفا�يم االستحاطة واالستقالل       جودة ومم 

ويقت�ي بلوغ ��ه األ�دا� إيالء عناية شديدة الختي�ار م�ا يل�ز�     .والتنوع
الت��صميم م��ن ش��فرات وم��واد مالئم��ة، ولمراقب��ة ص��نع المكون��ات وبن��اء      

  .المنش�ة النووية وتش�يلها وصيانتها
ف�ي  ) بالك�ش� والت�دخل  (و ال�تحكم  والهد� من المستوى الدفاعي الثاني ��      )٢(  

الحي��ود ع��ن الح��االت الت��ش�يلية العادي��ة، بم��ا يح��ول دون تف��اقم الوق��ائع         
 .التش�يلية المنتظرة بحي� تتحول إلى ظرو� مف�ية إلى وق�وع ح�وادث    

 باحتم��ال وق��وع بع��� األح��داث البادئ��ة     و����ا اله��د� موض��وع ت��سليما�   
ل، عل�ى ال�رغم م�ن       االفتراضية في توقيت م�ا خ�الل عم�ر ت�ش�يل المفاع�            

ويقت�ي ��ا المستوى الدفاعي ت�وفير       .االحتياطات المت��ة لمنع وقوعها   
نظ��م مح��ددة، بن��اء عل��ى م��ا ج��اء ف��ي تحلي��ل األم��ان، ووض��ع إج��راءات       
ت��ش�يلية م��ن أج��ل من��ع األض��رار الناجم��ة ع��ن مث��ل تل��ك األح��داث البادئ��ة 

  .االفتراضية أو تقليلها إلى الحد األدنى
ال���دفاعي الثال���� يفت���ر� أن أح���د الم���ستويين ال���دفاعيين وف���ي الم���ستوى   )٣(  

السابقين ل�ه ق�د ال يح�ول دون تف�اقم بع�� الوق�ائع الت�ش�يلية المنتظ�رة أو                
، ب�ل وأن  األحداث البادئ�ة االفتراض�ية، رغ�م أن ذل�ك االحتم�ال بعي�د ج�دا�             

و��ه األحداث المستبعدة متح�سب له�ا        .األمور قد تتطور إلى ما �و أسوأ      
س��مات أم��ان مت�ص��لة    األساس��ي لمفاع��ل البح��وث، فهن��اك    ف��ي الت��صميم 

وت��دابير ت��صميمية لمواجه��ة األعط��ال ومع��دات وإج��راءات إض��افية تكف��ل 
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٩ 

ال��سيطرة عل��ى عواق��ب تل��ك األح��داث وتهيئ��ة أوض��اع م��ستقرة ومقبول��ة      
 وج�ود  ل�زو� و���ا يف��ي إل�ى     .للمنش�ة النووية عقب وقوع تلك األح�داث 

 تق�ود المفاع�ل الن�ووي أوال إل�ى حال�ة            سمات أمان �ندسية ق�ادرة عل�ى أن       
خاضعة للسيطرة ثم إلى حالة إيقا� ت�ش�يل م�مون�ة، وعل�ى اإلبق�اء عل�ى                

  .حاجز واحد على األقل من أجل احتواء المواد المشعة
والهد� من المستوى الدفاعي الرابع �و مواجهة الحوادث غي�ر المحت�اط      )٤(  

� التصميمي، والى ض�مان     لها في التصميم، التي قد تتجاوز حدود األسا       
ويتمث�ل أ��م     .اإلبقاء على انبعاث المواد المشعة عند أقل قدر ممكن عمليا�         

ويمك�ن تحقي��     .أغرا� ��ا المستوى في الحف�ا� عل�ى وظيف�ة االحت�واء           
ذل���ك بواس���طة ت���دابير وإج���راءات تكميلي���ة تح���ول دون تف���اقم الح���وادث،  

ب��ة م�ت��ارة م��ن  وبواس��طة الت�في��� م��ن ح��دة العواق��ب المترتب��ة عل��ى ن�   
الح���وادث غي���ر المحت���اط له���ا ف���ي الت���صميم، باإلض���افة إل���ى إج���راءات     

ويمك�ن البر�ن�ة عل�ى الوقاي�ة الت�ي يكفله�ا             .٩لـر التدخ ـــوارئ وتدابي ــالط
  .االحتواء باست�دا� أد� األساليب التقديرية

واله���د� م���ن الم���ستوى ال���دفاعي ال����امس واألخي���ر ����و الت�في���� م���ن      )٥(  
ية المترتبة على احتمال انبعاث مواد مشعة قد ين�ش� م�ن            العواقب اإلشعاع 

 و����ا يقت���ي إقام��ة مرآ��ز لل��سيطرة عل��ى الط��وارئ   .ظ��رو� الح��وادث
يك��ون مجه��زا� تجهي��زا� وافي��ا�، ووض��ع خط��� للت��صدي للط��وارئ داخ��ل        

  .الموقع وخارجه

 م���ن خ���الل تحلي���ل األم���ان واس���ت�دا�   ويطب���� مفه���و� ال���دفاع ف���ي العم���� أساس���ا�     ٧-٢
ويج�رى التحلي�ل ف�ي      .ت الهندسية السليمة الم�ستندة إل�ى البح�وث وال�ب�رة الت�ش�يلية            الممارسا

 ويت����من التحلي���ل استعراض���ا�   .انـــ���ـدا� األمـ���ـوغ أ�ـ���ـمرحل���ة الت���صميم ب�ي���ة آفال���ة بل  
 للطرائ��� الت��ي يمك��ن أن تح��دث به��ا أعط��ال ف��ي إن��شاءات ونظ��م ومكون���ات          منهجي��ا�  نق��ديا� 

: ول����لك يفح���� تحلي���ل األم���ان م���ا يل���ي  .تل���ك األعط���الالنووي���ة، ويح���دد عواق���ب  المن���ش�ة
الوق���ائع ) ٢: (جمي���ع األنم���اط الت���ش�يلية العادي���ة الم�طط���ة للمحط���ة؛ وأداء����ا أثن���اء        )١(

ظ�����رو� الح������وادث المحت������اط له�����ا ف������ي الت������صميم،   ) ٣(المنتظـــــــــ������ـرة، و الت�����ش�يلية 
وت�رد ف�ي    .الت�صميم محت�اط له�ا ف�ي    ي�ر  غلى حوادث إالتي قد تف�ي   األحداث تعاقبات )٤(و

وتج��ري آ��ل م��ن الهيئ��ة   .متطلب��ات تحلي��ل األم��ان ف��ي الت��صميم  ٧٨-٦ إل��ى ٧٢-٦رات ـ��ـالفق
 ).١٠-٢ إلى ٨-٢الفقرات ( له�ه التحليالت  مستقال�المش�لة والهيئة الرقابية تقييما�
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  البنية التشريعية والرقابية

أو الت��ي س��يجرى  (ج��ري بناؤ���ا  بالن��سبة للمن��ش�ة النووي��ة المبني��ة أو العامل��ة أو الت��ي ي     ٨-٢
، يلز� إنشاء إط�ار ق�انوني ي�ن� عل�ى مراقب�ة األن�شطة النووي�ة وعل�ى تحدي�د                     )تعديل رئيسي لها  

والحكومة مسؤولة عن اعتماد ت�شريع ي�سند الم�سؤولية الرئي�سية      .واض� للمسؤوليات عن األمان
انظ�ر م�سرد    (خي�  عن األم�ان إل�ى الهيئ�ة الم�ش�لة وين�شئ �يئ�ة رقابي�ة م�سؤولة ع�ن نظ�ا� ت�ر                      

و���ه المب�ادئ مق�ررة     .، من أجل ال�ب� الرقابي لألنشطة ومن أج�ل إنف�اذ الل�وائ�           )المصطلحات
 ومستن��س�ة )[1] المرج��ع (م��ن من��شور أم��ان المن��ش�ت النووي��ة) ٣ إل��ى ١المب��ادئ  (٣ف��ي الق��سم 

  :أدناه

 أن يل�ز� و. لمراقب�ة المن�ش�ت النووي�ة    وقانوني�ا�  ت�شريعيا� ت�ع الحكومة إطارا�  )١("  
  .يكون �ناك فصل واض� للمسؤوليات بين الهيئة الرقابية والهيئة المش�لة

  .تسند المسؤولية الرئيسية عن األمان إلى الهيئة المش�لة  )٢("  
 ع�ن المنظم�ة أو الهيئ�ة المكلف�ة بتط�وير أو          تكون الهيئة الرقابية مستقلة فعلي�ا�       )٣("  

ت ترخيصية وتفتي�شية وإنفاذي�ة،   وتكون لها مسؤوليا.است�دا� الطاقة النووية
ويكون لها م�ا يكف�ي م�ن س�لطات واخت�صاصات وم�وارد ألداء الم�سؤوليات               

 أن ال ته�دد م�سؤولية أخ�رى م�سؤوليتها ع�ن األم�ان أو       ويل�ز� .المسندة إليه�ا 
  ."تتعار� معها

ويق���رر �����ا  .[2] المرج���عوالمتطلب���ات العام���ة لتحقي���� �����ه المب���ادئ معروض���ة ف���ي    ٩-٢
اص بمتطلبات األمان متطلب�ات تط�وير البني�ة القانوني�ة الالزم�ة إلن�شاء �يئ�ة رقابي�ة             المنشور ال� 

وت��شمل ����ه  .والت��دابير األخ��رى الرامي��ة إل��ى تحقي��� تحك��م رق��ابي فع��ال ف��ي المراف��� واألن��شطة
المراف� واألنشطة محطات القوى النووية والمف�اعالت النووي�ة األخ�رى مث�ل مف�اعالت البح�وث                

 عل��ى البني��ة القانوني��ة والحكومي��ة   ول���لك تنطب��� ����ه المقت���يات أي���ا�   ).٤الحاش��ية أنظ��ر (
ال�اصة ب�م�ان مف�اعالت البح�وث أثن�اء اختي�ار الموق�ع، والت�صميم، والت�شييد، واإلدخ�ال ف�ي                  

  .ال�دمة، والتش�يل، واالست�دا�، والتعديل، واإلخراج من ال�دمة

ر ال�رخ� الحكومي�ة الت�ي ت��ذن،         ويحاف� على التحكم الرقابي أساسا عن طري� إصدا         ١٠-٢
 ١٠عل��ى مراح��ل ع��ادة، بتط��وير م��شروع مفاع��ل البح��وث، وت���ع ش��روطا عل��ى الم��رخ� ل��ه     

ول�لك تتمثل مهمة رئيسية للهيئة الرقابية في البت بالموافقة أو ع�د�   ).أنظر مسرد المصطلحات(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

لمرخ� له �و صاحب الرخصة السارية المفع�ول الت�ي أص�درتها الهيئ�ة الرقابي�ة والت�ي ت��ذن ب��داء                  ا  ١٠  
 له ل�دى ت�سلم رخ�صة ص�ادرة م�ن الهيئ�ة       ويصب� الطالب مرخصا� .أنشطة محددة تتعل� بمرف� مفاعل البحوث

 .يةالرقاب
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١١ 

 إل���ى ة ت���رخي� ت���ستندـــ���ـار عمليــ���ـي إطــ���ـالموافق���ة عل���ى طل���ب الح���صول عل���ى الرخ���صة ف
وم�ن ال�سبل     .االستعرا� والتقييم الل�ين تجريهما الهيئة لالقتراحات المقدم�ة م�ن الهيئ�ة الم�ش�لة             

التي تبر�ن بها الهيئة المش�لة على أنه�ا حقق�ت أمان�ا آافي�ا لمفاع�ل البح�وث اس�ت�دا� المعلوم�ات                      
ئي�سي الت��اذ     األس�ا� الر   وتشكل تلك المعلومات أي��ا�     .التي تدرج عادة في تقرير تحليل األمان      

المتطلب��ات الت��ي ي��تم عل��ى أساس��ها الت��رخي� والق��رار الرق��ابي ب��ش�ن الت��رخي� للمن��ش�ة النووي��ة 
 للنظ�ا� الق�انوني     ويمكن أن ت�تل� محتويات التقرير ب�ين ال�دول األع��اء تبع�ا�             .للمنش�ة وتفتيشها 

ف�ي إع�داد وتق�ديم     المتطلب�ات الت�ي ينب��ي الوف�اء به�ا      ٣ويق�رر الق�سم     .والرقابي المعين لك�ل منه�ا     
ويسلم في ��ه المتطلبات ب�ن عم�� المعلوم�ات ال�واردة     .وتقييم المعلومات التي تدرج في التقرير 

ف��ي التقري��ر ينب���ي أن يك��ون متناس��با م��ع ال�ط��ر المحتم��ل الم��رتب� بالمن��ش�ة النووي��ة الج��اري         
متطلب�ات ف�ي   وت�رد إرش�ادات ب�ش�ن ���ه ال     .تشييد�ا وم�ع المرحل�ة المعين�ة م�ن عملي�ة الت�رخي�        

  .[7] المرجع

  إدارة األمان

ت��شمل إدارة األم��ان جمي��ع المب��ادئ المتعلق��ة ب��اإلدارة العام��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك إدارة          ١١-٢
شؤون الموظفين، التي تشكل أسا� التدابير الالزمة ل�مان الحفا� على مستوى مقبول م�ن              

لبداي�ة إلدارة األم�ان   ونقط�ة ا  .األمان طوال عمر المنش�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك إخراجه�ا م�ن ال�دم�ة      
تنطب�� مب�ادئ إدارة األم�ان انطباق�ا عام�ا عل�ى       "و .�ي آبار مديري جميع المنظمات المعني�ة 

وعليه فإن الممارسات المبينة بش�ن الهيئة المش�لة تنطب��، عن�د االقت��اء،     .جميع المنظمات
ومب�ادئ   .)٤٠٢، الفق�رة    [1]المرج�ع   " (على المنظمات األخرى الت�ي ل�ديها م�سؤوليات أم�ان          

  : ومستنس�ة أدناه[1]من المرجع ) ٨ إلى ٤المبادئ  (٤إدارة األمان مقررة في القسم 

ت�ع المنظمات ال��العة ف�ي أن�شطة ذات أ�مي�ة لألم�ان سياس�ات تعط�ي              )٤("  
م�سائل األم��ان أعل��ى أولوي��ة، وتكف��ل تنفي�� تل��ك ال��سياسات ف��ي إط��ار بني��ة   

  .وط واضحة لالتصالإدارية يوجد بها تقسيم واض� للمسؤولية وخط
ت���ع المنظم��ات ال���العة ف��ي أن��شطة ذات أ�مي��ة لألم��ان وتنف��� ب��رام�        )٥("  

 تمتد ط�وال عم�ر المن�ش�ة، م�ن          ]١٤أنظر الحاشية   [مالئمة لتوآيد الجودة    
  .اختيار الموقع والتصميم إلى اإلخراج من ال�دمة

اد آافي�ة   تكفل المنظمات ال�العة في أنشطة ذات أ�مية لألمان وجود أعد           )٦("  
م��ن الم��وظفين ذوي الت��دريب الك��افي وال��صالحيات الكافي��ة يعمل��ون وفق��ا   

  .إلجراءات معتمدة ومتحق� من سالمتها
توضع قدرات األداء البشري ومحدودياته في االعتبار في جمي�ع مراح�ل              )٧("  

  .أةعمر المن�
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١٢ 

تعد جميع المنظمات المعنية خط� ط�وارئ للح�وادث وتج�ري الت�دريبات               )٨("  
 أن تكون القدرة على تنفي� خط� الطوارئ موجودة ويلز�.الئمة عليهاالم

  ."قبل بدء تش�يل المنش�ة

وتك��ون إدارة األم��ان ف��ي المن��ش�ة فعال��ة إذا ط��ورت الهيئ��ة الم��ش�لة ثقاف��ة األم��ان          ١٢-٢
وت�ؤثر ثقاف�ة األم�ان عل�ى ت�صرفات وتف�اعالت جمي�ع األف�راد          .مرتقية بها إلى م�ستوى رفي�ع  

وثقافة األمان مبينة في  .منظمات ال�العة في أنشطة تتعل� بالتكنولوجيا النوويةال�العين وال
) ب(على مستوى ال�سياسات؛     ) أ: (، ال�ي يحدد شروطا تقع على ثالثة مستويات       [8]المرجع  

ت��شير إل��ى م��ا عل��ى  ١١-٢والمب��ادئ األخ��رى ال��واردة ف��ي الفق��رة  .واألف��راد)ج(والم��ديرين؛ 
 المتطلب��ات ٧ و٤ويق��رر الق��سمان  .يات أخ��رى ب���ن تكف��ل األم��ان الم��ش�لة م��ن م��سؤولةالهيئ��

العام��ة والمح��ددة المتعلق��ة ب��التنظيم والم��سؤوليات، وت��دريب الع��املين، والعوام��ل الب��شرية،        
  .والت��ب للطوارئ بالنسبة لمفاعالت البحوث

ن تحقي��� المب��دأ المتعل��� بب��رام� توآي��د الج��ودة مق��ررة ف��ي  �والمتطلب��ات العام��ة ب��ش  ١٣-٢
 Code and Safety Guides on Quality Assurance for Safety inمن�شور الوآال�ة المعن�ون    

Nuclear Power Plants and Other Nuclear Installations [9])    وف�ي   ).١٤أنظ�ر الحاش�ية
 فإن ��ا المنشور ال�اص بمتطلبات األمان       ٤حين أن بع� ��ه المتطلبات مقتبس في القسم         

  .توآيد الجودة بالنسبة لمفاعالت البحوثب تتعل�متطلبات محددة  على يحتوي أي�ا�

وم�ع ذل�ك    .ومن�ع الح�وادث ��و األولوي�ة األول�ى لم�صمم المفاع�ل وللهيئ�ة الم�ش�لة           ١٤-٢
ول��لك يتع�ين أن ت��ع الهيئ�ة      .فالحوادث تقع، حت�ى وإن يك�ن احتم�ال وقوعه�ا من�ف��ا ج�دا      

ي� للط��وارئ وللت����ب، م��ن أج��ل الت��صدي الم��ش�لة ترتيب��ات الت���اذ إج��راءات فعال��ة وللت�ط��
ويتعين التمرين المنتظم على قدرات تنفي�� خط�� الط�وارئ وص�وال إل�ى الم�ستوى        .للحوادث

  .٧ومتطلبت الت�طي� للطوارئ معروضة في القسم  .الالز� ل�مان ت��ب الهيئة المش�لة

  التحقق م� األمان

ومستن�س�ة  ) ٢٥ و  ٢٤لمب�دءان   ا ([1]مبادئ التحق� من األمان مبين�ة ف�ي المرج�ع             ١٥-٢
  :أدناه

تتحق� الهيئة المش�لة، من خالل التحلي�ل والمراقب�ة واالختب�ار والتفت�ي�،             )٢٤("  
م��ن بق��اء الحال��ة المادي��ة للمن��ش�ة وت��ش�يل المن��ش�ة مت��وافقين م��ع الح��دود       

  .والشروط التش�يلية ومتطلبات األمان وتحليل األمان
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١٣ 

جي��ة ألم��ان المن��ش�ة ط��وال عمر���ا وفق��ا   تج��رى عملي��ات إع��ادة تقي��يم منه   )٢٥("  
للمتطلب���ات الرقابي���ة، م���ع مراع���اة ال�ب���رة الت���ش�يلية ومعلوم���ات األم���ان 

  ."الجديدة الهامة المستمدة من جميع المصادر ذات الصلة

وتشمل أنشطة التقييمات الدوري�ة المنهجي�ة، ف�ي جمل�ة أم�ور، استعراض�ات دوري�ة               ١٦-٢
، ترم��ي إل��ى الت�آ��د م��ن أن يبق��ى  ١١تعراض��ات النظ��راءمث��ل استعراض��ات التقي��يم ال���اتي واس 

مث�ل الوث�ائ� المتعلق�ة بالح�دود وال�شروط          (تقرير تحليل األمان وغي�ره م�ن الوث�ائ� الم�ت�ارة            
ال�اص��ة بالمن��ش�ة ص��حيحة، وإدخ��ال تح��سينات عليه��ا عن��د    ) الت��ش�يلية وال��صيانة والت��دريب 

ار التراآمي�ة للتع�ديالت ولت�يي�رات    وفي ��ه االستعراضات، يتعين النظر ف�ي ا�ث�   .االقت�اء
اإلجراءات ولتقاد� المكونات والست�دا� المعلوم�ات التعقيبي�ة الم�ستمدة م�ن ال�ب�رة الت�ش�يلية            

 التحق��� م��ن أن إن��شاءات ونظ��م ومكون��ات وب��رام�      م��ن ال���روري والتط��ورات التقني��ة، و 
ص�ة به��ه المواض�يع      والمتطلبات المح�ددة ال�ا    .حاسوبية م�تارة تمتثل للمتطلبات التصميمية    
للم�سائل   (٧والق�سم   ) لل��ر� الع�ا� والنط�ا�      (٤بالنسبة لمفاعالت البحوث مقررة في القسم       

  ).التش�يلية

  الجوا�ب التقنية ل�مان

�ن��اك ع��دة مب��ادئ تقني��ة ارتكازي��ة ض��رورية للتطبي��� الن��اج� لتكنولوجي��ا األم��ان         ١٧-٢
 [1]م�ن المرج�ع   ) ٢٣ إل�ى  ٩لمب�ادئ  ا (٥و��ي مق�ررة ف�ي الق�سم      .بالن�سبة للمن�ش�ت النووي�ة   

؛ )١٥ إل��ى ١٠المب��ادئ (؛ والت��صميم والت��شييد  )٩المب��دأ (وتتعل��� بتقي��يم الموق��ع واختي��اره    
؛ والت�صر�   )٢١ إل�ى    ١٧المب�ادئ   (؛ والت�ش�يل وال�صيانة      )١٦المب�دأ   (واإلدخال في ال�دمة    

 ).٢٣ و٢٢مب�دءان  ال(في النفايات المشعة ال�اصة بالمنش�ت النووية وإخراجها م�ن ال�دم�ة   
  .ويرد في الفقرات التالية تل�ي� له�ه المبادئ

  :[1] من المرجع ٥من القسم   ١٨-٢

تراعى في اختيار الموقع ال�سمات ذات ال�صلة الت�ي يمك�ن أن ت�ؤثر عل�ى                    )٩("  
 .أمان المنش�ة، أو يمكن أن تت�ثر بالمنش�ة، وإمكانية تنفي� خط� الط�وارئ     

لن��سبة للعم��ر المتوق��ع للمن��ش�ة، ويع��اد     ويج��رى تقي��يم لجمي��ع الجوان��ب با   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

استعرا� النظراء �و استعرا� يجريه فري� خبراء مستقل ذو آفاءة وخبرة تقنية في المج�ال ال��ي                  ١١  
وتحدد أ�دا� االستعرا� ونطاقه وحجم  .وتستند أحكامه إلى الدراية المشترآة ألع�اء الفري� .يتناوله التقييم

 أو مراجع�ة يجري�ان    ستعرا� تفتي�شا�  وليس اال  .المقرر إجراؤه فري� االستعرا� بما يتناسب مع االستعرا�       
 من ذلك، على إج�راء مقارن�ة ش�املة للممارس�ات الت�ي تطبقه�ا المنظم�ات          فهو يشتمل، بدال�   . لمعايير محددة  وفقا�

 .، وعلى تبادل ألحكا� ال�براءالتي لديها ممارسات جيدة مقبولة دوليا�

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

١٤ 

تقييمها بح�سب االقت��اء ب�ي�ة الت�آ�د م�ن اس�تمرار مقبوليته�ا فيم�ا يتعل��                   
  ."ب�مان العوامل المتصلة بالموقع

وتقّيم المواقع المحتملة م�ن حي�� العوام�ل الب�شرية والطبيعي�ة الت�ي يمك�ن أن ت�ؤثر                      
ر الت�ي يمك�ن أن تح�دثها المن�ش�ة،           ا�ث�ا  وتقيم أي��ا�   .ت�ثيرا ضارا على أمان المنش�ة    

 .، عل��ى ال��سكان والبيئ��ة ف��ي محيطه��ا �ع��ن طري��� اس��ت�دا� األراض��ي والمي��اه م��ثال 
 بعدد م�ن العوام�ل، منه�ا ت�صميم        ويتفاوت أسا� اختيار موقع مفاعل البحوث ر�نا�      
و�ن��اك مف��اعالت بحثي��ة معين��ة   .المفاع��ل واألغ��را� الت��ي يعت��ز� اس��ت�دامه فيه��ا  

أم�ا المف�اعالت    . قليل�ة عل�ى اختي�ار الموق�ع    يمك�ن أن تف�ر� قي�ودا�   من�ف�ة الق�درة  
البحثية المصممة لتحقي� مستويات آبي�رة م�ن الق�درة ولك�ي ت�ست�د� ف�ي اختب�ارات             

اختي��ار ب فيم��ا يتعل��� تجريبي��ة واس��عة النط��ا� ف��سو� ت��ستلز� متطلب��ات أآث��ر ت��شددا�
م�ة والمح�ددة ال�اص�ة      والمتطلب�ات العا   .[11]الموقع والتصميم، مقررة في المرجع      

  . من ��ا المنشور٥بتحقي� المبادئ الواردة أعاله مقررة في القسم 

 [1] م��ن المرج��ع  ٥ومب��ادئ ت��صميم وت��شييد المن��ش�ت النووي��ة مق��ررة ف��ي الق��سم         ١٩-٢
  :ومستنس�ة أدناه

يكف��ل الت��صميم أن تك��ون المن��ش�ة النووي��ة مناس��بة للت��ش�يل ال���ي يمك��ن          )١٠("  
 أن يك�ون اله�د�   ويل�ز� .تقر وال�ي يسهل ال�تحكم في�ه  التعويل عليه والمس

  .الرئيسي �و منع الحوادث
يت���من الت��صميم التطبي��� المالئ��م لمب��دأ ال��دفاع ف��ي العم���، بحي��� تك��ون   )١١("  

�ن��اك ع��دة م��ستويات للوقاي��ة وح��واجز متع��ددة لمن��ع انطالق��ات الم��واد         
الم���شعة، ول����مان أن يك���ون احتم���ال ح���دوث األعط���ال أو مجموع���ات    

 ألعط���ال الت���ي يمك���ن أن ت���ؤدي إل���ى عواق���ب إش���عاعية آبي���رة احتم���اال�  ا
  . جدا�من�ف�ا�

 عل���ى  أن تك���ون التكنولوجي���ات الت���ي يت����منها الت���صميم مبر�ن���ا�    يل���ز�  )١٢("  
  .صالحيتها أو مؤ�لة بال�برة أو االختبار أو باالثنين معا�

�يلية يراعى في جميع مراحل الت�صميم وم�ا ي�رتب� به�ا م�ن متطلب�ات ت�ش               )١٣("  
  .النظر المنهجي في العالقة بين اإلنسان وا�لة وفي العوامل البشرية

يل��ز� التوص��ل م��ن خ��الل الت��صميم إل��ى جع��ل تع��ر� م��وظفي الموق��ع          )١٤("  
  .لإلشعاعات وانطال� المواد المشعة إلى البيئة عند أدنى حد يعقل تحقيقه

د م�ن أن ت�صميم      يجرى تقييم شامل لألمان وتحق� م�ستقل من�ه ب�ي�ة الت�آ�              )١٥("  
المن��ش�ة س��يفي ب����دا� ومتطلب��ات األم��ان، وذل��ك قب��ل أن ت��ستوفي الهيئ��ة  

  ."المش�لة طلبها المقد� إلى الهيئة الرقابية
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 أن يكف�ل ت�صميم المن�ش�ة    ويل�ز�  ،٢-٢ولالمتثال أل�دا� األم�ان المبين�ة ف�ي الفق�رة       ٢٠-٢
عات واالنطالق�ات اإلش�عاعية     الحد من حاالت التعر� لإلش�عا     ) أ: (النووية وتشييد�ا ما يلي   

من�ع وق�وع   ) ب( النفايات المشعة في جميع حاالت التش�يل، بالقدر ال�ي يعقل تحقيقه؛    توليدو
الح��د م��ن ) ج(الح��وادث الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر عل��ى الع��املين ف��ي الموق��ع والجمه��ور والبيئ��ة؛   

ن ي��ست�د�  أيل��ز�ونتيج��ة ل���لك،   .عواق��ب الح��وادث إذا وقع��ت فع��ال وت�في��� تل��ك العواق��ب    
  :التصميم أو يطب� ما يلي

   و�ياآل ذات عولية رفيعة؛مكونات ونظما�  )أ(
اعتبارات خاصة في التصميم ترمي إلى التقليل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن ح�االت تع�ر�                    )ب(

  العاملين؛
التصني� المالئم لإلنشاءات والنظم والمكونات، بما فيها الب�رام� الحاس�وبية، الت�ي                )ج(

  مان، استنادا إلى صلتها باألمان؛�ي مفردات �امة لأل
معي��ار العط��ل المف��رد، ل���مان ع��د� إمكاني��ة أن ي��ؤدي أي عط��ل مف��رد أو إج��راء       )د(

  صياني مفرد أو أي إجراء بشري مفرد آخر إلى تعطيل وظيفة أمان؛
س��مات تقل��ل إل��ى الح��د األدن��ى م��ن إمكاني��ة ح��دوث أعط��ال ذات س��بب م��شترك،            )�ـ(

  فصل المادي بينها وتنوعها؛بواسطة استقالل المعدات وال
تكنولوجيا مبر�ن على صالحيتها أو مؤ�ل�ة ب�ال�برة أو االختب�ار أو ب�االثنين مع�ا،                   )و(

  وتفي بلوائ� أو معايير متحفظة مع �وام� أمان لمالئمة؛
  سمات أمان مت�صلة أو مصطنعة مالئمة؛  )ز(
  .ليا� عممفا�يم تصميمية لمواجهة األعطال، عندما يكون ذلك ممكنا�  )ح(

، عل��ى )ح(و) ز(و) و(و) ���ـ(وق��د ال تنطب��� بع��� البن��ود ال��واردة أع��اله، مث��ل         
ويل��ز� أن ي���ع الت��صميم ف�ي االعتب��ار أي���ا ق��درات م��وظفي   .األجه�زة التجريبي��ة 

التش�يل والصيانة على األداء ويكف�ل اال�تم�ا� بالعوام�ل الب�شرية أن تك�ون المن�ش�ة                 
العوامل المالئمة للتقليل إل�ى الح�د األدن�ى    ومن  .قادرة على تحمل األخطاء البشرية

التطبي�� النظ�امي للمب�ادئ اإليرغونومي�ة عل�ى ال�نظم            : من األخطاء البشرية ما يلي    
الم��صطنعة ذات ال��صلة؛ وت��وفير نظ��م ال��تحكم والوقاي��ة واإلن���ار ا�لي��ة؛ واس��تبعاد     

ت الت��صرفات الب��شرية الت��ي ته��دد األم��ان؛ والع��ر� الواض��� للبيان��ات؛ واالت��صاال
   ).٢٣-٢أنظر أي�ا الفقرة (التي يمكن التعويل عليها 

ويلز� أن ال يبدأ تشييد المنشاة إال بعد أن تكون الهيئة المش�لة قد اقتنعت من خ�الل               ٢١-٢
التحق� ب�ن مسائل األم�ان الرئي�سية الت�ي ينط�وي عليه�ا الت�صميم ق�د س�ويت، وبع�د أن تك�ون                    

تعرا� والتقي�يم، ب��ن تحلي�ل األم�ان المق�د� آ�اٍ�،           الهيئة الرقابية قد اقتنعت، م�ن خ�الل االس�         
وب�ن الترتيبات واإلجراءات وبرام� توآيد الجودة المقترحة آافية لتنفي� التصميم طوال فترة            
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وفي ��ا الصدد، تقع مسؤولية الت�آد من أن التشييد متواف� مع التصميم وم�ع ب�رام�    .التشييد
 المتطلب��ات العام��ة والمح��ددة  ٦ت��رد ف��ي الق��سم  و .توآي��د الج��ودة عل��ى ع��ات� الهيئ��ة الم��ش�لة  

  .ال�اصة بالجوانب التقنية لتصميم وتشييد مفاعالت البحوث

 لت�ش�يل المن�ش�ة النووي�ة، الت�ي       ومالئم�ا�   آافي�ا�  ويلز� أن ت�ع الهيئة المش�لة تنظيما�       ٢٢-٢
ال ف�ي  وال��ر� م�ن عملي�ة اإلدخ�     . أن تجتاز عملية مالئمة وآافية إلدخالها ف�ي ال�دم�ة  يلز�

�و البر�نة العملية على أن المواصفات التصميمية للمن�ش�ة ق�د اس�توفيت وأن المن�ش�ة              ال�دمة
  :[1] من المرجع ٥والفقرة التالية مقتبسة من القسم  .المكتملة صالحة لل�دمة

يل��ز� اش��تراط الح��صول عل��ى موافق��ة مح��ددة م��ن الهيئ��ة الرقابي��ة قب��ل ب��دء الت��ش�يل    )١٦("
ويل�ز� أن    .إل�ى تحلي�ل س�ليم لألم�ان وبرن�ام� لإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة                العادي، اس�تنادا�  

يوفر برنام� اإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة بر�ان�ا عل�ى أن المن�ش�ة آم�ا ش�يدت متوافق�ة م�ع              
ويل��ز� التحق��� بالق��در الممك��ن عملي��ا م��ن ص��الحية        .متطلب��ات الت��صميم واألم��ان  

شارآة موظفي  إجراءات التش�يل، وذلك آجزء من برنام� اإلدخال في ال�دمة وبم         
  ."التش�يل المقبلين

  . المتطلبات المتعلقة بإدخال مفاعالت البحوث في ال�دمة٧ويقرر القسم 

 [1] م��ن المرج��ع  ٥ومب��ادئ ت��ش�يل وص��يانة المن��ش�ت النووي��ة مق��ررة ف��ي الق��سم       ٢٣-٢
 :ومستنس�ة أدناه

تح���دد مجموع���ة م���ن الح���دود وال���شروط الت���ش�يلية الم���ستمدة م���ن تحلي���ل األم���ان       )١٧("
.واالختبارات وال�برة الت�ش�يلية الالحق�ة، م�ن أج�ل وض�ع ح�دود م�مون�ة للت�ش�يل        

وي��نق� تحلي��ل األم��ان وح��دود الت��ش�يل واإلج��راءات بح��سب االقت���اء إذا ع��دلت        
  .المنش�ة

وت�طلع بالتش�يل والتفت�ي� واالختب�ار وال�صيانة والوظ�ائ� الداعم�ة أع�داد آافي�ة                  )١٨("
يب الكافي والصالحيات الكافية، وفقا لإلجراءات      من العاملين الحاصلين على التدر    

  .المعتمدة
ويوفر طوال عمر المنش�ة دع�م �ندس�ي وتقن�ي، م�ع آف�اءة ف�ي جمي�ع الت�ص�صات             )١٩("

  .ذات األ�مية لألمان
وت�ع الهيئة المش�لة إجراءات موثقة ومعتمدة آ�سا� الستجابة الم�ش�لين للوق�ائع            )٢٠("

  .والحوادث التش�يلية المنتظرة
وت��ع الهيئ�ة     .وتبلغ الهيئة المش�لة الهيئة الرقابية بالحادث�ات ذات األ�مي�ة لألم�ان             )٢١("

المش�لة والهيئة الرقابية برام� متكاملة لتحلي�ل ال�ب�رة الت�ش�يلية ب�ي�ة ض�مان تعل�م                
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ويل��ز� تب��ادل تل��ك ال�ب��رة م��ع الهيئ��ات الوطني��ة      .ال��درو� والت��صر� بن��اء عليه��ا  
  ."والدولية ذات الصلة

 لمجموع��ة م��ن الح��دود وال��شروط الت��ش�يلية ل��ز� ال��تحكم ف��ي ت��ش�يل المن��ش�ة وفق��ا�وي  
وي��وفر دع��م تقن��ي آ���ء لت��ش�يل   .ت��ستمد م��ن تحلي��ل األم��ان وت���ع ح��دودا م�مون��ة للت��ش�يل  

وي�طلع بالت�ش�يل ع�املون حاص�لون عل�ى الت�دريب الك�افي وال�صالحيات الكافي�ة،                   .المنش�ة
ق� من ص�الحيتها، للت�ش�يل الع�ادي والوق�ائع الت�ش�يلية             إلجراءات تش�يل، مكتوبة ومتح    وفقا�

وتوض���ع إج���راءات  ).١٤أنظ���ر الحاش���ية (ودة ــ���ـد الجـويوض���ع برن���ام� لتوآي���  .المنتظ���رة
وتفت� المنش�ة وت�تبر وتصان بانتظا� وفق�ا لبرن�ام� معتم�د ينف��      .لمواجهة ظرو� الحوادث

نظم والمكون�ات متاح�ة وأنه�ا تعم�ل        باتباع إجراءات ترمي إلى آفال�ة أن تبق�ى اإلن�شاءات وال�            
عل��ى النح��و المق��صود وأنه��ا تح��تف� بق��درتها عل��ى تحقي��� أ���دا� الت��صميم ومتطلب��ات تحلي��ل  

وتجرى استعراضات دوري�ة     .ويوضع برنام� لالست�دا� والتعديل الم�مونين للمنش�ة      .األمان
ت�ش�يل ص�حيحة،    ل�مان بقاء تقرير تحليل األمان والحدود والشروط التش�يلية وإج�راءات ال          

م��ع مراع��اة الم��سائل الت��ش�يلية الجاري��ة، مث��ل الم��سائل المتعلق��ة بالتق��اد� وال�ب��رة الت��ش�يلية       
ويل�ز� التقلي�ل إل�ى الح�د األدن�ى م�ن تع�ر� م�وظفي الموق�ع              .ومعايير األمان المنطبقة حالي�ا�    

بالق�در  لإلشعاعات وانطال� المواد المشعة إلى البيئة وال�تحكم ف�ي ذل�ك التع�ر� واالنط�ال�                 
وتعم�م   .وت��ع الهيئ�ة الم�ش�لة برنامج�ا لجم�ع ال�ب�رة الت�ش�يلية وتحليله�ا                .ال�ي يعقل تحقيقه  

 المتطلب�ات   ٧وت�رد ف�ي الق�سم        .المعلومات ذات األ�مي�ة لألم�ان عل�ى جمي�ع الجه�ات المعني�ة             
  .العامة والمحددة ال�اصة بتش�يل مفاعالت البحوث النووية وصيانتها

النفايات المشعة وإخراج المنش�ت النووية من ال�دمة مق�ررة         ومبادئ التصر� في      ٢٤-٢
  : ومستنس�ة أدناه[1] من المرجع ٥في القسم 

، م�ن حي�� الن�شاط       يلز� إبقاء توليد النفايات المشعة عند الحد األدنى الممك�ن عملي�ا�             )٢٢("
 .وم��ن حي��� الحج��م، بواس��طة الت��دابير الت��صميمية والممارس��ات الت��ش�يلية المالئم��ة 

� التحكم ال�دقي� ف�ي معالج�ة النفاي�ات وت�زينه�ا المؤق�ت، بطريق�ة متوافق�ة م�ع                   ويلز
  .متطلبات الت�ل� النهائي الم�مون منها

تراعى في تصميم المنش�ة وبرنام� اإلخراج من ال�دمة الحاج�ة إل�ى تقلي�ل ح�االت                  )٢٣("
ويل�ز� أن تواف��      .التعر� أثن�اء اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة إل�ى أدن�ى ح�د يعق�ل تحقيق�ه                  

الهيئ��ة الرقابي��ة عل��ى برن��ام� اإلخ��راج م��ن ال�دم��ة قب��ل ب��دء أن��شطة اإلخ��راج م��ن    
  ."ال�دمة

والمتطلبات العامة واإلرشادات المتعلقة بالت�صر� ف�ي النفاي�ات وإخ�راج المن�ش�ت                
وت��رد ف��ي  .النووي��ة م��ن ال�دم��ة مق��ررة ف��ي العدي��د م��ن مع��ايير األم��ان الت��ي وض��عتها الوآال��ة
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والمتطلب�ات المتعلق�ة    .يم وأ��دا� الت�صر� ف�ي النفاي�ات الم�شعة         مب�ادئ ومف�ا�    [17]المرجع  
بت��صريفات الم��واد الم��شعة وال��ت�ل� م��ن النفاي��ات الم��شعة، بم��ا ف��ي ذل��ك ل��دى اإلخ��راج م��ن 

وت�رد ف�ي    . إرش�ادات داعم�ة  [16 ,13]وترد في الم�رجعين   .[14]ال�دمة، مقررة في المرجع 
ت��صر� ف��ي النفاي��ات الم��شعة والتعام��ل م��ع     المتطلب��ات المح��ددة المتعلق��ة بال ٨ و٧الق��سمين 

  .إخراج مفاعالت البحوث من ال�دمة

اإلشراف الرقابي  -٣

  لمحة عامة

يق��رر ����ا الف��صل المتطلب��ات المتعلق��ة بالجوان��ب العام��ة للبني��ة األساس��ية القانوني��ة       ١-٣
والمتطلب��ات المنطبق��ة عل��ى اإلش��را� الرق��ابي عل��ى     .والحكومي��ة ألم��ان مف��اعالت البح��وث  

وتق��د� ف��ي أدل��ة األم��ان ذات ال��صلة إرش��ادات ع��ن  .[2] راف��� النووي��ة مق��ررة ف��ي المرج��عالم
  .]6-3[ آيفية الوفاء بتلك المتطلبات

  البنية األساسية القا�و�ية

تكفل الحكومة توفر بنية أساسية قانونية وأس�ا� رق�ابي آ�افيين لتقي�يم أم�ان مفاع�ل                    ٢-٣
ع الالز�، ال�ي يلز� أن ي�سند الم�سؤولية الرئي�سية    والحكومة مسؤولة عن اعتماد التشري .البحوث

يهيك��ل النظ��ا� الرق��ابي وي��زود ب��الموارد بطريق��ة تتناس��ب م��ع  " .ع��ن األم��ان إل��ى الهيئ��ة الم��ش�لة
ويل�ز� أن   ).١-٢ الفق�رة  [2]المرج�ع  " (الحجم والطابع المحتملين لل�طر ال��ي ينب��ي ال�تحكم في�ه     

 عن المنظم�ات أو الهيئ�ات       مستقلة فعليا� "ابية تكون   ين� ��ا التشريع على إقامة وصون �يئة رق       
، [2]المرج��ع " (المكلف��ة بتط��وير التكنولوجي��ات النووي��ة أو الم��سؤولة ع��ن المراف��� أو األن��شطة    

   )).٢(٢-٢الفقرة 

  الهيئة الرقابية

لكي تكون الهيئة الرقابية فعالة، يلز� أن تزود بالصالحيات القانونية والسلطة القانوني�ة               ٣-٣
وت��شمل ����ه   .زم��ة ل���مان أن تك��ون ق��ادرة عل��ى االض��طالع بم��سؤولياتها وأداء وظائفه��ا       الال

ال��صالحيات ع��ادة ص��الحية اس��تعرا� وتقي��يم المعلوم��ات المت��صلة باألم��ان الت��ي تق��دمها الهيئ��ة   
 بإص�دار ال�رخ�      � م�ثال (المش�لة أثناء عملية الترخي�، وص�الحية تطبي�� الل�وائ� ذات ال�صلة              

، بم��ا ف��ي ذل��ك القي��ا� بعملي��ات التفت��ي� للتحق��� م��ن      )تع��ديلها أو إل�ائه��ا أو ش��روط ال��رخ� أو  
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االمتثال وعمليات المراجعة، وات��اذ إج�راءات اإلنف�اذ، وتزوي�د ال�سلطات الم�ت�صة األخ�رى أو                  
  .الجمهور بالمعلومات، بحسب االقت�اء

  عملية التر�يص

  لمحة عامة

اء، ولكن يلز� في جمي�ع الح�االت        يمكن أن تتفاوت عملية الترخي� بين الدول األع�         ٤-٣
  :أن تت�من المراحل الرئيسية لعملية الترخي� لمفاعالت البحوث النووية تنظيم ما يلي

  تقييم الموقع؛  )أ(
  التصميم والتشييد؛  )ب(
  اإلدخال في ال�دمة؛  )ج(
  ؛١٢التش�يل، بما في ذلك االست�دا� والتعديل  )د(
  .اإلخراج من ال�دمة  )�ـ(

رخي� عملية مستمرة، تب�دأ عن�د مرحل�ة تقي�يم الموق�ع وت�ستمر إل�ى إخ�راج           وعملية الت   ٥-٣
وف�ي ح�ين أن خط�وات الت�رخي� وإجراءات�ه       .مفاعل البحوث من ال�دمة وت�شمل ذل�ك اإلخ�راج   

تتف��اوت ب��ين ال��دول األع���اء ف��إن أول إج��راء رس��مي ف��ي عملي��ة الت��رخي� ���و اإلذن بمفه��و�     
وفي بع�� الح�االت ال ت�صدر س�وى      .قع تم تقييمهاألمان وبالتصميم وإصدار رخصة تشييد لمو   

أنظ�ر  (رخصة وحيدة للمشروع ولك�ن ت�رب� به�ا ش�روط م�ن أج�ل ال�تحكم ف�ي المراح�ل الالحق�ة                        
وعلى الرغم من ��ه االختالفات بين الممارسات الوطنية فإن�ه يل�ز� أن تق�د�           ).[6]ت�ييل المرجع   

 على األمان في شكل تقرير تحلي�ل أم�ان ي�شتمل         الهيئة المش�لة إلى الهيئة الرقابية بر�انا تفصيليا      
وتق�و� الهيئ�ة الرقابي�ة باس�تعرا� وتقي�يم تقري�ر تحلي�ل األم�ان قب�ل أن               .على تحليل آاٍ� لألم�ان    

ويل��ز� المداوم��ة عل��ى االت��صال الوثي��� ب��ين الهيئ��ة     .ت���ذن بتق��د� الم��شروع إل��ى المرحل��ة التالي��ة   
  .را� الرقابي على المنش�ةالرقابية والهيئة المش�ِّلة طوال عملية اإلش

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ن يندرجان عادة في إطار الت�ش�يل فم�ن         على الرغم من أن است�دا� مفاعالت البحوث وتعديلها نشاطا          ١٢  
الممك��ن اعتبار�م��ا م��رحلتين منف��صلتين ف��ي عملي��ة الت��رخي�، ألن آثار�م��ا المتعلق��ة باألم��ان ين��ش� منه��ا ع��دد     

 ٨٥-٧أنظ�ر الفق�رات     (ر من أنشطة االستعرا� والتقييم التي تتك�رر م�رات عدي�دة خ�الل عم�ر المفاع�ل                   ـــآبي
 ).٩٢-٧إلى 
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  �قرير �حليل األمان

يلز� أن تعد الهيئة المش�لة تقرير تحليل األم�ان لتبري�ر اختي�ار الموق�ع والت�صميم، وأن          ٦-٣
ويشكل تقرير تحليل األمان ص�لة �ام�ة    .يشكل التقرير األسا� للتش�يل الم�مون لمفاعل البحوث     

ويل��ز�  .ه الوثيق��ة الرئي��سية ال�اص��ة بت��رخي� المفاع��لب��ين الهيئ��ة الم��ش�لة والهيئ��ة الرقابي��ة، ألن��
  إل�ى ال�ب�رة والمعرف�ة المكت�سبتين ووفق�ا�     تح�دي� التقري�ر أثن�اء العم�ر الت�ش�يلي للمفاع�ل، اس�تنادا�       

 المزيد من اإلرشادات بش�ن إعداد وتقي�يم تقري�ر تحلي�ل        [7]في المرجع   د  وير .للمتطلبات الرقابية 
  .األمان

ري��ر تحلي��ل األم��ان وص��فا تف��صيليا لموق��ع المفاع��ل والمفاع��ل نف��سه     ويل��ز� أن يق��د� تق  ٧-٣
آم�ا يل�ز� أن يق�د�     .واألجهزة التجريبية وجميع المراف� واألن�شطة األخ�رى ذات األ�مي�ة لألم�ان       

وص��فا تف��صيليا لمب��ادئ ومع��ايير األم��ان العام��ة المطبق��ة عل��ى الت��صميم م��ن أج��ل وقاي��ة المفاع��ل  
ويل��ز� أن يحل��ل  . والجمه��ور والبيئ��ةلع��املين داخ��ل الموق��ع،، وغي��ر�م م��ن ا١٣وم��وظفي الت��ش�يل

ويل�ز� أن ي�شمل التقري�ر تحل�يالت أم�ان لتعاقب�ات        .الم�اطر المحتملة المرتبط�ة بت�ش�يل المفاع�ل     
األحداث وأن يبين أجهزة األمان الم�منة في التصميم لتف�ادي احتم�ال وق�وع الح�وادث أو تقليل�ه                   

  .عواقب الحوادث من خالل التصميم وإجراءات التش�يلإلى الحد األدنى، أو للت�في� من 

 .ويلز� أن يشكل تقرير تحليل األمان أسا� وضع الحدود والشروط التش�يلية للمفاع�ل              ٨-٣
 تفاص�يل ب�ش�ن الطريق�ة الت�ي تعت�ز� الهيئ�ة الت�ش�يلية أن تق�و� بواس�طتها                  ويلز� أن يقد� أي�ا�   

لجميع مراحل عمر   ) ١٤أنظر الحاشية   (لجودة  بتنظيم وتنفي� العمليات وبش�ن برنام� توآيد ا      
ويلز� أن يقد� أي�ا تفاصيل خطة طوارئ مفاع�ل   .المفاعل، بما فيها مرحلتا التصميم والتشييد

  .البحوث

، يل�ز� أن يت��من تقري�ر تحلي��ل    ٨-٣ و٧-٣وإل�ى جان�ب البن�ود المناق�شة ف��ي الفق�رتين        ٩-٣
وتع�ر�   .الت�شريع ال�وطني والهيئ�ة الرقابي�ة       األمان المعلومات اإلض�افية الت�ي يق��ي بتوفير��ا           

 . إرشادات بش�ن المعلومات التي يلز� إدراجه�ا ف�ي تقري�ر تحلي�ل األم�ان النمط�ي            [7]في المرجع   
 لن���وع المفاع���ل وخصائ���صه ويح���دد م���ستوى تف���صيل المعلوم���ات الت���ي تق���د� ف���ي التقري���ر وفق���ا�

 م��ستويات الق��درة العالي��ة،   وبالن��سبة للمف��اعالت ذات  .وموقع��ه) ت��صميمه وقدرت��ه واس��ت�دامه  (
ستقت���ي س��يناريو�ات األح��داث ع��ادة إدراج تفاص��يل أآث��ر ع��ن الموق��ع وع��ن أجه��زة األم��ان       

وبالن��سبة ل��بع�   .ال�اص��ة بالوقاي��ة م��ن جمي��ع االنطالق��ات الهام��ة للم��واد الم��شعة إل��ى البيئ��ة         
نط��ا� ، يمك��ن أن يك��ون  )مث��ل المجمع��ات الحرج��ة والمف��اعالت المن�ف���ة الق��درة   (المف��اعالت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
لون مدير المفاعل ومشرفي نوبات العمل والمش�لين وموظفي ال�صيانة وم�وظفي           موظفو التش�يل يشم    ١٣  

 .الوقاية من اإلشعاع
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ن تقري�ر تحلي�ل األم�ان ق�د         إولك�ن بم�ا      ).١٣-١ الفق�رة    أنظ�ر أي��ا�    (متطلبات األمان أق�ل ات�ساعا�     
يكون الوثيقة الشاملة الوحيدة التي تعد بش�ن أمان المرف� فيل�ز� أن يتن�اول آ�ل موض�وع م��آور                    

  .٨-٣ إلى ٦-٣في الفقرات 

 ف�ي ش�كل إش�ارات إل�ى المراج�ع          ويلز� أن ي��آر تقري�ر تحلي�ل األم�ان الكتاب�ات التقني�ة               ١٠-٣
ويل���ز� أن تك���ون �����ه الم���واد  .الت���ي ق���د تك���ون ض���رورية لعملي���ة االس���تعرا� والتقي���يم الدقيق���ة

المرجعية متاح�ة ب�سهولة للهيئ�ة الرقابي�ة وأن ال ت���ع ألي حظ�ر أو تقيي�د م�ن ش��نه أن يح�ول                          
  .دون االستعرا� والتقييم الكافيين الل�ين تقو� بهما

  يم م� جا�ب الهيئة الرقابيةاالستعراض والتقي

يلز� أن تجري الهيئة الرقابية استعراضا وتقييما للمعلومات التي تقدمها الهيئة الم�ش�لة               ١١-٣
 لطلبه�ا الح�صول عل�ى الرخ�صة، وذل�ك للب�ت فيم�ا إن             دعم�ا� ) في شكل تقرير تحليل أم�ان ع�ادة       (

دم��ة وت��ش�يله واس��ت�دامه  آ��ان بالوس��ع اختي��ار موق��ع المرف��� المقت��رح وت��شييده وإدخال��ه ف��ي ال�   
وتعديل���ه وإخراج���ه م���ن ال�دم���ة دون م����اطر إش���عاعية غي���ر ض���رورية للع���املين ف���ي الموق���ع   

 للحج��م المحتم��ل لل�ط��ر الم��رتب� بمفاع��ل وي��ؤدى االس��تعرا� والتقي��يم وفق��ا� .وللجمه��ور وللبيئ��ة
وف���ي إط���ار �����ا اله���د� الع���ا�، تك���ون     ).١٤-١ إل���ى ١١-١أنظ���ر أي����ا الفق���رات  (البح���وث 

  :ستعرا� والتقييم األ�دا� المحددة التاليةلال

 لن��وع مرف��� مفاع��ل البح��وث المقت��رح وقدرت��ه     الب��ت ف��ي م��ا إن آ��ان الموق��ع مالئم��ا�      )أ(
  .واست�دامه

يف�ي  ) ال�نظم أو التع�ديالت    (البت، قبل التشييد، في ما إن آان التصميم المقت�رح للموق�ع               )ب(
ش�روط إض�افية ق�د تعتبر��ا الهيئ�ة          بمتطلبات الهيئة الرقابي�ة، وف�ر� أي متطلب�ات أو           

  .الرقابية ضرورية
الب��ت ف��ي م��ا إن آ��ان للجه��ة الطالب��ة م��ا يل��ز� م��ن الق��درة والعولي��ة والم��وارد والبني��ة          )ج(

 م���ا إن آ���ان  التنظيمي���ة والع���املين األآف���اء للوف���اء بالمتطلب���ات الرقابي���ة، وخ���صوصا�   
ح�وث ق�د ح�صلوا    العاملون ال�ين يلزمهم الح�صول عل�ى رخ�صة ف�ي مرف�� مفاع�ل الب            

  .على التدريب المالئم والكافي وعلى الرخصة
  .البت في ما إن آان التشييد ما زال متوافقا مع متطلبات الهيئة الرقابية  )د(
البت في ما إن آان برنام� اإلدخال في ال�دمة آافيا وما إن آان�ت نتائج�ه متوافق�ة م�ع                )�ـ(

  .مقاصد التصميم
وال��شروط الت��ش�يلية، بم��ا فيه��ا اإلج��راءات الت��ي يل��ز�    الب��ت ف��ي م��ا إن آان��ت الح��دود     )و(

ات�اذ�ا عند انتهاك حد أمان أو انتهاك شرط تحديدي، مبررة ومتوافق�ة م�ع المتطلب�ات                
  .الرقابية، وما إن آان بالوسع ضمان مستوى آاٍ� من األمان التش�يلي
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تطلب�ات الهيئ�ة    البت في ما إن آان تش�يل المرف� واست�دامه وإجراءات تعديله تف�ي بم              )ز(
 .الرقابية

  .البت في ما إن آانت العملية المقترحة لإلخراج من ال�دمة تفي بالمتطلبات الرقابية  )ح(
الت�آد من أن جميع األنشطة التصميمية والتش�يلية تج�رى بطريق�ة تي�سر اإلخ�راج م�ن                  )ط(

  .ال�دمة في نهاية المطا�
  .خراج من ال�دمةالت�آد من وجود األدوات المالية الالزمة لإل  )ي(
البت في ما إن آان�ت التق�ارير الم�وجزة الدوري�ة والتق�ارير ع�ن الحادث�ات متوافق�ة م�ع                        )ك(

  .المتطلبات الرقابية
البت في ما إن آانت عمليات إعادة تقييم األمان المنتظمة شاملة بالق�در الك�افي وم�ا إن                    )ل(

  .ات الصلة باألمانآانت �ناك مراعاة لل�برة التش�يلية والمعلومات الجديدة ذ

ويلز� االتفا� في مرحلة مبكرة على جدول زمني لتقديم الوثائ� الالزم�ة لالس�تعرا�      ١٢-٣
  .والتقييم يحدد المراحل المالئمة في عملية الترخي�

  معايير القبو�

يل��ز� أن ت���ع ال��دول نهجه��ا ال���اص ب��ش�ن مع��ايير القب��ول، ر�ن��ا ببنياته��ا األساس��ية         ١٣-٣
ويتاح للهيئة المش�لة االط�الع عل�ى مع�ايير القب�ول الت�ي ي�تم اختيار��ا         .بية المعينةالقانونية والرقا

  .استنادا إلى مبادئ التصميم والتش�يل الم�مونين المناسبة

  التفتيش واإل�فا�

  . المتطلبات العامة للتفتي� واإلنفاذ[2] من المرجع ١٣-٥ و١٢-٥تقرر الفقرتان   ١٤-٣

ويل�ز� أن يك�ون      . للتفتي� الم�ط� والمنتظم   رقابية برنامجا� ويلز� أن ت�ع الهيئة ال      ١٥-٣
نطا� ��ا البرنام� وتواتر عمليات التفتي� متناسبين مع ال�طر المحتمل ال�ي يشكله مفاع�ل              

  .البحوث

وإذا وج��د دلي���ل عل��ى ح���دوث ت���د�ور ف��ي م���ستوى األم���ان، أو ف��ي حال���ة ح���دوث       ١٦-٣
ن أن ت��شكل خط��را إش��عاعيا وش��يكا عل��ى    انتهاآ��ات خطي��رة ت��رى الهيئ��ة الرقابي��ة أنه��ا يمك��    

العاملين أو الجمهور أو البيئة، ت�ل�ز� الهيئ�ة� الرقابي�ة الهيئ�َة الم�ش�لة ب��ن توق�� أن�شطتها وأن              
وف��ي حال��ة ع��د�   .تت���� أي إج��راءات أخ��رى ض��رورية الس��تعادة م��ستوى آ��اٍ� م��ن األم��ان   

 الرقابية الهيئَة الم�ش�لة بوق��   االمتثال المستمر أو المتواصل أو البالغ ال�طورة، ت�مر الهيئة�  
  .أنشطتها، ويجوز لها أن تعل� اإلذن أو تل�يه
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  إدارة األمان والتحقق من�  -٤

  مس�وليات الهيئة المشغلة

  لمحة عامة

تقع على عات� الهيئة المش�لة المسؤولية الرئيسية عن أمان مفاع�ل البح�وث ط�وال                 ١-٤
وق��ع والت��صميم والت��شييد إل��ى اإلدخ��ال ف��ي   عم��ره، م��ن ب��دايات الم��شروع المتعلق��ة بتقي��يم الم  

ول��مان تحل�ي الع�املين عل�ى         .ال�دمة والتش�يل واالست�دا� والتعديل واإلخراج من ال�دم�ة       
جمي��ع م��ستوياتهم بال��صرامة والدق��ة ف��ي تحقي��� األم��ان والحف��ا� علي��ه، يل��ز� أن تق��و� الهيئ��ة   

  :المش�لة بما يلي

  مسائل األمان أعلى أولوية؛وضع وتنفي� سياسات أمان، وضمان إعطاء   )أ(
تحديد المسؤوليات وأوجه المساءلة، مع خطوط السلطة واالتصال المناظرة،تحديدا           )ب(

  ؛واضحا�
الت�آد من أن لديها ما يكف�ي م�ن الع�املين، ذوي التعل�يم والت�دريب المالئم�ين، عل�ى                      )ج(

  جميع المستويات؛
ة لجميع األنشطة الت�ي يمك�ن أن   وضع إجراءات سليمة وااللتزا� الصار� بها بالنسب     )د(

تؤثر على األمان، وضمان أن يقو� المديرون والمشرفون بتشجيع ودعم ممارسات 
  .األمان السليمة وتصحي� ممارسات األمان السيئة

استعرا� ورصد وحصر جميع الم�سائل المتعلق�ة باألم�ان ب�صفة منتظم�ة، وتنفي��                  )�ـ(
  اء؛اإلجراءات التصحيحية المالئمة عند االقت�

االلتزا� بثقافة األمان استنادا إلى بيان لسياسات األمان وأ��دا� األم�ان يع�د ويعم�م                  )و(
  .على جميع العاملين ويكون مفهوما لهم

ووظ��ائ� وم��سؤوليات الهيئ��ة الم��ش�لة ع��ن ض��مان األم��ان ف��ي آ��ل م��ن المراح��ل        
والمتطلب�ات  . ٤  وآ��لك �ن�ا ف�ي الق�سم        ٢٣-٢ إل�ى    ١١-٢رات  ـــــالواردة أعاله مبينة في الفق    
) ٤-٦أنظ��ر الفق��رة  (٦والق��سم ) ٤٠-٥ و٢-٥أنظ��ر الفق��رتين  (٥المح��ددة مق��ررة ف��ي الق��سم  

  ).٧-٨أنظر الفقرة  (٨ومتطلبات اإلعداد لإلخراج من ال�دمة مقررة في القسم  .٧والقسم 

  التفاعل بي� الهيئة الرقابية والهيئة المشغلة

لهيئ��ة الرقابي��ة أنه��ا ست���طلع بم��سؤوليتها ع��ن   يل��ز� عل��ى الهيئ��ة الم��ش�لة أن تب��ر�ن ل   ٢-٤
ويل�ز� عل�ى الهيئ�ة الم�ش�لة، آلم�ا أج�رت ت�يي�را عل�ى          .األم�ان ف�ي جمي�ع مراح�ل عم�ر المفاع�ل      
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إح���دى المراح���ل، أن تق���د� إل���ى الهيئ���ة الرقابي���ة بيان���ا تف���صيليا، يت����من تحلي���ل أم���ان آافي���ا،        
  .لة التاليةالستعراضه وتقييمه قبل أن يؤذن بتقد� المشروع إلى المرح

ويل��ز� أن تق��د� الهيئ��ة الم��ش�لة إل��ى الهيئ��ة الرقابي��ة ف��ي الوق��ت المالئ��م أي معلوم��ات          ٣-٤
وتك��ون الهيئ��ة الم��ش�لة م��سؤولة ع��ن ات���اذ الترتيب��ات م��ع الب��ائعين ل���مان ت��وافر أي        .طلبته��ا

 الرقابية   عن إبالغ الهيئة   وتكون الهيئة المش�لة مسؤولة أي�ا�     .بتها الهيئة الرقابية  لمعلومات ط 
  .ب�ي معلومات جديدة عن مفاعل البحوث وب�ي ت�يرات في المعلومات التي سب� تقديمها

ويل���ز� أن يك���ون ش���كل ومحت���وى الوث���ائ� الت���ي تق���دمها الهيئ���ة الم���ش�لة عل���ى الهيئ���ة    ٤-٤
 ٦-٣ ف�ي الفق�رات   ال�واردة  لطلب الحصول على الرخصة مستندين إلى المتطلبات   ة دعما� ــالرقابي
 بالممارسات الرقابية للدول�ة     ويجوز للهيئة الرقابية أن تطلب معلومات إضافية، ر�نا�        .١٠-٣إلى  

  .الع�و المعينة

  ١٤�وآيد الجودة

يت��سم إن��شاء وإدارة وأداء وتقي��يم وتنفي��� برن��ام� لتوآي��د الج��ودة لمفاع��ل البح��وث          ٥-٤
 أن ت��ع وتنف��      ويل�ز� عل�ى الهيئ�ة الم�ش�لة        .وللتجارب المرتبط�ة ب�ه باأل�مي�ة لكفال�ة األم�ان          
�ن مف��اعالت البح��وث، ومراح��ل اختي��ار    ـــــمتطلب��ات لتوآي��د الج��ودة ت��ستند إل��ى األداء ب��ش     

الموق��ع، والت��صميم، والت��شييد، واإلدخ��ال ف��ي ال�دم��ة، والت��ش�يل، واالس��ت�دا�، والتع��ديل،         
وعل��ى وج��ه ال���صوص، يل��ز� أن ت�ط��ى جمي��ع األن��شطة الت��ش�يلية   .واإلخ��راج م��ن ال�دم��ة

األمان، مثل تلك الم��آورة ف�ي المرف�� الث�اني، بم�ا ف�ي ذل�ك اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة،            المتعلقة ب 
  .بمتطلبات مالئمة بش�ن توآيد الجودة

ويلز� أن ت�ع الهيئة المش�لة برنامجا لتوآي�د الج�ودة لجمي�ع مراح�ل عم�ر مفاع�ل                    ٦-٤
وعل�ى   .البح�وث، ف�ي وق�ت يتواف�� م�ع الج�دول الزمن�ي إلنج�از األن�شطة المتعلق�ة بالمراح�ل           

ال�صوص، يلز� أن ت�طى أنشطة دراسة الموقع، التي تبدأ عادة قبل وقت طوي�ل م�ن إن�شاء                  
  .المشروع، ببرنام� لتوآيد الجودة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 بتنق��ي� مع��ايير األم��ان ف��ي مج��ال توآي��د الج��ودة، الت��ي ص��درت باعتبار���ا من��شور  تق��و� الوآال��ة حالي��ا�  ١٤  

ات األم��ان الم��نق� نظ��م وس��يتناول من��شور متطلب�� ).١٩٩٦لع��ا�  (C/SG-Q-50م ــــ��ـان رقـــ��ـسل��سلة وث��ائ� األم
وق�د   .اإلدارة ال�اصة بالوقاية واألمان في المراف� النووية واألنشطة المنطوي�ة عل�ى اس�ت�دا� اإلش�عاع الم�ؤين                 

برن�ام� توآي�د    ’و  ‘ توآي�د الج�ودة   ’ف�ي الم�سودات المنقح�ة ب�دال م�ن الم�صطلحين             ‘ نظ�ا� اإلدارة  ’اعتمد مصطل�   
 جوان��ب إدارة المرف��� الن��ووي، مث��ل مفاع��ل البح��وث، ويجم��ع وي��شمل ����ا الم��صطل� المط��ور جمي��ع .‘الج��ودة

 .المتطلبات المتعلقة باألمان والصحة والبيئة وتوآيد الجودة معا في نظا� متماسك واحد
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 المتطلب�ات ال�اص�ة ببرن�ام� توآي�د الج�ودة، وتع�ر� في�ه               [9]وتقرر ف�ي المرج�ع        ٧-٤
والمب���ادئ ويل���ز� أن توض���ع األ����دا� . أ����دا� البرن���ام� ومبادئ���ه و تق���د� إرش���ادات ب���ش�نه

 ف��ي االعتب��ار ل��دى إع��داد برن��ام� توآي��د الج��ودة     [9]واإلرش��ادات المعروض��ة ف��ي المرج��ع   
ال�اص بمفاعل البحوث، بواسطة نه� متدرج يستند إلى م�ا لك�ل بن�د أو خدم�ة أو عملي�ة م�ن             

ويعتم��د ال��نه� المت��درج م��ن أج��ل مراع��اة الف��وار� الم�طط��ة والمقبول��ة ف��ي      .أ�مي��ة لألم��ان
ويتوق��� م��دى البرن��ام�   .توآي��د الج��ودة المح��ددة عل��ى مف��اعالت البح��وث   تطبي��� متطلب��ات  

التفصيلي لتوآيد الجودة المطلوب لمفاع�ل بح�وث مع�ين أو تجرب�ة معين�ة عل�ى ال�ط�ر ال��ي                     
، ويل��ز� أن يف��ي )١٤-١ و١١-١ن ـــــ��ـر الفقرتيــ��ـأنظ(يمك��ن أن ي��شكله المفاع��ل أو التجرب��ة 

 مزي�د م�ن اإلرش�ادات ع�ن ت�دري� برن�ام�             [10] المرج�ع    ويقد� ف�ي   .بمتطلبات الهيئة الرقابية  
  .توآيد الجودة

ويلز� أن يستعر� ويعتم�د برن�ام� توآي�د الج�ودة عل�ى الم�ستويات اإلداري�ة المالئم�ة                  ٨-٤
ويل��ز� أن ت�ستند بن��ود البرن�ام� إل��ى المب��ادئ   . ف�ي الهيئ��ة الم�ش�لة وأن يق��د� إل�ى الهيئ��ة الرقابي�ة    

  :الوظيفية الثالثة التالية

ي��وفر الم��ديرون عناص��ر الت�ط��ي� والتوجي��ه والم��وارد وال��دعم م��ن أج��ل تحقي���          )أ(
  .األ�دا�

  .يؤدي الموظفون العمل على نحو يكفل الجودة  )ب(
تجرى تقييمات مستقلة م�ن جان�ب م�وظفين ف�ي الهيئ�ة الم�ش�لة أو م�ن جان�ب �يئ�ة                        )ج(

  .خارجية لتقييم فعالية العمليات اإلدارية وأداء العمل

  اإلدارة

تق��د� اإلدارة ال��دعم وتب��ر�ن علي��ه عملي��ا للتنفي��� الفع��ال لبرن��ام� توآي��د الج��ودة ف��ي    ٩-٤
  :ويلز� أن تشمل الجوانب اإلدارية لبرنام� توآيد الجودة ما يلي .جميع مجاالت العمل

   سياسة الهيئة بش�ن توآيد الجودة؛بيان  )أ(
  البنية التنظيمية؛  )ب(
  المسؤوليات الوظيفية؛  )ج(
  لبات ال�اصة بالتدريب والت��يل واالعتماد؛المتط  )د(
م��ستويات ال��سلطة والعالق��ات ب��ين م��ن ي��ديرون العم��ل وم��ن يؤدون��ه وم��ن يقيم��ون      )�ـ(

  .آفايته
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  األداء

 للم��دونات ف��ي جمي��ع مراح��ل عم��ر مفاع��ل البح��وث، ي�ط��� العم��ل وي��ؤدى وفق��ا�        ١٠-٤
وتح�دد المف�ردات     .المق�ررة والمعايير والمواصفات واإلجراءات المقررة وال�واب� اإلدارية       

  .وال�دمات ذات األ�مية لألمان ويتحكم فيها ل�مان سالمة است�دامها وصيانتها وتشكيلها

ويلز� ضمان أن تفي المفردات وال�دمات التي ست�شترى بالمتطلب�ات المق�ررة وأن                ١١-٤
 .ر محددةويلز� تقييم الموردين واختيار�م على أسا� معايي .يكون أداؤ�ا على النحو المحدد

 .وتحدد في وثائ� الشراء المتطلبات ال�اصة باإلبالغ عن أي حي�ود ع�ن مواص�فات ال�شراء    
وتقد� أدلة على أن المفردات وال�دمات المشتراة تفي بمواصفات االشتراء للتحق�� منه�ا قب�ل           

  .است�دا� المفردات أو تقديم ال�دمات

  التقييم

 دوريا للعمليات التي تح�ت م�سؤوليتها،        تجري اإلدارة على جميع المستويات تقييما       ١٢-٤
وتح��دد أوج��ه   .لتحدي��د م��دى فعالي��ة اإلدارة ف��ي تحقي��� األ���دا� ال�اص��ة باألم��ان الن��ووي       

  .ال�ع� في العمليات وتصح�

وتجرى تقييمات مستقلة بالنياب�ة ع�ن اإلدارة لقي�ا� م�دى فعالي�ة العملي�ات اإلداري�ة           ١٣-٤
ويل�ز�   .لمفردات وال�دمات، ولت�شجيع التح�سينات     وآفاية العمل ال�ي يؤدى، ولرصد نوعية ا      

أن ال يكون بين م�ن يج�رون التقييم�ات الم�ستقلة أي ش��� ض�الع مباش�رة ف�ي العم�ل ال��ي                          
  .يجري تقييمه

  التحقق م� األمان

  �قييمات األمان

تجري الهيئ�ة الم�ش�لة تقييم�ا ش�امال لألم�ان للت�آ�د م�ن أن الت�صميم يف�ي بمتطلب�ات                        ١٤-٤
ويكون أسا� ��ا التقييم �و البيانات الم�ستمدة   .ضعت في بداية عملية التصميماألمان التي و

وآ��لك المعلوم�ات الم�ستمدة م�ن م�صادر أخ�رى مث�ل              ) ٧-٢أنظ�ر الفق�رة   (من تحلي�ل األم�ان      
ويلز� أن يك�ون تقي�يم األم�ان ج�زءا م�ن عملي�ة الت�صميم،         .البحوث وال�برة التش�يلية السابقة

شطة الت�صميم واألن�شطة التحليلي�ة التوآيدي�ة، وم�ع إح�داث زي�ادات             مع التنقل المتكرر بين أن�     
وق�د اس�تحدثت أس�اليب     .في نطا� تقييم األمان ومستوى تفصيله تواآب تق�د� عملي�ة الت�صميم   

 مزي�د م�ن اإلرش�ادات    [7]ويق�د� ف�ي المرج�ع     .لتقدير ما إن آانت أ�دا� األمان قد اس�توفيت 
عم�ر المفاع�ل،    ف�ي   مراح�ل   اليم األم�ان ط�وال جمي�ع        ويواصل تقي  .عن الوفاء به�ه المتطلبات   
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 لحجم وطبيعة الم��اطر المحتمل�ة المرتبط�ة ب�المرف� المع�ين أو الن�شاط المع�ين                  ويجرى وفقا� 
   ).[2] من المرجع ٧-٥أنظر الفقرة(

  لجان األمان

ينش� فري� استشاري واحد أو أآثر أو لجنة أمان واحدة أو أآثر تك�ون م�ستقلة ع�ن                     ١٥-٤
الجوان�ب ذات ال�صلة     ) أ: ( لتقديم المشورة إل�ى الهيئ�ة الم�ش�لة ب�ش�ن م�ا يل�ي              ١٥مفاعلمدير ال 

وتقي�يم أم�ان الت�صميم واإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة            ) ب(ه،  ـــان است�دام ــــل وأم ــــمن أمان المفاع  
 أنظ�ر أي��ا�   (ويلز� أن تقد� إحدى اللجان المشورة إلى مدير المفاعل أي�ا� .ومسائل التش�يل

ويل��ز� أن يك��ون أع���اء ����ا الفري��� أو ����ه األفرق��ة خب��راء ف��ي    ).٢٦-٧ و٢٥-٧ الفق��رتين
وقد يكون من المستصوب أن ت��م        .ميادين م�تلفة مرتبطة بتش�يل وتصميم مفاعل البحوث      

ور�ن��ا بم��دى تعق��د  ).أي م��ن خ��ارج الهيئ��ة الم��ش�لة(ع���وية ����ه اللج��ان خب��راء خ��ارجيين 
، يمك�ن أن يك�ون أح�د األفرق�ة االست�شارية خارجي�ا             العمليات التي تجرى في مفاع�ل البح�وث       

ويل����ز� توثي����� وظ����ائ� ������ه اللج����ان وص����الحياتها وت����شكيلها     .بالن����سبة للهيئ����ة الم����ش�لة 
وتوضع أي�ا قائمة البنود  .واختصاصاتها، وتقديم ذلك إلى الهيئة الرقابية إذا آان ذلك واجبا

مل ���ه القائم�ة، ف�ي جمل�ة أم�ور،      ويلز� أن ت�شت  .التي يكون على لجنة األمان أن تستعرضها  
  :على البيانات التالية

الت�ييرات التي يقترح إدخالها على الحدود والشروط التش�يلية الواردة ف�ي رخ�صة            )أ(
  المرف�؛

االختبارات أو التج�ارب أو المع�دات أو ال�نظم أو اإلج�راءات الجدي�دة ذات األ�مي�ة          )ب(
  لألمان؛

ل���ى المف���ردات ذات األ�مي���ة لألم���ان، والت�يي���رات   التع���ديالت المقت���رح إدخاله���ا ع   )ج(
  المقترح إدخالها على التجارب التي لها آثار على األمان؛

م��ا ل��ه أ�مي��ة لألم��ان م��ن ح��االت انته��اك الح��دود وال��شروط الت��ش�يلية والرخ��صة         )د(
  واإلجراءات؛

، ، بم�ا ف�ي ذل�ك التك�وين الكيمي�ائي لتل�ك العناص�ر          ١٦تصميم عناصر الوقود الن�ووي      )�ـ(
  وعناصر التحكم في التفاعلية؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
مدير المفاعل �و ع�و إدارة المفاعل ال�ي تسند إليه الهيئة المش�لة الم�سؤولية وال�سلطة المباش�رتين                  ١٥  

أنظ�ر  (ن لمفاعل البحوث وال�ي تشتمل واجباته الرئيسية على القيا� به�ه الم�سؤولية  فيما يتعل� بالتش�يل الم�مو 
 ).١١-٧ و٢-٧الفقرتين 

 واالن�شطارية، عناصر الوقود الن�ووي ��ي العناص�ر المحتوي�ة عل�ى الم�واد النووي�ة القابل�ة لالن�شطار                    ١٦  
 .المستعملة في قلب مفاعل البحوث ب�ر� توليد النيوترونات
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  األحداث التي يلز� اإلبالغ عنها أو التي أبل�ت إلى الهيئة الرقابية؛  )و(
  االستعراضات الدورية لألداء التش�يلي وأداء نظم أمان المرف�؛  )ز(
 التقارير عن االنطالقات الروتينية للمواد المشعة إلى البيئة؛ )ح(
ع�ن أي  عية التي يتعر� لها العاملون ف�ي المرف�� و         التقارير عن الجرعات اإلشعا     )ط(

  . يتعر� لها الجمهورجرعة

  التقييم الذا�ي واستعراضات الن�راء

 ١٥-٢ن ــ��ـر الفقرتيـ��ـأنظ(م��ن أج��ل تطبي��� المب��ادئ ال�اص��ة ب��التحق� م��ن األم��ان    ١٦-٤
، يل��ز� أن تج��ري الهيئ��ة الم��ش�لة استعراض��ات دوري��ة ش��املة للم��سائل الت��ش�يلية         )١٦-٢و
ويلز� أن تقر الهيئة الرقابية ال�سياسة االستعراض�ية وعوام�ل            .لألنشطة ذات الصلة باألمان   و

وس�تكون ���ه االستعراض�ات أساس�ا م�ن أج�ل             .األمان التي ينب�ي تقييمها أو أن تواف� عليه�ا        
أنظ�ر  (تحديد وحل المشاآل المتعلقة باألمان واألداء ومن أجل تح�سين األم�ان إذا ل�ز� األم�ر            

  ).١١٠-٧ إلى ١٠٨-٧قرات أي�ا الف

  �قييم الموق�  -٥

  �قييم الموق� األولي وا�تياره

  الهدف

�د� األم�ان الرئي�سي فيم�ا يتعل�� بتقي�يم الموق�ع المقت�رح لمفاع�ل بحث�ي ��و وقاي�ة                   ١-٥
الجمهور وحماية البيئة من العواقب اإلشعاعية الناتجة ع�ن انطالق�ات الم�واد الم�شعة العادي�ة                 

معلومات بتفاصيل آافية لدعم تحلي�ل األم�ان إلي��اح أن مرف�� مفاع�ل               ويلز� جمع    .والعرضية
ن إوفيما يتعل� بالمفاعالت المن�ف��ة الق�درة، ف�         .البحوث يمكن تش�يله ب�مان في الموقع المقترح      

آمية التفاصيل الت�ي يل�ز� توفير��ا يمك�ن أن تك�ون أق�ل بكثي�ر م�ن آمي�ة التفاص�يل المطلوب�ة ف�ي                           
ويل�ز�   ).١٤-١ إل�ى    ١١-١أنظر أي�ا الفقرات من     ( أو العالية القدرة     حالة المفاعالت المتوسطة  

توثي� نتائ� تقييم الموق�ع وعرض�ها بتفاص�يل آافي�ة لك�ي يت�سنى للهيئ�ة الرقابي�ة إج�راء تقي�يم                  
  .وقد يمثل ��ا اإلجراء ال�طوة األولى إلعداد تقرير تقييم األمان .مستقل

) أنظ���ر م���سرد الم���صطلحات( الموق���ع  ي����ع تقي���يم الموق���ع ح���دود م���ساحة ويل���ز� أن  ٢-٥
ويل�ز� تقي�يم وتبري�ر أي        .ال�اضعة لسيطرة الهيئة المش�لة، وحقوقها القانونية داخل تلك المساحة        

 .أنشطة ليست لها عالقة بت�ش�يل مفاع�ل البح�وث إذا آ�ان سي�سم� بالقي�ا� به�ا داخ�ل تل�ك الح�دود                        
الهيئ�ة  يل�ز� أن تتق�صى   بحث�ي في�ه،    إلقام�ة مفاع�ل   ولدى تقييم ما إذا آان موق�ع مع�ين مناس�با�        
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و��د�   . خ�صائ� الموق�ع، الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى جوان�ب أم�ان مفاع�ل البح�وث             وتقّيمالمش�لة  
تقييم خ�صائ� الموق�ع ��و إي��اح آي�� س�تؤثر ���ه ال��صائ� عل�ى مع�ايير ت�صميم المرف��                     

  .وعلى معايير تش�يله، وإي�اح أن خصائ� الموقع تستوفي متطلبات األمان

 ل��دى تقي��يم م��ا إذا آ��ان الموق��ع مناس��با إلن��شاء مفاع��ل بحث��ي في��ه، أن تؤخ���     ويل��ز�  ٣-٥
  :ي االعتبارــة فــاألمور التالي

يمك�ن أن تك�ون األح�داث       (آثار األحداث ال�ارجية الت�ي ق�د تق�ع ف�ي منطق�ة الموق�ع                  )أ(
  ؛)طبيعية أو نتيجة لنشاط بشري

ف�ي نق�ل انطالق�ات الم�واد     خصائ� الموق�ع وبيئت�ه الت�ي يمك�ن أن يك�ون له�ا ت��ثير             )ب(
  .المشعة إلى البشر

آثافة السكان وتوزيعهم وال��صائ� األخ�رى الممي�زة للمنطق�ة المحيط�ة ب�الموقع،             )ج(
ذات ال��صلة بت��دابير الط��وارئ المحتمل��ة والحاج��ة إل��ى تقي��يم الم���اطر الت��ي ته��دد       

  األفراد والسكان بوجه عا�؛
  أي مراف� نووية أخرى في الموقع؛  )د(
  .مكانية المتاحة في الموقع الست�دا� م�ّف� نهائي للحرارة مستقبال�اإل  )�ـ(

وإذا ات���� م��ن تقي��يم الموق��ع بالن��سبة له���ه العوام��ل ال�م��سة، بم��ا ف��ي ذل��ك تطور���ا          ٤-٥
المتوقع، أن الموقع غير مقبول وأن�ه ال يمك�ن ت�دارك نواق�صه باالحتي�اط له�ا ع�ن طري�� س�مات                        

و إج�راءات إداري�ة، فان�ه يل�ز� حينئ�� اعتب�ار أن الموق�ع غي�ر                  تصميمية أو تدابير لحماية الموق�ع أ      
ال��سمات الت��صميمية وت��دابير حماي��ة الموق��ع ���ي الوس��يلة المف���لة لت��دارك ن��واق�       ( .مناس��ب
  .)الموقع

  معايير عامة لتقييم الموق�

يل��ز� تق��صي وتقي��يم خ��صائ� الموق��ع الت��ي ق��د ت��ؤثر عل��ى جوان��ب أم��ان مفاع��ل          ٥-٥
ل��صائ� البيئي�ة ف�ي المنطق�ة، الت�ي ق�د تت��ثر بالعواق�ب اإلش�عاعية          ويل�ز� تق�صي ا    .البحوث

المحتم��ل ح��دوثها نتيج��ة النطالق��ات م��شعة م��ن المفاع��ل ف��ي ح��االت الت��ش�يل وف��ي ظ��رو�     
  . مراقبة ورصد جميع ��ه ال�صائ� طوال عمر مفاعل البحوث التش�يليويلز� .الحوادث

الواج�ب  ) ومجموع�ات األح�داث  (ويلز� تحديد الم�اطر المرتبطة ب�حداث خارجي�ة          ٦-٥
ويل�ز� أن تؤخ�� ف�ي االعتب�ار األح�داث ال�ارجي�ة              .أخ��ا ف�ي االعتب�ار عن�د ت�صميم المفاع�ل          

المجتمع��ة م��ع م��صادفات الت��ش�يل المتوقع��ة أو ظ��رو� الح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم   
حت�اط له�ا    بالنسبة للحاالت التي تكون فيها مصادفة التش�يل المتوقعة أو ظرو� الح�وادث الم            
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في التصميم قد نجمت عن الحدث ال�ارجي والح�االت الت�ي تن�ش� فيه�ا حاج�ة إل�ى النظ�ر ف�ي                
أو النظ�ر ف�ي احتم�ال أن ت��ست�ر�    ) آالفي���ان م�ثال� (احتم�ال أن تق�ع أح�داث خارجي�ة دّوام�ة      

  .استعادة األوضاع الطبيعية فترات طويلة بعد الحوادث

اسبا إعطاء اعتبار لم�سائل معين�ة منه�ا خ�زن           ويلز� في تحليل ما إذا آان الموقع من         ٧-٥
  .ونقل الوقود الطازج والوقود المستهلك والنفايات المشعة

وينب���ي أن يؤخ��� ف��ي االعتب��ار احتم��ال ح��دوث تفاع��ل ب��ين ال��دواف� النووي��ة وغي��ر    ٨-٥
النووي��ة، مث��ل مفع��ول الح��رارة أو الكيماوي��ات وت�ثير���ا عل��ى الم��واد الم��شعة ف��ي ال��دواف�         

  .السائلة

ويج��ري بالن��سبة لك��ل موق��ع مقت��رح تقي��يم ا�ث��ار اإلش��عاعية المحتمل��ة عل��ى س��كان      ٩-٥
المنطقة عندما يكون المفاعل في حالة تش�يل وفي ظرو� الحوادث، بما فيه�ا الح�االت الت�ي                 

  .يمكن أن تؤدي إلى ات�اذ تدابير طارئة

ئ� الت��ي ويل��ز� تق��صي المواق��ع المقترح��ة ب��شكل وا� فيم��ا يتعل��� بجمي��ع ال���صا    ١٠-٥
  .يمكن أن تؤثر على األمان في األحداث الطبيعية والناجمة عن نشاط بشري

ويل���ز� أن ي���تم بالن���سبة للمنطق���ة جم���ع أي معلوم���ات م���سجلة وغي���ر م���سجلة وأي      ١١-٥
معلومات مؤثرة، وآ��لك أي س�جالت مفي�دة، ح�سبما ينطب�� األم�ر، ع�ن ح�دوث أي ظ�وا�ر                      

ت ص��لة باألم��ان، وع��ن عن��� تل��ك الظ��وا�ر    طبيعي��ة مهم��ة أو أح��داث أو أن��شطة ب��شرية ذا  
واألحداث واألنشطة، وتحليل تلك المعلومات بعناية لالستيثا� من أنها دقيقة ومكتملة ويمك�ن         

  .أن يعّول عليها

ولدى تقييم موقع ما من ناحية عواقبه اإلشعاعية المحتمل�ة ف�ي المنطق�ة ف�ي ح�االت               ١٢-٥
ي إل�ى ات��اذ ت�دابير طارئ�ة،        يمك�ن أن ت�ؤد     التش�يل وفي ظرو� الحوادث في المفاعل، الت�ي       

ج��راء تق��ديرات مناس��بة النطالق��ات الم��واد الم��شعة المتوقع��ة والمحتمل��ة، م��ع مراع��اة     إيل��ز� 
ويلز� ت�آيد تلك التقديرات حالما ي�تم تحدي�د الت�صميم وس�مات           .تصميم المنش�ة وسمات أمانها   

  .أمانه

من أج�ل تقي�يم توزي�ع ال�سكان فيه�ا،         ويلز� دراسة المنطقة المقترحة آموقع لمفاعل         ١٣-٥
الح��الي والمتوق��ع، ال���ي ق��د يك��ون ل��ه ت���ثير عل��ى تق��ديرات عواق��ب انطالق��ات الم��واد الم��شعة  

ويلز�،لدى ال�رورة، أخ� مق�اييس     ) ٣٧-٥  الفقرة أنظر أي�ا� (بالنسبة لألفراد والسكان آكل     
ي الموق�ع ف�ي م�ستوى       مالئمة ل�مان بقاء ال�طر العا� الم�رتب� بمفاع�ل البح�وث المقت�رح ف�              

  .من�ف� إلى حد مقبول
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ويل��ز� أن ي��تم، قب��ل ب��دء بن��اء مفاع��ل البح��وث، ت�آي��د أن��ه ال يتوق��ع ح��دوث م��شاآل      ١٤-٥
  ). الت�ييلأنظر أي�ا�(آبيرة في وضع خطة طوارئ خارج الموقع قبل بدء تش�يله 

  الزالز�

زلزال، مع مراعاة يلز� تقييم ال�طر ال�ي يهدد الموقع بسبب حرآة أرضية نتيجة ل  ١٥-٥
ويج��وز أن ت��ست�د� أس��اليب  .خ��صائ� المنطق��ة ال��سيزموتكتونية وظ��رو� الموق��ع النوعي��ة 

ويل�ز� أن تؤخ�� ح�االت أوج�ه ع�د� الت�يقن ف�ي االعتب�ار ل�دى           .م�تلفة لتحدي�د خط�ر ال�زالزل   
  .اشتقا� بارامترات الحرآة األرضية لالحتياط لها في التصميم

صاءات الموقع لتحديد ��ه الب�ارامترات لالحتي�اط له�ا          وسيعتمد مدى وتفاصيل استق     ١٦-٥
فبالن�سبة للمن�ش�ت األص��ر، الت�ي يتوق�ع أن تك�ون        .في الت�صميم عل�ى المن�ش�ة المعني�ة نف�سها     

وم�ن المست�صوب   (عواقبها اإلشعاعية على النا� في الحدود األدنى، قد يك�ون م�ن المف��ل               
دا� قيم محافظة للبارامترات التي سيحتاط الحد من استقصاءات الموقع واست�    ) لفعالية التكلفة 

فه�ا النه� المحاف� ض�روري ألن�ه، بوج�ه ع�ا�، س�يظل �ن�اك        .لها في التصميم بدال عن ذلك
  .مزيد من أوجه عد� التيقن عندما ال تكون االستقصاءات مسهبة في التفاصيل

  التصدع السطحي

 إذا آان�ت األدل�ة      وإذا آان �ناك ما ي�دل عل�ى ح�دوث ت�صدع ف�ي س�ط� األر� أو                   ١٧-٥
وإذا  .على عد� حدوث تصدع سطحي في المنطقة غير آافية، فان ��ه الظا�رة يلز� تقصيها

آان الموقع داخل منطقة تصدع سطحي مع احتمال آبير لحدوث تزحزح أرضي نسبي على          
أي إذا آ��ان الت��صدع ال��سطحي ق��ابال ألن ي��شكل خط��را عل��ى (س��ط� األر� أو ب��القرب من��ه 

الموقع يلز� أن يعتبر غير مناس�ب م�ا ل�م يثب�ت تحلي�ل تف�صيلي أن م�ن الممك�ن               ، فان   )الموقع
  .عمليا إيجاد حلول �ندسية

  األحداث الجوية المتطرفة والنادرة

  القيم المتطرفة لل�واهر الجوية

يل��ز� توثي��� الظ��وا�ر الجوي��ة التالي��ة لفت��رة زمني��ة مناس��بة لتقي��يم قيمه��ا المتطرف��ة         ١٨-٥
هط���ول والثل���وج ودرج���ات الح���رارة المرتفع���ة والمن�ف����ة وع���را�      الري���اح وال: المحتمل���ة
  .ويلز� وص� خالصة تقييم الموقع بطريقة مناسبة ألغرا� التصميم .العواص�
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  األحداث الجوية النادرة

  )التورنادو(اإلعصار القمعي 

يل��ز� تقي��يم احتم��ال ح��دوث التورن��ادو والمق���وفات المرتبط��ة ب��ه بالن��سبة للمنطق��ة         ١٩-٥
  .، مع تقييم الم�اطر التي تسببها ��ه الظوا�رالمعنية

  اإلعصار الحلزوني المداري

يلز� تقييم احتم�ال ح�دوث اإلع�صار الحلزون�ي الم�داري والمق��وفات المرتبط�ة ب�ه                  ٢٠-٥
  .بالنسبة للمنطقة المعنية، مع تقييم الم�اطر التي تسببها ��ه الظوا�ر

  الفيضان

  اب أ�رىالفيضا�ات النا�جة ع� هطو� المطر وأسب

يل��ز� أن ي��تم بالن��سبة للمنطق��ة تقي��يم احتم��ال ح��دوث في���ان نتيج��ة لهط��ول المط��ر       ٢١-٥
  .وارتفاع منسوب المياه ال�ي قد يؤثر على أمان مفاعل البحوث

ويلز� أن يجري تقييم للمواقع ب�القرب م�ن ال�ساحل وعن�د م�صب النه�ر فيم�ا يتعل��                 ٢٢-٥
شديد ف�ي ال���� الج�وي وت��ثيرات الري�اح عل�ى             بالفي�ان نتيجة الرتفاع المد واالن�فا� ال     

  .األجسا� المائية وتمّور األمواج آما يحدث نتيجة لإلعصار الحلزوني

  األمواج المائية

ويلز� أن يتم للمنطقة تقييم احتمال حدوث أمواج سنامية أو حاالت لتراوح منسوب               ٢٣-٥
  .سط� الماء يمكن أن تؤثر على أمان مفاعل البحوث

  األمواج النا�جة ع� عطل هياآل التحكم في المياهالفيضا�ات و

يلز� تقييم المعلومات المتعلقة بهياآل التحكم في المياه ضد التيار لتحديد ما إذا آان              ٢٤-٥
  .مفاعل البحوث قادرا على الصمود �ثار عطل الهياآل
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  المخا�ر الجيو�قنية

  قلقلة المنحدرات

احتم�االت  (ه تقي�يم احتم�االت تقلق�ل المنح�درات          يلز� أن يتم بالن�سبة للموق�ع وج�وار          ٢٥-٥
، الت���ي يمك���ن أن ت���ؤثر عل���ى أم���ان مفاع���ل  )االنهي���االت األرض���ية أو ال���ص�رية أو الثلجي���ة

  .البحوث

  ا�هيار سطح الموق� أو ا�خساف� أو �قّبب�

  .يلز� تقييم احتمال انهيار سط� الموقع أو ان�سافه أو تقّببه  ٢٦-٥

  �مّي� التربة

  .م احتمال تمّيع المواد تحت سط� األر� في الموقع المقترحيلز� تقيي  ٢٧-٥

  سلوك مواد األساس

يل��ز� تق��صي ال���صائ� الجيوتقني��ة للم��واد تح��ت س��ط� األر� وح��االت الريب��ة        ٢٨-٥
  .المرتبطة بها، آما يلز� تكوين صورة عن التربة في شكل مناسب ألغرا� التصميم

  ظواهر �بيعية وظروف متطرفة مهمة أ�رى

لز� جمع وتقييم البيان�ات التاري�ي�ة ع�ن الظ�وا�ر الت�ي يمك�ن أن ت�ؤثر عل�ى أم�ان                      ي  ٢٩-٥
مفاع��ل البح��وث، م��ثال البيان��ات ع��ن البرآانّي��ة والري��اح ال��شديدة وتك��رار وعن��� ال��صواع�     
والعواص� الرملية و�طول المطر العني� والثل� والجليد والبرد وتجّمد المي�اه نتيج�ة لهب�وط             

  .حت السط� إلى ما دون الصفردرجة الحرارة المئوية ت

  المخا�ر الخارجية الناجمة ع� �شا� بشري

  حوادث الطائرات

يل��ز� تقي��يم احتم��ال وق��وع ح��وادث الط��ائرات، بم��ا فيه��ا االص��طدامات والحرائ���         ٣٠-٥
واالنفجارات في الموقع، مع مراعاة ال�صائ� الحالية والم�ستقبلية بالن�سبة لحرآ�ة الم�رور               

ت وأنواعها وخصائ� الط�ائرات، بم�ا ف�ي ذل�ك الط�ائرات الحاص�لة          الجوية وأماآن المطارا  
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عل���ى إذن خ���اص للتحلي���� ف���و� ج���و المرف���� أو ب���القرب من���ه، مث���ل ط���ائرات المط���افئ          
  .والمروحيات

  اال�فجارات الكيميائية

يل��ز� أن ي��تم بالن��سبة للمنطق��ة تحدي��د األن��شطة المنطوي��ة عل��ى مناول��ة الكيماوي��ات         ٣١-٥
  .نها، التي يمكن أن تؤدي إلى انفجارات أو إلى تكّون سحب غازيةومعالجتها ونقلها وخز

  أحداث مهمة أ�رى �اجمة ع� أ�شطة بشرية

يلز� تقصي جوار الموقع فيم�ا يتعل�� ب��ي مراف�� ق�د تك�ون م�ست�دمة ل��زن م�واد                     ٣٢-٥
رى، الة أو مشعة، أو لمعالجتها أو نقلها أو مناولتها بصورة أخ�           ـّقابلة لاللتهاب أو سمية أو أآ     
  .ويمكن أن تؤثر على األمان

  متطلبات محددة لتحديد �صائص المنطقة قيد الدراسة

  ت المواد المشعة الجويـّ�شت

يل��ز� إع��داد وص��� للمنطق��ة م��ن زاوي��ة األرص��اد الجوي��ة، بم��ا فيه��ا الب��ارامترات        ٣٣-٥
 ويل��ز� تق��ديم بيان��ات س��نة نموذجي��ة واح��دة عل��ى األق��ل م��ع أي    .والظ��وا�ر الجوي��ة األساس��ية

ويل�ز� جم�ع بيان�ات معب�رة ب�صورة وافي�ة        .بيانات أخرى قد تكون متاحة من م�صادر أخ�رى  
ويلز� توضي� مدى تعبي�ر تل�ك البيان�ات ع�ن خ�صائ� الموق�ع          .عن األحوال الجوية المحلية   

ويج��وز الح��صول عل��ى ����ه المعلوم��ات بمقارن��ة البيان��ات المتعلق��ة     .الجوي��ة الطويل��ة األج��ل 
متزامن��ة والبيان��ات الطويل��ة األج��ل الم���خوذة م��ن محط��ات األرص��اد    ب��الموقع م��ع البيان��ات ال 

  .الجوية الشاملة المحيطة بالموقع

ت الجوي ـّ إلى البيانات المست�لصة من استقصاء المنطقة، يلز� تقييم التشت         واستنادا�  ٣٤-٥
  .المحتمل ألي انطالقات مواد مشعة

  ت المواد المشعة ع� �ريق المياه السطحيةـّ�شت

ل�ز� إع�داد وص��� ل��صائ� المي�اه ال��سطحية ف�ي المنطق�ة، بم��ا فيه�ا ال���صائ�        ي  ٣٥-٥
الرئيسية لألج�سا� المائي�ة، الطبيعي�ة واالص�طناعية عل�ى ال�سواء، باإلض�افة إل�ى بيان�ات ع�ن                     

ويلز� القي�ا� بتقي�يم ألث�ر تل�وث المي�اه ال�سطحية المحتم�ل عل�ى          .است�دامات المياه في المنطقة
  .المجموعة الحرجة
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   المواد المشعة عبر المياه الجوفيةتـّ�شت

يلز� إعداد وص�� لهي�درولوجيا المي�اه الجوفي�ة ف�ي المنطق�ة، بم�ا فيه�ا ال��صائ�                      ٣٦-٥
الرئيسية للتكوينات الحاملة للمياه وتفاعالتها مع المي�اه ال�سطحية، باإلض�افة إل�ى بيان�ات ع�ن                  

ثر تلوث المي�اه الجوفي�ة المحتم�ل    ويلز� القيا� بتقييم أل    .است�دامات المياه الجوفية في المنطقة    
  .على المجموعة الحرجة

  �وزي� السكان

ويل�ز� بوج�ه خ�اص جم�ع معلوم�ات ع�ن        .يلز� تحديد توزيع السكان داخل المنطق�ة   ٣٧-٥
، بج�وار   توزيع السكان الحاليين والمتوقعين، بما في ذلك ال�سكان المقيم�ون والع�ابرون أي��ا�              

وينب��ي اس�ت�دا�     . أثن�اء عم�ر مفاع�ل البح�وث الت�ش�يلي          الموقع، آما يلز� استيفاء المعلومات    
  .التوزيع السكاني في تقييم آثار أي انطالقات مواد مشعة محتملة على الجمهور في المنطقة

  استخدامات األرض والمياه في المنطقة

يلز� تحديد است�دامات األر� واألجسا� المائية في المنطقة ب�ية تقييم آثار مفاعل           ٣٨-٥
وينب���ي أن ي��شمل  .المحتمل��ة عل��ى المنطق��ة، الس��يما ل���ر� إع��داد خط��� الط��وارئالبح��وث 

التقييم األر� واألجسا� المائية التي قد يست�دمها السكان أو التي قد تصل� آموطن لكائن�ات           
  .ع�وية في السالسل ال��ائية

  النشا� اإلشعاعي المكتن�

لن��شاط اإلش��عاعي المكتن��� يل��ز�، قب��ل إدخ��ال مفاع��ل البح��وث ف��ي ال�دم��ة، تحدي��د ا  ٣٩-٥
لل�ال� الج�وي والمح�ي� الم�ائي والياب�سة والمح�ي� الحي�وي، بالن�سبة لج�وار الموق�ع، ح�سب               
ال�رورة، لكي يتسنى إجراء تقييم الح� �ث�ار مفاع�ل البح�وث عل�ى الن�شاط اإلش�عاعي ف�ي          

  .البيئة

  رصد المخا�ر

اطر الطبيعي�ة   يلز� أن يجري، طوال عمر مفاع�ل البح�وث، رص�د خ�صائ� الم��                ٤٠-٥
والناجم��ة ع��ن ن��شاط ب��شري، باإلض��افة إل��ى م��ا يت��صل بالمفاع��ل م��ن ظ��رو� ديموغرافي��ة       
وجوية و�يدرولوجية، على أن تبدأ عملي�ة الرص�د ف�ي موع�د ال يتج�اوز موع�د ال�شروع ف�ي                      

  .بناء المفاعل وتستمر إلى تاري� إخراجه من ال�دمة
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  التصميم  -٦

  ��رية التصميم

  لمحة عامة

رة ـر الفق�  ـ�ـ أنظ(ان  ـ�ـ ميم مفاعل البحوث بطريق�ة تكف�ل تحقي�� أ��دا� األم           يلز� تص   ١-٦
ويلز� تطبي� متطلبات التصميم العامة الواردة في ��ا القسم في ت�صميم جمي�ع أن�واع                 ).٢-٢

 ع��ن ذل��ك، يل��ز� تطبي��� مجموع��ة متطلب��ات ت��صميمية مح��ددة،     �وف���ال .مف��اعالت البح��وث
  .آل والنظم والمكونات ألنواع مفاعالت معينة، على تصميم الهياحسبما يكون مناسبا�

ويمث��ل تطبي��� ����ه المتطلب��ات عملي��ة متفاعل��ة ويل��ز� تنفي����ا ف��ي جمي��ع مراح��ل           ٢-٦
 إل�ى  ٧٢-٦ و ٧-٢ الفقرات   أنظر أي�ا� (التصميم، مع مراعاة نتائ� تحليل األمان المراف� لها         

٧٨-٦.(  

نف��سه وآ���لك أي مراف���   ويل��ز� أن ي�خ��� م��صمم المفاع��ل ف��ي االعتب��ار المفاع��ل         ٣-٦
ويل�ز� عل�ى م�صمم المفاع�ل، باإلض�افة إل�ى ذل�ك، أن ي�خ��             .مرتبطة به قد تؤثر على األمان     

في االعتبار أي�ا آثار المفاعل المصمم على المراف� المرتبطة به وآثار التصميم ف�ي جمي�ع                
طيسية  من حي� ظرو� ال�دمة والمجاالت الكهروم�ن       � مثال(مراحل عمر المفاعل التش�يلي     

  ).وغير�ا من المشّوشات

ويتطلب تحقي�� ت�صميم م��مون المحافظ�ة عل�ى ات�صال وثي�� ب�ين م�صمم المفاع�ل               ٤-٦
ويل��ز� عل��ى الم��صمم ات���اذ ترتيب��ات إلع��داد وث��ائ� الت��صميم وعرض��ها       .والهيئ��ة الم��ش�لة 

ي وينب� .وتقديمها بشكل مرّتب للهيئة المش�لة من أجل است�دامها في استعرا� تقييم األمان
  ).١٠-٣ إلى ٦-٣أنظر الفقرات (إعداد التصميم بالتزامن مع إعداد استعرا� تقييم األمان 

  � م�ثال (ظم األم�ان، لطريق�ة الت�ش�يل        ـ�وينب�ي إيالء االعتبار الواجب، ف�ي ت�صميم ن�           ٥-٦
التش�يل ح�سب الطل�ب ب�دال م�ن الت�ش�يل المتواص�ل، والت�ش�يل ف�ي م�ستويات ق�وى م�تلف�ة،                       

والس��تقرار المفاع��ل ف��ي م�تل���   ) ت قلبي��ة م�تلف��ة وب���نواع وق��ود م�تلف��ة  والت��ش�يل بترتيب��ا 
  .مستويات القوى التش�يلية

  الدفاع في العمق

ف�ي الت�صميم   ) ٧-٢ إل�ى  ٥-٢أنظ�ر الفق�رات    (يلز� تطبي� مفهو� الدفاع ف�ي العم��           ٦-٦
الت م��ن م�تل��� ح��االت المفاع��ل الع��ابرة، بم��ا فيه��ا الح��ا    ) ‘فةـّم�ل��‘(لت��وفير حماي��ة مدّرج��ة  
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العابرة الناجم�ة ع�ن أعط�ال المع�دات وال�ط�� الب�شري وم�ن األح�داث الداخلي�ة أو ال�ارجي�ة                      
ويل�ز� ب�صورة خاص�ة النظ�ر ف�ي       .التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث محتاط له�ا ف�ي الت�صميم          

  :الجوانب التالية في التصميم

الحاش�ية  أنظ�ر  (است�دا� �وام� تصميمية محافظة، وتنفي�� برن�ام� لتوآي�د الج�ودة              )أ(
  .وتنظيم أنشطة مراقبة) ١٤

ومن األمثلة عل�ى     .توفير حواجز مادية تعاقبية النطال� المواد المشعة من المفاعل          )ب(
تلك الحواجز مصفوفة الوقود وآسوة الوقود ونظا� نقل الح�رارة األول�ي والح�و�       

 ل���مان فعالي��ة تل��ك   ، ح��سب االقت���اء،  ترتيب��ات وآ���لك ت��وفير .ومبن��ى المفاع��ل 
  .جز ولمراقبتها وحمايتهاالحوا

تطبي��� معي��ار العط��ل المف��رد ع��ن طري��� ض��مان تنفي��� آ��ل وظيف��ة م��ن الوظ��ائ�        )ج(
  :األساسية التالية

إغال� المفاعل وإبقاؤه في حالة إغال� م�مونة لجميع حاالت الت�ش�يل أو              –  
  الحوادث المحتاط لها في التصميم؛

اإلغال�، خاصة من قلب    ات�اذ ترتيبات إلزاحة الحرارة بشكل وا� بعد          –  
، الس�يما ف�ي حال�ة الح�وادث المحت�اط له�ا             )١٣١-٦أنظر الفقرة   (المفاعل  

  في التصميم؛
احت��واء الم��واد الم��شعة ب�ي��ة من��ع أو ت�في��� انطالقه��ا غي��ر الم�ط��� إل��ى   –  

  .البيئة
اس��ت�دا� خط��� الط��وارئ ف��ي الموق��ع وخارج��ه، الت��ي ته��د� إل��ى ت�في��� العواق��ب   )د(

 والبيئة في حالة حدوث انط�ال� دواف�� م�شعة بكمي�ات آبي�رة إل�ى            بالنسبة للجمهور 
  .١٧البيئة

ويتطلب تطبي� مفهو� الدفاع في العم� إدخال معدات تتكون من نظم ومف�ردات أو              ٧-٦
نظم متعلقة باألمان وإجراءات لمنع االنحراف�ات ع�ن الح�االت الت�ش�يلية وال�تحكم فيه�ا ومن�ع                   

و�����ه  .وقاي���ة المالئم��ة ف���ي حال��ة إخف���ا� الوقاي��ة   وت�في��� ظ��رو� الح���وادث، أو ض��مان ال   
، التي تتك�ون  ٦-٢ في الفقرة ٤ – ٢المعدات، وخاصة المعدات المست�دمة لتنفي� المستويات      

عادة من نظم األمان وس�مات األم�ان الهندس�ية، يل�ز� أن تك�ون خاض�عة لمتطلب�ات ت�صميمية                
  .خاصة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
أنظ�ر الفق�رتين   (ب تنفي� خطة للتصدي للطوارئ أن يت��� الم�صمم ترتيب�ات ت�صميمية مالئم�ة       قد يتطل   ١٧  

 ).٣١-٦ و٣٠-٦
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 الس�يما إغ�ال�     – )ج(٦-٦لفق�رة   ووظائ� األمان األساس�ية ال�ثالث الم��آورة ف�ي ا            ٨-٦
 يل�ز� تنفي���ا ب��ن ت�درج      –المفاعل، والتبريد، وخاصة قلب المفاعل، واحتواء المواد المشعة         

ف��ي الت��صميم توليف��ة مالئم��ة م��ن س��مات األم��ان المالزم��ة للت��صميم وس��مات األم��ان ال��سلبية،   
أثن�اء عم�ر المفاع�ل      ونظم األمان وسمات األمان الهندسية، وب�ن يتم تطبي� إجراءات إداري�ة            

وم��ن األمثل��ة عل��ى س��مات األم��ان المالزم��ة للت��صميم االختي��ار المناس��ب للم��واد       .الت��ش�يلي
  .واألشكال الهندسية لتوفير معامالت سلبية فورية للتفاعلية

  وظائ� األمان

وظ��ائ� األم��ان ���ي وظ��ائ� ال���صائ� الجو�ري��ة المرتبط��ة بالهياآ��ل وال��نظم           ٩-٦
ويل�ز� أن تك�ون    .)ج(٦-٦ان المفاعل عل�ى النح�و ال�وارد ف�ي الفق�رة      والمكونات التي تكفل أم

وفي التش�يل الع�ادي، ف�ان المع�دات الالزم�ة       .وظائ� األمان مالئمة لتصميم المفاعل المعين     
وبوجه عا� سيقت�ي األمر استكمال تلك ال�نظم   .ألداء وظائ� األمان ستكون النظم التش�يلية

ظائفه��ا للواقع��ات الت��ش�يلية المنتظ��رة وف��ي الح��وادث      ب��سمات أم��ان �ندس��ية أخ��رى ألداء و   
  .التصميمالمحتاط لها في 

وف��ي ت��صميم نظ��م األم��ان، بم��ا فيه��ا س��مات األم��ان الهندس��ية، الم��ست�دمة لتحقي���       ١٠-٦
 إغ���ال� المفاع���ل، والتبري���د، وخاص���ة قل���ب المفاع���ل، –وظ���ائ� األم���ان األساس���ية ال���ثالث 

معيار العطل المفرد، ويل�ز� ض�مان عولي�ة عالي�ة آم�ا              يلز� تطبي�    –واحتواء المواد المشعة    
  .يلز� ات�اذ ترتيبات لتيسير التفتي� واالختبار والصيانة بصورة منتظمة

  معايير القبو� وقواعد التصميم

اط ـ، يلز� وضع معايير قبول للحاالت التش�يلية والحوادث المحت�         ١٣-٣ للفقرة   وفقا�  ١١-٦
ص، يلز� تحدي�د الح�وادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم، الت�ي                وبوجه خا . مـــي التصمي ـــا ف ــله

 محتاط لها في الت�صميم، ل��ر�         غير روعيت في تصميم مفاعل البحوث، وحوادث م�تارة      
أما بالنسبة لتصميم الهياآل والنظم والمكونات، فيجوز است�دا� مع�ايير   .تحديد معايير القبول

تشمل ��ه القواعد متطلبات مدرجة ف�ي  ويجوز أن  .قبول على شكل قواعد تصميمية �ندسية
ويل�ز�   .مدونات القواعد والمعايير الموضوعة على مستوي الدول�ة أو عل�ى الم�ستوى ال�دولي    

  .أن تستعر� الهيئة الرقابية معايير القبول
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  المتطلبات العامة للتصميم

  ١٨�صني� الهياآل والن�م والمكو�ات 

لحاس��وبية ألجه��زة ال��تحكم، المهم��ة لألم��ان، الهياآ��ل وال��نظم والمكون��ات والب��رام� ا  ١٢-٦
ويل�ز� أن ي�ّبن أس�ا�     .يلز� تحديد�ا أوال ثم تصنيفها وفقا لوظيفته�ا وأ�ميته�ا بالن�سبة لألم�ان       

تصني� أمان الهياآل والنظم والمكونات، بما في ذل�ك الب�رام� الحاس�وبية، آم�ا يل�ز� تطبي��                   
  .المتطلبات التصميمية وفقا لتصنيفها من حي� األمان

واألسلوب لتصني� الهياآل وال�نظم والمكون�ات، بم�ا فيه�ا الب�رام� الحاس�وبية، م�ن                   ١٣-٦
زاوي��ة أ�ميته��ا بالن��سبة لألم��ان، يل��ز� أن يق��و� عل��ى أس��ا� أس��اليب قطعي��ة، ت��ستكمل عن��د         
ال���رورة ب�س��اليب احتمالي��ة وأحك��ا� �ندس��ية، تراع��ى فيه��ا وظيفته��ا ف��ي األم��ان وعواق��ب       

ويل��ز� ت��وفير توص��يالت ت��صميمية مالئم��ة ب��ين الهياآ��ل وال��نظم    .اإلخف��ا� ف��ي أداء وظائفه��ا
والمكونات من الفئات المصنفة الم�تلفة ل�مان أن إخفا� أي مف�ردة م�ن فئ�ة أم�ان أدن�ى ل�ن                    

  .يسبب إخفا� مفردة من فئة أمان أعلى

  مدو�ات القواعد والمعايير

ل وال�نظم والمكون�ات،   يلز� تحديد مدونات القواع�د والمع�ايير المنطبق�ة عل�ى الهياآ�              ١٤-٦
وبوج��ه خ��اص، إذا  ).١٣-٦ و ١٢-٦أنظ��ر الفق��رتين ( لت��صنيفها آم��ا يل��ز� اس��ت�دامها وفق��ا� 

م�ثال، لألنابي�ب وال�نظم      (است�دمت مدونات قواعد ومعايير م�تلفة ألنواع المفردات الم�تلفة         
  .، يلز� إي�اح االتسا� فيما بينها)الكهربائية

المكون��ات الت��ي ال توج��د ب��صدد�ا م��دونات قواع��د أو   لهياآ��ل وال��نظم ووف��ي حال��ة ا  ١٥-٦
معايير مالئمة موضوعة أص�ال، فيج�وز اتب�اع نه�� م�شت� م�ن م�دونات القواع�د أو المع�ايير                    
القائمة لمعدات مماثلة، أو في حالة غياب مثل ��ه المدونات والمع�ايير، يج�وز تطبي�� نت�ائ�                  

  . ويلز� تبرير ��ا النه� القائم على النتائ�التجربة أو االختبارات أو التحاليل أو توليفة منها،

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

وال��ر� م�ن ذل�ك     .يعبر ��ا التصني� عن أ�مية الهياآل والنظم والمكونات بالن�سبة لألم�ان الن�ووي     ١٨  
أو  ت�صنيفات ممكن�ة أخ�رى   و�ن�اك   .�و إرساء نه� تدرجي لتطبي� متطلبات التصميم ومتطلبات توآي�د الج�ودة  

 ).مثال تصنيفها إلى فئات بالنسبة للزالزل(فئات أخرى للهياآل والنظم والمكونات وفقا لجوانب أخرى 

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٤٠ 

  احتيا�ات أساس التصميم

يلز� أن تؤخ� في االعتب�ار ف�ي عملي�ة الت�صميم جمي�ع التح�ديات الت�ي ق�د يتوق�ع أن                       ١٦-٦
وتشمل ���ه التح�ديات جمي�ع الظ�رو� واألح�داث            .اء عمره التش�يلي  ــل أثن ــا المفاع ـيواجهه

ل في عمر المفاعل التش�يلي وبالحاالت الت�ش�يلية وظ�رو�          التي يمكن توقعها وتتعل� بمراح    
الحوادث وخصائ� الموقع ومتطلبات التصميم وح�دود الب�ارامترات وطرائ�� الت�ش�يل وم�ا               

والمطال�ب الت�ي تفرض�ها عل�ى ت�صميم المفاع�ل ���ه التح�ديات والظ�رو� يل�ز� أن            .إلى ذلك 
ح��دد ف��ي احتياط��ات أس��ا�   ويل��ز� أن ت .تح��دد األس��ا� الت��صميمي لمرف��� مفاع��ل البح��وث    

ليه��ا مرف��� مفاع��ل البح��وث لمواجه��ة ����ه التح��ديات دون   إالت��صميم الق��درات الت��ي س��يحتاج  
  .تجاوز الحدود الم�ذون بها

  األحداث البادئة االفتراضية والحوادث المحتا� لها في التصميم

ويل��ز� إدراك ����ه   .ق��د تظه��ر تح��ديات عل��ى جمي��ع م��ستويات ال��دفاع ف��ي العم���          ١٧-٦
مكاني��ة ف��ي الت��صميم، آم��ا يل��ز� ت��وفير ت��دابير ت��صميمية ل���مان تحقي��� وظ��ائ� األم��ان      اإل

وس��تنبع ����ه التح��ديات لل��دفاع ف��ي العم��� م��ن األح��داث البادئ��ة  .وإمك�ان تلبي��ة أ���دا� األم��ان 
أنظ�ر  (ويلز� اختيار األحداث البادئ�ة االفتراض�ية ب�شكل مالئ�م ل��ر� التحلي�ل                 .االفتراضية

ثب��ات أن مجموع��ة األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية الم�ت��ارة ت��شمل جمي��ع       ويل��ز� إ .).الت���ييل
ويل��ز�، بوج��ه خ��اص، تحدي��د  .الح��وادث المعقول��ة الت��ي ق��د ت��ؤثر عل��ى أم��ان مفاع��ل البح��وث 

  .الحوادث المحتاط لها في التصميم

  الخصائص المتعلقة بالموق�

مفاع�ل البح�وث    ويلز� أن تراعى في التصميم شتى التف�اعالت الممكن�ة ب�ين مرف��                 ١٨-٦
والبيئة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالسكان واألحوال الجوية والهيدرولوجية والجيولوجية        

ويل��ز� أن تؤخ��� ف��ي الح��سبان ال���دمات خ��ارج الموق��ع، الت��ي يعتم��د عليه��ا أم��ان    .والزلزالي��ة
 المرف��� ووقاي��ة الجمه��ور، مث��ل االت��صاالت وإم��دادات الكهرب��اء والم��اء وخ��دمات المط��افئ    

  .والشرطة

  األحداث الدا�لية

يلز� إجراء تحليل لألحداث البادئة االفتراضية لتحديد جميع األحداث الداخلية الت�ي              ١٩-٦
وقد تشمل األحداث أعط�ال مع�دات أو س�وء           .يمكن أن تؤثر على أمان مرف� مفاعل البحوث       

  .أدائها لوظائفها
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٤١ 

لبح��وث احتم��ال ح��دوث  ويل��ز� أن يؤخ��� ف��ي االعتب��ار ف��ي ت��صميم مرف��� مفاع��ل ا     ٢٠-٦
م�اطر داخلية آالحري� أو الفي�ان أو توليد المق�وفات أو انفصال األنابيب أو ت�ثير الف�ي�      

ويل�ز� ات��اذ ت�دابير     .أو إطال� مائع من نظم مصابة بعطل أو من منش�ت أخرى ف�ي الموق�ع             
أن ت�ؤدي  ويمك�ن   .للوقاية من ��ه الت�ثيرات أو لت�فيفها ل�مان عد� إضعا� األمان الن�ووي     

ويل�ز�   .بع� األحداث ال�ارجية إلى بدء حرائ� أو في�انات، أو تؤدي إلى تولي�د مق��وفات              
أن تراع��ى ف��ي الت��صميم أي���ا، حيثم��ا اقت���ى األم��ر، ����ه العالق��ة المتداخل��ة ب��ين األح��داث    

  .ال�ارجية والداخلية

  األحداث الخارجية

ي�ة الطبيعي�ة والناجم�ة ع�ن        يلز� تحديد احتياط�ات أس�ا� الت�صميم لألح�داث ال�ارج            ٢١-٦
ويل��ز� أن ت��شمل األح��داث الت��ي يل��ز� أخ����ا ف��ي االعتب��ار األح��داث الت��ي ت��م      .ن��شاط ب��شري

ويل��ز� إعط��اء اعتب��ار أي���ا لم���اطر اله��زات   ).٥أنظ��ر الق��سم (تحدي��د�ا ف��ي تقي��يم الموق��ع  
 ، بما في ذلك إمكانية تجهيز مرف� مفاعل)١٧-٦و ١٦-٥ و ١٥-٥أنظر الفقرات (األرضية 

البحوث بنظم لكش� الزالزل وتنشي� نظم إغال� المفاعل تلقائيا في حالة توق�ع تج�اوز قيم�ة                 
  .عتبية محددة

  الحرائق واال�فجارات

يل��ز� ت��صميم الهياآ��ل وال��نظم والمكون��ات المهم��ة لألم��ان وتحدي��د مكانه��ا، ر�ن��ا            ٢٢-٦
النفج�ارات إل�ى أدن�ى    باالمتثال لمتطلبات األمان األخرى، وذلك لإلقالل من آث�ار الحرائ�� وا      

ويلز� إجراء تحليل لم�اطر الحرائ� وتحليل لم�اطر االنفجارات بالنسبة لمرف� مفاعل  .حد
البح��وث لتحدي��د ال��درجات ال���رورية لح��واجز الحري��� ووس��ائل الوقاي��ة ال��سلبية والف��صل        

 ويل�ز� أن ي�شمل الت�صميم ترتيب�ات لمن�ع أو تقيي�د تك�ّون        .الم�ادي ض�د الحرائ�� واالنفج�ارات    
ويلز� توفير نظم لكش� الحرائ� ونظم لمكافحة الحرائ�� مجه�زة بالق�درات              .أجواء انفجارية 

  .الالزمة ل�لك

ويل��ز�  .ويل��ز� ت��ش�يل نظ��م مكافح��ة الحرائ��� تلقائي��ا عن��دما تقت���ي ال���رورة ذل��ك  ٢٣-٦
تصميم ��ه النظم وتحديد مكانها ل��مان أال ي�ؤدي انفجار��ا أو ت�ش�يلها ب�دون إذن أو ب�دون                    

 إلى إلحا� ضرر آبير بقدرة الهياآل والنظم والمكونات المهمة لألمان، وأال ي�ؤثر ذل�ك          قصد
في الوقت نفسه على مجموعات االستحاطة لألم�ان م�بطال الت�دابير المت���ة لالمتث�ال لمعي�ار                  

  ).٣٨-٦ – ٣٦-٦أنظر الفقرات (العطل المفرد 

لحري��� ومقاوم��ة للح��رارة،  ويل��ز� اس��ت�دا� م��واد غي��ر قابل��ة لالحت��را� أو آابح��ة ل    ٢٤-٦
حيثما أمكن ذلك عمليا في مرف� مفاعل البحوث بكامله، خاصة ف�ي أم�اآن معين�ة مث�ل مبن�ى           
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ويلز� الحرص على اإلقالل من آميات ال��ازات وال�سوائل ال�سريعة            .المفاعل وغرفة التحكم  
م فيها، وإبق�اء    االلتهاب والمواد القابلة لالحترا�، التي يمكن أن تنت� م�الي� متفجرة أو تسا�           

تل��ك الكمي��ات ف��ي الم��ستوى األدن��ى ال��الز�، ويل��ز� خزنه��ا ف��ي مراف��� مناس��بة لف��صل الم��واد   
  .المتفاعلة وإبقائها مفصولة

ويل��ز� المحافظ��ة عل��ى الق��درة عل��ى إغ��ال� المفاع��ل، وإزاح��ة الح��رارة المتبقي��ة،          ٢٥-٦
رات ع�ن طري�� ال�دم�    ويلز� تطوير ���ه الق�د   .واحتواء المواد المشعة، ورصد حالة المرف�

المالئم لألجزاء ال�اصة باالستحاطة، والنظم المتنوعة، والفصل المادي، والتصميم المناسب  
  :للتش�يل الم�مون في حالة العطل، بحي� يمكن تحقي� األ�دا� التالية

  منع الحرائ� واالنفجارات؛  )أ(
لت�الي م�ن األض�رار    الكش� واإلطفاء السريع للحرائ� عند اندالعها فع�ال، والح�د با        )ب(

  التي تسببها؛
منع انت�شار تل�ك الحرائ�� الت�ي ال تطف��، ومن�ع االنفج�ارات الت�ي ت�سببها، واإلق�الل                        )ج(

  .بالتالي من آثار�ا على أداء وظائ� المرف� األساسية

  الحدود التصميمية للبارامترات

 لكل حالة م�ن  يلز� تعيين الحدود التصميمية لجميع البارامترات ذات الصلة بالنسبة        ٢٦-٦
  .حاالت تش�يل المفاعل وللحوادث المحتاط لها في التصميم

ويل��ز� إج��راء مقارن��ة لتسل��سل األح��داث لتحدي��د ق��يم الب��ارامترات الت��ي تمث��ل أآب��ر       ٢٧-٦
وقيم البارامترات التحديدية المست�لصة، م�ع ��ام� معق�ول، يل�ز� اس�ت�دامها ف�ي                 .التحديات

  .بما فيها األجهزة التجريبيةتصميم النظم والمكونات الم�تلفة، 

  التصميم للحاالت التشغيلية

 يل���ز� ت���صميم المفاع���ل لك���ي يعم���ل ب���شكل م����مون ف���ي ح���دود ق���يم مح���ددة م���سبقا�    ٢٨-٦
للبارامترات الم�تلفة، ويلز� أن ي��ع للمتطلبات والقيود في جمي�ع الح�االت الت�ش�يلية، م�ع         

ف��ي الت��صميم المتطلب��ات المتعلق��ة    راعى ـ�ويل��ز� أن ت��  .تلبي��ة ���د� الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات    
ويل�ز� أن يكف�ل الت�صميم أن         .باست�دا� المفاع�ل المتوق�ع، بم�ا فيه�ا متطلب�ات اس�تقرار الق�وى              

استجابة المفاعل والنظم المرتبطة به لطائفة واسعة من األحداث، بما فيها الواقعات التش�يلية   
ت ال���رورة ذل��ك، دون  المنتظ��رة، ست��سم� بت��ش�يله الم���مون أو ب�ف��� الق��وى، إذا اقت���    

حاج��ة إل��ى ات���اذ ترتيب��ات تتج��اوز الم��ستوى األول، أو الم��ستوى الث��اني ب��الكثير، لل��دفاع ف��ي  
  .العم�
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٤٣ 

 يل��ز� أن تمث��ل األس��ا� للح��دود  ٢٨-٦ والمتطلب��ات والح��دود الم���آورة ف��ي الفق��رة   ٢٩-٦
لية ويلز� أن يكفل التصميم تيسير وض�ع مجموع�ة ح�دود وش�روط ت�ش�ي               .والشروط التش�يلية 

  .يمكن تطبيقها عمليا لتش�يل المفاعل

  احتيا� التصميم ل�روف الحوادث

في الحاالت التي تتطل�ب ات��اذ إج�راء ف�وري يع�ّول علي�ه ف�ي االس�تجابة لألح�داث                       ٣٠-٦
البادئ��ة االفتراض��ية، يل��ز� أن ي��شمل ت��صميم المفاع��ل وس��ائل الس��تهالل ت��ش�يل نظ��م األم��ان    

روري في بع� الحاالت، على إثر الحوادث المحتاط له�ا          وقد يكون من ال�    .الالزمة تلقائيا� 
ف��ي الت��صميم، أن ت���ع الهيئ��ة الم��ش�لة المفاع��ل ف��ي حال��ة م��ستقرة طويل��ة األج��ل، وأن تت���� 

وينب�ي أن يكف�ل الت�صميم ت�ف�ي� المطال�ب عل�ى       .إجراءات للحد من انطال� المواد المشعة     
  .دث محتاط له في التصميم وبعده، خاصة أثناء حاالهيئة المش�لة بقدر ما يمكن عمليا�

ويلز� تصميم المفردات المهمة لألمان بطريقة ت��من ص�مود�ا لت��ثيرات التحمي�ل        ٣١-٦
، الق�يم المتطرف�ة لدرج�ة الح�رارة والرطوب�ة والم�ستويات        � م�ثال (المتطر� والظرو� البيئية    

المستقرة الطويلة  وحالة اإلغال�    .الناجمة عن الحوادث المحتاط لها في التصميم      ) اإلشعاعية
ويل�ز� أن يت��من    .األجل على إثر وقوع حادث يمكن أن ت�تل� ع�ن حال�ة اإلغ�ال� األولي�ة    

  .التصميم ترتيبات، منها معامل قوى سلبي، لوضع المفاعل في حالة مستقرة طويلة األجل

  سمات األمان الهندسية

 للح��د م��ن عواق��ب  تتمث��ل س��مات األم��ان الهندس��ية ف��ي نظ��م أم��ان ي��تم توفير���ا أساس��ا       ٣٢-٦
وم�ن   .الواقعات التش�يلية المنتظرة والحوادث المحتاط له�ا ف�ي الت�صميم أو ت�في�� تل�ك العواق�ب        

األمثلة على سمات األمان الهندسية وجود نظا� ط�وارئ لتبري�د قل�ب المفاع�ل ووس�ائل لالحت�واء                   
 ب�ش�ن ���ه    متطلب�ات مح�ددة  ١٣٠-٦ -١١٥-٦ وترد في الفقرات ).السيما نظا� تهوية للطوارئ(

وثم�ة س�مات أم�ان �ندس�ية أخ�رى ت�شمل نظام�ا ثاني�ا لإلغ�ال� و��يكال                     .النظم وسماتها التكميلي�ة   
  .لالحتواء ونظما أخرى، يلز� تصميمها وفقا له�ه المتطلبات

ويل�ز� تحدي�د     .ويلز� تحديد ضرورة س�مات األم�ان الهندس�ية م�ن خ�الل تحلي�ل األم�ان                  ٣٣-٦
 أن تك��ون ق��ادرة عل��ى الت��صدي له��ا، آم��ا يل��ز� ت��وفير تحالي��ل    الح��وادث الت��ي ينب���ي له���ه ال��نظم  

ويل��ز� ت��وفير ال��نظم األساس��ية والفرعي��ة، ال���رورية      .إلي���اح أن ال��نظم ت��ستوفي المتطلب��ات  
م��ثال إم�دادات الق�وة الكهربائي��ة الطارئ�ة م�ن أج��ل     (لت�ش�يل س�مات األم�ان الهندس��ية ب�شكل مالئ�م      

  ).نظا� تبريد القلب الطارئ
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حديد احتياطات أسا� التصميم والطرائ� الم�تلف�ة لت�ش�يل س�مة أم�ان �ندس�ية               ويلز� ت   ٣٤-٦
، بما في ذلك م�دى أتمت�ة س�مة األم�ان الهندس�ية والظ�رو� الت�ي ت�ستدعي ت�ط�ي                      تفصيليا� تحديدا�

  :ويلز� مراعاة األمور التالية في تصميم سمات األمان الهندسية .األتمتة وتش�يلها يدويا�

واستقالل النظم، واالستحاطة، وخصائ� األم�ان ف�ي حال�ة العط�ل،            عولية المكونات،     )أ(
  .وتنّوع نظم االستحاطة وفصلها المادي

م�ثال بالن�سبة    (است�دا� المواد للصمود للحوادث االفتراضية المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم                )ب(
  ).للمستويات اإلشعاعية أو التحلل الكيماوي اإلشعاعي

بم���ا ف���ي ذل���ك  (واالختب���ارات الدوري���ة، وال���صيانة  الترتيب���ات ال�اص���ة ب���التفتي�،    )ج(
) إجراؤ���ا تح��ت ظ��رو� محاآ��اة الح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم حيثم��ا أمك��ن

للتحق�� م��ن أن س�مات األم��ان الهندس�ية م��ا زال��ت ت�ؤدي وظيفته��ا أو أنه�ا ف��ي حال��ة      
  .ت��ب ألداء وظيفتها، وأنها سيعّول عليها وستكون فعالة عند الطلب

  ل عولية األمانالتصميم م� أج

يلز� أن تعّين، بالنسبة لتش�يل مفاعل البح�وث ول��مان العولي�ة المطلوب�ة ف�ي أداء                   ٣٥-٦
 .وظائ� األمان، الح�دود الق�صوى الم��ذون به�ا لع�د� ت�ش�يل نظ�م أو مكون�ات معين�ة لألم�ان                       

 ويل��ز� اس��ت�دا� الت��دابير التالي��ة، مجتمع��ة إذا اس��تدعت ال���رورة، لتحقي��� العولي��ة المطلوب��ة  
 أل�مي���ة وظ���ائ� األم���ان الت���ي يل���ز� أن تؤديه���ا الهياآ���ل وال���نظم    والمحافظ���ة عليه���ا، وفق���ا� 

  .ويلز� إعطاء اعتبار لنظم البرام� الحاسوبية ولألجهزة الحاسوبية آ�لك .والمكونات

  االستحا�ة ومعيار العطل المفرد

مهم��ة يل��ز� تطبي��� مب��دأ االس��تحاطة آمب��دأ ت��صميمي مه��م لتح��سين عولي��ة ال��نظم ال      ٣٦-٦
 إلى التحليل، ع�د� ح�دوث أي عط�ل مف�رد يمك�ن أن      ويلز� أن يكفل التصميم، استنادا� .لألمان

  .يؤدي إلى فقدان نظا� ما قدرته على أداء وظيفة األمان التي صمم ألدائها

 تعتب���ر  ال يمك���ن اختبار����ا ف���رادى يل���ز� أالومجموع���ات المع���دات المتع���ددة الت���ي  ٣٧-٦
  .استحاطية

بر درجة االستحاطة المعتمدة عن احتمال حدوث أعطال غي�ر مكت�شفة            ويلز� أن تع    ٣٨-٦
ويلز� اعتبار األعط�ال المحتمل�ة غي�ر قابل�ة للك�ش�             .يمكن أن تؤدي إلى تد�ور درجة العولية      

وبالن�سبة لألعط�ال غي�ر       .إذا لم يكن �ناك اختبار، أو أسلوب تفتي�، يمكن آ�شفها ع�ن طريق�ه              
ط�ل يح�دث ف�ي أي وق�ت أو يل�ز� اس�ت�دا� أس�اليب أخ�رى،         المكتشفة، إما يل�ز� اعتب�ار أن الع    
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مث��ل مراقب��ة المف��ردات المرجعي��ة، وأس��اليب الح��ساب الموثوق��ة، واس��ت�دا� ���وام� أم��ان          
  .١٩محافظة

  التنوع

يطب��� التن��ّوع عل��ى نظ��م أو مكون��ات االس��تحاطة الت��ي ت��ؤدي وظيف��ة األم��ان نف��سها    ٣٩-٦
  :ثلبإضفاء خواص م�تلفة على النظم أو المكونات م

  مبادئ تش�يل م�تلفة؛  )أ(
  ظرو� تش�يل م�تلفة؛  )ب(
  .إنتاج منتجين م�تلفين  )ج(

ويمكن تطبي� مبدأ التنّوع لتحسين العولية وت�في� احتمال األعطال ذات األسباب         ٤٠-٦
ويلز� اعتماد مبدأ التنّوع حيثما آان عمليا، بعد دراسة مزاياه المحتملة م�ن زاوي�ة    .المشترآة

  .ي تش�يل المعدات المتنوعة وصيانتها واختبار�ادات فـّالتعق

  االستقال�

 الع�زل ال�وظيفي والف�صل الم�ادي بالم��سافات أو     م�ثال� (يل�ز� تطبي�� مب�دأ االس�تقالل       ٤١-٦
، ح��سب االقت���اء، لتح��سين عولي��ة ال��نظم،  )الح��واجز أو بت��صميم خ��اص لمكون��ات المفاع��ل 

  .خاصة فيما يتعل� باألعطال ذات األسباب المشترآة

  لتصميم المأمون لحاالت األعطا�ا

يلز� النظر في مبدأ التصميم الم�مون لحاالت األعطال واعتماده ف�ي ت�صميم ال�نظم          ٤٢-٦
يلز� تصميم النظم في مراف� مفاعالت البح�وث        : والمكونات المهمة لألمان، حسب االقت�اء    

مون�ة دون  بحي� تجتاز مرحلة العطل، إذا ح�دث عط�ل ف�ي أي نظ�ا� أو مك�ون، إل�ى حال�ة م�              
  .حاجة إلى استهالل أي إجراء

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ويعّب�ر عن�ه أحيان�ا بن�سبة القيم�ة األول�ى إل�ى         .�ام� األمان �و الفر� بين حد األمان والح�د الت�ش�يلي    ١٩  

 .القيمة الثانية
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  سهولة اال�تبار والصيا�ة

يلز� تصميم وترتيب مفردات المفاعل المهمة لألم�ان بحي�� يمك�ن أن يج�ري عل�ى           ٤٣-٦
نحو وا� تفتيشها واختبار�ا وص�يانتها، ح�سب االقت��اء، قب�ل إدخاله�ا ف�ي ال�دم�ة ث�م عل�ى                

ويل�ز� أن يكف�ل ت�ط�ي� المفاع�ل تي�سير ���ه              .ان أل�ميتها لألم�   فترات منتظمة بعد ذلك، وفقا�    
وإذا لم يكن من  .األنشطة وإمكانية أدائها من دون تعري� المش�لين لإلشعاعات بدون مبرر       

الممكن عمليا تيسير الوصول إلى مكون ما إلى درجة آافية الختب�اره، يل�ز� أن يؤخ�� عطل�ه                   
  .غير المكتش� في االعتبار في تحليل األمان

   أجل اإلد�ا� في الخدمةالتصميم م�

يلز� أن يشمل التصميم السمات الت�صميمية الالزم�ة لتي�سير عملي�ة إدخ�ال المفاع�ل                   ٤٤-٦
ويج��وز أن تت���من ����ه ال��سمات الت��صميمية ترتيب��ات لت��ش�يل المفاع��ل بقل��وب    .ف��ي ال�دم��ة

  .انتقالية بهياآل �ندسية م�تلفة، قد تحتاج إلى تبريد بدورة اضطرارية

  يش واال�تبارات والصيا�ة الدورية�ر�يبات التفت

يل���ز� أن يكف���ل ت���صميم المفاع���ل إمكاني���ة القي���ا� باالختب���ارات وعملي���ات التفت���ي�       ٤٥-٦
الوظيفي��ة المالئم��ة للمف��ردات المهم��ة لألم��ان ل���مان أداء ال��نظم لوظائفه��ا المتعلق��ة باألم��ان     

ية وال�نظم الت�ي ال   و��ا أم�ر مه�م ب�صورة خاص�ة بالن�سبة للمكون�ات ال�سلب        .بالعولية المطلوبة 
وس���هولة أداء  .يج���ري ع���ادة التحق���� بالعملي���ات الروتيني���ة م���ن ق���درتها عل���ى أداء وظيفته���ا  

االختبارات وعملي�ات التفت�ي�، ودرج�ة تعبي�ر االختب�ارات وعملي�ات التفت�ي� ع�ن الظ�رو�                   
 الحقيقية، والحاجة إلى المحافظة على أداء وظيفة األمان أثناء االختبارات، �ي عوامل مهمة       

وينب����ي ترآي���ب دوائ���ر آهربائي���ة لالختب���ار ال����اتي ف���ي ال���نظم الكهربائي���ة   .يل���ز� مراعاته���ا
  .واإللكترونية، حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا

يل��ز� أن تت���� ترتيب��ات ف��ي الت��صميم فيم��ا يتعل��� بتي��سير الوص��ول إل��ى المف��ردات       ٤٦-٦
زال�ة التل�وث، وذل�ك      إت�شعيع و  والتدريع والمناولة ع�ن بع�د والم�ستويات اإلش�عاعية لم�ا بع�د ال              

إلبقاء الجرعات اإلشعاعية وتمّثل المواد المشعة في أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول    
ويلز� انتقاء الم�واد لتقلي�ل م�ستويات التن�شي� ف�ي المف�ردات المعرض�ة لف�ي�                   .أثناء الصيانة 

  .نيوتروني شديد

ر عمليات التفتي� الروتيني�ة أثن�اء   ويلز� أن تت�� في تصميم المفاعل ترتيبات لتيسي      ٤٧-٦
ال�دمة باالستعانة بتقنيات مالئمة لالختبار غير المتل� من أجل تحديد حال�ة الهياآ�ل وال�نظم                

  .حات واإلنهاك أو غير ذلك من آثار التقاد�ـّوالمكونات المعرضة للت�آل والت
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٤٧ 

  ٢٠التصميم م� أجل �خطيط الطوارئ

مية مح��ددة لتي��سير الت�ط��ي� للط��وارئ ح��سب يل��ز� النظ��ر ف��ي إدراج س��مات ت��صمي  ٤٨-٦
ويمك�ن تحدي�د الحاج�ة إل�ى ���ه ال�سمات الت�صميمية ع�ن          .احتمال ال�طر الناجم عن المفاع�ل 

ويل��ز� وض��ع ت��دابير مقبول��ة عل��ى   . المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم غي��رطري��� تحالي��ل الح��وادث
عل�ى أس�ا� أف��ل      أسا� افتراضات وأساليب ومعايير تحليلية واقعية حيثم�ا يمك�ن ذل�ك، أو              

و�ي ال تحتاج إلى أن تشمل بال��رورة اس�ت�دا� ممارس�ات �ندس�ية               .االفتراضات التقديرية 
مة بوض�وح  ـّويلز� تزويد مرف� مفاعل البح�وث بع�دد آ�ا� م�ن ط�ر� النج�اة المعل�         .محافظة

وبصورة دائمة، مع إضاءة وتهوية يعّول عليهما في حال�ة الط�وارئ، باإلض�افة إل�ى خ�دمات              
ويل��ز� أن ت��ستوفي ط��ر�   . األخ��رى ال���رورية الس��ت�دا� ����ه الت��سهيالت الم���مون  المب��اني

النج���اة المتطلب���ات الدولي���ة ذات ال���صلة بالن���سبة لتحدي���د من���اط� اإلش���عاعات والوقاي���ة م���ن     
  .الحرائ�، والمتطلبات الوطنية ذات الصلة بالنسبة لألمان الصناعي والحماية المادية للمرف�

�ار ووسائل اتصال مناسبة لكي يتسنى تح�ير جميع األش��اص       ويلز� توفير نظم إن     ٤٩-٦
 .المتواجدين ف�ي مرف�� مفاع�ل البح�وث وف�ي الموق�ع وإرش�اد�م حت�ى ف�ي ظ�رو� الح�وادث                      

ويل��ز� ض��مان ت��وافر وس��ائل االت��صال ال���رورية لألم��ان داخ��ل مرف��� مفاع��ل البح��وث ف��ي   
آ���لك ف��ي غرف��ة ال��تحكم تاح��ة وس��ائل االت��صال ف��ي غرف��ة ال��تحكم، وإويل��ز�  .جمي��ع األوق��ات

ويلز� مراعاة ��ا المتطلب ف�ي الت�صميم وف�ي تن�ّوع وس�ائل االت�صال        .٢١التكميلية إذا وجدت 
  .الم�تارة لالست�دا�

  التصميم م� أجل اإل�راج م� الخدمة

يلز� إعطاء اعتبار، في تصميم المفاع�ل وأجهزت�ه التجريبي�ة، لتي�سير إخراج�ه م�ن                   ٥٠-٦
وف�ي ���ا ال�صدد، يل�ز� توجي�ه اال�تم�ا� إلبق�اء تع�ّر� الع�املين           .ال�دمة ف�ي نهاي�ة المط�ا�   

والجمه��ور لإلش��عاعات أثن��اء اإلخ��راج م��ن ال�دم��ة من�ف���ا بق��در م��ا يمك��ن تحقيق��ه ب��شكل       
ويل�ز�، ل�دى     .معقول، وضمان حماية البيئة بصورة وافية من التلوث اإلشعاعي ب�دون مب�رر            

  : التاليةالنقاطتحقي� ذلك في التصميم، النظر في 

  زالة التلوث؛إانتقاء المواد لتقليل التنشي� وات�اذ ترتيبات تكفل سهولة   )أ(  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .٧٨-٧ – ٧٢-٧دارة السياقات في تحليل األمان أنظر الفقرات إ عن من المناقشات للمزيد  ٢٠  
 .١٤٤-٦ غرفة التحكم التكميلية أنظر الفقرة عنمزيد من المناقشات لل  ٢١  
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٤٨ 

إيج��اد ص��ي�ة مثالي��ة لت�ط��ي� المرف��� وط��ر� الوص��ول إل��ى المكون��ات         )ب(  
الكبيرة وتيسير إزاحتها ونزع ومناولة المكون�ات الت�ي تعرض�ت للتن�شي�           

  ؛)عن بعد حيثما اقت�ى األمر(
  .المشعةمعالجة وخزن النفايات   )ج(  

ويل����ز�، إض����افة إل����ى ذل����ك، االحتف����ا� بتفاص����يل آامل����ة للمتطلب����ات الت����صميمية     ٥١-٦
لل��صائ�  ‘ األساس�ية ‘والمعلومات المتعلقة بالموقع وت�صميمه النه�ائي وبنائ�ه، مث�ل ال�لفي�ة              

اإلشعاعية، ورسم المبنى المتعل�� بت�ط�ي� المرف��، واألنابي�ب وفتح�ات الكواب�ل، باعتبار��ا                 
 مزيد م�ن اإلرش�ادات الت�ي        [16]ويقد� في المرجع     .ة لإلخراج من ال�دمة   معلومات ضروري 

  .تدعم ��ه المتطلبات

  التصميم للوقاية م� اإلشعاعات

ن تت���� ترتيب��ات وافي��ة ف��ي الت��صميم، لجمي��ع الح��االت الت��ش�يلية والح��وادث   أيل��ز�   ٥٢-٦
عات ووفق�ا له��د�  المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم، اس�تنادا إل�ى برن�ام� مت�س� للوقاي�ة م�ن اإلش�عا           

، ل�نظم  )٢-٢، الم�آور ف�ي الفق�رة   [1] من المرجع ٢٠٥أنظر الفقرة (الوقاية من اإلشعاعات    
، وألجه��زة الرص��د ) خزان��ات التع��ّو� �م��ثال(الت��دريع، والتهوي��ة، والترش��ي�، للم��واد الم��شعة  

  .ال�اصة باإلشعاعات والمواد المشعة العالقة في الجو داخل منطقة التحكم وخارجها

ويلز� تحديد قيم الجرعات المست�دمة لألغرا� التصميمية مع ت�رك ��ام� آ�ا�             ٥٣-٦
ويل��ز� ت��صميم نظ��م الت��دريع والتهوي��ة والترش��ي�   .ل���مان ع��د� تج��اوز الح��دود الم���ذون به��ا 

والت�آل للمفاعل والمراف� المرتبطة به بحي� يحتاط التصميم لحاالت الريبة ف�ي الممارس�ات            
  .الت التش�يلية والحوادث المحتاط لها في التصميمالتش�يلية وفي جميع الحا

مثل حامالت القلب والمصافي واألنابيب  (ويلز� أن يتم بعناية انتقاء المواد الهيكلية          ٥٤-٦
، السيما المواد المست�دمة بالقرب من القلب، للحد من الجرعات التي يتعر� له�ا              )الموجهة

وال�صيانة واإلخ�راج م�ن ال�دم�ة، وآ��لك ألداء           العاملون أثن�اء الت�ش�يل والتفت�ي� واالختب�ار          
الناتجة ع�ن  ) 60Co و24Na و41Ar و3H و16Nمثال، (وآثار النويدات المشعة  .وظائفها األخرى

التنشي� النيوتروني في نظم عمليات المفاعل يلز� أن تؤخ�� ف�ي االعتب�ار عل�ى النح�و ال�الز�              
  .في الموقع وخارجهفي توفير الوقاية من اإلشعاعات لألش�اص المتواجدين 

 ل�صائ��صها ويل��ز� أن يت���من الت��صميم أي ترتيب��ات الزم��ة لف��صل الم��واد وفق��ا�        ٥٥-٦
اإلش���عاعية والفيزيائي���ة والكيميائي���ة لتي���سير مناولته���ا ووقاي���ة الع���املين والجمه���ور بمراقب���ة    

ف��ي المن��اط� ال�اض��عة  (ويل��ز� أن ي��تم ����ا بتحدي��د من��اط� داخ��ل المرف���      .الوص��ول إليه��ا 
يج��ري ت��صنيفها ح��سب احتم��ال ت��شكيلها     ) أنظ��ر م��سد الم��صطلحات  ) ( وال��تحكملإلش��را�
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٤٩ 

ويل�ز� ت�صميم األس�ط� ب�شكل مالئ�م       .ويلز� رسم حدود المناط� وتعيينه�ا بوض�وح   .لم�اطر
  .إلزالة التلوث، حيثما تقت�ي ال�رورة ذلك

 ويل��ز� أن ي��شمل الت��صميم الت��دريع المطل��وب، ال بالن��سبة للمفاع��ل وح��ده ب��ل أي���ا�     ٥٦-٦
 أنابي��ب ح��ز� األش��عة أو    �م��ثال(بالن��سبة لألجه��زة التجريبي��ة والمراف��� المرتبط��ة بالمفاع��ل     

موجه���ات الج���سيمات أو مراف���� الت���صوير باألش���عة النيوتروني���ة أو مراف���� الع���الج باألس���ر 
، ويل��ز� ات���اذ ترتيب��ات لترآي��ب الت��دريع ال��الز� الم��رتب� باس��ت�دا�     )الني��وتروني الب��وروني 

ويل�ز� أن تؤخ�� ف�ي االعتب�ار عل�ى النح��و       . اإلش�عاعية األخ�رى م�ستقبال   المفاع�ل والم�صادر  
الالز� تحاليل الم�اطر وترتيبات التدريع فيما يتعل� باست�دا� أنابيب حز� األشعة واألجه�زة            

  .التجريبية األخرى

ويلز� توفير نظم تهوية مزودة بالترشي� المالئم الست�دامها في الح�االت الت�ش�يلية               ٥٧-٦
فنظم التهوية المرشحة ض�رورية للعدي�د م�ن المف�اعالت      .ث المحتاط لها في التصميموالحواد

  ).١٣٠-٦ – ١٢٠-٦أنظر الفقرات (ألداء وظيفة احتواء المواد المشعة 

ويلز� تحقي� المستوى األمثل للوقاي�ة واألم�ان بات��اذ ترتيب�ات مناس�بة ف�ي ت�صميم                    ٥٨-٦
افق�ه، للح�د م�ن التع�ر� والتل�وث م�ن جمي�ع              المفاعل وت�طيطه وفي أجهزته التجريبي�ة ومر      

ويلز� أن تت�من ��ه الترتيبات التصميم المناسب للهياآل والنظم والمكونات للحد  .المصادر
من التعر� أثناء التفت�ي� واالختب�ار وال�صيانة، ولت�وفير الت�دريع م�ن اإلش�عاعات المباش�رة                

  .ل وأجهزته التجريبية ومرافقهوالمشتتة، ولتوفير وسائل رصد ومراقبة الوصول إلى المفاع

ويل��ز� ات���اذ ترتيب��ات ف��ي الت��صميم لمناول��ة النفاي��ات الم��شعة الناتج��ة ع��ن مفاع��ل        ٥٩-٦
ويلز� ات�اذ ترتيبات لمراف� مالئمة إلزالة التلوث بالنسبة للع�املين والمع�دات عل�ى     .البحوث

  .السواء، ولمناولة النفايات المشعة الناتجة عن أنشطة إزالة التلوث

  التصميم الذي يكفل الحماية المادية

يلز� ات�اذ ترتيبات في التصميم لمنع الدخول بدون إذن إلى الموقع أو إل�ى المب�اني                  ٦٠-٦
في الموقع، علما ب�ن ال�ر� الرئي�سي م�ن ذل�ك ��و من�ع س�رقة الم�واد النووي�ة أو نقله�ا م�ن            

  .الموقع بدون إذن أو الت�ريب

  صة بقدرات المشّغلي�العوامل البشرية واالعتبارات الخا

تمثل العوام�ل الب�شرية جانب�ا مهم�ا ف�ي أم�ان مف�اعالت البح�وث ألن حال�ة المفاع�ل                        ٦١-٦
ويل��ز�  .تت�ي��ر آثي��را وي��سهل للم��شّ�ل الوص��ول إل��ى قل��ب المفاع��ل وإل��ى التج��ارب الجاري��ة    
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٥٠ 

 مراعاة العوامل البشرية والتواصل بين اإلنسان وا�لة مراعاة منهجية في مرحلة مبكرة م�ن             
  .التصميم وطوال عملية التصميم بكاملها

 للمرون��ة المطلوب��ة ف��ي ت��ش�يل مفاع��ل البح��وث، ق��د يك��ون م��ن ال���روري    ونظ��را�  ٦٢-٦
ويل�ز� أن ي�ولى      .االعتماد على ضواب� وإجراءات إدارية من أجل األم�ان ف�ي أن�شطة معين�ة              

 االعتم�اد  في التصميم اعتبار خاص ل�مان ج�دوى ال��واب� واإلج�راءات اإلداري�ة إذا آ�ان        
ويج��وز أن ت��شمل اإلج��راءات اإلداري��ة قواع��د ت��ش�يلية عل��ى ش��كل ح��دود      .عليه��ا ض��روريا�

  .وشروط تش�يلية مشتقة من تصميم المفاعل وتحليل األمان

لين ـّويلز� إيالء اعتبار خاص للعوامل البشرية وتطبي� مبدأ مراع�اة ق�درات الم�ش�       ٦٣-٦
ويل��ز� تزوي��د الم��ش�ل بلوح��ات  . ح��و مالئ��مف��ي ت��صميم غرف��ة ال��تحكم ونظ��م المفاع��ل عل��ى ن  

ويل��ز� أتمت��ة  . ع��ر� واض��حة وإش��ارات مرئي��ة فيم��ا يتعل��� بالب��ارامترات المهم��ة لألم��ان      
ويل�ز� أن يكف�ل   . إجراءات األمان لكي ال يقت�ي األمر قيا� المش�ل بات��اذ إج�راءات فوري�ة       

 وق��وع أخط��اء الت��صميم تقلي��ل المطال��ب عل��ى الم��شّ�ل لت�في��� الع��بء علي��ه وتقل��ي� مج��ال  
ويلز� أن تراعى في التصميم الحاجة إل�ى أقف�ال مت�شابكة وض�واب� تسل�سلية لمراقب�ة           . بشرية

على ضوء مثل ��ه العوام�ل      ) مثال عن طري� المفاتي� وآلمات السر     (الوصول إلى المفاعل    
  .البشرية

وفيما يتعل� بعر� المعلوم�ات ب�صورة مرئي�ة وعل�ى األجه�زة واإلن��ارات، يل�ز�                   ٦٤-٦
ن يعزز التصميم نج�اح إج�راءات الم�ش�ل تح�ت ض��وط الوق�ت المت�اح، والظ�رو� البيئي�ة                     أ

  .المادية المتوقعة، وال��وط النفسية المحتملة على المش�ل

التر�يبات المتعلقة باالستخدام والتعديل

ويل��ز� أخ���   .مف��اعالت البح��وث مرن��ة بطبيعته��ا، وق��د تك��ون ف��ي ح��االت متباين��ة         ٦٥-٦
 التصميم فيما يتعل� باست�دا� ���ه المف�اعالت وتع�ديلها ل��مان معرف�ة               احتياطات خاصة في  

وعل�ى وج�ه التحدي�د، يل�ز� إعط�اء اعتب�ار خ�اص للمع�دات                 .شكل المفاعل في جميع األوقات    
  :التجريبية ألنها

  يمكن أن تسبب م�اطر بشكل مباشر إذا أصيبت بعطل؛  )أ(
  لى تش�يل المفاعل الم�مون؛ يمكن أن تسبب م�اطر بشكل غير مباشر بالت�ثير ع  )ب(
يمكن أن تزيد الم�اطر نتيجة لحدث بادئ بعطله�ا الالح�� وآث�ار ���ا عل�ى تسل�سل               )ج(

  .األحداث
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وآل تعديل مقترح لتجربة أو لمفاعل ويمكن أن تكون له أ�مية آبي�رة لألم�ان يل�ز�         ٦٦-٦
 والمرج��ع ٨٨-٧–أنظ��ر الفق��رة (ت��صميمه وفق��ا للمب��ادئ نف��سها المنطبق��ة عل��ى المفاع��ل ذات��ه  

 لمع��ايير مماثل��ة للمع��ايير وبوج��ه خ��اص، يل��ز� ت��صميم جمي��ع األجه��زة التجريبي��ة وفق��ا�  .[15]
المطبق���ة بالن���سبة للمفاع���ل نف���سه، ويل���ز� أن تك���ون مت���سقة ات���ساقا تام���ا م���ن حي���� الم���واد      

ويل�ز� إعط�اء اعتب�ار لم��زون      .المست�دمة، وسالمة الهياآل وتوفير الوقاية من اإلش�عاعات 
  .د المشعة، وتوليد الطاقة وإطالقها، في تصميم جميع األجهزة التجريبيةالموا

وحيثما ت�تر� األجه�زة التجريبي�ة ح�دود المفاع�ل، يل�ز� ت�صميمها للمحافظ�ة عل�ى              ٦٧-٦
ويل��ز� ت��صميم نظ��م الحماي��ة لألجه��زة التجريبي��ة م��ن أج��ل حماي��ة   .احت��واء المفاع��ل وتدريع��ه

  .الجهاز والمفاعل على السواء

   المواد و�قادمهاا�تيار

يلز�، في مرحلة التصميم، اعتم�اد ��ام� أم�ان مالئ�م لالحتي�اط ل��صائ� الم�واد                    ٦٨-٦
وف�ي حال�ة ع�د� وج�ود بيان�ات ع�ن الم�واد، يل�ز� وض�ع           .المنتظرة في نهاية عمر�ا التش�يلي

برن��ام� مناس��ب لتفت��ي� الم��واد واختبار���ا دوري��ا، ويل��ز� اس��ت�دا� النت��ائ� المست�ل��صة ع��ن    
وق�د   .�ا البرن�ام� ف�ي اس�تعرا� الت�صميم عل�ى فت�رات مناس�بة للت�آ�د م�ن أن�ه وا�                طري� � 

يتطل���ب �����ا ات����اذ ترتيب���ات ف���ي الت���صميم لرص���د الم���واد الت���ي يمك���ن أن تت�ي���ر خواص���ها   
الميكانيكي��ة ف��ي ال�دم��ة نتيج��ة لعوام��ل الت�آ��ل ب��سبب ال��شد أو ح��دوث ت�ّي��رات ناتج��ة ع��ن          

ح�ّسنة بانتق�اء م�واد ش�ديدة الق�وة أو متمي�زة بنقط�ة               ويمكن تحقي� عوام�ل أم�ان م       .اإلشعاعات
  .انصهار عالية

ول�مان قدرة جميع المفردات المهم�ة لألم�ان عل�ى أداء وظائفه�ا المتعلق�ة باألم�ان                   ٦٩-٦
 .يل��ز� ت��وفير ���وام� ف��ي الت��صميم لمراع��اة آث��ار تقادمه��ا وت��د�ور�ا المحتم��ل نتيج��ة للتق��اد�  

اد� لجمي��ع الح��االت الت��ش�يلية، بم��ا ف��ي ذل��ك فت��رات    ويل��ز� أن تؤخ��� ف��ي االعتب��ار آث��ار التق��  
  .الصيانة واإلغال�

 للعملي��ات ال��رورية مث��ل الرص��د واالختب��ار وأخ���  ويل�ز� أن تت���� ترتيب��ات أي���ا�   ٧٠-٦
  .العينات والتفتي� من أجل آش� آثار التقاد� وتقييمها ومنعها وت�فيفها

  التر�يبات الخاصة باإلغال� الممتد

دة مف��اعالت بح��وث لفت��رات ممت��دة ل��شتى األغ��را� مث��ل إج��راء        ي��تم إغ��ال� ع��    ٧١-٦
ويل��ز� أن تت���� ف��ي الت��صميم ترتيب��ات لتلبي��ة   .التع��ديالت أو االس��تعداد لإلخ��راج م��ن ال�دم��ة 

االحتياجات الناشئة في فترات اإلغال� الطويل�ة، مث�ل االحتياج�ات المت�صلة بالمحافظ�ة عل�ى         
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مه��دئ، وبتفت��ي� الهياآ��ل وال��نظم والمكون��ات ذات حال��ة الوق��ود الن��ووي أو م��ادة التبري��د أو ال
ويل��ز� إعط��اء اعتب��ار خ��اص  .ال��صلة واختبار���ا دوري��ا وص��يانتها، وبت��وفير الحماي��ة المادي��ة

  .للسمو� النيوترونية الطويلة العمر، التي قد تؤثر على استئنا� تش�يل المفاعل

  �حليل األمان

ويل�ز� أن يت��من    .اع�ل البح�وث  يلز� إجراء تحلي�ل لألم�ان فيم�ا ي��� ت�صميم مف       ٧٢-٦
مث�ل س�وء   (تحليل األمان تحاليل الس�تجابة المفاع�ل لطائف�ة م�ن األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية                  

الت��ي يمك��ن أن ) أداء الوظيف��ة أو أعط��ال المع��دات أو أخط��اء الم��ش�ل أو األح��داث ال�ارجي��ة 
 ).[7]لمرج�ع    ا أنظ�ر أي��ا�   (تؤدي إما إلى واقعات ت�ش�يلية منتظ�رة أو إل�ى ظ�رو� ح�وادث                

ويلز� أن تست�د� ��ه التحاليل باعتبار�ا األسا� لتصميم المف�ردات المهم�ة لألم�ان واختي�ار                
، ح�سب االقت��اء، ف�ي ص�وغ     ويل�ز� أن ت�ست�د� التحالي�ل أي��ا�       .الحدود والشروط التش�يلية  

اإلج��راءات الت��ش�يلية والب��رام� لالختب��ارات وعملي��ات التفت��ي� الدوري��ة وممارس��ات حف���       
  .الت والجداول الزمنية للصيانة واقتراحات التعديالت والت�طي� للطوارئالسج

  :ويلز� أن يشمل نطا� تحليل األمان ما يلي  ٧٣-٦

  تحديد خصائ� األحداث البادئة االفتراضية المالئمة؛  )أ(
  تحليل تسلسل األحداث وتقييم عواقب األحداث البادئة االفتراضية؛  )ب(
  ع معايير القبول اإلشعاعية والحدود التصميمية؛مقارنة نتائ� التحليل م  )ج(
إي�اح أن تدّبر الواقعات التش�يلية المنتظ�رة والح�وادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم                   )د(

جراءات الم��ش�ل إأم��ر ممك��ن ع��ن طري��� اس��تجابة نظ��م األم��ان التلقائي��ة المقترن��ة ب��
  المحددة؛

  تعيين الحدود والشروط التش�يلية للتش�يل العادي؛  )�ـ(
  تحليل نظم األمان وسما األمان الهندسية؛  )و(
  .تحليل وسائل االحتواء  )ز(

يلز� أن تؤخ� في االعتبار في عملي�ة التقي�يم المعلوم�ات النوعي�ة والكمي�ة للجوان�ب                    ٧٤-٦
  :التالية بالنسبة لكل حدث بادئ افتراضي

ب������ارامترات الم�������دخالت، والظ�������رو� االس������تهاللية، والظ�������رو� الحدودي�������ة،     )أ(
  تراضات، والنماذج، والمدونات المست�دمة؛واالف

  تسلسل األحداث وأداء نظم المفاعل؛  )ب(
  الحساسية ألنماط العطل المفرد واألعطال ذات األسباب المشترآة؛  )ج(
  الحساسية للعوامل البشرية؛  )د(
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  تحليل الظوا�ر العابرة؛  )�ـ(
  تحديد حاالت العطل؛  )و(
  شعاعي؛إقوع حاالت تعر� احتمال انطال� نوات� انشطارية وو  )ز(
  فالت؛اشتقا� حدود اإل  )ح(
  .تقييم العواقب اإلشعاعية  )ط(

يلز�، بالنسبة لكل حالة تدر� من حاالت تسلسل الحوادث، أن يح�ّدد إل�ى أي م�دى             ٧٥-٦
سيقت�ي الوضع أن تقو� نظم األم�ان، وأي نظ�م عملي�ات قابل�ة للت�ش�يل، ب��داء وظيفته�ا ف�ي                   

 .ويجري تقييم ��ه األحداث عادة ب�ساليب قطعية     .ها في التصميم  ظرو� الحوادث المحتاط ل   
وت��وفر نت��ائ� ����ه التحالي��ل التكميلي��ة   .ويمك��ن اس��ت�دا� التقني��ات االحتمالي��ة الس��تكمال التقي��يم 

  .مدخالت لتصميم نظم األمان وتعري� وظائفها

يم�ا يتعل��   ويلز� أن يشمل التحليل، حسبما ينطب��، النظ�ر ف�ي األجه�زة التجريبي�ة ف                 ٧٦-٦
  ).[15]أنظر المرجع (بجوانبها ال�اصة باألمان، وآ�لك فيما يتعل� بت�ثيراتها على المفاعل 

  .ويلز� التحق� من إمكانية تطبي� أساليب التحليل  ٧٧-٦

ونت��ائ� تحلي��ل األم��ان للمفاع��ل، بم��ا ف��ي ذل��ك آث��ار اض��طرابات العملي��ة المنتظ��رة         ٧٨-٦
وعواقبه�ا،  ) األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية   (ء الب�شرية  وأعطال المكونات االفتراضية واألخطا   

يل��ز� التعبي��ر عنه��ا ف��ي اس��تعرا� تقي��يم األم��ان لتقي��يم ق��درة المفاع��ل عل��ى ال��تحكم ف��ي ����ه     
  .األوضاع واألعطال أو االحتياط لها

  متطلبات محددة للتصميم

  قلب المفاعل و��ام التحكم في التفاعلية

  قلب المفاعل وتصميم الوقود

ز� أن تؤخ��� ف��ي الح��سبان، ف��ي ت��صميم عناص��ر الوق��ود والمجمع��ات والعاآ��سات يل��  ٧٩-٦
 الهيدرولي���ة والميكانيكي���ة -ومكون���ات القل���ب األخ���رى، االعتب���ارات النيوتروني���ة والحراري���ة 

  .والمادية والكيميائية واالعتبارات ذات الصلة بالتشعيع، المرتبطة بالمفاعل آكل

مث���ل آثاف���ة ( ظ���رو� وح���دود الت���شعيع المن���شودة  ويل���ز� القي���ا� بتحالي���ل إلظه���ار أن   ٨٠-٦
��ي ظ�رو�    ) فتراضي واالن�سياب الني�وتروني    االنشطار وجملة االنشطارات في نهاية العمر اال      

ويل�ز� تقي�يم الح�د     .وحدود مقبولة ولن تؤدي إلى تشّوه أو انتفاخ عناصر الوقود بشكل غير مالئم            
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لتحاليل ببيانات مست�لصة من  التج�ارب وم�ن         ويلز� دعم ��ه ا    .األعلى المنتظر للتشّوه المحتمل   
وينب���ي إعط��اء اعتب��ار ف��ي ت��صميم عناص��ر الوق��ود للمتطلب��ات      .ال�ب��رة المكت��سبة ف��ي الت��شعيع  

  .المتعلقة بإدارة العناصر المشععة الطويلة األجل

ويلز� أن تؤخ� في االعتبار في تصميم قلب المفاعل جميع ترآيبات ش�كل المفاع�ل         ٨١-٦
قعها من القلب في البداية إلى القلب في حالة الت�وازن بالن�سبة لم�تل�� الج�داول     التي يمكن تو  

  .الزمنية المالئمة للتش�يل

عناص��ر الوق��ود والعاآ��سات و�ندس��ة قن��وات التبري��د (ويل��ز� ت��صميم قل��ب المفاع��ل   ٨٢-٦
 ح��دود ض��منللمحافظ��ة عل��ى الب��ارامترات ذات ال��صلة ) وأجه�زة الت��شعيع واألج��زاء الهيكلي��ة 

 .ويلز� ات�اذ ترتيبات في الت�صميم لرص�د س�المة الوق�ود            .ة في جميع الحاالت التش�يلية    معين
راء استق��صاء لتحدي��د عن��صر الوق��ود    ــ��ـجإز� ــ��ـود، يلــ��ـوف��ي حال��ة آ��ش� عط��ل ف��ي الوق   

 ٩٦-٧رات ــ�ـ  الفقر أي��ا� ــ�ـ أنظ(ويلز� عد� تج�اوز الح�دود الم�صرح به�ا      .المصاب بالعطل
إذا اقت���ت ال���رورة، إغ��ال� المفاع��ل وتفري��غ عن��صر الوق��ود    ، آم��ا يل��ز�،  )١٠٢-٧ إل��ى

  .المصاب بالعطل من قلب المفاعل

ويلز� تصميم قلب المفاعل بحي� يمكن إبقاء ض�رر الوق�ود ف�ي الح�وادث المحت�اط                   ٨٣-٦
  .لها في التصميم في حدود مقبولة

ل�تحكم ف�ي   ويلز� تصميم وبناء قلب المفاعل، بما ف�ي ذل�ك عناص�ر الوق�ود وآلي�ات ا               ٨٤-٦
 واألجه��زة التجريبي��ة، بحي��� ال يح��دث تج��اوز لح��دود الت��صميم الم��سموح به��ا         ٢٢التفاعلي��ة

ويلز� إدراج �وام� مناسبة في وضع ���ه الح�دود، بم�ا     .والمحددة لجميع الحاالت التش�يلية 
  .فيها �وام� لحاالت الريبة والتفاوت المسموح به في الهندسة

مفاع�ل إمكاني�ة إغ�ال� المفاع�ل وتبري�ده وإبقائ�ه دون             ويلز� أن يكفل تصميم قل�ب ال        ٨٥-٦
الحال��ة الحرجي��ة م��ع ���ام� آ��ا� لجمي��ع الح��االت الت��ش�يلية والح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي          

  .ويلز� تقييم حالة المفاعل لن�بة من الحوادث غير المحتاط لها في التصميم .التصميم

ل�ك، م�ن خ�صائ� األم�ان     وينب�ي لتصميم قلب المفاع�ل أن ي�ستفيد، حيثم�ا أمك�ن ذ         ٨٦-٦
الناجم�ة ع�ن الظ�وا�ر الع�ابرة        (المت�صلة لتقلي�ل عواق�ب ظ�رو� الح�وادث إل�ى الح�د األدن�ى                

  ).والحاالت غير المستقرة
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 .اإلغال� وأجهزة التحكم في مستوى المهدئالمراقبة وق�بان التحكم وق�بان أو شفرات 
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  ��ام التحكم في التفاعلية

ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة لك�ي يك�ون          ) أجهزة(يلز� توافر تفاعلية سلبية آافية في جهاز          ٨٧-٦
ل ف��ي حال��ة دون حرجي��ة ف��ي جمي��ع الح��االت الت��ش�يلية       م��ن الممك��ن وض��ع وإبق��اء المفاع��    

وظرو� الحوادث المحتاط لها في التصميم، مع مراعاة الترتيبات التجريبي�ة ب��آبر م�سا�مة               
ويلز� أن يؤخ� في االعتبار، في تصميم أجهزة التحكم في التفاعلية، ح�االت           .تفاعلية إيجابية 

قود، والت�ييرات في ال�واص الفيزيائية وتولي�د       إنهاآها وآثار التشعيع عليها، مثل احترا� الو      
  .ال�از

ويلز� تعيين معدل اإلضافة األقصى للفعالي�ة اإليجابي�ة ف�ي الح�دود الت�ي ي�سم� به�ا              ٨٨-٦
نظا� التحكم في التفاعلية أو تسم� به�ا التجرب�ة، وتحدي�د المع�دل بق�يم مب�ررة ف�ي اس�تعرا�                

  .تقييم األمان

إي�اح أن نظا� التحكم ف�ي التفاعلي�ة س�يؤدي وظيفت�ه ب�شكل              ويلز� أن يتم في التصميم        ٨٩-٦
مالئ��م ف��ي ظ��ل جمي��ع الح��االت الت��ش�يلية للمفاع��ل، وس��يحتف�  بالق��درة عل��ى إغ��ال� المفاع��ل ف��ي 

  .، بما فيها أعطال نظا� التحكم نفسهجميع الحوادث المحتاط لها في التصميم أي�ا�

  ��ام إغال� المفاعل

وق�د يك�ون م�ن       .م نظا� إغال� أوتوماتي واحد على األقل      يلز� أن يدخل في التصمي      ٩٠-٦
ال���روري ت��وفير نظ��ا� إغ��ال� ث��ان م��ستقل، ح��سب خ��صائ� المفاع��ل، ويل��ز� إعط��اء ����ا  

  .األمر االعتبار الالز�

 ٢٣ويلز� أن تستوفي فعالية نظا� إغال� المفاعل وس�رعة إجرائ�ه و��ام� اإلغ�ال�                ٩١-٦
  .الحدود والشروط المحددة لها

ز� أال يكون أي عطل مفرد في نظ�ا� اإلغ�ال� ق�ادرا عل�ى من�ع النظ�ا� م�ن أداء             ويل  ٩٢-٦
حت��ى ف��ي الحال��ة الت��ي تك��ون فيه��ا حرآ��ة ق���يب   (وظيفت��ه المتعلق��ة باألم��ان ل��دى ال���رورة  

  ). � معطلة، مثال �اإلغال� األآثر تفاعال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ضافة إلى التفاعلية السلبية ال�رورية إلبقاء المفاع�ل        �ام� اإلغال� �و التفاعلية السلبية المتاحة باإل        ٢٣  

ف�ي حال�ة دون حرجي��ة ب�دون ح��د زمن�ي، م��ع إزاح�ة جه��از ال�تحكم األآث��ر تف�اعال ع��ن القل�ب، وم��ع بق�اء جمي��ع          
 . أو ت�يير�ا أثناء التش�يل في حالتها األآثر تفاعالالتجارب التي يمكن تحريكها
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٥٦ 

ن وقد يكون من ال�روري وجود إمكانية أو أآث�ر إلغ�ال� ي�دوي ط�ارئ، ويل�ز� أ                    ٩٣-٦
  .تعطى ��ه المس�لة االعتبار الالز�

ويلز� توفير األجهزة الالزم�ة وتحدي�د االختب�ارات المزم�ع القي�ا� به�ا ل��مان بق�اء                     ٩٤-٦
ويل�ز�   . ف�ي الحال�ة المتوقع�ة للظ�ر� المع�ين ال��ي يك�ون في�ه المفاع�ل         وس�ائل اإلغ�ال� دائم�ا�   

نة بالحاس��وب لل��تحكم ف��ي  التحق��� م��ن الب��رام� الحاس��وبية وت��صديقها لل��نظم الرقمي��ة الم��ستعي  
  .التفاعلية

  ��ام حماية المفاعل

ويل��ز�،  .يل��ز� أتمت��ة نظ��ا� حماي��ة المفاع��ل وض��مان اس��تقالله ع��ن ال��نظم األخ��رى       ٩٥-٦
  .باإلضافة إلى ذلك، توفير إشارة سقاطة يدوية للمفاعل آجزء من نظا� حماية المفاعل

ب�دأ تلقائي�ا إج�راءات الحماي�ة        ويلز� أن يكون نظ�ا� حماي�ة المفاع�ل ق�ادرا عل�ى أن ي                ٩٦-٦
وينب��ي أن    .المطلوبة لكامل نطا� األحداث البادئة االفتراضية إلنهاء الحدث بطريقة م�مونة         

 .ف�ي أج�زاء م�ن النظ�ا�       ) العطل المفرد (يؤخ� في الحسبان لتوفير ��ه القدرة العطل المحتمل         
  :ش�ل اليدوي، بشرطيجوز، في بع� الحاالت، اعتبار أنه يمكن أن يعّول على إجراء الم

  ؛أن يكون الوقت المتاح آافيا�  )أ(
  أن تتم معالجة المعلومات وعرضها بصورة مناسبة؛  )ب(
  جراء محددا بوضوح؛أن يكون التش�ي� بسيطا ويكون اإل  )ج(
  .أن تكون المطالب المفروضة على المش�ل غير مفرطة  )د(

  .ويلز� أن يعطى اعتبار لتوفير القدرة على بدء إغال� المفاعل من مكان بعيد  ٩٧-٦

ويل��ز� ت��صميم نظ��ا� حماي��ة المفاع��ل بطريق��ة تكف��ل أن��ه بمج��رد ب��دء اإلج��راءات            ٩٨-٦
األوتوماتي��ة ال���رورية ي��ستحيل عرقلته��ا أو منعه��ا ب��إجراءات يدوي��ة، وأن��ه ل��ن تك��ون �ن��اك  

 يب�دأ  أن وم�ا  .رة زمنية قصيرة بعد وقوع ح�ادث  ضرورة ألي إجراءات يدوية في غ�ون فت      
 تظ�ل  بحي��  اإلج�راءات  ���ه  صّممـ�� ت أن يل�ز�  الحماي�ة،  إج�راءات  تلقائيا� المفاعل حماية نظا�

و��ه اإلجراءات التلقائية التي ينف���ا نظ�ا� حماي�ة المفاع�ل يل�ز� أن ال                 .النهاية حتى مستمرة
ت�الي يل�ز� أن تتطل�ب الع�ودة إل�ى الت�ش�يل             تستهل الت�ش�يل م�رة أخ�رى م�ن تلق�اء نف�سها، وبال             

  .إجراء متعمدا من المش�ل
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٥٧ 

ب األقف�ال المع�ّشقة ث��رات نظ�ا� حماي�ة          ـّويلز� أن يجري بعناية تقييم إمكاني�ة  تجن�           ٩٩-٦
المفاعل، آما يلز� أن تدرج في نظا� حماية المفاعل وسائل مالئمة لحماية ���ه األقف�ال وس�د                  

  .ت المهمة لألمانالث�رات وغير ذلك من الترتيبا

ويل���ز� أن ي���ست�د� ت���صميم نظ���ا� حماي���ة المفاع���ل ق���درا آافي���ا م���ن االس���تحاطة          ١٠٠-٦
ز� ويل�  .واالستقالل ل�مان عد� حدوث فقدان إلجراءات الحماية التلقائية نتيج�ة لعط�ل مف�رد              

تقني�ات ال�سلوك الم��مون ف�ي حال�ة العط�ل، وتقني�ات التنوي�ع،            است�دا� تقني�ات ت�صميمية مث�ل        
 إج��راءات ت��صميمويل��ز�  .إل��ى الح��د الممك��ن عملي��ا لمن��ع فق��دان وظيف��ة حماي��ة المفاع��لوذل��ك 

  .بما يكفل استهاللها تلقائيا�الحماية المالئمة 

ويل��ز� أن يكف��ل ت��صميم نظ��ا� حماي��ة المفاع��ل إمكاني��ة إع��ادة المفاع��ل إل��ى حال��ة            ١٠١-٦
ان نظ�ا� حماي��ة المفاع��ل  م�مون�ة، وآ���لك إمكاني�ة بقائ��ه ف��ي تل�ك ال�ال��ة الم�مون��ة، حت�ى ل��و آ��    

م��ثال، عط��ل ف��ي (معرض��ا الحتم��ال ح��دوث عط��ل م��ن األعط��ال الناتج��ة ع��ن س��بب م��شترك  
  .األجهزة الحاسوبية أو عطل نتيجة للتقاد� أو لعوامل بشرية

ويل��ز� أن تك��ون جمي��ع مكون��ات نظ��ا� حماي��ة المفاع��ل قابل��ة لالختب��ار م��ن الناحي��ة       ١٠٢-٦
  .الوظيفية

مكانية تعيين النقاط المحددة م�ع ت�رك ��ام� ب�ين نقط�ة              إتصميم  ويلز� أن ي�من ال     ١٠٣-٦
 عل��ى الب��دء وح��دود األم��ان، بحي��� يك��ون اإلج��راء ال���ي ي��ستهله نظ��ا� حماي��ة المفاع��ل ق��ادرا� 

وتتمث��ل بع��� العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى تحدي��د ����ا   .ال��تحكم ف��ي العملي��ة قب��ل بل��وغ ح��د األم��ان 
  :الهام� في ما يلي

  دقة األجهزة؛  )أ(
  الت االرتياب في المعايرة؛حا  )ب(
  انحرا� األجهزة؛  )ج(
  .أوقات استجابة األجهزة والنظا�  )د(

وإذا آ���ان اله���د� م���ن نظ���ا� معتم���د عل���ى الحاس���وب ����و اس���ت�دامه ف���ي نظ���ا�           ١٠٤-٦
 راتــ�ـ ي الفق ــ�ـ واردة ف ـالمفاعل، تنطب� المتطلبات التالي�ة باإلض�افة إل�ى المتطلب�ات ال�             حماية

١٤٠-٦ -١٣٨-٦:  

ز� است�دا� ب�رام� وأجه�زة حاس�وبية بم�ستوى ج�ودة رفي�ع، م�ع اس�ت�دا� أف��ل                    يل  )أ(
  الممارسات؛
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٥٨ 

يلز� أن ي�تم ب�صورة منهجي�ة توثي�� واس�تعرا� عملي�ة التط�وير بكامله�ا، بم�ا ف�ي                        )ب(
ذلك مراقبة ما يطرأ على التصميم من ت�ييرات واختب�ار الت�صميم المع�دل وإدخال�ه             

  في ال�دمة؛
ة النظم المعتمدة على الحاسوب، أن يقو� بإجراء تقييم لتلك ال�نظم    يلز�، لت�آيد عولي    )ج(

  .خبراء مستقلون عن مصمميها ومورديها

وإذا آانت ال�سالمة ال��رورية للنظ�ا� المعتم�د عل�ى الحاس�وب، المزم�ع اس�ت�دامه                    ١٠٥-٦
 في نظا� حماية المفاعل، ال يمكن إي�احها بدرجة عالية م�ن الثق�ة، فان�ه يل�ز� ت�وفير وس�ائل                    

  ).مثال، است�دا� نظم ب�سالك قوية(متنوعة ل�مان تنفي� وظائ� الحماية 

  ��ام مبّرد المفاعل والن�م المتصلة ب�

  نظا� مبّرد المفاعل

يلز� تصميم نظا� مبّرد المفاعل لتوفير تبريد آا� لقلب المفاعل مع ��ام� مقب�ول             ١٠٦-٦
  .وموّض�

مبّرد المفاعل إمكانية إجراء اختب�ارات      ويلز� أن يكفل تصميم النظم المحتوية على          ١٠٧-٦
وعملي��ات تفت��ي� لك��ي يت��سنى آ��ش� الت��سريبات المحتم��ل ح��دوثها وال��شقو� ال��سريعة النم��و     

 .ويل��ز� أن تت��وفر ف��ي الت��صميم خ��صائ� ت���من إبط��اء انت��شار أي خل��ل    .والك��سور اله��شة
ون نظ�ا�  ، يج�وز أن يك�   �م�ثال (ويجوز اعتماد مفهو� إقامة ح�واجز متع�ددة، ح�سب االقت��اء         

التبري��د االبت��دائي بكامل��ه داخ��ل مبن��ى حوض��ي أو ف��ي ت��صميم خ��اص لمعالج��ة ح��االت الحل��ل  
  ).المحتملة

 لمنع إزاحة ال�ط�اء   خاصا�ويلز� أن يولي تصميم المفاعالت المبردة بالماء ا�تماما�         ١٠٨-٦
 ويلز� است�دا� سمات خاصة، آاس�ت�دا� نواف�� ف�و� القل�ب مت�ى آ�ان ذل�ك           .عن قلب المفاعل  

ويل�ز� أن يك�ون م�ستوى الت�صميم          .ممكنا ومجديا، واست�دا� ممصات وأجهزة ع�زل مناس�بة        
والصنع رفيعا من ناحية الجودة، مع خصائ� تكفل سهولة التفت�ي� واالختب�ار واالس�تحاطة               

  .حيثما اقت�ى الوضع ذلك

ن�اء  ويلز� أن ييسر تصميم حدود مبّرد المفاعل عمليات التفت�ي� واالختب�ار قب�ل وأث                ١٠٩-٦
  .ال�دمة
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٥٩ 

وإذا اقت�ى األمر وجود نظا� مستقل لتبريد قلب المفاعل بعد إغالقه، فانه يلز� أن   ١١٠-٦
يكون نظاما وافيا يعّول عليه، باإلضافة إل�ى نظ�ا� التبري�د االبت�دائي، وذل�ك إلزاح�ة الح�رارة                   

  .المتبقية

و م�ا يعادله�ا م�ن        أ ٢٤أما بالن�سبة ل�نظم المف�اعالت الت�ي ت�ست�د� ال�صمامات القالب�ة                ١١١-٦
أو يعتب�ر  (نظم التبريد بالدورة الطبيعية والتي يمثل فيها ��ا األسلوب جزءا من نظا� األم�ان               

، بم�ا   ) لمعيار العط�ل المف�رد     تطبيقا�(، فانه يلز� است�دا� أجهزة استحاطية       )سمة أمان �ندسية  
  .اية المفاعلفي ذلك است�دا� أجهزة للتحق� من أداء الوظيفة ولتوفير إشارات لنظا� حم

ويلز� أن يكفل نظا� مبّرد المفاع�ل نق�ل الح�رارة م�ن الوق�ود إل�ى م�ّف�� الح�رارة                   ١١٢-٦
  .النهائي إلى أجل طويل وبشكل يعّول غليه

وإذا آان �ناك نظامان يست�دمان مائعا للتبريد، ويعم�ل آ�ل منهم�ا ب���� م�تل��          ١١٣-٦
أن ي�تم ت�صميم آ�ال النظ�امين لتحّم�ل      عن ا�خر، وآل منهم�ا موّص�ل ب�ا�خر، فان�ه يل�ز� إم�ا            

ال��� األعل�ى، أو أن تت��� ترتيب�ات تح�ول دون تج�اوز ال���� الت�صميمي للنظ�ا� العام�ل                      
  .ب��� أدنى، وذلك على افترا� احتمال حدوث عطل مفرد

مثال الرقم  (أو المهدئ   /ويلز� ات�اذ ترتيب لرصد ومراقبة خواص مبّرد المفاعل و          ١١٤-٦
، وإزاح�ة الم�واد الم�شعة، بم�ا فيه�ا الن�وات� االن�شطارية، ع�ن              )ية الم�اء  الهيدروجيني وموص�ل  

  .المبّرد

  نظا� تبريد قلب المفاعل في حاالت الطوارئ

يلز�، إذا اقت�ى األمر، توفير نظا� لتبريد القلب في حاالت الط�وارئ لمن�ع وق�وع                  ١١٥-٦
النظ�ا� أن يت�صدى له�ا،       ويلز� تحدي�د الح�وادث الت�ي يتع�ين عل�ى             .حادث نتيجة لفقدان المبّرد   

  .آما يلز� القيا� بتحاليل إلثبات أن النظا� يفي بالمتطلبات

ويلز� أن يكون نظ�ا� التبري�د الط�ارئ ق�ادرا عل�ى إبق�اء درج�ات ح�رارة القل�ب ف�ي                   ١١٦-٦
  .الحدود المحددة لألمان لفترة زمنية آافية

ل آبير في الوقود لكل      على منع أي عط    ويلز� أن يكون نظا� التبريد الطارئ قادرا�        ١١٧-٦
أي يل��ز�، ف��ي ظ��رو� الح��وادث   (طائف��ة ح��وادث فق��دان المب��ّرد المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
الصمامة القالبة �ي صمامة سلبية تكون مفتوحة عندما يكون التدف� أدن�ى م�ن قيم�ة مح�ددة لالحتي�اط                    ٢٤  

 .لنشوء دائرة دورة طبيعية في حالة فقدان التدف� القسري
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٦٠ 

المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم، أن ال يتج��اوز إت��ال� الوق��ود وانطالق��ات الم��واد الم��شعة الح��دود    
ويل��ز� النظ��ر ف��ي إمكاني��ة تنفي��� إج��راءات خاص��ة لتبري��د القل��ب ف��ي ح��االت     ).الم��صرح به��ا

  .ادث م�تارة غير محتاط لها في التصميمحو

ويلز� تصميم نظ�ا� التبري�د الط�ارئ بعولي�ة آافي�ة الس�تيفاء المتطلب�ات ال�واردة ف�ي              ١١٨-٦
فيل�ز� ت�صميمه لك�ي ي�ؤدي وظائف�ه المن�شودة ف�ي حال�ة وق�وع أي           .٤٣-٦ – ٣٥-٦الفق�رات  

  .عطل مفرد في النظا�

رئ إج���راء التفت���ي� ال���دوري عل���ى   ويل���ز� أن يكف���ل ت���صميم نظ���ا� التبري���د الط���ا     ١١٩-٦
  .المكونات، آما يلز� أن يكفل إجراء اختبارات وظيفية دورية مالئمة للتحق� من األداء

  وسائل االحتواء

 ع�د� تج�اوز ح�دود    ٢٥يلز�، إذا اقت�ى األم�ر، أن ي��من ت�صميم وس�ائل االحت�واء              ١٢٠-٦
على إثر وقوع   ) وات� التنشي� ، نوات� االنشطار ون    � مثال(مقبولة في حالة انطال� مواد مشعة       

وق��د ت��شمل وس��ائل االحت��واء ح��واجز مادي��ة تح��ي� ب��األجزاء        .ح��ادث ي��شمل تمزي��� القل��ب   
ويلز� أن ي�من تصميم ��ه الحواجز  .الرئيسية لمفاعل البحوث، التي تحتوي المواد المشعة

ح�وادث  منع أو ت�في� انطال� المواد الم�شعة غي�ر الم�ط�� ف�ي الح�االت الت�ش�يلية أو ف�ي ال        
 .وتشمل حواجز االحتواء ع�ادة مبن�ى المفاع�ل م�ع مف�ردات أخ�رى       .المحتاط لها في التصميم

ويجوز أن تتكون المفردات األخرى من أحوا� وخزان�ات لجم�ع واحت�واء الف�وائ�؛ وم�ن                  
نظا� للتهوية في حاالت الطوارئ مع الترشي� عادة؛ وأجهزة عزل في اختراق�ات الح�واجز؛               

  .ا تكون في ارتفاع أعلىونقطة تسييب عادة م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ي به��د� من��ع ح��دوث انط��ال� غي��ر  االحت��واء يمث��ل وظيف��ة احت��واء الم��واد الم��شعة داخ��ل مفاع��ل ن��وو   ٢٥  

آم�ا يمث�ل االحت�واء وظيف�ة األم�ان األساس�ية المطل�وب تنفي���ا ف�ي الح�االت الت�ش�يلية                      . م�ط� أو به�د� تفيف�ه     
العادية، وبالنسبة للواقع�ات الت�ش�يلية المنتظ�رة، وف�ي الح�وادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم وآ��لك، ف�ي الح�دود                   

 رةـ�ـ ، الفق]٢٢[ع ـأنظ�ر المرج�  (جاوز الحوادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم       الممكنة عمليا، في حوادث م�تارة تت     
قامة حواجز متعددة محيطة باألجزاء الرئيسية للمفاعل الن�ووي، الت�ي         إويتم تنفي� وظيفة االحتواء عادة ب     . (٦-٤

ل ��و  أم�ا بالن�سبة لمفاع�ل البح�وث، ف�ان مبن�ى المفاع�        ).٦-٦ و١٩-٢أنظ�ر الفق�رتين   (تحتوي على مواد مشعة 
م�ثال وح�دة مفاع�ل م�ستقلة     (مكانية است�دا� �ياآ�ل أخ�رى   إويجوز النظر في  .الحاجز النهائي ل�مان االحتواء

وف�ي  . لت�وفير االحت�واء إذا آ�ان ���ا ممكن�ا ومج�ديا م�ن الناحي�ة التقني�ة                  ) في مفاعل بحوث مح�اط ب�صورة تام�ة        
اعل يمثل الحاجز النه�ائي ال��ي ي�وفر         فمبنى الم ن بناء �يكل قوى ل    إمعظم تصاميم المفاعالت النووية الكبيرة، ف     

ويقو� االحتواء أي�ا بحماية المفاعل  .ويسمى ��ا الهيكل �يكل االحتواء، أو يسمى االحتواء ببساطة. االحتواء
 .شعاعي في الحاالت التش�يلية وفي ظرو� الحوادثإمن األحداث ال�ارجية وتوفير تدريع 
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ويلز� أن يكفل ت�صميم وس�ائل االحت�واء عولي�ة آافي�ة الس�تيفاء المتطلب�ات المح�ددة                  ١٢١-٦
  .٣٤-٦ إلى ٣٢-٦في الفقرات من 

ويل��ز� لوس��ائل االحت��واء ألداء وظيفته��ا عل��ى نح��و مالئ��م أن يك��ون ال����� داخ��ل      ١٢٢-٦
جز إل��ى البيئ��ة ب��شكل غي��ر   الح��اجز ف��ي م��ستوى يح��ول دون انط��ال� م��واد م��شعة م��ن الح��ا     

 م�ثال� (ويلز� أن تؤخ� في الحسبان في تحدي�د ���ا ال���� ت�ّي�رات األح�وال الجوي�ة                    .محكو�
  ).سرعة الرياح وال��� الجوي

 الحتياط���ات وف���ي ت���صميم وس���ائل االحت���واء، يل���ز� أن تؤخ���� ف���ي االعتب���ار، وفق���ا�  ١٢٣-٦
والظ��رو� البيئي��ة  ) خ��ل الح��اجز  االنفج��ارات دا �م��ثال(الت��صميم، آث��ار الظ��رو� المتطرف��ة   

الناتجة عن الحوادث، بما فيها الظرو� الناش�ئة ع�ن األح�داث ال�ارجي�ة واألح�داث الداخلي�ة                  
 ظرو� الحرائ� وما يرتب� بها من زيادات في ق�يم            � مثال(ذات الصلة، الم�آورة في الت�ييل      

  ).ال��� المحلي

حمال المح�سوبة لل���� ودرج�ة    ويلز� أن ي�ع التصميم �وام� مناسبة ألآبر األ   ١٢٤-٦
  .الحرارة، المتوقعة في ظرو� الحوادث المحتاط لها في التصميم

ويل��ز� تحدي��د مع��دل االنط��ال� المقب��ول تح��ت ظ��رو� الح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي        ١٢٥-٦
الت��صميم، م��ع مراع��اة ح��د اإلف��الت وغي��ره م��ن الب��ارامترات آالترش��ي� ونقط��ة االنط��ال�          

رج���ة الح���رارة تح���ت ظ���رو� الح���وادث المحت���اط له���ا ف���ي  والظ���رو� البيئي���ة وال������ ود
  .التصميم

ويل��ز� أن يك��ون م��ن الممك��ن من��ع الت��سرب م��ن خ��الل اختراق��ات الح��واجز تلقائي��ا        ١٢٦-٦
بم�ا فيه�ا الظ�رو� الت�ي ق�د          (وبعولية في حالة نشوء ظرو� حوادث محتاط لها في التصميم           

ة ال�تحكم ف�ي الت�سرب م�ن         ، و��ي ظ�رو� تقت��ي فيه�ا ال��رور          )د زيادات ف�ي ال����     ـّتول
  .خالل الحاجز لمنع انطال� المواد المشعة إلى البيئة بكميات تتجاوز الحدود المقبولة

ويل��ز� أن يت���من الت��صميم ترتيب��ات لتي��سير اختب��ارات األداء االبتدائي��ة والدوري��ة     ١٢٧-٦
  .للتحق� من معدالت التسريب واألداء التش�يلي لنظا� التهوية

جراء  مالئم إل  اءة المرّشحات، يلز� ات�اذ ترتيب    تماد االحتواء على آف   وفي حالة اع    ١٢٨-٦
  .اختبارات دورية في الموقع للتحق� من آفاءة المرّشحات
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ويلز�، بالنسبة للهياآل والمكون�ات الت�ي ت�ؤدي وظيف�ة االحت�واء، أن يج�ري بعناي�ة                    ١٢٩-٦
ها ل��مان تنفي�� وظ�ائ�       انتقاء م�واد األغطي�ة وال�د�انات، آم�ا يل�ز� تحدي�د طرائ�� اس�ت�دام                

  .األمان وتقليل عرقلة وظائ� األمان األخرى في حالة تد�ور�ا

ويلز�، في حالة مفاعالت البحوث المهددة باحتمال أن ترتب� بها م�اطر أآب�ر، أن          ١٣٠-٦
تدر� إمكانية توفير �يكل احتواء ل�مان إبقاء أي انط�ال� ألي م�واد م�شعة ف�ي م�ستوى ال         

ح به��ا، ف��ي الح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم، بم��ا فيه��ا األح��داث   يتج��اوز الح��دود الم��صر
ويلز� وضع إجراءات محددة لت�في� آثار ن�ب�ة م�ن الح�وادث             .الداخلية واألحداث ال�ارجية  

  .غير المحتاط لها في التصميم

  األجهزة التجريبية

 أم��ان يل��ز� أن يكف��ل ت��صميم األجه��زة التجريبي��ة ع��د� ت�ثير���ا ت���ثيرا س��لبيا عل��ى         ١٣١-٦
وعل��ى وج��ه التحدي��د، يل��ز� ت��صميم المع��دات    .المفاع��ل ف��ي أي حال��ة م��ن الح��االت الت��ش�يلية  

التجريبية بحي� ال ي�ؤدي ت�ش�يلها أو عطله�ا إل�ى ت�يي�ر غي�ر مقب�ول ف�ي تفاعلي�ة المفاع�ل أو              
  .ت�في� قدرة التبريد أو تعّر� غير مقبول لإلشعاعات

ريب��ي م��رتب� بالمفاع��ل، س��واء ب��شكل ويل�ز� تحدي��د أس��ا� ت��صميمي لك��ل جه��از تج   ١٣٢-٦
ويل��ز� أن يؤخ��� ف��ي االعتب��ار ح��صر الم��واد الم��شعة للجه��از    .مباش��ر أو ب��شكل غي��ر مباش��ر 

 القي�ا� بتحلي�ل لألم�ان، بم�ا ف�ي      ويلز� أي��ا�  .التجريبي، وآ�لك إمكانية توليد طاقة أو إطالقها   
المفاع��ل لألجه��زة   ذل��ك تحلي��ل األض��رار الت��ي ست��سببها األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ف��ي         

  .التجريبية

وإذا آان��ت أجه��زة األم��ان موّص��لة بنظ��ا� حماي��ة المفاع��ل، ف��ان ت��صميمها يل��ز� أن     ١٣٣-٦
ويلز� تقييم إمكاني�ة ح�دوث تف�اعالت ض�ارة        .يكفل المحافظة على جودة نظا� حماية المفاعل      

  .مع نظا� حماية المفاعل

ترات التج�ارب ف�ي غرف�ة ال�تحكم إذا     ويلز� أن يكفل التصميم الرصد المالئم لب�ارام      ١٣٤-٦
 ألمان المفاعل وألمان التجربة، وأن يت�من، إذا اقت�ت ال�رورة ذلك،       آان ذلك ضروريا�  

سمات أمان محددة بالنسبة لنظم المفاعل واألجهزة التجريبية وأي مرف�� آخ�ر ل�ه ص�لة به�ا،                   
  .مثل المستودعات التي تحتوي على أجهزة تجريبية بطاقة م�زونة

ويل����ز� أن تت�����من الح����دود وال����شروط الت����ش�يلية متطلب����ات الس����ت�دا� األجه����زة   ١٣٥-٦
التجريبية الم�مون، ومتطلبات الت�اذ قرار بش�ن األجهزة والتجارب التي يلز� أن تح�ال إل�ى               

أنظ��ر (والح��دود وال��شروط الت��ش�يلية وال��شروط الحدي��ة للعملي��ات الم�مون��ة     .الهيئ��ة الرقابي��ة 
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ا للجه��از التجريب��ي وإدراجه��ا عل��ى النح��و المالئ��م ف��ي الح��دود      يل��ز� إع��داد� ) ٣٥-٧ الفق��رة
ويل�ز� إع�داد خط�ة أولي�ة للجه�از فيم�ا يتعل�� ب�اإلخراج                 .والشروط التش�يلية لمفاعل البحوث   

  . إرشادات إضافية بش�ن أمان األجهزة التجريبية[15]وترد في المرجع  .من ال�دمة

  األجهزة والتحكم

هزة آافي��ة لرص��د نظ��م ت��ش�يله وعمليات��ه ف��ي الح��االت      يل��ز� تزوي��د المفاع��ل ب���ج     ١٣٦-٦
ويل��ز� تزوي��د المفاع��ل  .الت��ش�يلية العادي��ة، وآ���لك لت��سجيل جمي��ع المت�ّي��رات المهم��ة لألم��ان 

أي�ا ب�جهزة تحكم مالئمة، يدوية وأوتوماتية، إلبقاء البارامترات في حدود نطاقات ت�ش�يلية             
ه��زة ت��سجيل آافي��ة لرص��د ب��ارامترات     وال ب��د م��ن تزوي��د المفاع��ل بمؤش��رات وأج     .مح��ددة

 .المفاعل المهمة أثناء وبعد الواقعات التش�يلية المنتظرة والحوادث المحتاط له�ا ف�ي الت�صميم    
  .ويلز� أن تكون ��ه األجهزة وافية ألغرا� االستجابة للطوارئ

ويلز� ت�ط�ي� عملي�ة انتق�اء وترتي�ب األجه�زة ووس�ائل الع�ر�، م�ع احت�را� مب�دأ                       ١٣٧-٦
ة ق��درات الم��ش�لين، لك��ي يت��سنى للم��ش�ل اس��تيعاب المعلوم��ات وات���اذ اإلج��راءات         مراع��ا

وع�ادة م�ا يك�ون     .المالئمة فيما يتعل� باألمان وبالت�الي يمك�ن خف�� احتم�ال أخط�اء الم�ش�ل           
ويل�ز� ات��اذ ت�دابير مالئم�ة لوقاي�ة       .الترتيب ممرآزا في غرف�ة تحك�م مجه�زة بمع�دات وافي�ة     

  .فة التحكم أثناء الواقعات التش�يلية المنتظرة والحوادثاألش�اص المتواجدين في غر

 عل�ى عولي��ة  وإذا آ�ان م�ن س��مات الت�صميم أن يك�ون أي نظ��ا� مه�م لألم�ان معتم��دا�        ١٣٨-٦
أداء نظا� معتمد على الحاسوب، فانه يلز� وضع واعتماد معايير وممارسات مالئمة لتطوير             

ويل��ز� التحق��� م��ن    .لنظ��ا� الت��ش�يلي واختب��ار األجه��زة والب��رام� الحاس��وبية ط��وال عم��ر ا     
الب��رام� الحاس��وبية وت��صديقها واختبار���ا لألجه��زة ول��نظم ال��تحكم الرقمي��ة المعتم��دة عل��ى         

  .الحاسوب

ويل�ز�   . م�ع أ�مي�ة النظ�ا� لألم�ان        ويلز� أن يكون مستوى العولية المطلوب متناس�با�         ١٣٩-٦
بم�ا ف�ي    ( تكميلي�ة متنوع�ة      تحقي� ��ا المستوى عن طري� استراتيجية ش�املة ت�ست�د� وس�ائل           

ف�ي آ�ل مرحل�ة م�ن مراح�ا تط�ور نظ�ا� األم�ان،                ) ذلك است�دا� نظا� فعال للتحليل واالختبار     
ويل��ز� أن  .واس��تراتيجية للت��صدي� لت�آي��د أن متطلب��ات الت��صميم بالن��سبة للنظ��ا� ق��د اس��توفيت  

ع�دات،  تؤخ� في الح�سبان ف�ي تحلي�ل العولي�ة الظ�رو� الت�ي س�و� ت�ست�د� وت��زن فيه�ا الم                  
، درجة الرطوبة ودرجة الحرارة المتطرف�ة والمج�االت    �مثال(وآثار العوامل البيئية المحتملة     

  ).الكهروم�نطيسية
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 أن يشمل مستوى العولي�ة المفت�ر� ف�ي تحلي�ل األم�ان بالن�سبة لنظ�ا� معتم�د             يلز�و  ١٤٠-٦
وص��عوبة عل��ى الحاس��وب نزع��ة محافظ��ة مح��ددة للتع��وي� ع��ن التعّق��د الم��الز� للتكنولوجي��ا   

  .التحليل الناجمة عن ذلك

ويلز� أن يكفل تصميم األجهزة ونظ�م ال�تحكم ات��اذ ترتيب�ات ب�ش�ن ت�وفير م�صادر                    ١٤١-٦
ويل�ز� اس�تيفاء     .نيوترونية لبدء التش�يل وأجهزة لبدء التش�يل، مكرسة لظرو� الحاجة إليه�ا          

إلغ��ال� لم��دة ����ا المتطل��ب بالن��سبة لجمي��ع ح��االت اإلدخ��ال ف��ي ال�دم��ة وظ��رو� م��ا بع��د ا    
  .طويلة

ويل��ز� ت��وفير نظ��م إن���ار م��سموعة ومرئي��ة ب�ي��ة اإلن���ار المبك��ر بت�ّي��رات ظ��رو�     ١٤٢-٦
  .المفاعل التش�يلية التي يمكن أن تؤثر على األمان

ويل���ز� أن يت����من الت���صميم ترتيب���ات وافي���ة لتفت���ي� األجه���زة المتعلق���ة باألم���ان       ١٤٣-٦
  .واختبار�ا وصيانتها

 ال���رورة، يل��ز� ت��وفير غرف��ة تحك��م إض��افية منف��صلة وم��ستقلة       وحيثم��ا تقت���ي   ١٤٤-٦
ويل�ز�   .وظيفيا عن غرفة التحكم الرئيسية، حي� يمكن أن يعمل المش�لون في حالة الطوارئ

أن تكون المعلومات عن البارامترات المهمة والظرو� اإلشعاعية، في المرف� وفي المنطقة            
ويلز� اعتب�ار ال�نظم الم�صممة له��ا ال��ر�            .المحيطة به، متاحة في غرفة التحكم اإلضافية      

  .نظما متصلة باألمان

  ��م الوقاية م� اإلشعاعات

يلز� توفير نظم للوقاية من اإلشعاعات م�ن أج�ل مف�اعالت البح�وث ل��مان رص�د                   ١٤٥-٦
وا� ألغ��را� الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات ف��ي الح��االت الت��ش�يلية والح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي   

ح��وادث غي��ر المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم ح��سب اإلمك��ان م��ن الناحي��ة  الت��صميم، وآ���لك ف��ي ال
  :العملية، على أن تشمل ��ه النظم ما يلي

أجه��زة ثابت��ة لقي��ا� مع��دل الجرع��ات م��ن أج��ل رص��د مع��دل الجرع��ات اإلش��عاعية    )أ(
المحلية في أماآن العم�ل الت�ي يتواج�د فيه�ا الم�ش�لون ب�شكل روتين�ي، وف�ي أم�اآن                      

، حي�� يحتم�ل ح�دوث ت�ّي�رات ف�ي      )بي�ب الح�ز� اإلش�عاعية    مثال من�اط� أنا   (أخرى  
  .المستويات اإلشعاعية

أجهزة ثابتة لقيا� معدل الجرعات، تب�ّين الم�ستويات اإلش�عاعية العام�ة ف�ي أم�اآن             )ب(
مناسبة في حالة الواقعات التش�يلية المنتظرة والحوادث المحتاط له�ا ف�ي الت�صميم،              
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ف��ي الت��صميم ح��سب اإلمك��ان م��ن الناحي��ة  وآ���لك ف��ي الح��وادث غي��ر المحت��اط له��ا  
  .العملية

أجهزة رصد لقيا� ن�شاط الم�واد الم�شعة ف�ي الج�و ف�ي المن�اط� الت�ي يتواج�د فيه�ا                    )ج(
المش�لون بشكل روتيني، وحي� يمكن توقع وجود نشاط إشعاعي عال� في اله�واء             

  .بمستويات تتطلب ات�اذ تدابير وقائية
رآي��زات ن�ب��ة م��ن النوي��دات الم��شعة ف��ي نظ��م     مع��دات وم�تب��رات ثابت��ة لتحدي��د ت    )د(

معالجة الموائع وفي عينات غازات وسوائل م�خوذة من مرف� مف�اعالت البح�وث،           
أو من البيئة، في الح�االت الت�ش�يلية والح�وادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم، وآ��لك                

  .في الحوادث غير المحتاط لها في التصميم حسب اإلمكان من الناحية العملية
  .معدات ثابتة لرصد الدواف� قبل وأثناء تصريفاتها إلى البيئة  )�ـ(
  .أجهزة لقيا� تلوث األسط� بالمواد المشعة  )و(
منش�ت ومعدات ضرورية لقيا� الجرعات والتلوثات اإلشعاعية التي يتعر� له�ا             )ز(

  .العاملون
ترتيبات لرصد اإلشعاعات عند المداخل وف�ي م��ارج أخ�رى محتمل�ة م�ن المرف��                   )ح(

  .الملحو�إلزاحة المواد المشعة من مبنى المفاعل بدون إذن ولرصد التلوث غير 

وحسب االقت�اء، يلز� است�دا� األجهزة الم�آورة أع�اله لت�وفير مؤش�ر ي�دل عل�ى                  ١٤٦-٦
وجود اإلشعاعات في غرفة التحكم، وغير�ا من مراآز التحكم المالئمة، في جمي�ع الح�االت            

له�ا ف�ي الت�صميم، وآ��لك ف�ي الح�وادث غي�ر المحت�اط له�ا ف�ي                    التش�يلية والح�وادث المحت�اط      
  .التصميم حسب اإلمكان من الناحية العملية

ويل��ز� ات���اذ ت��دابير لمن��ع انت��شار التل��وث اإلش��عاعي باس��ت�دا� نظ��م وافي��ة للرص��د      ١٤٧-٦
  ).٧٨-٧ إلى ٧٢-٧ن ـأنظر أي�ا الفقرات م(

ف��، ات��اذ ترتيب�ات لتحدي�د عواق�ب      ض�افة إل�ى الرص�د داخ�ل المر    ، باإل ويلز� أي�ا�   ١٤٨-٦
  .المرف� اإلشعاعية في المنطقة المجاورة له، إذا اقت�ت ال�رورة ذلك

  ��م مناولة الوقود و�ز��

يلز� أن يت�من التصميم ترتيبات لمناولة الوقود الطازج والمشعع وخزن�ه بطريق�ة          ١٤٩-٦
  .م�مونة

 .من عناصر الوقود المستهلكويلز� أن يت�من التصميم ترتيبات ل�زن عدد آا�   ١٥٠-٦
آم��ا يل��ز� أن تت��س� ����ه الترتيب��ات م��ع الب��رام� الموض��وعة إلدارة قل��ب المفاع��ل وإلزاح��ة     

 ولل�شروط الحدي�ة   ١٥٤-٦عناصر الوقود من المرف�، وأن تمتثل للمتطلب المحدد في الفقرة      

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

٦٦ 

الح��دود قة للت��ش�يل الم���مون ولمتطلب��ات االختب��ار ال��دوري عل��ى النح��و المح��دد ف��ي         ـّالموث��
  ).٣٥-٧ أنظر الفقرة(والشروط التش�يلية وفي استعرا� تقييم األمان 

ويلز� أن يت�من التصميم ترتيبات لتفريغ قلب المفاعل بطريق�ة م�مون�ة ف�ي جمي�ع         ١٥١-٦
  .األوقات

ويل��ز� أن يراع��ى ف��ي الت��صميم، ح��سب االنطب��ا�، م��ا س��يترتب عل��ى خ��زن الوق��ود    ١٥٢-٦
  .المشعع لمدة طويلة

  :لز� أن يكفل تصميم نظم مناولة الوقود الطازج والمشعع وخزنه ما يليوي  ١٥٣-٦

منع الحرجية غير المقصودة بوسائل مادية آاست�دا� شكل �ندسي مالئم وماصات             )أ(
  ثابتة؛

  تيسير عمليات التفتي� واالختبارات الدورية؛  )ب(
  تقليل احتمال فقدان أو إتال� الوقود؛  )ج(
  ة على الوقود نتيجة لإل�مال؛منع إسقاط أجسا� ثقيل  )د(
  تيسير خزن عناصر الوقود المشتبه فيها أو المتلفة؛  )�ـ(
  ات�اذ ترتيبات للوقاية من اإلشعاعات؛  )و(
  توفير وسائل لمراقبة آيمياء ونشاط وسي� ال�زن؛  )ز(
  توفير الحماية المادية من السرقة والت�ريب؛  )ح(
  المقبولة في عناصر الوقود؛الحؤول دون بلوغ مستويات اإلجهاد غير   )ط(
  .تحديد أنواع عناصر الوقود الم�تلفة  )ي(

ويلز� أن يكفل ت�صميم نظ�م مناول�ة الوق�ود الم�شعع وخزن�ه تي�سير إزاح�ة الح�رارة                       ١٥٤-٦
  .بصورة وافية في الحاالت التش�يلية وفي الحوادث المحتاط لها في التصميم

  ��م إمدادات القوى الكهربائية

ويل��ز� أن  . األس��ا� لت��صميم نظ��م الق��وى الكهربائي��ة العادي��ة والطارئ��ة يل��ز� تحدي��د  ١٥٥-٦
يت�من أسا� التصميم ضرورة توافر إمدادات القوى الكهربائية بشكل يعّول عليه م�ن أج�ل               

مثل نظا� حماية المفاعل، ونظم التبريد، ونظم الوقاية م�ن اإلش�عاعات،           (الوظائ� الجو�رية   
، ف�ي   )األجه�زة، واإلض�اءة والتهوي�ة ف�ي ح�االت الط�وارئ           واالتصاالت، والحماية المادية، و   
  .الحوادث المحتاط لها في التصميم

  .ويلز� إعطاء اعتبار ل�رورة توفير إمدادات القوى الكهربائية بدون انقطاع  ١٥٦-٦
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ويلز� النظر في إمكانية ات�اذ ترتيبات إلن�شاء نظ�ا�  لت�وفير الق�وى الكهربائي�ة ف�ي            ١٥٧-٦
ولية آافية ل�مان توفير إمداداتها الطارئة عندما تقت�يها ال��رورة م�ن   حاالت الطوارئ بع  

  .أجل النظم المهمة لألمان

دة ـّويل�ز� تحدي�د أط��ول م�دة م�سموح به��ا النقط�اع إم�دادات الق��وى الكهربائي�ة المول��         ١٥٨-٦
  .بالتيار المتناوب وبالتيار المباشر، مع إي�اح أن مدة االنقطاع مقبولة

اع��ى ف��ي ت��صميم نظ��ا� ط��ارئ للق��وى الكهربائي��ة متطلب��ات التحمي��ل      ويل��ز� أن تر  ١٥٩-٦
  .االبتدائي لتش�يل م�تل� مفردات المعدات التي سيزّود�ا النظا� بالكهرباء

ويل��ز� أن ي��وفر الت��صميم وس��ائل مالئم��ة الختب��ار الق��درة الوظيفي��ة لنظ��ا� إم��دادات      ١٦٠-٦
  .القوى الطارئ

 واإلش��ارات وتحدي��د م��ساراتها، أن تؤخ��� ف��ي  ويل��ز�، ف��ي اختي��ار آواب��ل الكهرب��اء   ١٦١-٦
االعتبار آليات األعطال الناتجة عن س�بب م�شترك آالت�شّو� الكهرب�ائي والحري��، وبالت�الي                 

  ). است�دا� الفصل أو االستحاطة أو است�دا� مواد مناسبةمثال�(يلز� اعتماد حلول مالئمة 

  ��م النفايات المشعة

اإلق�الل م�ن   ) ١٠٤-٧ أنظ�ر الفق�رة  (بح�وث وت�ش�يله   يلز� أن يكفل تصميم مفاعل ال  ١٦٢-٦
ويلز� أن تشمل نظم معالجة النفاي�ات الم�شعة ترتيب�ات آافي�ة للمراقب�ة       .توليد النفايات المشعة 

والرص��د ب�ي��ة إبق��اء االنطالق��ات اإلش��عاعية ف��ي أدن��ى م��ستوى يمك��ن تحقيق��ه ب��شكل معق��ول،   
  .ودون الحدود المصرح بها

التصميم أن يت�من وسائل مالئمة لت�في� تع�ّر� الع�املين    ويلز� أن يراعى في       ١٦٣-٦
  .لالنطالقات المشعة إلى البيئة، مثال باست�دا� التدريع ونظم االضمحالل

 ع��ن ويل��ز� أن ي��وفر الت��صميم وس��ائل مناس��بة لقي��ا� الت��صريفات إل��ى البيئ��ة، م��ثال�   ١٦٤-٦
  . التصريفاتطري� أخ� عينات من تصريفات النفايات المشعة السائلة ورصد ��ه

ويلز� أن يكفل التصميم، حسب ال�رورة، وسائل لمناولة النفايات المشعة وجمعها      ١٦٥-٦
ويل�ز�، ف�ي حال�ة مناول�ة النفاي�ات الم�شعة ال�سائلة،         .ومعالجتها وخزنها وإزاحتها عن الموق�ع   

  .ات�اذ ترتيبات لكش� تسّرب النفايات والستعادتها، إذا آان ��ا مالئما�

زة ول�زنه�ا ف�ي الموق�ع       ـّوفير نظم لمناولة النفايات المشعة الصلبة أو المرآ       ويلز� ت   ١٦٦-٦
  .لمدة معقولة
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  المبا�ي واإل�شاءات

ن�شاءات المهم�ة لألم�ان بالن�سبة لجمي�ع الح�االت الت�ش�يلية              يلز� تصميم المباني واإل     ١٦٧-٦
ت��صميم والح��وادث المحت��اط له��ا ف��ي الت��صميم، وآ���لك ف��ي الح��وادث غي��ر المحت��اط له��ا ف��ي ال 

ولكن ��ه المفردات قد تكون من سمات األمان الهندس�ية،           .حسب اإلمكان من الناحية العملية    
  .٣٤-٦ إلى ٣٢-٦التي حددت لها متطلبات تصميمية معينة في الفقرات من 

ويل���ز� أن يكف���ل ت���صميم المب���اني واإلن���شاءات المهم���ة لألم���ان بق���اء الم���ستويات        ١٦٨-٦
 في الموق�ع وخارج�ه من�ف��ة بق�در م�ا يمك�ن تحقيق�ه ب�شكل                  اإلشعاعية واالنطالقات المشعة  

معقول ودون الحدود المصرح بها في جمي�ع الح�االت الت�ش�يلية وف�ي الح�وادث الم�ت�اط له�ا                    
  .في التصميم

 لتحليل أمان المفاعل واست�دامه تحديد الدرج�ة المطلوب�ة إلحك�ا�           ويلز� أن يتم وفقا�     ١٦٩-٦
المباني واإلنشاءات األخرى المحتوي�ة عل�ى م�واد م�شعة،     منع التسريب من مبنى المفاعل أو       

  .وتحديد متطلبات نظا� التهوية

  الن�م المساعدة

يلز� أّال يكون من الممكن أن يودي عطل أي نظا� احتياطي م�ساعد، ب��� النظ�ر         ١٧٠-٦
ويل�ز� ات��اذ ت�دابير وافي�ة لمن�ع         .عن أ�ميته لألمان، إل�ى تع�ّر� أم�ان المفاع�ل إل�ى ال�ط�ر              

  .� مواد مشعة إلى البيئة في حالة عطل نظا� مساعد يحتوي على مواد مشعةانطال

 ألمان مفاع�ل البح�وث والمراف�� المرتبط�ة ب�ه، يل�ز� ات��اذ               وحيثما يكون ضروريا�    ١٧١-٦
  .ترتيبات آافية لنظم االتصال
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  ٢٦التشغيل  -٧

  األحكام التن�يمية

  هيكل ومس�وليات الهيئة المشغِّلة

لة أن تنشئ ��يكال� إداري�ا� مالئم�ا� لمفاع�ل البح�وث وأن ت�وفر آ�ل                 ـِّالمش�على الهيئة     ١-٧
ويت��ولى تنظ��يم ت��ش�يل    .البن��ى األساس��ية ال���رورية لالض��طالع بعملي��ات ت��ش�يل المفاع��ل      

وتعم��ل الهيئ��ة  .م��دير المفاع��ل والع��املون الم�ت��صون بالت��ش�يل  ) ٢٧إدارة المفاع��ل(المفاع��ل 
ية لجميع الوظ�ائ� المت�صلة بت�ش�يل مرف�� مفاع�ل البح�وث              لة على ات�اذ ترتيبات واف    ـِّالمش�

واس��ت�دامه عل��ى نح��و م���مون، آ��التفتي�، واالختب��ارات وال��صيانة الدوري��ة، والوقاي��ة م��ن         
  .اإلشعاعات، وتوآيد الجودة، وخدمات الدعم ذات الصلة

تقع على عات� الهيئة المش�ِّلة مسؤولية أمان مفاعل البحوث بوجه ع�ا�، وال يج�وز         ٢-٧
ويت��ولى م��دير المفاع��ل الم��سؤولية المباش��رة ع��ن ت��ش�يل مفاع��ل        .تف��وي� تل��ك الم��سؤولية  

بيد أن الهيئة الرقابي�ة   .البحوث على نحو م�مون، ويعطى الصالحيات ال�رورية للقيا� ب�لك
تحتف� لنفسها بسلطة حظر أن�شطة معين�ة أو المطالب�ة بإع�ادة النظ�ر ف�ي تل�ك األن�شطة إذا م�ا                  

  .� نظا� الستعرا� الوقائع الشاذة واإلفادة عنهاوي�نش .ارت�ت ذلك

على الهيئة المش�ِّلة أن تحدد المها� والمسؤوليات ال�اصة بالمناص�ب الرئي�سية ف�ي        ٣-٧
لة بوض�وح خط�وط   ـِّوعلى وجه ال�صوص، تحدد الهيئة الم�ش�  .تنظيم عملية تش�يل المفاعل

ان، والفري�� المعن�ي بالوقاي�ة م�ن         األم� ) لج�ان (السلطة واالتصاالت بين مدير المفاعل ولجنة       
  .اإلشعاعات، وأفرقة الصيانة، والعاملين الم�تصين بتوآيد الجودة وبإجراء التجارب

تح��دد الهيئ��ة الم��ش�لة المناص��ب الوظيفي��ة الت��ي تقت���ي ترخي��صا� أو ش��هادة وتهي��ئ    ٤-٧
 إل�ى  ١١-٧ م�ن  أنظ�ر آ��لك الفق�رات   (قدرا� وافيا� من التدريب طبقا� لمتطلب�ات الهيئ�ة الرقابي�ة         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
م��ؤداة لتحقي��� ال���ر� ال���ي ت��م م��ن أجل��ه ت��صميم مفاع��ل البح��وث    ي��شمل الت��ش�يل جمي��ع األن��شطة ال   ٢٦  

الصيانة، واالختبار، والتفتي�؛ ومناول�ة الوق�ود ومناول�ة    : وي�طي ذلك ما يلي  . وتشييده أو إدخال تعديالت عليه    
� المواد المشعة، بما في ذلك إنتاج النظائر المشعة؛ وترآيب األجهزة التجريبية واختبار��ا وت�ش�ليها؛ واس�ت�دا                

الحز� النيوترونية؛ واست�دا� نظم مفاعالت البحوث ألغرا� البح� والتطوير والتعليم والتدريب؛ وما ي�رتب�          
 .ب�لك من أنشطة أخرى

تت�ل� إدارة المفاعل من أع�اء الهيئة الم�ش�ِّلة ال��ين أ�س�ن�دت إل�يهم م�سؤوليات وع�ه��د إل�يهم ب�سلطات                    ٢٧  
 .لتوجيه عملية تش�يل مرف� مفاعل البحوث
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ويل��ز� عل��ى وج��ه ال���صوص أن يك��ون م��دير المفاع��ل والم��شرفون عل��ى النوب��ات     ).٢٧-٧
  .ومش�لو المفاعل حاصلين على ترخي� أو شهادة صادرة عن �يئة م�تصة

عل�ى الهيئ��ة الم��ش�ِّلة أن ت���ع وتنف��� برنامج��ا� للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات يكف��ل وض��ع    ٥-٧
على تعر� إشعاعي أو تعر� محتم�ل واإلش�را�         خطة بش�ن جميع األنشطة التي تنطوي       

وعلى  .١٠٧-٧ إلى ٩٣-٧عليها وتنفي��ا تحقيقا� لأل�دا� المنصوص عليها في الفقرات من 
وجه ال�صوص، تكفل الهيئة المش�ِّلة وضع تدابير آافية لتهيئة أسباب الوقاي�ة م�ن الم��اطر                

أنظ�ر  (وإدخ�ال تع�ديالت علي�ه       اإلشعاعية الناش�ئة ع�ن الم�شاريع ال�اص�ة باس�ت�دا� المفاع�ل              
  ).٩٢-٧ إلى ٨٥-٧آ�لك الفقرات من 

رن�ام� اإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة        بت�طلع الهيئة المش�ِّلة بالم�سؤولية العام�ة ع�ن إع�داد              ٦-٧
  ).٥٠-٧ إلى ٤٢-٧أنظر الفقرات من (وإنجازه بصورة م�رضية 

ال سيما في ما    على الهيئة المش�ِّلة أن تتولى إعداد وإصدار مواصفات وإجراءات،            ٧-٧
ي�� شراء وتحميل واست�دا� وتفريغ وخزن ونقل واختبار الوقود ومكونات القلب والم�واد       

  .االنشطارية األخرى الطازجة أو المشععة

في مرحلة تش�يل مفاع�ل البح�وث، عل�ى الهيئ�ة الم�ش�ِّلة أن تتع�ر� عل�ى م�شاريع                      ٨-٧
سر تق�دير م�دى ال�صعوبات الت�ي         اإلخراج من ال�دم�ة ف�ي مف�اعالت البح�وث المماثل�ة بم�ا يي�               

 .تكتن� إخراج مفاعلها ذاته من ال�دمة في نهاية المطا� والتكالي� التي ينطوي عليها ذلك
وقبل اإلخراج من ال�دم�ة، تت�ولى الهيئ�ة الم�ش�ِّلة إع�داد خط�ة تف�صيلية تكف�ل تحقي�� األم�ان                       

  .طوال عملية اإلخراج من ال�دمة

 تق�ارير م�وجزة دوري�ة ب�ش�ن األم�ور المتعلق�ة باألم�ان               لة بإع�داد  ـِّتقو� الهيئة الم�ش�     ٩-٧
حسبما تق�ي به الهيئة الرقابية وتقد� ��ه التقارير إلى لجنة األم�ان وإل�ى الهيئ�ة الرقابي�ة إذا                   

  .اقت�ى األمر

  :تتحمل الهيئة المش�ِّلة مسؤولية ضمان ما يلي  ١٠-٧

 ت��شييد المفاع��ل طبق��ا� أن يت��ي� الت��صميم ت��ش�يل المفاع��ل عل��ى نح��و م���مون وأن ي��تم  )أ(
  .للتصميم المعتمد

  .أن يتم إعداد تقرير واٍ� عن تحليل األمان والمواظبة على استيفائه  )ب(
أن تبر�ن عملية اإلدخال في ال�دم�ة عل�ى أن�ه ت�م اس�تيفاء متطلب�ات الت�صميم وأن�ه                       )ج(

  .يمكن تش�يل المفاعل طبقا� لالفتراضات التي يقو� عليها التصميم
  .ضع برنام� للوقاية من اإلشعاعات وتنفي�هأن يتم و  )د(
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  .أن يتم وضع وتنفي� إجراءات ت�� حاالت الطوارئ  )�ـ(
أن يتم ت�ش�يل وص�يانة مفاع�ل البح�وث وفق�ا� لمتطلب�ات الت�صميم بواس�طة م�وظفين                 )و(

  .مؤ�لين ويتمتعون ب�برة مناسبة
يل الم���مون أن ي��تم ت��دريب الم��وظفين ال���ين ي���طلعون بم��سؤوليات تتعل��� بالت��ش�     )ز(

ت��دريبا� وافي��ا�، وإع��داد برن��ام� للت��دريب وإع��ادة الت��دريب، وتنفي���ه والمواظب��ة عل��ى   
-٧أنظ�ر آ��لك الفق�رتين       (استيفائه واستعراضه بصورة دورية للتحق� م�ن فعاليت�ه          

  ).٢٨-٧ و٢٧
  .أن تتاح مراف� وخدمات آافية أثناء التش�يل  )ح(
 عن األحداث التي يمكن اإلفادة عنه�ا، بم�ا ف�ي    أن تقدَّ� إلى الهيئة الرقابية معلومات      )ي(

ذلك أية تقييمات تكون قد أ�جر�َي�ت لتل�ك األح�داث واإلج�راءات الت�صحيحية المزم�ع          
  .ات�اذ�ا

أن يتم تعزيز ثقافة األمان في المنظمة بما يكفل أن تف�ي مواق� الع�املين وأفع�ال      )ي(
-٢أنظ�ر الفق�رات م�ن       (مون  وردود أفعال جميع األفراد والهيئات إلى التش�يل الم��        

  ).١٤-٢ إلى ١١
أنظ��ر (وتنفي���ه ) ١٤أنظ��ر الحاش��ية  (أن ي��تم وض��ع برن��ام� مالئ��م لتوآي��د الج��ودة      )ك(

  ).١٣-٤ إلى ٥-٤ والفقرات من ٢١-٢الفقرة 
أن يتم تفوي� إدارة المفاعل بصالحيات وتزويد�ا بموارد آافية لتمكينه�ا م�ن أداء        )ل(

  .مهامها على نحو فعال
 ي����تم ت����ش�يل مفاع����ل البح����وث وص����يانته وفق����ا� للح����دود وال����شروط الت����ش�يلية   أن  )�(

-٧ إل��ى ٥١-٧ وم��ن ٤١-٧ إل��ى ٢٩-٧أنظ��ر الفق��رات م��ن  (وإلج��راءات الت��ش�يل 
  ؛)٥٥

  .أن تتم مراقبة المواد االنشطارية والمشعة المست�دمة أو الناتجة  )ن(
ات المتعلق��ة ب���ال�برة  دَر� بعناي��ة ال�ب��رة الت��ش�يلية، بم��ا ف��ي ذل��ك المعلوم��       ـ�أن ت��   )�(

الت��ش�يلية ف��ي مف��اعالت بح��وث مماثل��ة، للك��ش� ع��ن أي��ة عالم��ات تن���ر باتجا���ات  
معاآ��سة لألم��ان، آ��ي يت��سنى ات���اذ إج��راءات ت��صحيحية قب��ل أن تن��ش� ظ��رو�           

  .معاآسة خطيرة والحيلولة دون تكرار�ا

  العاملون المختصون بالتشغيل

ع��ل م��سؤولية وص��الحيات مباش��رة ب���ر�   سن�د الهيئ��ة الم��ش�لة إل��ى م��دير المفا  ـ���ت  ١١-٧
وتشمل المها� الرئي�سية لم�دير المفاع�ل االض�طالع           .تش�يل مفاعل البحوث على نحو م�مون     

ويك��ون م��دير المفاع��ل م��سؤوال� بوج��ه ع��ا� ع��ن جمي��ع ). ٢-٧أنظ��ر الفق��رة (به���ه الم��سؤولية 
اس�ت�دا� المفاع�ل    الجوانب المتصلة بالتش�يل، والتفت�ي�، واالختب�ارات وال�صيانة الدوري�ة، و           

  .وإدخال تعديالت عليه
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عل��ى م��دير المفاع��ل أن يق��و� بتوثي��� واض��� للمه��ا�، والم��سؤوليات، وال�ب���رات           ١٢-٧
 .ال�رورية ومتطلبات تدريب الع�املين الم�ت�صين بالت�ش�يل، وخط�وط االت�صال فيم�ا بي�نهم                

ش�يل آم��ا يتع��ين أن يك��ون �ن��اك توثي��� واض��� لم��سؤوليات س��ائر الع��املين الم�ت��صين بت��       
وخط�وط  ) آالعاملين الم�تصين بال�دعم التقن�ي وإج�راء التج�ارب م�ثال�     (المفاعل أو است�دامه  

  .االتصال فيما بينهم

يح���دد م���دير المفاع���ل الح���د األدن���ى لمتطلب���ات التوظي���� ف���ي م���ا ي����� ش���تى           ١٣-٧
الت�ص��صات المطلوب��ة ل���مان ت��ش�يل مفاع��ل البح��وث بجمي��ع حاالت��ه الت��ش�يلية عل��ى نح��و    

 .شمل ��ه المتطلبات عدد العاملين والمها� المطلوب تفوي�هم ب�دائها على السواءوت .م�مون
وي�ح��دَّد بوض��وح ف��ي آ��ل األوق��ات ال��ش�� الم��سؤول ع��ن اإلش��را� المباش��ر عل��ى ت��ش�يل     

  .آما ي�حدَّد مدى توافر الموظفين المطلوب منهم معالجة أوضاع الحوادث .المفاعل

ض��مان ت��دريب الم��وظفين ال���ين ي��تم اختي��ار�م   يك��ون م��دير المفاع��ل م��سؤوال� ع��ن    ١٤-٧
لتش�يل المفاعل وإعادة تدريبهم على النحو ال�روري لتش�يل المفاعل ب�مان وآفاءة، وتقييم            

ويتعين تهيئ�ة ق�در آ�اٍ� م�ن الت�دريب عل�ى        .ذلك التدريب وإعادة التدريب على النحو المالئم
أنظ��ر (ية وظ��رو� الح��وادث  اإلج��راءات المطل��وب اتباعه��ا ف��ي آ��ل م��ن الح��االت الت��ش�يل      

 ).٥٥-٧ إلى ٥١-٧الفقرات من 

ب��صر� النظ��ر ع��ن وج��ود ع��املين م��ستقلين ي�ت��صون بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات         ١٥-٧
، يتم توفير التدريب المناسب في مجال الوقاية من اإلشعاعات للع�املين            )٢٢-٧أنظر الفقرة   (

  .م التقني وبإجراء التجاربالم�تصين بالتش�يل، بما في ذلك أولئك ال�ين ي�تصون بالدع

يتم مسبقا� إعداد البرنام� التف�صيلي لت�ش�يل مفاع�ل البح�وث واس�ت�دامه عل�ى نح�و                    ١٦-٧
  .تجريبي، وذلك ر�نا� بموافقة مدير المفاعل

يك��ون م��دير المفاع��ل م��سؤوال� ع��ن جمي��ع األن��شطة المرتبط��ة ب��إدارة قل��ب المفاع��ل     ١٧-٧
  .ارية أخرى، ويت�� الترتيبات الالزمة لتلك األنشطةومناولة الوقود ومناولة أية مواد انشط

يقو� مدير المفاعل بصورة دورية باستعرا� تش�يل مفاعل البحوث، بما في ذل�ك               ١٨-٧
 .إج��راء التج��ارب، ويت���� اإلج��راءات الت��صحيحية المالئم��ة ب��ش�ن أي��ة م��شاآل ي��تم تحدي��د�ا    

شارين الس��تعرا� ق���ايا ست��مويل��تمس م��دير المفاع��ل الم��شورة م��ن لجن��ة األم��ان أو ي��دعو   
األمان المهمة التي تنش� عن إدخال المفاعل في ال�دمة، وتش�يله، والتفت�ي� علي�ه، واختب�اره                

  .وصيانته بصورة دورية، وتعديله وإجراء تجارب عليه
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عل���ى الع���املين الم�ت���صين بالت���ش�يل أن يقوم���وا بت���ش�يل المرف���� وفق���ا� للح���دود         ١٩-٧
 ٥١-٧ وم�ن    ٤١-٧ إل�ى    ٢٩-٧أنظ�ر الفق�رات م�ن       (لتش�يل  والشروط التش�يلية وإلجراءات ا   

وس��يعتمد ع��دد ون��وع الع��املين المطل��وبين الم�ت��صين بالت��ش�يل عل��ى الجوان��ب  ).٥٥-٧إل��ى 
  .ال�اصة بتصميم المفاعل، آمنسوب القدرة ودورة التش�يل واالست�دا�

تكون لكل ش�� مرخ� أو م�صرح ل�ه بت�ش�يل المفاع�ل س�لطة إغ�ال� المفاع�ل                     ٢٠-٧
  .دواعي األمانل

عل��ى الهيئ��ة الم��ش�ِّلة أن تن��شئ فريق��ا� لل��صيانة م��ن أج��ل تنفي��� الب��رام� ال�اص��ة             ٢١-٧
 .٦٤-٧ إل�ى  ٥٦-٧بالتفتي� واالختبارات والصيانة الدورية حسبما �و مبّين في الفقرات من   

  .وفي بع� مفاعالت البحوث، ي�درَّب مشر� النوبة ومش�لو المفاعل على أداء ��ه المها�

  املون المختصون بالوقاية م� اإلشعاعاتالع

ي�ن��ش� فري��� للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات يت��ولى إع��داد برن��ام� للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات      ٢٢-٧
وإس���داء الن���ص� إل���ى إدارة المفاع���ل والهيئ���ة الم���ش�ِّلة ب���ش�ن األم���ور المتعلق���ة بالوقاي���ة م���ن 

  .١٠٧-٧ إلى ٩٣-٧وترد مناقشة ذلك في الفقرات من  .اإلشعاعات

  املون اإلضافيون المختصون بالدعمالع

عل��ى الهيئ��ة الم��ش�ِّلة أن ت��وفر ع��املين تقني��ين إض��افيين ي�ت��صون م��ثال� بالت��دريب       ٢٣-٧
  .واألمان وآيمياء المفاعالت

لة الترتيبات الالزم�ة لتق�ديم الم�ساعدة بواس�طة الع�املين المتعاق�د              ـِّتت�� الهيئة المش�    ٢٤-٧
  .معهم حسب االقت�اء

  لجنة األمان

) ١٥-٤أنظ��ر الفق��رة (تق��و� لجن��ة األم��ان المعني��ة بإس��داء الم��شورة إل��ى م��دير المفاع��ل    ٢٥-٧
وب�صفة خاص�ة، تت�ولى       .بإصدار أحكا� للبت في ق��ايا األم�ان الت�ي يحيله�ا إليه�ا م�دير المفاع�ل                 

لجن��ة األم��ان اس��تعرا� م��دى آفاي��ة وأم��ان التج��ارب والتع��ديالت المقترح��ة، وتق��د� إل��ى م��دير      
  .)١٨-٧ و١٥-٤أنظر آ�لك الفقرتين ( .ات للعمل بهاالمفاعل توصي

أنظ��ر (ب��صر� النظ��ر ع��ن الحك��م ال���ي ت��صدره لجن��ة األم��ان، تك��ون لم��دير المفاع��ل     ٢٦-٧
ص��الحية رف��� أو ت�جي��ل إج��راء تج��ارب أو تع��ديالت ي��رى أنه��ا غي��ر م�مون��ة     ) ١٥-٧الفق��رة 

  .ويحيل مثل ��ا االقتراح إلى سلطة أعلى للم�ي في استعراضه
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  دريب وإعادة التدريب والتأهيلالت

توضع برام� لتدريب العاملين الم�تصين بالت�ش�يل وإع�ادة ت�دريبهم، بم�ا ف�ي ذل�ك                  ٢٧-٧
مدير المفاعل، والمشرفون على النوبات، وم�ش�لو المفاع�ل، والع�املون الم�ت�صون بالوقاي�ة            

 .البح�وث من اإلشعاعات والصيانة وتوآي�د الج�ودة وغي�ر�م م�ن الع�املين ف�ي مرف�� مفاع�ل                    
وي��تم ت��وفير الت��دريب وإع��ادة الت��دريب ب��صورة منتظم��ة ل��صقل مع��ار� وق��درات الع��املين       

  .باستمرار

  .توضع إجراءات العتماد التدريب من أجل التحق� من فعاليته وت��يل الموظفين  ٢٨-٧

  الحدود والشرو� التشغيلية

  لمحة عامة

مي�ة بالن�سبة لألم�ان، بم�ا     توضع مجموعة من الحدود وال�شروط الت�ش�يلية ذات األ�      ٢٩-٧
في ذلك حدود لألمان، وم��اب� ل�نظم األم�ان، وش�روط حدي�ة للت�ش�يل الم��مون، ومتطلب�ات              
للتفت���ي� واالختب���ارات وال���صيانة الدوري���ة ومتطلب���ات إداري���ة، وتح���ال إل���ى الهيئ���ة الرقابي���ة 

  .الستعراضها وتقييمها

ط��ار ال���روري لت��ش�يل  ت���ست�َد� الح��دود وال��شروط الت��ش�يلية م��ن أج��ل تهيئ��ة اإل     ٣٠-٧
َعدُّ حدود وشروط تش�يلية لكل مرحلة ف�ي عم�ر ت�ش�يل            ـ�وت .مفاعل البحوث على نحو م�مون    

ويلت��ز� الع��املون الم�ت��صون بالت��ش�يل     ).آاإلدخ��ال ف��ي ال�دم��ة والت��ش�يل م��ثال�    (المفاع��ل 
  .بالحدود والشروط التش�يلية طوال عمر تش�يل المفاعل

التش�يلية على نحو واٍ� ويتم تحديد�ا بوضوح وتج�سيد�ا      ت��تار الحدود والشروط      ٣١-٧
وذلك على سبيل المثال بتحديد �د� آل� منها بوضوح، وبيان مدى قابليته�ا        (على نحو مالئم    

وي��تم اختي��ار الح��دود  ).للتطبي��� ومواص��فاتها، أي ح��د�ا المع��ين واألس��ا� ال���ي ت��ستند إلي��ه  
مان، أو تصميم المفاعل أو الجوانب المتعلق�ة        والشروط التش�يلية على أسا� تقرير تحليل األ      

بإدارة عمليات التش�يل، ويراعى أن تكون متسقة بوضوح مع التقري�ر الم��آور، ال��ي يعب�ر                 
  .عن الحالة الرا�نة للمفاعل

  حدود األمان

توضع حدود لألمان من أجل حماية سالمة الحواجز المادية التي تكف�ل الوقاي�ة م�ن                  ٣٢-٧
والحاجز الم�ادي األول والرئي�سي ف�ي آثي�ر م�ن مف�اعالت        .دون ضواب�انطال� مواد مشعة 
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وفي مفاعالت أخرى، يكون ��ا الحاجز المادي الرئيسي �و  .البحوث �و آسوة مواد الوقود
 .حد المبرِّد االبتدائي

توض��ع ح��دود أم��ان لب��ارامترات مهم��ة آمت�ي��رات الح��رارة وغير���ا م��ن العملي��ات     ٣٣-٧
  .على سالمة الحاجز والتي يمكن قياسها والتحكم فيها بسهولةالمقيسة التي قد تؤثر 

  مضابط ��م األمان

يوضع لكل بارامتر مطلوب تعي�ين ح�د أم�ان ي��صه، ول�سائر الب�ارامترات المهم�ة                    ٣٤-٧
األخرى المتصلة باألمان، نظا� لمراقب�ة الب�ارامتر المعن�ي وإص�دار إش�ارة يمك�ن اس�ت�دامها                  

والنقط��ة الت��ي س��توفر له���ا  .اوز ذل��ك الب��ارامتر للح��د المق��ررب��شكل تلق��ائي للحيلول��ة دون تج��
وس�ي�خ� ��ام� األم�ان       .اإلجراء الوقائي أدنى �ام� أم�ان مقب�ول ��ي م��ب� نظ�ا� األم�ان               

��ا بعين االعتبار، في جملة أمور، سلوك الت�ي�رات الع�ابرة الت�ي تط�رأ عل�ى ال�نظم، وزم�ن                     
  .استجابة المعدات، وعد� دقة أجهزة القيا�

  رو� الحدية للتشغيل المأمونالش

الشروط الحدية للت�ش�يل الم��مون ��ي ال�شروط المح�ددة للت�آ�د م�ن وج�ود ��وام�                      ٣٥-٧
ويه�د� وض�ع ش�روط حدي�ة لعملي�ات           .مقبولة بين قيم التش�يل المعتادة وم�اب� نظم األمان       

 .الت��ش�يل الم���مون إل��ى تجن��ب الت��ش�يل المت��واتر ل��نظم األم��ان عل��ى نح��و غي��ر مرغ��وب في��ه   
وتشمل الشروط الحدية لعمليات التش�يل الم�مون وضع حدود لب�ارامترات الت�ش�يل، وتحدي�د              
متطلب���ات تتعل���� بالح���د األدن���ى للمع���دات الت���ي يمك���ن ت���ش�يلها وم���ستويات التوظي���� ال���دنيا  
واإلج��راءات المح��ددة المطل��وب م��ن الع��املين الم�ت��صين بالت��ش�يل ات�اذ���ا للمحافظ��ة عل��ى   

  .م�اب� نظا� األمان

  تطلبات التفتيش واال�تبارات والصيا�ة الدوريةم

حدَّد متطلبات لتواتر ونطا� التفت�ي� واالختب�ارات وال�صيانة الدوري�ة والفح�وص             ـ�ت  ٣٦-٧
ال�اصة بإمكانية التش�يل وعمليات معايرة جميع المفردات ذات األ�مي�ة بالن�سبة لألم�ان م�ن                

  .ة للتش�يل الم�مونأجل ضمان االمتثال لم�اب� نظم األمان والشروط الحدي

ت��شمل متطلب��ات التفت��ي� واالختب��ارات وال��صيانة الدوري��ة توص��يفا� يب��ين بوض��وح       ٣٧-٧
ولكي يتسنى توفير مرونة في التش�يل، يتع�ين         .قابلية التطبي� وتواتر األداء والحيود المقبول     

  .أن يبين التوصي� ال�اص بالتواتر متوس� الفواصل الزمنية بحد أقصى ال يجب تجاوزه
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  المتطلبات اإلدارية

تشمل الحدود والشروط التش�يلية المتطلبات أو ال�واب� اإلدارية المتصلة بالهيكل             ٣٨-٧
التنظيمي والمسؤوليات ال�اصة بالمناصب األساسية المتعلقة بالتش�يل الم�مون للمفاعل، إلى    

را� جان��ب توظي��� الع��املين ف��ي المرف��� وت��دريبهم وإع��ادة ت��دريبهم، وإج��راءات االس��تع       
والتدقي�، والتع�ديالت، والتج�ارب، والت�سجيالت والتق�ارير، واإلج�راءات المطل�وب ات�اذ��ا               

  .على إثر اإلخالل ب�حد الحدود والشروط التش�يلية

  حاالت اإل�ال� بالحدود والشرو� التشغيلية

ف��ي حال��ة الحي��ود ل��دى ت��ش�يل المفاع��ل ع��ن واح��د أو أآث��ر م��ن الح��دود وال��شروط       ٣٩-٧
 .تَّ�� إجراءات تصحيحية وت��َطر الهيئة الرقابية ب�لكالتش�يلية، ت�

حدَّد إج��راءات يج��ب عل��ى م��وظفي الت��ش�يل ات�اذ���ا ف��ي غ���ون فت��رة زمني��ة       ـ�ت��  ٤٠-٧
ويتع��ين عل��ى إدارة  .م��سموح به��ا ف��ي حال��ة اإلخ��الل ب�ح��د ال��شروط الحدي��ة للت��ش�يل الم���مون

ر ـَ�ط� ـ�وت .ئم�ة لمن�ع تك�راره     المفاعل استقصاء س�بب وعواق�ب ذل�ك وات��اذ اإلج�راءات المال            
  .الهيئة الرقابية في حينه

ف��ي حال��ة ع��د� مراع��اة أح��د ح��دود األم��ان، ي��تم إغ��ال� المفاع��ل واإلبق��اء علي��ه ف��ي     ٤١-٧
وفي ظ�ل ���ه الظ�رو�، يتع�ين إخط�ار الهيئ�ة الرقابي�ة عل�ى الف�ور، م�ع قي�ا�                        .وضع م�مون 

هيئ��ة الرقابي��ة لتقي��يم الحال��ة قب��ل إع��ادة الهيئ�ة الم��ش�ِّلة باستق��صاء ال��سبب وتق��ديم تقري��ر إل��ى ال 
  .المفاعل إلى وضع التش�يل

  اإلد�ا� في الخدمة

  بر�امج اإلد�ا� في الخدمة

يتع��ين إع��داد برن��ام� واٍ� لإلدخ��ال ف��ي ال�دم��ة ب���ر� اختب��ار مكون��ات ونظ��م          ٤٢-٧
ف�ي  المفاعالت بعد تشييد�ا أو إدخ�ال تع�ديالت عليه�ا إلثب�ات أنه�ا مطابق�ة له�د� الت�صميم وت           

ويحدد برنام� اإلدخال في ال�دمة تنظيم ���ه العملي�ة والم�سؤوليات المترتب�ة               .بمعايير األداء 
عليها، ومراحلها، واالختبارات المناسبة للبنى وال�نظم والمكون�ات عل�ى أس�ا� م�دى أ�ميته�ا            
بالنسبة لألمان، والجدول الزمني لالختبارات، واإلجراءات والتق�ارير ال�اص�ة باإلدخ�ال ف�ي       

�دمة، وأساليب االستعرا� والتحق�، وعالج أوجه الق�صور وح�االت الحي�ود، ومتطلب�ات              ال
  .التوثي�
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  .يتعين إيالء اعتبار آاٍ� لألجهزة التجريبية أثناء إدخال المفاعل في ال�دمة  ٤٣-٧

يح��ال برن��ام� اإلدخ��ال ف��ي ال�دم��ة إل��ى لجن��ة األم��ان والهيئ��ة الرقابي��ة، وي����ع         ٤٤-٧
  .ئمين قبل تنفي�هالستعرا� وتقييم مال

  التن�يم والمس�وليات

ت��شارك الهيئ��ة الم��ش�ِّلة والم��صممون والمنتج��ون ف��ي إع��داد برن��ام� اإلدخ��ال ف��ي        ٤٥-٧
وتقت�ي عملية اإلدخال في ال�دمة التعاون بين الهيئة الم�ش�لة والم�ورِّد م�ن     .ال�دمة وتنفي�ه

ويتع��ين  .لمفاع��ل المعن��يأج��ل آفال��ة وس��يلة فعال��ة إلط��الع الهيئ��ة الم��ش�ِّلة عل��ى خ��صائ� ا   
لة طوال عملية اإلدخ�ال ف�ي       ـِّالمداومة على االتصال الوثي� بين الجهة الرقابية والهيئة المش�        

وعلى وجه ال�صوص، تتاح نتائ� وتحليالت االختبارات التي تمس األم�ان مباش�رة    .ال�دمة
  .للجنة األمان والهيئة الرقابية ب�ر� استعراضها وإقرار�ا حسب االقت�اء

  ا�تبارات ومراحل اإلد�ا� في الخدمة

م االختبارات ال�اصة باإلدخال في ال�دمة بت�صنيفها إل�ى مجموع�ات وظيفي�ة              ـَّنظـ�ت  ٤٦-٧
وتشمل ��ه المتتالية اختبارات ما قبل التش�يل، واختبارات  .وذلك على أسا� متتالية منطقية

درة الت��صاعدية واختب��ارات الحرجي��ة األولي��ة، واختب��ارات الق��درة المن�ف���ة واختب��ارات الق��  
ويراع��ى ع��د� الم���ي ق���د�ما� ف��ي متتالي��ة االختب��ارات م��ا ل��م تك��ن ال�ط��وات ال��سابقة     .الق��وى

وعليه فإن برنام� اإلدخال في ال�دم�ة ي�َق�سَّم إل�ى مراح�ل ت��نظَّم       .المطلوبة قد است�كم�لت بنجاح
  :عادة طبقا� للمتتاليات التالية

  ابقة على تحميل الوقود؛االختبارات الس: المرحلة أل�  ―  
اختب��ارات تحمي��ل الوق��ود، واختب��ارات الحرجي��ة األولي��ة،    : المرحل��ة ب��اء   ―  

  واختبارات القدرة المن�ف�ة؛
  .اختبارات القدرة التصاعدية واختبارات القوى: المرحلة جيم  ―  

  إجراءات و�قارير اإلد�ا� في الخدمة 

ك�ل مرحل�ة إدخ�ال ف�ي ال�دم�ة قب�ل            يتعين إعداد إجراءات واستعراضها وإقرار��ا ل        ٤٧-٧
وتؤدى أن�شطة اإلدخ�ال ف�ي ال�دم�ة طبق�ا� إلج�راءات        .بدء االختبارات ال�اصة بتلك المرحلة

وتشمل ��ه اإلجراءات، إذا اقت�ت الحاجة، نق�اط إيق�ا� إجب�اري ي�تم عن�د�ا                 .خطية معتمدة 
  .بيةإخطار وإشراك لجنة األمان والهيئات ال�ارجية والمنتجين والهيئة الرقا
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ي���شمل برن���ام� اإلدخ���ال ف���ي ال�دم���ة وض���ع ت���دابير وإج���راءات لعملي���ات الت���دقي�   ٤٨-٧
واالستعرا� والتحق� التي تهد� إلى ضمان االضطالع بالبرام� طبق�ا� لل�ط�ة الموض�وعة              

دَرج تدابير لحسم أي حي�ود أو ق�صور   ـ�آما ت .وتحقي� أ�دا� ��ه البرام� على النحو األآمل    
  .بارات اإلدخال في ال�دمةيتم اآتشافه خالل اخت

َعدُّ تق��ارير ت��شمل نط��ا� ����ه االختب��ارات وتتابعه��ا والنت��ائ� المتوقع��ة منه��ا بق��در   ـ�ت��  ٤٩-٧
  :وت�طي ��ه التقارير الجوانب التالية .مالئم من اإلسهاب ووفقا� لمتطلبات توآيد الجودة

  �د� االختبارات والنتائ� المتوقعة منها؛  )أ(
  لوب األخ� بها خالل االختبارات؛تدابير األمان المط  )ب(
  التدابير الوقائية والمتطلبات األساسية؛  )د(
  اإلجراءات ال�اصة باالختبارات؛  )د(
التقارير المتعلقة باالختبارات، بما في ذلك موجز للبيانات التي تم جمعها وتحليلها،   )�ـ(

حيحية وتقي���يم للنت���ائ�، وتحدي���د أوج���ه الق���صور، إن و�ج����َدت، وأي���ة إج���راءات ت���ص
  .ضرورية

يتعين إتاحة نتائ� جميع االختبارات ال�اصة باإلدخال في ال�دم�ة، س�واء آان�ت ق�د        ٥٠-٧
أ�جر�َي��ت بواس��طة ع���و ف��ي الهيئ��ة الم��ش�ِّلة أو أح��د الم��ورِّدين، والحف��ا� عليه��ا ط��وال عم��ر   

  .تش�يل المرف�

  إجراءات التشغيل

م�ان الت�ي ق�د ي�تم القي�ا� به��ا      توض�ع إج�راءات ت�ش�يل لجمي�ع العملي�ات المت��صلة باأل       ٥١-٧
  :طوال عمر تش�يل المرف�، بما في ذلك ما يلي

 .اإلدخال في ال�دمة  )أ(
الت��ش�يل بجمي��ع الح��االت الت��ش�يلية والقي��ا�، ح��سب االقت���اء، بتحمي��ل عناص��ر           )ب(

ومجمع��ات الوق��ود أو أي��ة مكون��ات ت���� القل��ب والع��اآس، بم��ا ف��ي ذل��ك األجه��زة   
  .ا داخل المفاعلالتجريبية، وتفري�ها ونقله

  .صيانة المكونات أو النظم الرئيسية التي قد تؤثر على أمان المفاعل  )ج(
عمليات التفتي� الدوري والمعايرات واالختبارات الت�ي ت�ج�رى عل�ى البن�ى وال�نظم               )د(

  .والمكونات ال�رورية لتش�يل المفاعل على نحو م�مون
  .أنشطة الوقاية من اإلشعاعات  )�ـ(
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عرا� وإق�رار الت�ش�يل وال�صيانة وإج�راء عملي�ات الت�شعيع والتج�ارب               عملية اس�ت    )و(
  .التي قد تؤثر على أمان المفاعل أو على تفاعلية القلب

ل المفاعل للمصادفات التش�يلية المتوقعة، وللحوادث المحتاط لها في         ـِّاستجابة مش�   )ز(
  .التصميم بالقدر الممكن عمليا�

  ٢٨.حاالت الطوارئ  )ح(
  . الماديةالحماية  )ط(
  .مناولة النفايات المشعة ورصد انبعاثات المواد المشعة والتحكم فيها  )ي(
التفتي� على المفاعل ونظمه االحتياطية واختباره وصيانته بصورة دورية، ح�سب             )ك(

  .االقت�اء، خالل فترات اإلغال� الممتد للمفاعل
  .االست�دا�  )ل(
  .التعديالت  )�(
مث��ل (اري الت��ي ي�حتَم��ل أن يك��ون له��ا ت���ثير عل��ى األم��ان  األن��شطة ذات الط��ابع اإلد  )ن(

  ).مراقبة الزائرين
  .توآيد الجودة  )�(

يتعين على العاملين الم�تصين بتش�يل المفاعل وض�ع إج�راءات ت�ش�يل، بالتع�اون            ٥٢-٧
آلما أمكن مع المصمم والمنت� ومع سائر موظفي الهيئة الم�ش�ِّلة، بم�ا ف�ي ذل�ك أولئ�ك ال��ين                  

تك�ون إج�راءات الت�ش�يل مت�سقة م�ع الح�دود        ويراع�ى أن  .لوقاية م�ن اإلش�عاعات  ي�تصون با
وال��شروط الت��ش�يلية وأن ي���ستفاد به��ا ف��ي مراع��اة تل��ك الح��دود وال��شروط، آم��ا يتع��ين أن ي��تم   
إع��داد�ا وفق��ا� إلج��راء ع��ا� م��ن إج��راءات توآي��د الج��ودة ي��نظم ش��كل مث��ل ����ه اإلج��راءات        

ج��ري اس��تعرا� تل��ك اإلج��راءات عل��ى نح��و م��ستقل وي .وص��وغها واستعراض��ها ومراقبته��ا
  .وذلك ر�نا� بموافقة مدير المفاعل) بواسطة لجنة األمان مثال�(

يتع���ين اس���تعرا� إج���راءات الت���ش�يل واس���تيفاؤ�ا ب���صورة دوري���ة عل���ى أس���ا�      ٥٣-٧
الدرو� المست�لصة م�ن اس�ت�دا� اإلج�راء المعن�ي، أو وفق�ا� إلج�راءات داخلي�ة ي�تم تحدي�د�ا                  

  .وتتاح ��ه اإلجراءات حسبما يقت�يه تش�يل المفاعل ذاته .ذا دعت الحاجة إلى ذلكمسبقا� إ

يتعين أن يتلقى جميع العاملين المعنيين بتش�يل المفاعل واس�ت�دامه ق�درا� وافي�ا� م�ن        ٥٤-٧
  .التدريب على است�دا� ��ه اإلجراءات، حسب االقت�اء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ة ـــف��ي آثي��ر م��ن الح��االت توض��ع إج��راءات ت���� ح��االت الط��وارئ آعن��صر ف��ي خط��ة منف��صل              ٢٨  
 ).٧٨-٧ و٧٢-٧أنظر الفقرتين (وارئ ـــللط
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ائم���ة، ي��تم إع���داد إج���راء مالئ���م  عن��د الت�ط���ي� ألن���شطة ال ت�طيه��ا اإلج���راءات الق    ٥٥-٧
وي�تم ت�وفير ت�دريب       .واستعراضه وذل�ك ر�ن�ا� ب�إقراره عل�ى النح�و المالئ�م قب�ل ب�دء الت�ش�يل                  

  .إضافي للموظفين ذوي الصلة على ��ه اإلجراءات

  التفتيش واال�تبارات والصيا�ة الدورية

ن البن�ى وال�نظم     يتعين القيا� بعمليات تفتي� واختبارات وصيانة دورية للت�آ�د م�ن أ             ٥٦-٧
والمكون��ات ق��ادرة عل��ى العم��ل طبق��ا� لمقاص��د الت��صميم وللمتطلب��ات المح��ددة، ووفق��ا� للح��دود    

وف�ي ���ا ال�سيا�، ي�شمل         .والشروط التش�يلية وبما يتف� مع أمان المفاعل ف�ي األم�د الطوي�ل            
  .اإلجراءات الوقائية والتصحيحية معا�" الصيانة"مصطل� 

ام� موثق�ة اس�تنادا� إل�ى تقري�ر تحلي�ل األم�ان، ف��ال� ع�ن                 يتعين أن تك�ون �ن�اك ب�ر         ٥٧-٧
إجراء اختبارات وصيانة دورية لمعدات المفاعل، وخصوصا� لجميع المف�ردات ذات األ�مي�ة        

ويتعين االستعانة به�ه البرام� عل�ى نح�و يكف�ل أال يق�ل م�ستوى األم�ان أثن�اء         .بالنسبة لألمان
ة لب��رام� التفت��ي� واالختب��ارات وال��صيانة  وي�ج��رى اس��تعرا� عل��ى فت��رات منتظم��  .تنفي����ا

وت�ؤدى   .الدورية من أج�ل االس�تفادة م�ن ال�درو� المست�ل�صة عل�ى ض�وء ال�ب�رة المكت�سبة                   
جمي��ع عملي��ات التفت��ي� واالختب��ارات وال��صيانة الدوري��ة لل��نظم أو المف��ردات ذات األ�مي��ة       

 المطل��وب ات�اذ���ا وتح��دد ����ه اإلج��راءات الت��دابير .لألم��ان باتب��اع إج��راءات خطي��ة معتم��دة
إلج��راء أي��ة ت�يي��رات ع��ن الن��س� المعت��اد للمفاع��ل، وت��شمل ت��دابير الس��تعادة الن��س� المعت��اد     

ويتع��ين اس��ت�دا� نظ��ا� لت��صاري� العم��ل يتف��� م��ع متطلب��ات توآي��د   .بمج��رد اس��تكمال الن��شاط
الج��ودة ألغ��را� التفت��ي� واالختب��ارات وال��صيانة الدوري��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك وض��ع إج��راءات     

ويتع�ين أن    .وتشمل ���ه اإلج�راءات مع�ايير للقب�ول         .ة مالئمة قبل القيا� بالعمل وبعده     مراجع
  .يكون �ناك �يكل محدد بوضوح الستعرا� أداء العمل وإقراره

وتؤدى عمليات التفتي� غير الروتينية أو ال�صيانة الت�صحيحية لل�نظم أو المف�ردات                ٥٨-٧
وتؤدى عل�ى   .ءات معدة خصيصا� له�ا ال�ر�ذات األ�مية بالنسبة لألمان وفقا� ل�طة وإجرا

  .نحو مماثل عمليات تفتي� أثناء ال�دمة ألغرا� األمان وعلى أسا� برنامجي

القرار المت�� بإجراء أعمال صيانة للمعدات الم�َرّآبة، أو برفع مع�دات م�ن ال�دم�ة          ٥٩-٧
  :التش�يلية ألغرا� الصيانة أو إلعادة ترآيب ��ه المعدات بعد صيانتها

  تقع مسؤوليته بوجه عا� على مدير المفاعل؛  )أ(
�� وفق��ا� له��د� الحف��ا� عل��ى م��ستوى أم��ان المفاع��ل عل��ى النح��و المف��صل ف��ي       ـَّي�ت��  )ب(

  .الحدود والشروط التش�يلية
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تتم مواءمة ت�واتر التفت�ي� واالختب�ارات وال�صيانة الدوري�ة لك�ل� م�ن البن�ى وال�نظم                      ٦٠-٧
ل�ب�رة المكت�سبة، ويراع�ى أن يكف�ل ذل�ك تحقي�� ق�در واٍ�                والمكونات على حدة استنادا� إلى ا     

  .٣٥-٦من العولية، وفقا� للمتطلبات المحددة في الفقرة 

حدَّد المع��دات والمف��ردات الم��ست�دمة ألغ��را� االختب��ارات وال��صيانة الدوري��ة    ـ�ت��  ٦١-٧
  .ويتم فحصها ل�مان است�دامها على النحو السليم

حو تنجم عن�ه ت�يي�رات ع�ن عم�د أو ع�ن غي�ر عم�د            ال يجوز إجراء الصيانة على ن       ٦٢-٧
وإذا م�ا اقت��ى أح�د أن�شطة ال�صيانة إج�راء ت�يي�ر ف�ي          .ف�ي ت�صميم النظ�ا� الج�اري ص�يانته     

  .التصميم، ت�ّتبع اإلجراءات ال�اصة بتنفي� التعديالت

يلز� أن تكون نتائ� التفتي� واالختبارات والصيانة الدورية متاحة لعاملين مؤ�لين             ٦٣-٧
قون من أنه قد تم إنجاز األنشطة على النحو الموصو� في اإلج�راء      ـّنحو مناسب، يتحق  على  

  .المالئم، ويتحققون من االمتثال للحدود والشروط التش�يلية

وي�ج�رى تقي�يم    .يتعين إخطار الهيئة الرقابية ب�ية م�الفة ذات أ�مي�ة بالن�سبة لألم�ان        ٦٤-٧
ويك�ون اس�تئنا� الت�ش�يل مر�ون�ا�         .� نتائج�ه  للصيانة يتولى منس� أن�شطة ال�صيانة اس�تعرا        

  .بموافقة منس� أنشطة الصيانة

  إدارة قلوب المفاعالت ومناولة الوقود

 م�ع احتياج�ات   يلز� إدارة قلب المفاع�ل عل�ى نح�و يجعل�ه م��مون الت�ش�يل ومتوافق�ا�          ٦٥-٧
  :واألنشطة األساسية إلدارة قلب المفاعل �ي ا�تية .برنام� التجارب

مث���ل ق����بان  ( للوق���ود، والعاآ���سات، وأجه���زة األم���ان    المناس���بةم���اآناألتحدي���د   )أ(
امتصاص النيوترونات، والصمامات ال�اصة بإفراغ مادة المه�دئ وال�سمو� القابل�ة     

؛ وذل��ك ع��ن طري��� قل��ب المفاع��ل، وأجه��زة التج��ارب، والمه��دئات، ف��ي  )لإلح��را�
  .الحساب وباست�دا� طرائ� وشفرات متحق� من صالحيتها

وتح�دي� المعلوم�ات األساس�ية ع�ن الب�ارامترات ال�اص�ة ب�الوقود وت�شكيالت             حف�    )ب(
  .قلب المفاعل

ش���راء الوق���ود عل���ى أس���ا� مواص���فات متوافق���ة م���ع الق���صد م���ن الت���صميم وم���ع       )ج(
  .المتطلبات ال�اصة بالحدود والشروط التش�يلية

  .تحميل الوقود وفقا لإلجراءات ال�اصة بمناولة الوقود  )د(
قل��ب المفاع��ل م��ع ض��مان س��المة الوق��ود، بالمحافظ��ة عل��ى      ) إس��تحرا�(اس��ت�دا�   )�ـ(

 للق����صد م����ن الت����صميم الب����ارامترات ذات ال����صلة المتعلق����ة بت����شكيل القل����ب وفق����ا� 
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ولالفتراض��ات المق��ررة ف��ي الح��دود وال��شروط الت��ش�يلية للمفاع��ل، وبك��ش� الوق��ود 
  .غير الصال� وتحديده وتفري�ه

  .�اءتفريغ الوقود المشعع، عند االقت  )و(

وعالوة على األنشطة الم�آورة أعاله، يل�ز� االض�طالع ب�ن�شطة أخ�رى ف�ي إط�ار                ٦٦-٧
برنام� إدارة قلب المفاعل، من أجل ضمان االست�دا� الم�مون للوقود في القلب أو م�ن أج�ل                 

  :تيسير األنشطة األساسية إلدارة القلب، مثل األنشطة التالية

 ألي مكون من مكون�ات القل�ب أو م�ادة م�ن             النسبةبتقييم ا�ثار الواقعة على األمان        )أ(
  .مواده يقترح تشعيعها

إج��راء تحقيق��ات ف��ي أس��باب ح��االت ع��د� ص��الحية الوق��ود ووس��ائل تف��ادي تل��ك            )ب(
  .الحاالت

  .تقييم آثار التشعيع على مكونات القلب ومواد القلب  )ج(

ين��ه وتحويل��ه وت��شتمل مناول��ة الوق��ود عل��ى تحري��ك الوق��ود الط��ازج والم��شعع وت�ز   ٦٧-٧
  .ويلز� االمتثال في ��ه العمليات لمتطلبات األمان المنطبقة .وتعبئته ونقله

ويل��ز� إع��داد إج��راءات لمناول��ة عناص��ر الوق��ود ومكون��ات قل��ب المفاع��ل م��ن أج��ل     ٦٨-٧
 ع��ن وف���ال�. ض��مان جودته��ا وأمانه��ا وحمايته��ا المادي��ة وم��ن أج��ل تجن��ب التل��� أو الت��د�ور

روط تش�يلية وإعداد إجراءات للتعامل مع عد� صالحية عناص�ر          ذلك، يلز� وضع حدود وش    
الوق��ود وق���بان ال��تحكم م��ن أج��ل التقلي��ل إل��ى الح��د األدن��ى م��ن آمي��ات المنتج��ات الم��شعة         

ويلز� رصد سالمة قلب المفاع�ل والوق�ود باس�تمرار بواس�طة نظ�ا� لك�ش� ح�االت         . المنطلقة
ش� عن عطل   ـ�وإذا آ . لكتروني المباشر قصور الكسوة، وال يلز� أن يكون ذلك باالتصال اإل        

ويلز� ع�د� تج�اوز     . في الوقود، يلز� إجراء استقصاء لتحديد عنصر الوقود المصاب بالعطل         
الح��دود الم��صرح به��ا، آم��ا يل��ز�، إذا اقت���ت ال���رورة، إغ��ال� المفاع��ل وتفري��غ عن��صر     

  ).١٠٢-٧ إلى ٩٦-٧ الفقرات أنظر أي�ا�(الوقود المصاب بالعطل 

 � القي��ا� بتعبئ��ة ونق��ل مجمع��ات الوق��ود ذات الوق��ود الط��ازج والم��شعع وفق��ا�        ويل��ز  ٦٩-٧
  . عند االقت�اء[18] للمرجع للمتطلبات الوطنية والدولية، ووفقا�

 لبرنام� توآي�د الج�ودة يتن�اول إدارة قل�ب     ويلز� االحتفا� بنظا� سجالت شامل وفقا�     ٧٠-٧
  .القلب، وت�زين الوقودالمفاعل وأنشطة المناولة ال�اصة بالوقود ومكونات 
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  األمان م� الحرائق

ويل�ز� أن ت�شمل تل�ك        .تجري الهيئة الم�ش�لة تحل�يالت دوري�ة لألم�ان م�ن الحرائ��               ٧١-٧
التحليالت إجراء تقييمات لقابلية نظم األمان للت�ثر ب�الحرائ�؛ وإدخ�ال تع�ديالت عل�ى تطبي��          

ئ�؛ والتحكم ف�ي الم�واد القابل�ة        الدفاع في العم�؛ وإدخال تعديالت على قدرات مكافحة الحرا        
  .لاللتهاب؛ والتحكم في مصادر االشتعال؛ والصيانة؛ واالختبار؛ وت��ب العاملين

  التخطيط لحاالت الطوارئ

يلز� إعداد خط� طوارئ لمرف� مفاعل البحوث تتناول جميع األنشطة التي يعت�ز�               ٧٢-٧
 لمتطلب�ات  راءات الطوارئ وفق�ا� وتعد الهيئة المش�لة إج .االضطالع بها في حاالت الطوارئ

الهيئ��ة الرقابي��ة وبالتع��اون، عن��د االقت���اء، م��ع ال��سلطات الحكومي��ة والمحلي��ة أو غير���ا م��ن  
الهيئ���ات الم�ت���صة، م���ن أج���ل ض���مان التن���سي� الفع���ال لجمي���ع خ���دمات الموق���ع وللم���ساعدة 

تي حلل�ت  ويلز� أن تستند إجراءات الطوارئ إلى الحوادث ال .ال�ارجية في حاالت الطوارئ
في تقرير تحليل األمان وآ�لك الحوادث اإلضافية التي تفتر� ألغ�را� الت�ط�ي� لح�االت               

  .[19]ومتطلبات الت�طي� للطوارئ مقررة في المرجع  .الطوارئ

ويل��ز� أن ت��شتمل خط��ة الط��وارئ وترتيب��ات الط��وارئ الت��ي تع��د�ا الهيئ��ة الم��ش�لة    ٧٣-٧
  :على ما يلي،حسب االقت�اء

، بما ف�ي ذل�ك ص�الحيات        )ال�اصة باالستعداد والتصدي  (ات الطوارئ   تحديد منظم   )أ(
  .األش�اص الرئيسيين ومسؤولياتهم

  .تحديد حاالت الطوارئ وتصنيفها  )ب(
الظرو� التي ينب�ي عند�ا إعالن حالة الطوارئ، وقائمة باألش�اص الم��ول له�م        )ج(

  .بةإعالن حالة الطوارئ، ووص� إلجراءات أو أجهزة اإلن�ار المناس
الترتيبات ال�اصة ب�التقييم الب�دئي والالح��، بم�ا ف�ي ذل�ك الرص�د البيئ�ي للظ�رو�                      )د(

  .اإلشعاعية
الترتيبات المعقودة مع الهيئات الموجودة خ�ارج الموق�ع الت�ي ست�ساعد عن�د ح�دوث                  )�ـ(

  .حالة الطوارئ، بما في ذلك رسائل االتفا� وتفاصيل جهات االتصال
مي��ة إل��ى التقلي��ل إل��ى الح��د األدن��ى م��ن تع��ر� األش���اص         الت��دابير الوقائي��ة الرا   )و(

  .لإلشعاعات، وتدابير ضمان العالج الطبي ألي مصابين
إرشادات بش�ن ح�دود الجرع�ات الت�ي ي�سببها تع�ر� الع�املين ال��ين ي�ؤدون مه�ا�                     )ز(

  .إنقاذ أو مها� ترمي إلى ت�في� عواقب حالة الطوارئ
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د م��ن م��دى أي انط��ال� إش��عاعي وانت��شار  اإلج��راءات الت��ي تت���� ف��ي المرف��� للح��    )ح(
  .التلوث

تسل���سل القي���ادة واالت���صال، ال����ي يح���دد تحدي���دا واض���حا م���سؤوليات وواجب���ات         )ط(
  .األش�اص المعنيين والمنظمات المعنية

الترتيبات الرامية إلى ضمان عولية االتصاالت بين مرآز التحكم في الطوارئ من   )ي(
  . من الناحية األخرىناحية واألماآن الداخلية وال�ارجية

  .بيان للمراف� والمعدات واإلجراءات ال�اصة بالطوارئ  )ك(
  .قائمة بمعدات الطوارئ التي يلز� حفظها جا�زة لالستعمال في أماآن محددة  )ل(
  .متطلبات اإلبالغ ال�اصة بإبالغ السلطات  )�(
  .متطلبات اإلبالغ ال�اصة بطلب موارد إضافية  )ن(
لز� ات�اذ�ا من جانب من يشارك في تنفي� ال�طة من األش�اص           جراءات التي ي  اإل  )�(

  .والهيئات
  .ترتيبات إبالغ الجمهور  )ع(
  .ترتيبات تدريب العاملين، بما في ذلك تحديد تواتر التدريبات ونطاقها  )�(
  .ترتيبات إنهاء حالة الطوارئ والعودة إلى الحالة الطبيعية  )ص(

ءات طوارئ تت��� ش�كل وث�ائ� وتعليم�ات تب�ين            وتنف� خطة الطوارئ بواسطة إجرا      ٧٤-٧
ويل���ز�  .تفاص���يل إج���راءات وترتيب���ات التنفي���� الالزم���ة لت�في���� عواق���ب حال���ة الط���وارئ      

استعرا� خطة وإجراءات الطوارئ في فت�رات مح�ددة وتع�ديلها بح�سب االقت��اء ل��مان                 
  .أن تدرج فيها الدرو� المستفادة

 إلج��راءات الط��وارئ المق��ررة  ئم��ة وفق��ا� ويت���� موظف��و الت��ش�يل اإلج��راءات المال    ٧٥-٧
ويل�ز� إش�راك ف�ر� ال���دمات الداعم�ة الموقعي�ة األخ�رى والهيئ��ات        .ت�صديا لحال�ة الط�وارئ   

ال�ارجي��ة األخ��رى عل��ى النح��و المح��دد ف��ي خط��ة الط��وارئ، تبع��ا لطبيع��ة حال��ة الط��وارئ        
  .ومدا�ا

 التط�ورات   ويلز� أن يشمل فري� التصدي للطوارئ أش�اص�ا ذوي معرف�ة ب�ح�دث              ٧٦-٧
ويل�ز�   .في عمليات مفاعل البحوث، وينب�ي عادة أن يرأسه مدير المفاعل أو من ين�وب عن�ه               

، بح��سب االقت���اء، توجي��ه وت��دريب وإع��ادة ت��دريب جمي��ع الع��املين ال���ين         أن ي��تم دوري��ا� 
يشارآون في التصدي لحاالت الطوارئ على أداء واجب�اتهم ف�ي ح�االت الط�وارئ ويل�ز� أن            

ش�اص الموجودين في الموقع تعليمات بش�ن ال�طوات التي يلز� اتباعه�ا ف�ي      يتلقى جميع األ  
 .وتعر� التعليمات في مكان بارز .حاالت الطوارئ
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وتجرى تمرينات على فترات مناسبة، وت�شمل، بالق�در المعق�ول، جمي�ع األش��اص                 ٧٧-٧
وت�درج  وت�ستعر� نت�ائ� التمرين�ات،        .ال�ين عليهم واجبات ف�ي الت�صدي لح�االت الط�وارئ          

  .الدرو� المستفادة في تنقيحات ل�طة الطوارئ عند االقت�اء

ويلز� إبقاء المراف� واألجهزة واألدوات والمعدات والوثائ� ونظم االتصاالت التي            ٧٨-٧
تست�د� ف�ي ح�االت الط�وارئ متاح�ة، ويح�اف� عليه�ا ف�ي حال�ة تجع�ل م�ن غي�ر المحتم�ل أن                          

  .يفتر� وقوعهاتت�ثر أو أن ت�فقد من جراء الحوادث التي 

  الحمايـــة المادية

 لمنع القي�ا� ب�عم�ال غي�ر        تدابير مالئمة، طبقا� للقوانين واللوائ� الوطنية،     يلز� ات�اذ     ٧٩-٧
في مف�اعالت البح�وث والمراف��        يمكن أن تهدد األمان،       بما فيها أعمال ت�ريبية،    مصرح بها 

  .المرتبطة بها، وللتصدي لمثل ��ه األعمال في حالة حدوثها

 مزيد من اإلرشادات بش�ن الحماية المادي�ة للمراف�� النووي�ة        [24]ويرد في المرجع      ٨٠-٧
  .والمواد النووية

  السجالت والتقارير

م���ن أج���ل الت���ش�يل الم����مون للمفاع���ل، يل���ز� أن تح���تف� الهيئ���ة الم���ش�لة بجمي���ع         ٨١-٧
وت�شكيله ال�را�ن    المعلومات الجو�رية المتعلقة بتصميم المفاعل وتشييده وإدخاله في ال�دم�ة           

بقى ـ�ويح�اف� عل�ى تح�دي� ����ه المعلوم�ات ط�وال المرحل�ة الت�ش�يلية للمفاع�ل، وت��         .وت�ش�يله 
وتشمل ��ه المعلومات البيانات الموقعي�ة والبيان�ات البيئي�ة،     .متاحة أثناء اإلخراج من ال�دمة

 للبن�اء   والمواصفات التصميمية، وتفاص�يل المع�دات والم�واد الم�وردة، والرس�ومات المطابق�ة             
الفعلي، والمعلومات المتعلق�ة با�ث�ار المتجمع�ة للتع�ديالت، ودف�اتر الت�سجيل، وأدل�ة الت�ش�يل                  

  .والصيانة، ووثائ� توآيد الجودة

وتوض��ع إج��راءات إداري��ة متوافق��ة م��ع برن��ام� توآي��د الج��ودة إلع��داد ال��سجالت           ٨٢-٧
قيود المعلومات المدرجة ف�ي     ويلز� بيان تواري�     .والتقارير وجمعها واالحتفا� بها وأرشفتها    

  .دفاتر التسجيل والقوائم المرجعية والسجالت المالئمة األخرى والتوقيع عليها

وتع��د س��جالت لح��االت ع��د� االمتث��ال والت��دابير المت����ة إلع��ادة المفاع��ل إل��ى حال��ة            ٨٣-٧
ز� االحتف�ا�  وتح�دد الهيئ�ة الم�ش�لة ال�سجالت الت�ي يل�       .االمتثال ويحتف� بها وتتاح للهيئ�ة الرقابي�ة  

  .بها ومدة االحتفا� بها
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ويل��ز� أن تك��ون الترتيب��ات المت����ة لت���زين ال��سجالت والتق��ارير واالحتف��ا� به��ا          ٨٤-٧
ويصمم نظ�ا� إدارة الوث�ائ� بحي�� ي��من أرش�فة الوث�ائ�               .متوافقة مع برنام� توآيد الجودة    

ويلز� النظر ف�ي     .ةالمتقادمة وأن ال يست�د� العاملون سوى أحدث الصيغ لكل وثيقة على حد           
م�ن أج�ل الح�صول    ) في مرآ�ز ال�سيطرة عل�ى الط�وارئ م�ثال�     (ت�زين الوثائ� خارج الموقع    

  .عليها في حاالت الطوارئ

  استخدام المفاعل و�عديل�

 الهيئ��ة الم��ش�لة م��سؤولة ع��ن جمي��ع جوان��ب األم��ان المتعلق��ة بإع��داد وأداء أي       تك��ون  ٨٥-٧
في� مها� معينة إلى منظمات أخرى أو أن تتعاقد معها م�ن  ويجوز لها أن تسند تن .تعديل أو تجربة

وعل�ى وج�ه ال��صوص، تك�ون      .الباطن على أدائه�ا، ولك�ن ال يج�وز له�ا أن تف�و� م�سؤولياتها            
الهيئة المش�لة مسؤولة عن إدارة مشروع االس�ت�دا� أو التع�ديل المقت�رح، ال��ي يل�ز� أن ي�شارك              

وبالن��سبة للم��شاريع الرئي��سية يل��ز� أن ي��شمل ذل��ك   . لإلج��راءات المق��ررةفي��ه م��دير المفاع��ل وفق��ا�
وض��ع أ���دا� الم��شروع و�يكل��ه، وتعي��ين م��دير للم��شروع، وتحدي��د الم��سؤوليات، وت���صي�      

وعالوة عل�ى ذل�ك يل�ز� أن ت��ع الهيئ�ة، قب�ل ب�دء الم�شروع، إج�راءات معتم�دة             .الموارد الكافية 
  .اءاتللتحكم في است�دا� المفاعل وتعديله، وأن تتبع تلك اإلجر

  :وتكون الهيئة المش�لة مسؤولة عن ضمان ما يلي  ٨٦-٧

  .إجراء تحليالت األمان لالست�دا� أو التعديل المقترح  )أ(
  .)[15] والمرجع ٨٧-٧ أنظر الفقرة(تطبي� المعايير المعتمدة لتصني� المنش�ت   )ب(
  .اتباع وثائ� األمان ذات الصلة  )ج(
و�����ه ق���د ت���شمل اش���تراط  .م���اد ذات العالق���ةالوف���اء بمقت����يات االس���تعرا� واالعت  )د(

  .الحصول على موافقة الهيئة الرقابية قبل البدء أو إنشاء عملية ترخي� رسمية
تطبي� احتياطات وض�واب� أم�ان مالئم�ة ب�ش�ن جمي�ع األش��اص الم�شارآين ف�ي أداء                     )�ـ(

  .التعديل أو التجربة، وبش�ن الجمهور والبيئة
ع المراح��ل المتعلق��ة بإع��داد وأداء التجرب��ة أو التع��ديل،  تطبي��� توآي��د الج��ودة ف��ي جمي��   )و(

  .للتحق� مما إن آانت جميع متطلبات ومعايير األمان المنطبقة قد استوفيت
ح��صول جمي��ع الع��املين ال���ين سي��شارآون ف��ي القي��ا� بالتع��ديل المقت��رح أو ف��ي تنفي���         )ز(

 وت�دريبهم مق�دما،   االست�دا� المقترح على ما يلز� من تدريب ومؤ�الت وخبرة للمهمة 
عند االقت�اء، عل�ى أث�ر ���ا التع�ديل أو االس�ت�دا� عل�ى ت�ش�يل المفاع�ل وخ�صائ�                     

  .أمان المفاعل
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التحدي� الفوري لجميع الوثائ� المتعلقة ب�صائ� أم�ان المفاع�ل، مث�ل تق�ارير تحلي�ل                )ح(
 األمان، والح�دود وال�شروط الت�ش�يلية، وإج�راءات الت�ش�يل وال�صيانة والط�وارئ ذات               

  .الصلة، بحسب االقت�اء

ويلز� تصني� اقتراحات است�دا� مفاعل البحوث وتعديله ووضع المعايير المتعلق�ة      ٨٧-٧
 م��ن ٣٢٦-٣٠٥أنظ��ر الفق��رات  (وت��صن� اقتراح��ات االس��ت�دا� والتع��ديل     .به���ا الت��صني� 

آ�ان   أل�مية االقتراح بالنسبة لألمان أو على أسا� بي�ان ب�ش�ن م�ا إن         إما وفقا� ) [15]المرجع  
 .الت�يير المقترح سيجعل تش�يل المفاعل خارجا عن الحدود والشروط التش�يلية

 من ٣١٠ أنظر الفقرة(أما مشاريع االست�دا� والتعديل ذات األ�مية الكبرى لألمان   ٨٨-٧
فيل���ز� أن ت�����ع لتحل���يالت أم���ان وإج���راءات خاص���ة بالت���صميم والت���شييد    ) [15]المرج���ع 

  . بش�ن المفاعل نفسه٦-٧٨ و ٦-٧٢تلك المبينة في الفقرتين واإلدخال في ال�دمة مكافئة ل

ويلز� عند تنفي� مشاريع اس�ت�دا� وتع�ديل مف�اعالت البح�وث إبق�اء تع�ر� العم�ال                    ٨٩-٧
  .لإلشعاعات المشارآين عند أدنى حد يعقل تحقيقه

وي����ع م���دير المفاع���ل إج���راءات الس���تعرا� اقتراح���ات التج���ارب والتع���ديالت      ٩٠-٧
ويل���ز� أن ت��شتمل �����ه اإلج���راءات عل���ى جمي���ع   .يه���ا وللرقاب���ة عل���ى تنفي����ا والموافق��ة عل 

  :المعلومات ذات الصلة، مثل ما يلي

  .بيان لل�ر� من التجربة أو التعديل  )أ(
  .تبرير ل�رورة التجربة أو التعديل  )ب(
  .[16] المتطلبات والمعايير ال�اصة بالتصميم، بما في ذلك تقييمها من حي� األمان  )ج(
  .بيان لعمليات التصنيع الالزمة  )د(
  .بيان إلجراءات الترآيب الالزمة  )�ـ(
  .بيان لعملية اإلدخال في ال�دمة  )و(
  .استعرا� لإلجراءات التش�يلية وإجراءات الطوارئ  )ز(
  .بيان للم�اطر اإلشعاعية التي يمكن أن يتعر� لها من يجرون التجربة  )ح(
بم�ا ف�ي ذل�ك تقيي�د     (زمة لمنع التعر� العرض�ي     بيان لتدابير األمان اإلشعاعي الال      )ط(

  ).أو الحز� النيوترونية/الوصول إلى مرف� التشعيع وإلى المصادر المشعة و
بي��ان للت��دريع اإلش��عاعي ال���ي تل��ز� إقامت��ه ح��ول المرف��� لمن��ع ح��دوث ازدي��اد ف��ي     )ي(

  .يةالتي تتولد في الظرو� العادية وغير العاد) المباشرة أو المتشتتة(اإلشعاعات 
  .بيان للحاجة إلى الت�ل� من النفايات المشعة التي تنت� في التجربة أو التعديل  )ك(
  .قائمة بالوثائ� ذات الصلة التي يلز� تحديثها  )ل(
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  .أي متطلبات تدريبية خاصة، وإعادة الترخي� لمش�لي المفاعل عند االقت�اء  )�(
  .متطلبات توآيد الجودة  )ن(

 . ومناول��ة أجه��زة التجرب��ة محك��ومين ب��إجراءات مكتوب��ة  ويل��ز� أن يك��ون اس��ت�دا�   ٩١-٧
ويل��ز� أن توض��ع ف��ي االعتب��ار ف��ي ����ه اإلج��راءات ا�ث��ار الممكن��ة عل��ى المفاع��ل، والس��يما  

  .الت�يرات في التفاعلية

ويل���ز� أن ت�����ع أي تع���ديالت تج���رى عل���ى أجه���زة التجرب���ة ل���نفس اإلج���راءات    ٩٢-٧
  .ي اتبعت بالنسبة ألجهزة التجربة األصليةال�اصة بالتصميم والتش�يل والموافقة الت

  الوقاية م� اإلشعاعات

  عموميات

يل��ز� أن ي����ع التع��ر� لإلش��عاعات ف��ي مرف��� مفاع��ل البح��وث لقي��ود جرع��ات     ٩٣-٧
ت�عها الهيئة الرقابية أو سلطة م�تصة أخرى أو تواف�� عليه�ا ب��ر� ض�مان ع�د� تج�اوز           

ان الرئيسيان للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات، ف�ي      ويلز� أن يكون الهدف    .حدود الجرعات ذات الصلة   
جميع الحاالت التش�يلية، �ما تجنب التعر� غير ال�روري لإلش�عاعات وإبق�اء الجرع�ات        
دون قيود الجرعات المقررة وعن�د أدن�ى م�ستوى يعق�ل تحقيق�ه، م�ع إي�الء االعتب�ار للعوام�ل                       

  .االجتماعية واالقتصادية

اء العواق�ب اإلش�عاعية عن�د م�ستوى م�ن�ف�      وبالنسبة لظرو� الحوادث، يل�ز� إبق�       ٩٤-٧
  .بواسطة أجهزة أمان م�افة مالئمة وبواسطة التدابير المنصوص عليها في خطة الطوارئ

ويلز� أن تكون جميع الوث�ائ� واألن�شطة ال�اص�ة بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات موافق�ة                    ٩٥-٧
  .لمتطلبات توآيد الجودة المتعلقة بالتش�يل

  اعاتبر�امج الوقاية م� اإلشع

 .ت�ع الهيئة المش�لة برنامجا للوقاية من اإلشعاعات يتواف� مع المتطلبات الرقابية      ٩٦-٧
 من الهيئة المش�لة يت�من �د� الوقاي�ة       ويلز� أن يشمل ��ا البرنام� بيانا للسياسات صادرا�       

 اللت��زا� الهيئ��ة الم��ش�لة بمب��دأ  وبيان��ا�) [20] م��ن المرج��ع ٢-٣أنظ��ر الفق��رة (م��ن اإلش��عاعات 
وي���ع   ).[20] م�ن المرج�ع      ١٢-٤ إل�ى    ٩-٤أنظ�ر الفق�رات     (تحقي� الوضع األمثل للوقاي�ة      

برن���ام� الوقاي���ة م���ن اإلش���عاعات لمتطلب���ات مع���ايير األم���ان األساس���ية الدولي���ة للوقاي���ة م���ن  
  .، آما ي��ع لموافقة الهيئة الرقابية[12]شعاعية شعاعات المؤينة وألمان المصادر اإلاإل
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أنظ�ر  ( الوقاية من اإلشعاعات لمتطلبات الوقاية اإلشعاعية المهنية         وي��ع برنام�   ٩٧-٧
  :ويشمل، على وجه ال�صوص، تدابير من أجل ما يلي) [25 ,12]المرجعين 

ض��مان وج��ود تع��اون ب��ين م��وظفي الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات وم��وظفي الت��ش�يل ف��ي    )أ(
 وض�مان   وضع إجراءات التش�يل وإجراءات الصيانة عند توقع م��اطر إش�عاعية،          

  .تقديم المساعدة المباشرة عند االقت�اء
  .زالة تلوث العاملين والمعدات واإلنشاءاتالترتيب إل  )ب(
   .]18 [مراقبة االمتثال للوائ� المنطبقة ال�اصة بنقل المواد المشعة  )ج(
  .آش� وتسجيل أي انطالقات لمواد نووية  )د(
  .تسجيل م�زون المصادر اإلشعاعية  )�ـ(
  .تدريب الكافي على ممارسات الوقاية من اإلشعاعاتتوفير ال  )و(
  .الترتيب الستعرا� وتحدي� البرنام� على ضوء ال�برة  )ز(

  موظفو الوقاية م� اإلشعاعات

يلز� أن يت�من برنام� الوقاية م�ن اإلش�عاعات تعي�ين م�وظفين م�ؤ�لين م�سؤولين                  ٩٨-٧
 .عية لتصميم المفاع�ل وت�ش�يله     عن الوقاية من اإلشعاعات تكون لهم معرفة بالجوانب اإلشعا        

ويعمل �ؤالء األفراد بالتعاون مع الفري� ال�ي يقو� بتش�يل المفاعل، ولكن تقع عليهم تبعات 
  .إزاء الهيئة المش�لة على نحو مستقل عن إدارة المفاعل

 يتاح لمدير المفاعل ب�ر� تقديم الم�شورة ب�ش�ن التقي�د       ٢٩ويلز� تعيين خبير مؤ�ل     ٩٩-٧
، [12]قاية من اإلشعاعات وبش�ن امتثال البرنام� للمتطلبات المقررة في المرجع           ببرنام� الو 

وتت��اح ل��ه إمكاني��ة االت��صال بم��ديري الهيئ��ة الم��ش�لة ال���ين ل��ديهم ص��الحية وض��ع إج��راءات   
  .التش�يل وإنفاذ�ا

ويك��ون جمي��ع الع��املين ف��ي المرف��� م��سؤولين م��سؤولية فردي��ة ع��ن تنفي��� الت��دابير      ١٠٠-٧
تحكم في التعر� لإلشعاعات في أماآن نشاطهم المحددة في برن�ام� الوقاي�ة م�ن       ال�اصة بال 
وعليه يلز� التشديد ب�صفة خاص�ة عل�ى ت�دريب جمي�ع ع�املي المرف�� م�ن أج�ل                      .اإلشعاعات

ويل�ز�   .ضمان أن يكونوا مدرآين إدراآا تاما للم�اطر اإلشعاعية وللت�دابير الوقائي�ة المتاح�ة             
أن يكون من بين العاملين في مرف� مفاعل البحوث أش��اص ال  إيالء ا�تما� خاص الحتمال    

  ). م�َجرِّبون ومتدربون وزوار ومتعاقدونمثال�(يعملون �ناك بصفة دائمة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ].12[ من المرجع ٣٢-٢ و ٣١-٢أنظر الفقرتين   ٢٩  
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  المستويات المرجعية

لمساعدة إدارة المفاعل على ضمان إبق�اء الجرع�ات اإلش�عاعية عن�د أدن�ى م�ستوى                   ١٠١-٧
ت، يل�ز� أن ت��ع الهيئ�ة الم�ش�لة م�ستويات       يعقل تحقيقه وض�مان ع�د� تج�اوز قي�ود الجرع�ا           

أو معدالت الجرعات ومستويات مرجعية لالنطالق�ات اإلش�عاعية الت�ي           /مرجعية للجرعات و  
وت�درج ���ه الم�ستويات المرجعي�ة ف�ي الح�دود             .تقل عن الحدود أو االنطالقات المصرح به�ا       

 م�ن   ٢٠٥أنظر الفقرة   (والشروط التش�يلية وتحدد بحي� تمتثل لهد� الوقاية من اإلشعاعات          
وإذا ح��دث تج��اوز للم��ستويات المرجعي��ة، تحق��� الهيئ��ة الم��ش�لة ف��ي الم��س�لة     ).[1]المرج��ع 

  .ب�ر� ات�اذ إجراءات تصحيحية

وإذا حدث تجاوز لحدود الجرعات المنطبقة ال�اصة ب�التعر� المهن�ي أو تع�ر�               ١٠٢-٧
إب���الغ الهيئ���ة الرقابي���ة  الجمه���ور أو للح���دود الم���صرح به���ا لالنطالق���ات اإلش���عاعية فيل���ز�    

  .والسلطات الم�تصة األخرى وفقا للمتطلبات

  التحكم في التعرض المهني 

يلز� أن تق�ا� وت�سجل وتق�يم، عل�ى النح�و ال��ي ت�شترطه الهيئ�ة الرقابي�ة أو س�لطة                     ١٠٣-٧
م�تصة أخرى، الجرعات التي يتعر� لها جمي�ع الع�املين ال��ين يمك�ن أن يتعرض�وا مهني�ا           

ويات �ام���ة، ويل���ز� أن تت���اح �����ه ال���سجالت للهيئ���ة الرقابي���ة ولل���سلطات  لإلش���عاعات بم���ست
والمتطلب�ات التف�صيلية    .الم�تصة األخرى على النحو المن�صوص علي�ه ف�ي الل�وائ� الوطني�ة         

  .[12]المتعلقة بالتعر� المهني لإلشعاعات مقررة في الت�ييل األول للمرجع 

  التصرف في النفايات المشعة

وأجهزته التجريبية بحي� يقل�ل إل�ى الح�د األدن�ى م�ن إنت�اج النفاي�ات             يش�ل المفاعل     ١٠٤-٧
نطالقات المواد المشعة إل�ى البيئ�ة عن�د أدن�ى م�ستوى             االمشعة بجميع أنواعها، وضمان إبقاء      

وتت�� ترتيب�ات للت�صر� ف�ي النفاي�ات          .يعقل تحقيقه، وتيسير مناولة النفايات والت�ل� منها      
زية ف�ي مرف�� مفاع�ل البح�وث وإزالته�ا م�ن المرف�� ف�ي نهاي�ة          المشعة الصلبة والسائلة وال�ا   

وتج��رى جمي��ع األن��شطة المتعلق��ة بال��دواف� والنفاي��ات الم��شعة وفق��ا لبرن��ام� توآي��د  .المط��ا�
 مزي��د م��ن المتطلب��ات المتعلق��ة به���ا  [14]ويق��رر ف��ي المرج��ع  ).١٤أنظ��ر الحاش��ية (الج��ودة 

  .الموضوع

ف� المشعة وأن تدون النت�ائ� م�ن أج�ل التحق�� م�ن              ويلز� أن ترصد انطالقات الدوا      ١٠٥-٧
وتبل�غ النت�ائ� دوري�ا أي��ا إل�ى الهيئ�ة الرقابي�ة أو إل�ى                  .االمتثال للمتطلبات الرقابية المنطبق�ة    

  . لمتطلباتهاسلطة م�تصة أخرى وفقا�
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وتتب��ع اإلج��راءات المكتوب��ة المتعلق��ة بمناول��ة النفاي��ات الم��شعة وجمعه��ا ومعالجته��ا     ١٠٦-٧
وي��طلع به��ه األن�شطة وفق�ا لمتطلب�ات الهيئ�ة الرقابي�ة أو س�لطة                  .ا والت�ل� منه�ا   وت�زينه

  .م�تصة أخرى

ويح�تف� ب��سجل مالئ��م بكمي��ات وأن��واع وخ�صائ� النفاي��ات الم��شعة الت��ي ت���زن و     ١٠٧-٧
  .يت�ل� منها أو تزال من موقع المفاعل

  �قييمات األمان والجوا�ب المتعلقة بالتقادم

أنظ�ر الفق�رتين    (لمش�لة تقييمات أمان طوال العمر التش�يلي للمفاعل        تجري الهيئة ا    ١٠٨-٧
ن ي���شمل نط���ا� التقييم���ات جمي���ع جوان���ب الت���ش�يل ذات ال���صلة    أويل���ز�  ).١٦-٢ و ١٥-٢

باألمان، بما في ذلك الوقاية من اإلشعاعات وإعادة تقييم الموقع والحماي�ة المادي�ة والت�ط�ي�                
تبار الواج�ب، ل�دى إج�راء تقييم�ات األم�ان، للمعلوم�ات       وتولي الهيئة المش�لة االع .للطوارئ

وسيفي برنام� استعرا�  .المستمدة من ال�برة التش�يلية ومن المصادر األخرى ذات الصلة
وبن�اء عل�ى نت�ائ� تقييم�ات األم�ان، تنف��             .دوري شامل به�ا الشرط المتعل�� بتقييم�ات األم�ان         

ر ف��ي إدخ��ال التع��ديالت الت��ي له��ا م��ا    الهيئ��ة الم��ش�لة أي إج��راءات ت��صحيحية الزم��ة وتنظ��   
 .يبرر�ا من أجل تعزيز األمان

ويلز� أن يتناول برنام� االستعرا� الدوري جوانب من برنام� الت�صدي للتق�اد�،        ١٠٩-٧
 .من أجل توضي� حالة المرف� من حي� التقاد� وتوفير أسا� الت�اذ إجراءات ب�ش�ن التق�اد�               

ات ت��ش�يلية للوقاي��ة م��ن التق��اد� وت�في��� آث��اره   وعلي��ه ف��إن االستعراض��ات الدوري��ة ���ي أدو  
وت�سمى االستعراض�ات الت�ي تج�رى إلن�شاءات       .وإلدخال تعديالت في م�تل� أجزاء الموق�ع 

وتق�و�   .المفاعل ونظمه ومكوناته باست�دا� أس�اليب غي�ر متلف�ة عملي�ات تفت�ي� أثن�اء ال�دم�ة                  
امجه�ا ال��اص بالت�صدي للتق�اد�     الهيئة المش�لة بعملي�ات التفت�ي� أثن�اء ال�دم�ة ف�ي إط�ار برن            

  ).٧٠-٦ إلى ٦٨-٦أنظر الفقرات (

  استعراضات الن�راء

يلز� أن تؤدى بع� استعراضات مف�اعالت البح�وث ب�صفة استعراض�ات نظ�راء،                ١١٠-٧
وتت��ي� استعراض��ات  .أي أن يؤديه��ا م��ستعرضون م��ن مف��اعالت بح��وث أخ��رى تعم��ل جي��دا�   

ام� الموج�ودة ف�ي مف�اعالت البح�وث األخ�رى           النظراء ��ه االطالع عل�ى الممارس�ات والب�ر        
  ).١٦-٤ و ١٦-٢أنظر الفقرتين (
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  اإلغال� الممتد

يمكن أن ي�ل� مفاعل البحوث لفترة ممت�دة بانتظ�ار ات��اذ ق�رارات ب�ش�ن م�ستقبله،                     ١١١-٧
وفي حين أن اإلغال�     .بسبب اعتبارات مالية أو بسبب عد� است�دامه أو تعطل معداته، مثال�          

ويل�ز� أن تت��� الهيئ�ة        . أن يكون م�ططا فإنه يكون في أحيان أآثر غي�ر متوق�ع            الممتد يمكن 
 المش�لة تدابير مالئمة أثناء اإلغ�ال� الممت�د ل��مان ع�د� ت�د�ور الم�واد والمكون�ات ت�د�ورا�                   

  :ويجب النظر في التدابير التالية .خطيرا�

  .نتفريغ عناصر الوقود من قلب المفاعل ونقلها إلى منصات الت�زي  )أ(
  .ت�يير الحدود والشروط التش�يلية وفقا لمتطلبات المفاعل الم�ل�  )ب(
  .إزالة المكونات لت�زينها ت�زينا وقائيا  )ج(
  .آل والتقاد��ات�اذ تدابير للوقاية من تسارع الت  )د(
االحتف��ا� بع��دد م��ن الم��وظفين ف��ي المرف��� يكف��ي ألغ��را� أداء عملي��ات التفت��ي�،    )�ـ(

  .لصيانة، الالزمةواالختبار الدوري، وا

وتت�� الهيئة المش�لة، في أقرب وقت ممكن، الق�رارات ال��رورية لت�ف�ي� فت�رة               ١١٢-٧
وأثن��اء فت��رة اإلغ��ال� الممت��د، تنظ��ر الهيئ��ة الم��ش�لة ف��ي     .اإلغ��ال� الممت��د إل��ى الح��د األدن��ى 

)  �ب�ش�ن الحماي�ة المادي�ة للوق�ود م�ثال     (عواقب اإلغال� فيما يتعل� بالوفاء بشروط الت�رخي�      
  .وفيما يتعل� بمؤ�الت موظفي التش�يل

  اإل�راج م� الخدمة  -٨

بالن��سبة ل��بع� مف��اعالت البح��وث العامل��ة، ل��م تؤخ��� ف��ي الح��سبان ف��ي ت��صميمها        ١-٨
وعلى الرغم من ذلك يلز� أن تجرى جمي�ع          .ضرورة إخراجها من ال�دمة في نهاية المطا�      

التفتي�، واالختبار الدوري وال�صيانة،  األنشطة التش�يلية في مفاعالت البحوث، بما في ذلك       
ويل��ز� االحتف��ا�  .والتع��ديل، والتج��ارب، بطريق��ة تي��سر إخ��راج تل��ك المف��اعالت م��ن ال�دم��ة   

بوث��ائ� المفاع��ل محّدث��ة وت��دوين المعلوم��ات ب��ش�ن ال�ب��رة المتعلق��ة بالتعام��ل م��ع اإلن��شاءات    
يل�ه، ب�ي�ة تي�سير ت�ط�ي�     والنظم والمكونات الملوث�ة أو الم�شععة ل�دى ص�يانة المفاع�ل أو تعد        

  .اإلخراج من ال�دمة

ويلز� إعداد خطة لإلخراج من ال�دمة ب�ية ض�مان األم�ان ط�وال عملي�ة اإلخ�راج                    ٢-٨
ويج�ب تق�ديم خط�ة اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة إل�ى لجن�ة األم�ان وإل�ى الهيئ�ة الرقابي�ة              .من ال�دمة 

 [16]وتق�د� ف�ي المرج�ع     .الستعراضها والموافقة عليها قبل بدء أن�شطة اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة    
  .إرشادات بش�ن إخراج مفاعالت البحوث من ال�دمة
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ويلز� أن تت�من خطة اإلخراج م�ن ال�دم�ة تقييم�ا ل�نه� واح�د أو أآث�ر م�ن نه�وج            ٣-٨
وفيم�ا يل�ي    .اإلخراج من ال�دمة المالئمة للمفاعل المعني والممتثلة لمتطلب�ات الهيئ�ة الرقابي�ة     

  :ةأمثلة لنهوج اإلخراج من ال�دم

الت���زين الوق��ائي للمفاع��ل بكامل��ه بع��د إزال��ة آ��ل مجمع��ات الوق��ود وآ��ل م��ا ت��سهل      )أ(
إزالت��ه م��ن المكون��ات المن��شطة والمكون��ات الملوث��ة باإلش��عاعات وإزال��ة النفاي��ات       

  .المشعة
إقبار اإلنشاءات المنشطة والمكونات الكبيرة بعد إزالة آل مجمعات الوقود وآل ما            )ب(

ون���ات المن���شطة والمكون���ات الملوث���ة باإلش���عاعات وإزال���ة  ت���سهل إزالت���ه م���ن المك
  .النفايات المشعة من المفاعل

إزالة جميع المواد المشعة وجميع ما تمكن إزالته م�ن المكون�ات المن�شطة والملوث�ة                  )ج(
باإلش��عاعات م��ن المفاع��ل وإزال��ة تل��وث اإلن��شاءات المتبقي��ة إزال��ة دقيق��ة م��ن أج��ل    

  .دإتاحة است�دا� المرف� دون قيو

ولدى وضع خطة اإلخراج م�ن ال�دم�ة، يل�ز� اس�تعرا� جوان�ب ت�صميم المفاع�ل                    ٤-٨
الرامية إلى تيسير اإلخراج من ال�دمة، مثل اختيار الم�واد لت�ف�ي� التن�شي� ولتي�سير إزال�ة                  
التلوث، وترآيب أجهزة مناولة عن بعد إلزال�ة المكون�ات المن�شطة، واالش�تمال عل�ى مراف��             

 عن ذلك يل�ز� أي��ا اس�تعرا� جوان�ب ت�ش�يل المفاع�ل ذات               وف�ال� .شعةلمعالجة النفايات الم  
األ�مي�ة فيم��ا يتعل��� بإخراج��ه م�ن ال�دم��ة، مث��ل أي تل��وث غي��ر مق�صود ت�ج��ل تنظيف��ه إل��ى ح��ين    

ويل�ز� أن ت�شمل    . �  آ�امال  إخراج المفاعل من ال�دمة، وأي تعديالت ربما لم تكن قد وثق�ت توثيق�ا�             
ال�طوات التي تؤدي إلى إآمال اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة ف�ي نهاي�ة       خطة اإلخراج من ال�دمة جميع      

 .المطا�، إل�ى النقط�ة الت�ي يمك�ن عن�د�ا ض�مان األم�ان بح�د أدن�ى م�ن المراقب�ة أو دون مراقب�ة                          
ويمك��ن أن ت��شمل ����ه المراح��ل الت���زين والمراقب��ة، واس��ت�دا� الموق��ع بقي��ود، واس��ت�دا� الموق��ع  

  .ادات بش�ن اإلخراج من ال�دمة إرش[16]وتقد� في المرجع  .دون قيود

ويج�ب أن   . ما يت�� قرار إخراج المفاعل من ال�دمة بعد فت�رة إغ�ال� ممت�د    وآثيرا�  ٥-٨
توضع في االعتب�ار ف�ي وض�ع خط�ة اإلخ�راج م�ن ال�دم�ة الوق�ائع الت�ي تح�دث ف�ي المفاع�ل                  

  .خالل ��ه الفترة

اج م��ن ال�دم��ة  ويل��ز� أن تك��ون جمي��ع األن��شطة الت��ي تج��رى خ��الل عملي��ة اإلخ��ر      ٦-٨
  ).١٤أنظر الحاشية (خاضعة لبرنام� لتوآيد الجودة 

  .وال تنتهي مسؤولية الهيئة المش�لة إال بموافقة الهيئة الرقابية  ٧-٨
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 اإلج��راءات ال�اص��ة بمناول��ة أجه��زة التج��ارب وغير���ا م��ن ويل��ز� أن تق��رر مق��دما�  ٨-٨
اي��ة المط��ا� وبتفكي��ك تل��ك المع��دات الملوث��ة الت��ي تتطل��ب الت���زين وال��ت�ل� النه��ائي ف��ي نه 

األجهزة والمعدات والت�ل� منها، أو ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن إذا آان�ت المع�دات المعني�ة ق�د                      
ولالط��الع عل��ى إرش��ادات ب��ش�ن ����ه   .ش��يدت بالفع��ل ول��م تك��ن ����ه اإلج��راءات ق��د وض��عت 

  .[15] من المرجع ٩٠٨ إلى ٩٠١من المس�لة، أنظر الفقرات 
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التذييل

ة مختارة بشأن مفاعالت البحوثأحداث بادئة افتراضي

 انقطاع إمدادات القوى الكهربائية )١(
 ٣٠انقطاع القوى الكهربائية العادية – 

  إدخال تفاعلية مفرطة )٢(
  )بسبب خط� في إدخال الوقود(حرجية أثناء مناولة الوقود   –  
  حادث عند بدء التش�يل  –  
ل��تحكم ف��ي  عط��ل ف��ي ق���يب ال��تحكم ف��ي المفاع��ل أو ف��ي ت��ابع ق���يب ا      –  

  المفاعل
  عطل في محرك ق�بان التحكم أو عطل في النظا�  –  
م��ثال المه��دئ أو (عط��ل ف��ي أجه��زة أخ��رى خاص��ة ب��التحكم ف��ي التفاعلي��ة   –  

  )العاآس
  أوضاع غير متوازنة للق�بان  –  
  تعطل مكونات �يكلية أو انهيار�ا  –  
  إدخال ماء بارد  –  
غية أو حاالت تسرب الم�اء  حدوث حاالت فرا مثال �(ت�يرات في المهدئ      –  

  )الثقيل إلى النظم المائية
مثل حدوث ان�مار بالمي�اه أو ح�االت        (الت�ثر بتجارب أو ب�جهزة تجريبية        –  

 م��واد أو إزال��ة ان��شطاريةفراغي��ة، أو ت���ثيرات حراري��ة، أو إدخ��ال م��واد  
  )ماصة

  عد� آفاية التفاعلية عند اإلغال�  –  
  اعل غير المتعمدةحاالت ق�� ق�يب التحكم في المف  –  
  أخطاء صيانة أجهزة التفاعلية  –  
  إشارات نظا� التحكم الكاذبة  –  

  فقدان التدف� )٣(
  تعطل الم��ة الرئيسية  –  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ر ف�ي  ، ينب��ي النظ�   بادئ�ا� على الرغم م�ن أن انقط�اع إم�دادات الق�وى الكهربائي�ة العادي�ة ال تعتب�ر ح�دثا�                ٣٠  

انقطاع القوى الكهربائية العادية ال�ي يليه انقطاع القوى الكهربائي�ة ال�اص�ة بح�االت الط�وارئ، للت�آ�د م�ن أن                     
 يمك�ن أن ي�ؤدي ح�دوث ان�ف�ا� ف�ي الفلطي�ة إل�ى تعط�ل                  م�ثال� (العواقب ستكون مقبولة ف�ي ظ�رو� الط�وارئ          

 ).أجهزة في أوقات م�تلفة
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ب�سبب تعط�ل ص�ما� أو ان�سداد ف�ي         (ان�فا� تدف� مائع التبريد الرئي�سي         –  
  )األنابيب أو في مبادل الحرارة

  ت�ثير فشل تجربة أو سوء تعامل معها  –  
  ز� حد المبِّرد االبتدائي، بما يؤدي إلى انقطاع التدف�تم  –  
  انسداد قناة وقود  –  
توزيع غير سليم للقدرة يرجع، مثال، إلى أوضاع غير متوازن�ة للق��بان               –  

ع��د� تواف��� ف��ي ت��دف�  (ف��ي تج��ارب قل��ب المفاع��ل أو ف��ي تحمي��ل الوق��ود   
  )القدرة

  لمفاعلان�فا� في تدف� مائع التبريد بسبب حيود عن قلب ا  –  
  انحرا� ض�� النظا� عن الحدود المقررة  –  
م��ثال ب��سبب تعط��ل ص��ما� أو م����ة أو ح��دوث   (فق��دان مه��ّب� الح��رارة    –  

  ).تمز� في النظا�
  فقدان مائع التبريد )٤(

  تمز� حد المبِّرد االبتدائي  –  
  تل� الحو�  –  
  ض� محتويات الحو� إلى ال�ارج  –  
  ىتعطل صمامات حزمية أو مت�ل�الت أخر  –  

  تعامل خاطئ مع معدات أو مكونات أو تعطلها )٥(
  انهيار غال� عنصر وقود  –  
م��ثال س��وء تعام��ل م��ع   (ح��دوث تل��� ميك��انيكي لقل��ب المفاع��ل أو وق��وده      –  

  )الوقود، وسقوط قارورة نقل في الوقود
  تعطل نظا� التبريد ال�اص بحاالت الطوارئ  –  
  خلل في التحكم في قدرة المفاعل  –  
  الوقود الم�زونحرجية في   –  
  تعطل وسيلة الحصر، بما في ذلك نظا� التهوية  –  
  خالل نقله أو خزنهفقدان مائع التبريد ال�اص بالوقود   –  
  فقدان التدريع السليم أو ان�فاضه  –  
  ) تمز� حلقةمثال�(تعطل جهاز تجريبي أو مادة تجريبية   –  
  .تجاوز القدرات النوعية للوقود  –  

  ةأحداث داخلية خاص )٦(
  حرائ� أو انفجارات داخلية  –  
  ان�مار داخلي بالمياه  –  
  فقدان نظم داعمة  –  
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  حادثات متعلقة باألمن  –  
  اختالالت في تجارب المفاعل  –  
  دخول أش�اص بصورة غير سليمة إلى المناط� المحظورة  –  
  ارتجاج أنابيب وانبثاقات موائع  –  
  تفاعالت آيميائية منتجة للحرارة  –  

  ال�ارجيةاألحداث  )٧(
بما في ذلك ما تحدثه الهزات األرضية م�ن ص�دوع وانزالق�ات             (الزالزل    –  

  )أرضية
بما في ذلك انهيار سد باتجاه منبع النهر وانسداد مجرى          (االن�مار بالمياه     –  

  )النهر
  أعاصير التورنادو الدّوامية ومق�وفاتها  –  
  العواص� الرملية  –  
  � والبر�أعاصير الهريكان المدارية والعواص  –  
  المدارية) السيكلونات(األعاصير الحلزونية   –  
  االنفجارات  –  
  حوادث الطائرات  –  
  الحرائ�  –  
  انسكابات المواد السامة  –  
  الحوادث التي تقع على طر� النقل  –  
م��ثال المراف��� النووي��ة والمراف��� الكيميائي��ة  (ت���ثيرات المراف��� المج��اورة   –  

  )ومراف� التصر� في النفايات
الم���اطر البيولوجي��ة، مث��ل الت�آ��ل الميكروب��ي أو التل��� الهيكل��ي أو تل���    –  

  المعدات ال�ي تحدثه القوار� أو الحشرات
  الظوا�ر الجوية القصوى  –  
  ضربات البر�  –  
  .طفرات القدرة الكهربائية أو الفلطية في خ� اإلمداد ال�ارجي  –  

  .األخطاء البشرية )٨(
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المرفق األو�

 بشأن مفاعالت البحوثوظائ� أما�ية مختارة

ووظ�ائ�  .  وظائ� أمان م�تارة بش�ن مفاعالت البحوث      ١-ترد في الجدول األول      ١-أوال�
األم��ان ���ي الوظ��ائ� المميِّ��زة الجو�ري��ة المرتبط��ة باإلن��شاءات وال��نظم والمكون��ات ال�اص��ة 

ف�بع� وظ�ائ�    .وت��� وظ�ائ� األم�ان الت�صميم المع�ين للمفاع�ل       .ب�مان سالمة المفاعل
ووظ�ائ� األم�ان ��ي أح�د العوام�ل       .مان ال صلة لها ب�نواع معين�ة م�ن مف�اعالت البح�وث       األ

ويتع��ين تحدي��د  .الرئي��سية ف��ي ت��دري� تطبي��� المتطلب��ات عل��ى اإلن��شاءات وال��نظم والمكون��ات 
والمق�صود م�ن وظ�ائ�       .وظائ� األمان التي يؤديه�ا آ�ل م�ن اإلن�شاءات وال�نظم والمكون�ات              

 �و أن تنظ�ر فيه�ا الهيئ�ة الم�ش�لة لمفاع�ل      ١ في الجدول األول ـ  األمان الم�تارة المعروضة
ظائ� األم�ان ���ه بالن�سبة ألي        وويتعين أن يقد� تبرير لعد� الترتيب للوفاء ب�ي من          .البحوث

 .مفاعل معين

  وظائ� أمان مختارة لمفاعالت البحوث. ١الجدو� األو� ـ 

  وظائ� األمان  المفردات ذات األ�مية لألمان

تشكيل ح�اجز يمن�ع انط�ال� الم�واد الم�شعة غي�ر              )أ(  هياآل والالمباني
  المحكو� إلى البيئة

ت��وفير وقاي��ة م��ن األح��داث ال�ارجي��ة والداخلي��ة      )ب(
ل���نظم األم���ان الت���ي تحت���وي عليه���ا المب���اني أو      

  اإلنشاءات
  توفير تدريع ضد اإلشعاعات  )ج(

ز� الحفا� على �ندسة الوقود وعلى الم�سار ال�ال          )أ(  قلب المفاعل
لت���دف� م���ائع التبري���د م���ن أج���ل ض���مان إمكاني���ة  
اإلغ���ال� وإزال���ة الح���رارة ف���ي جمي���ع الح���االت   
التش�يلية للمفاعل وفي حاالت الحوادث المحت�اط    

  لها في التصميم
  توفير ت��ية مرتدة سلبية للتفاعلية  )ب(
ت�����وفير وس�����يلة لتهدئ�����ة الت�����دفقات النيوتروني�����ة    )ج(

  والتحكم فيها
  

    

.SSR-3  أُلغي ھذا المنشور وحلَّ محلَّھ العدد



 

١٠٤ 

  وظائ� األمان  المفردات ذات األ�مية لألمان

ت��شكيل ح��اجز يمن��ع انط��ال� منتج��ات االن��شطار     )أ(  الوقودقالب الوقود وآسوة 
  والمواد المشعة األخرى من الوقود

  توفير تشكيل ثابت  )ب(

بم��ا (نظ��ا� ال��تحكم ف��ي المفاع��ل 
  )في ذلك نظا� إغال� المفاعل

ال��تحكم ف��ي تفاعلي��ة قل��ب المفاع��ل ل���مان إمكاني��ة إغ��ال�   
ة المفاع��ل ب�م��ان ول���مان ع��د� تج��اوز الح��دود الت��صميمي   

للوقود وغير�ا من القيود في أي حالة تش�يلية للمفاع�ل أو           
  في الحوادث المحتاط لها في التصميم

ت��وفير التبري��د الك��افي للقل��ب وض��مان ع��د� تج��اوز الح��دود    الدارة االبتدائية لمبرد المفاعل
المقررة للوق�ود وللمب�رد ف�ي أي حال�ة ت�ش�يلية للمفاع�ل أو               

  ي التصميمفي حاالت الحوادث المحتاط لها ف

نظ��ا� تبري��د قل��ب المفاع��ل ف��ي    
  حاالت الطوارئ

نقل الحرارة من قلب المفاعل بعد وق�وع ح�ادث ن�اجم ع�ن              
فقدان مائع التبريد، بمعدل يكفي لمن�ع ح�دوث ض�رر آبي�ر        

  للوقود

ات�اذ إجراءات وقائية إلغال� المفاعل، ولتبري�د         )أ(  نظا� حماية المفاعل
ي���� عواق���ب  الم���واد الم���شعة واحتوائه���ا، ولت�ف  

  الحوادث
التحكم في األقفال المترابطة من أجل الوقاية من          )ب(

األخطاء التش�يلية في حالة عد� الوفاء بال�شروط     
  الالزمة

األجهزة ونظم ال�تحكم األخ�رى      
  المتعلقة باألمان

إبقاء بارامترات المفاعل ضمن الحدود التش�يلية        )أ(
  دون بلوغ حدود األمان

ي�ة لتحدي�د حال�ة نظ�ا� حماي�ة          توفير معلوم�ات آاف     )ب(
المفاع��ل ب��سهولة والت���اذ اإلج��راءات ال��صحيحة 
المتعلق���ة باألم���ان، وتق���ديم تل���ك المعلوم���ات إل���ى 

  مش�ل المفاعل

توفير قوى آافية، وم�ن نوعي�ة مناس�بة، لل�نظم والمع�دات،               إمدادات القوى الكهربائية
ب�ي���ة ض���مان ق���درتها عل���ى أداء وظائفه���ا األماني���ة عن���د      

  االقت�اء
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  وظائ� األمان  المفردات ذات األ�مية لألمان

التقليل إلى الحد األدنى من التعر� لإلشعاعات   )أ(  نظم مناولة الوقود وت�زينه
  منع حدوث حرجية غير مقصودة  )ب(
  الحد من أي ارتفاع في درجة حرارة الوقود  )ج(
  ت�زين الوقود الطازج والمشعع  )د(
  منع حدوث تل� ميكانيكي أو ت�آلي للوقود  )�ـ(

اسات وإن�ارات من أج�ل التقلي�ل إل�ى الح�د األدن�ى        توفير قي   نظا� رصد اإلشعاعات
  من تعر� العاملين في التش�يل والبحوث لإلشعاعات

ض���مان أن ا�ث���ار ال����ارة الناتج���ة م���ن الحري���� أو م���ن      نظا� الوقاية من الحرائ�
االنفج��ارات الت��ي ي��سببها الحري��� ال تمن��ع المف��ردات ذات   

ما يتع��ين األ�مي��ة لألم��ان م��ن أداء وظيفته��ا األماني��ة عن��د     
  عليها أداؤ�ا
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المرفق الثا�ي

 لمفاعالت البحوث�اصًا الجوا�ب التشغيلية التي �ستحق اهتمامًا

يسل� المرف� الثاني ال�وء على ما يستح� ا�تماما خاص�ا م�ن الجوان�ب الت�ش�يلية                 ١-ثانيا�
  .لمفاعالت البحوث

  إدارة التفاعلية والحرجية

 المفاع���ل ف���ي مف���اعالت البح���وث، وتنط���وي �����ه  م���ا ت�ي���ر ت���شكيالت قل���بآثي���را� ٢-ثانيا�
الت�ييرات على مداولة مكونات مثل مجمع�ات الوق�ود وق��بان ال�تحكم واألجه�زة التجريبي�ة،                 

ويتع�ين الح�رص عل�ى الت�آ�د م�ن أن ح�دود دون        .التي يمثل العدي�د منه�ا قيم�ة تفاعلي�ة آبي�رة     
وتزويد قلب المفاعل بالوقود، الحرجية وحدود التفاعلية ذات الصلة، ال�اصة بت�زين الوقود    

  .ال يتم تجاوز�ا في أي وقت من األوقات

  األمان الحراري لقلب المفاعل

تؤثر الت�ييرات المتواترة في تزويد قلب المفاعل ب�الوقود الم�شار إليه�ا أع�اله عل�ى                  ٣-ثانيا�
 ويتعين الح�رص عل�ى الت�آ�د م�ن أن�ه، ف�ي آ�ل               .ال�صائ� النووية والحرارية لقلب المفاعل    

 وي�تم التحق�� منه�ا بمقارنته�ا ب�شروط       ص�حيحا� حالة على حدة، تحدد ���ه ال��صائ� تحدي�دا�        
  .األمان النووي والحراري ذات الصلة قبل بدء تش�يل المفاعل

  أمان األجهزة التجريبية

  آبي�را�  يمكن أن ت�ؤثر األجه�زة التجريبي�ة الم�ست�دمة ف�ي مف�اعالت البح�وث ت��ثيرا�                   ٤-ثانيا�
ويتع�ين الح�رص عل�ى     .عل، بحكم خصائصها التقني�ة أو النووي�ة أو الت�ش�يلية   على أمان المفا

  آافي��ا�الت�آ��د م��ن أن ال���صائ� التقني��ة والنووي��ة والت��ش�يلية لألجه��زة التجريبي��ة تق��ّيم تقييم��ا�   
  .لمعرفة آثار�ا على األمان وللت�آد من توفير الوثائ� المناسبة بش�نها

  �عديل المفاعالت

تعدل مفاعالت البحوث واألجهزة التجريبية المرتبطة بها من أجل تكيي��          آثيرا ما     ٥-ثانيا�
ويتع�ين الت�آ�د ب�صفة خاص�ة      .قدراتها التش�يلية والتجريبي�ة ل�تالئم ت�ي�ر متطلب�ات اس�ت�دامها      

من أن آل تعديل قد تم تقييمه وتوثيقه واإلبالغ عنه ب�صورة س�ليمة م�ن حي�� آث�اره الممكن�ة                      
د تش�يل المفاعل دون الح�صول عل�ى موافق�ة رس�مية بع�د إآم�ال            على األمان، ومن أن ال يعا     

  .التعديالت ذات ا�ثار الكبيرة على األمان
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  مناوالت المكو�ات والمواد

ف�ي المف�اعالت البحثي�ة الحوض�ية عل�ى وج��ه ال��صوص، آثي�را م�ا تج�ري مناول��ة            ٦-ثانيا�
تعين الت�آد ب�صفة خاص�ة   وي .المكونات واألجهزة التجريبية والمواد بالقرب من قلب المفاعل

 ب��اإلجراءات  ص��ارما�م��ن أن األش���اص ال���ين يقوم��ون به���ه المن��اوالت س��يلتزمون التزام��ا�    
والقيود المقررة لمنع أي تدخل نووي أو ميكانيكي في المفاعل، وللتقليل إلى الحد األدنى م�ن             

فيها، ولمن�ع  احتمال حدوث انسداد في نظا� تبريد الوقود من جراء أجسا� غريبة غير متحكم    
  .االنطالقات اإلشعاعية والتعر� غير ال�روري لإلشعاعات

  �دابير األمان الخاصة بالزوار

يجوز للزوار من الباحثين العلميين والمتدربين والدارسين وغير�م م�ن األش��اص             ٧-ثانيا�
 م�شارآة  ال�ين يزورون مفاعالت البح�وث أن ي�دخلوا من�اط� خاض�عة للرقاب�ة وأن ي�شارآوا�       

وينب���ي ت��وخي العناي��ة عل��ى نح��و يكف��ل التقي��د    .ة ف��ي ت��ش�يل المفاع��ل أو ف��ي اس��ت�دامه فعال��
الصار� بجميع اإلجراءات والقيود وال�واب� التي ترمي إلى التحق� من أن �ؤالء الزائ�رين      

  .تتوافر لهم ظرو� عمل م�مونة ومن أن أنشطتهم لن تؤثر على أمان المفاعل
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مسرد المصطلحات

)acceptable limit(حد مقبو� 
).limit(حد  :أنظر

)applicant(الطالب / مقدم الطلب

 إل��ى �يئ��ة رقابي��ة للح��صول عل��ى ت��صري� باالض��طالع   ش���� ق��انوني يق��د� طلب��ا�  
 .ب�نشطة محددة

)area(منطقة 

منطقة محددة تفر�، أو ق�د تف�ر�،    .)controlled area( منطقة �اضعة للرقابة
 أمان محددة للتحكم في التع�ر� الع�ادي لإلش�عاعات           فيها تدابير وقائية أو ترتيبات    

أو لمن��ع انت���شار التل���وث أثن���اء ظ���رو� العم��ل العادي���ة، ولمن���ع التع���ر� الممك���ن   
وآثي��را م�ا تك�ون المنطق��ة ال�اض�عة للرقاب�ة واقع��ة     .لإلش�عاعات أو الح�د م�ن م��داه   

 .داخل منطقة خاضعة لإلشرا�، ولكن ليس من ال�روري أن تكون آ�لك

منطقة ج�رافية تحت�وي عل�ى مرف�� م�صرح      .)operations area(ياتمنطقة عمل
لمنع الدخول غير المصرح به وتستطيع ) حدود العمليات (وتحاط بحاجز مادي     .به

 .بواسطته إدارة المرف� المصرح به أن تمار� سلطتها المباشرة

منطق��ة ج�رافي��ة تحت��وي عل��ى مرف��� م��صرح ب��ه،      .)site area(منطق��ة الموق���  
داخله���ا إلدارة المرف���� الم���صرح ب���ه أن ت���شرع مباش���رة ف���ي إج���راءات     ويج���وز 
وآثيرا ما تكون ��ه المنطقة مطابقة لمنطقة العمليات، ماعدا في حاالت .الطوارئ

يكون فيه�ا المرف�� الم�صرح       )  في حالة مفاعالت البحوث أو منش�ت التشعيع       مثال�(
لعمليات ولك�ن يمك�ن    به موجودا في موقع تجري فيه أنشطة أخرى تتجاوز منطقة ا          

أن تم��ن� في��ه إلدارة المرف��� الم��صرح ب��ه درج��ة م��ن ال��سلطة عل��ى منطق��ة الموق��ع    
 .وحدود الموقع �ي حدود منطقة الموقع .آلها

منطق��ة مح��ددة ال ت��سمى منطق��ة   .)supervised area(منطق��ة �اض��عة ل�ش��راف 
 خاض��عة للرقاب��ة ولك��ن تبق��ى فيه��ا ظ��رو� التع��ر� المهن��ي لإلش��عاعات خاض��عة   

لالس��تعرا�، رغ��م أن��ه ال يل��ز� فيه��ا ع��ادة ات���اذ ت��دابير وقائي��ة وترتيب��ات أم��ان        
 .محددة
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)authorization(�صريح 

م��ن� �يئ��ة رقابي��ة أو �يئ��ة حكومي��ة أخ��رى إذن��ا آتابي��ا لم��ش�ل ب���ن ي��ؤدي أن��شطة        
. ن ي��شمل الت��صري�، م��ثال، الت��رخي� واالعتم��اد والت��سجيل، ال��� أويمك��ن  .مح��ددة

 .تصري� أحيانا أي�ا بمعنى الوثيقة التي يم�ن� به�ا ذل�ك اإلذن   ويست�د� مصطل� ال
 .وعادة ما يكون التصري� عملية ذات طابع رسمي أآثر من الموافقة

)authorized limit(حد مصرح ب� 
).limit(حد  :أنظر  

)commissioning(إد�ا� في الخدمة 

أثناء���ا جعله��ا  العملي��ة الت��ي تل��ي ت��شييد نظ��م ومكون��ات المراف��� واألن��شطة وي��تم        
ص��الحة للت��ش�يل والتحق��� م��ن أنه��ا مطابق��ة للت��صميم وأنه��ا اس��توفت مع��ايير األداء  

 .المطلوبة

)common cause failure ( السببعطل مشترك

تعطل اثنين أو أآثر من اإلنشاءات أو النظم أو المكونات من جراء ح�دث أو س�بب                  
 .معين وحيد

)containment(احتواء 

وع��ادة م��ا  .شاءات المادي��ة الم��صممة لمن��ع ت��شتت الم��واد الم��شعة  الطرائ��� أو اإلن�� 
يست�د� مصطل� االحتواء لإلشارة إلى الطرائ� أو اإلنشاءات التي يقصد منها منع            

 .المواد المشعة من التشتت في البيئة في حالة إخفا� االحتواء

)critical assembly(مجّمعة حرجة 

 منه��ا الحف��ا� عل��ى اس��تمرار تفاع��ل    مجّمع��ة تحت��وي عل��ى م��ادة ان��شطارية يق��صد    
متسلسل ان�شطاري محك�و� عن�د م�ستوى ق�درة م�ن�ف�، وت�ست�د� لفح�� �ندس�ة              

  .وتشكيل قلب المفاعل
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)critical group(مجموعة حرجة 

مجموعة من أفراد الجمه�ور متجان�سة بق�در معق�ول فيم�ا يتعل�� بتعرض�ها لم�صدر               
اد ال�ين يتلق�ون أعل�ى جرع�ة    إشعاعي معين ومسار تعر� معين وتمثل نوع األفر      

عن طري� مسار التعر� المعين الن�ات�   ) بحسب االنطبا� (فعالة أو جرعة مكافئة     
 .من المصدر المعين

)decommissioning(إ�راج م� الخدمة 

اإلج��راءات اإلداري��ة والتقني��ة الت��ي تت���� إلتاح��ة إزال��ة بع��� أو جمي��ع ال���واب�       
ا الم��ستودع، ال���ي ي�ل��� وال ي���رج م��ن م��ا ع��د(الرقابي��ة المفروض��ة عل��ى المرف��� 

 ).ال�دمة

)design basis(األساس التصميمي 

طائفة الظرو� واألحداث الموضوعة في االعتب�ار ص�راحة عن�د ت�صميم المرف��،        
وفق���ا للمع���ايير المق���ررة، مث���ل أن يك���ون المرف���� ق���ادرا عل���ى ال���صمود أم���ا� تل���ك  

ألمان، دون تج�اوز الح�دود      الظرو� واألحداث، من خالل التش�يل الم�ط� لنظم ا       
 .المسموح بها

)disposal(�خلص 

  .وضع النفايات في مرف� مالئم دون نية استرداد�ا 

)diversity(�نوع 

وجود اثنين أو أآثر من النظم أو المكونات االستحاطية، ألداء وظيفة محددة، حي�  
قل��ي� تك��ون ال��نظم أو المكون��ات الم�تلف��ة ذات ص��فات م�تلف��ة بم��ا ي��ؤدي إل��ى ت       

: ومن األمثلة على ��ه الصفات .إمكانية حدوث األعطال الناتجة عن سبب مشترك
و���ا  (اختال� شروط التش�يل أو اختال� مبادئ العمل أو اختال� ف�ر� الت�صميم         

واخ�تال� أحج�ا� المع�دات أو اخ�تال� ص�انعي المع�دات أو         ) يوفر التنوع ال�وظيفي   
و��ا ي�وفر   (نواع الم�تلفة من المعدات     اختال� األساليب المادية التي تست�دمها األ     

  ).التنوع المادي
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)dose constraint(قيد الجرعة 

قيد وقائي على الجرعة الفردية التي يسببها م�صدر، يت��� آح�د أعل�ى للجرع�ة ف�ي         
 .بلوغ الوضع األمثل للوقاية واألمان بالنسبة للمصدر

(dose limit) حد الجرعة
).limit(حد :أنظر  

(facilities and activities) طةمرافق وأ�ش

ش��عاعات م��صطل� ع��ا� ي��شمل المراف��� النووي��ة، واس��ت�دامات جمي��ع م��صادر اإل      
المؤينة، وجميع أنشطة التصر� ف�ي النفاي�ات الم�شعة، ونق�ل الم�واد الم�شعة، وأي                 
ممارسة أو ظرو� أخرى يمكن أن يتعر� فيها الن�ا� لإلش�عاعات ال�صادرة م�ن        

والمراف���� ت���شمل المراف���� النووي���ة، ومن���ش�ت  .يةم���صادر طبيعي���ة أو اص���طناع 
الت��شعيع، ومراف��� التع��دين والمعالج��ة، ومراف��� الت��صر� ف��ي النفاي��ات،وأي مك��ان 
آخر تنت� فيه مواد مشعة أو تعال� أو تست�د� أو تناول أو ت�زن أو يت�ل� منه�ا ـ   
 أو ترآ��ب في��ه مول��دات إش��عاعات ـ عل��ى نط��ا� يل��ز� في��ه إي��الء االعتب��ار للوقاي��ة        

وت���شمل األن���شطة إنت���اج الم���صادر اإلش���عاعية واس���ت�دامها واس���تيراد�ا  .واألم���ان
وت���صدير�ا ألغ���را� ص���ناعية وبحثي���ة وطبي���ة، ونق���ل الم���واد الم���شعة، وتع���دين  
ال�ام��ات الم��شعة ومعالجته��ا وإغ��ال� المراف��� المرتبط��ة ب���لك، وتنظي��� المواق��ع    

نفاي�ات الم�شعة، مث�ل      المت�ثرة بم�لفات األن�شطة الماض�ية وأن�شطة الت�صر� ف�ي ال            
  .تصري� الدواف�

)fuel assembly(مجّمعة وقود 

مجموعة من عناصر الوقود والمكون�ات المرتبط�ة به�ا، تحّم�ل ف�ي قل�ب مفاع�ل ث�م                     
  .تسحب منه الحقا آوحدة واحدة

)fuel-element(عنصر وقود 

وآ�سوته والمكون�ات المرتبط�ة ب�ه        ] أو ش�كل آخ�ر من�ه      [ق�يب م�ن الوق�ود الن�ووي         
  .الزمة لتشكيل آيان �يكليال
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)level(مستوى 

م�ستوى مع�دل الجرع�ة أو ترآي�ز     : )action level(م�ستوى موج�ب ال�خ�ا� إج�راء      
الن��شاط ال���ي ينب���ي عن��د تج��اوزه ات���اذ إج��راءات عالجي��ة أو وقائي��ة ف��ي ح��االت     

 .حدوث تعرُّ� مزمن أو طارئ

ة الممك��ن تفاديه��ا م��ستوى الجرع��: )intervention level(م�ستوى موج��ب للت��د�ل   
ال���ي يت���� عن��د بلوغ��ه إج��راء وق��ائي أو عالج��ي مح��دد ف��ي حال��ة ح��دوث تع��ر�   

 .طارئ أو مزمن

قيمة مقدار، مثل الجرعة الفعال�ة  : )investigation level(مستوى موجب للتحقيق  
أو األخ��� ال��داخلي أو التل��وث لك��ل وح��دة م��ساحة أو حج��م، ينب���ي عن��د بلوغه��ا أو      

 .ي�تجاوز�ا إجراء تحق

م�ستوى جرع�ة أو تع�ر� أو أخ��     : )recording level(مستوى موج�ب للت�سجيل    
داخلي تحدده الهيئ�ة الرقابي�ة ويتع�ين عن�د بلوغ�ه أو تج�اوزه أن ت�دون ف�ي س�جالت                
التعر� الفردي ال�اصة بالعمال قيم الجرعات أو التعر� أو األخ� الداخلي التي            

 .يتلقونها

م��ستوى موج��ب الت���اذ إج��راء أو م��ستوى  : )reference level(م��ستوى مرجع��ي  
 .موجب للتدخل، أو مستوى موجب للتحقي�، أو مستوى موجب للتسجيل

)licence(ر�صة 

مستند ق�انوني ت�صدره الهيئ�ة الرقابي�ة ويم�ن� ت�صريحا ب��داء أن�شطة مح�ددة تتعل��                      
 .ويسمى حائز الرخصة السارية المفعول مرخصا له .بمرف� أو نشاط

)limit(حد 

.مق��دار ي��ست�د� ف��ي أن��شطة أو ظ��رو� مح��ددة معين��ة، يج��ب ع��د� تجاوز���اقيم��ة   
وينب�ي أن ال يستعمل مصطل� حد إال لإلشارة إل�ى معي�ار يج�ب ع�د� تج�اوزه، أي            
عندما يكون من ش��ن تج�اوز الح�د أن ي�سبب اللج�وء إل�ى ش�كل م�ن أش�كال الج�زاء             

 إل�ى الحاج�ة إل�ى    أما المعايير المست�دمة ألغرا� أخ�رى ـ مث�ل اإلش�ارة    .القانوني
إجراء فح� أد� أو استعرا� لإلجراءات، أو آمستوى حد أدن�ى بالن�سبة إلب�الغ        
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الهيئة الرقابية ـ فينب�ي أن يشار إليها باست�دا� م�صطلحات أخ�رى، مث�ل م�صطل�      
 .مستوى مرجعي

وع�ادة ي�ست�د�   .ح�د مقب�ول ل�دى الهيئ�ة الرقابي�ة     : )acceptable limit(ح�د مقب�و�    
ل لإلشارة إلى حد يتعل� بالعواق�ب اإلش�عاعية المتنب�� به�ا بالن�سبة               مصطل� حد مقبو  

يك�ون مقب�وال ل�دى    ) أو بالنسبة للتعرضات الممكنة إذا وقعت تل�ك العواق�ب     (لحادث  
الهيئة الرقابية المعنية عندما يك�ون احتم�ال وق�وع الح�ادث أو التع�ر� الممك�ن ق�د                   

وينب��ي أن ي�ست�د�   ).تمالأي على أسا� أن وقوعه بعيد االح(وضع في االعتبار 
مصطل� حد مصرح ب�ه لإلش�ارة إل�ى الح�دود المتعلق�ة بالجرع�ات أو الم��اطر، أو         
انطالق��ات النوي��دات الم��شعة، الت��ي تك��ون مقبول��ة ل��دى الهيئ��ة الرقابي��ة ب��افترا� أن 

 .وقوعها قريب االحتمال

�يئ�ة  ح�د متعل�� بمق�دار قاب�ل للقي�ا�، تق�رره       : )authorized limit(حد مصرح ب�  
 .رقابية أو تقبله قبوال رسميا

قيم�ة الجرع�ة الفعال�ة أو الجرع�ة المكافئ�ة الت�ي يتلقا��ا        : )dose limit(حد الجرع�ة   
 .األفراد من الممارسات ال�اضعة للرقابة والتي يتعين عد� تجاوز�ا

مجموع�ة م�ن   : )operational limits and conditions(ح�دود وش�رو� ��شغيلية     
دود البارامتراية والقدرات الوظيفي�ة وم�ستويات األداء الت�ي تواف��        القواعد تبين الح  

عليه��ا الهيئ��ة الرقابي��ة بالن��سبة للمع��دات والع��املين م��ن أج��ل الت��ش�يل ا�م��ن لمرف���  
 مصرح به،

الح��دود المتعلق��ة بالب��ارامترت الت��ش�يلية والت��ي ت��م    : )safety limits(ح��دود أم��ان   
وح��دود األم��ان ���ي . م�مون��ة ض��منهاالبر���ان عل��ى أن من��ش�ة م��صرحا به��ا تك��ون

ح��دود وش��روط ت��ش�يلية تتج��اوز الح��دود وال��شروط الت��ش�يلية ال�اص��ة بالت��ش�يل        
 .العادي

)maintenance(صيا�ة 

النشاط المنظم، اإلداري والتقني، ال�اص بإبقاء اإلن�شاءات وال�نظم والمكون�ات ف�ي         
  ).أو اإلصالحية(حية حالة تش�يلية جيدة، بما في ذلك الجوانب الوقائية والتصحي
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)monitoring(رصد 

القيا� المستمر أو الدوري لبارامترات إشعاعية أو غي�ر إش�عاعية، أو تحدي�د حال�ة                 
  .وقد يشتمل على أخ� عينات آ�طوة أولية نحو القيا� .نظا�

  )(safety)أو أمان( (nuclear safety) أمان �ووي

ع الح��وادث، أو ت�في��� عواق��ب  تحقي��� الظ��رو� الت��ش�يلية ال��سليمة، أو من��ع وق��و    
والجمه�ور  ) وغي�ر�م م�ن ع�املي الموق�ع     (الحوادث، ال�ي يؤدي إل�ى وقاي�ة العم�ال          

  .والبيئة من الم�اطر اإلشعاعية غير ال�رورية

 م��ا ي��ت��صر ����ا الم��صطل� إل��ى األم��ان ف��ي من��شورات الوآال���ة         آثي��را�   –  
م��ن المتعلق��ة باألم��ان الن��ووي، وخ��صوصا عن��دما تن��اق� أن��واع أخ��رى      

 .)مثل األمان من الحرائ� واألمان الصناعي التقليدي(األمان 

)operating organization(هيئة مشغلة

 .منظمة مصرح لها من الهيئة الرقابية بتش�يل مرف� 

)operational limits and conditions(حدود وشرو� �شغيلية 
).limit(حد  :أنظر  

))reactor equipment(المفاعل معدات ) (plant equipment(معدات المحطة 

 معدات المحطات  
Plant equipment 

  

         
         
 مفردات ذات أهمية لألمان  

Items important to safetya 
  مفردات ليست ذات أهمية لألمان                    

  Items not important to safetya                            
         
         

*مفردات متعلقة باألمان  
Safety related itemsa 

 نظم األمان
Safety systems 

  

         
         
 نظام الوقاية 

Protection system 
 نظام تفعيل األمان

Safety actuation system 
 سمات داعمة لنظام األمان

Safety system support features 

 .في هذا السياق، هي هيكل أو نظام أو مكون، ‘المفردة’* 
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مف�ردة ت�شكل ج�زءا م�ن      ).item important to safety(مفردة �ات أهمية ل�م�ان   
أو يمكن أن يؤدي اختاللها أو تعطله�ا إل�ى تع�ر� ع�املي        /مجموعة أجهزة أمان و   

والمف�ردات ذات األ�مي�ة لألم�ان ت�شمل      .الموقع أو أفراد الجمهور إل�ى اإلش�عاعات  
 :ما يلي

اإلن��شاءات وال��نظم والمكون��ات الت��ي يمك��ن أن ي��ؤدي اختالله��ا أو تعطله��ا   – 
إل��ى تع��ر� ع��املي الموق��ع أو أف��راد الجمه��ور إل��ى اإلش��عاعات تعرض��ا  

 غير ضروري؛
واإلنشاءات والنظم والمكونات التي تمنع الوق�ائع الت�ش�يلية المنتظ�رة م�ن       – 

 أن تؤدي إلى ظرو� وقوع حوادث؛
التي توفر من أجل ت�في� عواقب حدوث اختالل أو عط�ل ف�ي            والسمات   – 

 .اإلنشاءات أو النظم أو المكونات

نظا� يرصد تش�يل مفاع�ل ويق�و� تلقائي�ا، ل�دى     .)protection system(��ام وقاية  
است��شعار ظ��ر� غي��ر ع��ادي، بب��دء إج��راءات ترم��ي إل��ى من��ع ن��شوء ظ��ر� غي��ر    

ف��ي ����ه الحال��ة جمي��ع   ‘ النظ��ا� ’وي��شمل .م���مون أو يمك��ن أن يك��ون غي��ر م���مون   
األجه��زة وال��دوائر الكهربائي��ة والميكانيكي��ة، م��ن أجه��زة االست��شعار إل��ى طرفي��ات     

 .ت��ية أجهزة التفعيل

مجموعة المعدات الالزمة إلنجاز ) safety actuation system(��ام �فعيل األمان  
  .اتإجراءات األمان ال�رورية عندما ينشِّ� نظا� الوقاية تلك المعد

مف��ردة ذات أ�مي��ة لألم��ان وال   .)safety related item(مف��ردة متعلق��ة باألم��ان    
 . من نظا� أمانتشكل جزءا�

نظ��ا� ذو أ�مي��ة لألم��ان، ي��وفر م��ن أج��ل ض��مان   .٣١)safety system(����ام أم��ان  
اإلغال� الم�مون للمفاعل أو إزالة الحرارة المتبقية من قل�ب المفاع�ل، أو للح�د م�ن           

وت�شتمل   .قائع التش�يلية المنتظرة أو الحوادث المحت�اط له�ا ف�ي الت�صميم    عواقب الو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

وال��نظم أو المكون��ات  .ع الن��ش� أو م��ن الن��وع الك��امن يمك��ن أن يك��ون نظ��ا� األم��ان م��ن الن��و   ٣١  
النشطة �ي تلك التي تبدأ أداء وظائفها المح�ددة ل�دى تلق�ي إش�ارة ت��ي�ة م�ن نظ�ا� الوقاي�ة أو ل�دى تلق�ي                            

والنظم أو المكونات الكامنة �ي تلك التي ال تحتاج إلى إشارة ت��ية لكي تبدأ أداء وظائفها  .إشارة يدوية
ليس مقبوال م�ن  (رجة معتر� بها من الكمون بالنسبة لنظم األمان تتي� وضع تعري� وتوجد د .المحددة
 .وأعلى فئة �ي الفئة التي تكون فيها جميع المكونات الالزمة لألمان آامنة .لثالث فئات) الجميع
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 . األمان، والسمات الداعمة لنظا� األمانفعيلنظم األمان على نظا� الوقاية، ونظم ت 
ويمكن أن توفر مكونات نظم األمان ألداء وظائ� ت�� األم�ان فق�� أو ق�د ت�ؤدي          

للمحط��ة ووظ��ائ� ال ت����  الت��ش�يلية األح��والوظ��ائ� ت���� األم��ان ف��ي بع��� 
  . تش�يلية أخرىأحوالاألمان في 

مجموعة المعدات  (safety system support features) سمات داعمة لن�ام األمان  
التي توفر خدمات مثل التبريد والتزلي� وتوفير الطاقة يحتاجها نظا� الوقاي�ة ونظ�م              

  .تفعيل أجهزة األمان

  (reactor states) لمفاعلحاالت ا (plant states) حاالت المحطة

  أحوا� �شغيلية
operational states

  ظروف مفضية إلى وقوع حوادث
accident conditions

     
 حادث غير محتاط له في التصميم  

beyond design basis accidents 
     

  عادي تش�يل
normal operation 

 تش�يلية عئاقو
 منتظرة

Anticipated 
operational 
occurences 

 في له محتاط حادث)أ(
 التصميم

Design basis 
accidents 

 عني� حادث)ب(
Severe 
accidents 

 للحوادث التصدي   
Accident 
management 

ظرو� مف�ية إلى وقوع حوادث ال تعتبر على نح�و ص�ري� ح�وادث محتاط�ا� له�ا         )أ(
  .في التصميم لكنها مشمولة بتلك الحوادث

 . لها في التصميم ال تؤدي إلى تد�ور آبير لقلب المفاعلحوادث غير محتاط )ب(
  

انحراف��ات ع��ن  .  (accident conditions)ظ��روف مف��ضية إل��ى وق��وع ح��وادث      
 م�ن الوق�ائع الت�ش�يلية المنتظ�رة، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�وادث         التش�يل العادي أآث�ر عنف�ا�     

  .المحتاط لها في التصميم والحوادث العنيفة
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ات���اذ مجموع��ة م��ن اإلج��راءات  .  (accident management)الت��صدي للح��وادث  
  :أثناء تطور حادث غير محتاط له في التصميم، من أجل

  الحيلولة دون تصعيد حدث إلى مستوى الحادث العني�؛  –  
  الت�في� من آثار حادث عني�؛  –  
  .بلوغ حالة اتزان م�مونة في األجل البعيد  –  

الواقع���ة . (anticipated operational occurrence) واقع���ة ����شغيلية منت����رة   
ع أن ـّالت��ش�يلية المنتظ��رة ���ي عملي��ة ت��ش�يلية منحرف��ة ع��ن الت��ش�يل الع��ادي وي�توق��  

تح��دث م��رة واح��دة عل��ى األق��ل أثن��اء العم��ر الت��ش�يلي للمرف��� ولكنه��ا، ب��النظر إل��ى  
الترتيب��ات الت��صميمية المالئم��ة، ال ت��سبب إي ض��رر آبي��ر لمف��ردات ذات أ�مي��ة        

  . إلى ظرو� مف�ية إلى وقوع حوادثلألمان أو تؤدي

ظ�رو�  .  (beyond design basis accident)ح�ادث غي�ر محت�ا� ل�� ف�ي الت�صميم        
  .مف�ية إلى وقوع حادث أشد من الحادث المحتاط له في التصميم

ظ��رو� مف���ية إل��ى .  (design basis accident)ح��ادث محت��ا� ل��� ف��ي الت��صميم  
 لمن��ع وقوعه��ا وفق��ا للمع��ايير  ة م��صمما�وق��وع ح��وادث يك��ون مفاع��ل الق��وى النووي�� 

التصميمية المقررة، ويتم إبقاء ال�رر الواقع على الوقود وانط�ال� الم�واد الم�شعة           
  .من جرائها في نطا� الحدود الم�ذون بها

ت�ش�يل ف�ي إط�ار الح�دود وال�شروط الت�ش�يلية        (normal operation) �شغيل عادي  
  .المحددة

 أو ظ����������������رو� ت����������������ش�يلية( (operational state) أح����������������وا� �����������������شغيلية  
(operating conditions)(  أح����وال مح����ددة ف����ي إط����ار الت����ش�يل الع����ادي والوق����ائع

  .التش�يلية المنتظرة

ظ�رو� مف��ية إل�ى وق�وع ح�وادث أعن�� م�ن         (severe accident) ح�ادث عني��    
  .الحادث المحتاط له في التصميم وتنطوي على تد�ور آبير لقلب المفاعل

حدث يعّر� أثن�اء الت�صميم ب�ن�ه ق�ادر      (postulated initiating event) حدث بادئ افتراضي
  .على أن يؤدي إلى وقائع تش�يلية متوقعة أو إلى ظرو� مف�ية إلى حادث
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وقاي�ة الن�ا� م�ن    )  (radiation protection)أو وقاي�ة م�� اإلش�عاعات   ( (protection) وقاي�ة 
  . ��ه الوقايةآثار التعر� لإلشعاعات المؤيِّنة، ووسائل تحقي�

إجراء في إطار نظا� الوقاية يتطل�ب ت�ش�يل جه�از مع�ين      (protective action) إجراء وقائي
  .من أجهزة تفعيل أجهزة األمان

ش���� يك��ون، بف���ل اعتم��اده م��ن جان��ب مج��الس أو     (qualified expert) �بي��ر م�ه��ل
جمعي��ات م�ت��صة أو ح��صوله عل��ى رخ��� مهني��ة أو م��ؤ�الت أآاديمي��ة وخب��رة       

 ب��ه عل��ى النح��و الواج��ب باعتب��ار أن ل��ه دراي��ة فني��ة ف��ي مي��دان أو      لي��ة، معترف��ا� عم
ش��عاعات أو ال��صحة  ت���ص� ذي ص��لة، مث��ل الفيزي��اء الطبي��ة أو الوقاي��ة م��ن اإل    

المهنية أو األمان من الحرائ� أو توآيد الجودة أو أي ت�ص� ذي صلة في مجال             
  .الهندسة أو األمان

اإلج�راءات الم�طط�ة والمنهجي�ة الالزم�ة لت�وفير الثق�ة        (quality assurance) �وآيد الج�ودة 
الكافي��ة ب���ن مف��ردة أو عملي��ة أو خدم��ة س��تفي بمتطلب��ات معين��ة متعلق��ة ب��الجودة،         

  .آالمتطلبات المنصوص عليها في الرخصة مثال

، )متطابق�ة أو متنوع�ة  (ت�وفير إن�شاءات أو نظ�م أو مكون�ات بديل�ة       (redundancy) اس�تحا�ة 
ي واحدة منها أن تؤدي الوظيفة الالزمة بصر� النظر عن الحال�ة            بحي� تستطيع أ  

  .التش�يلية ألي واحدة أخرى منها أو تعطلها

أي �يئة أو شبكة �يئات تسميها حكوم�ة الدول�ة باعتب�ار أن     (regulatory body) هيئة رقابية
م لها سلطة قانونية إلدارة العملية الرقابية، بما ف�ي ذل�ك إص�دار الت�صاري�، وم�ن ث�          

لمراقب��ة ش��ؤون األم��ان الن��ووي واألم��ان اإلش��عاعي وأم��ان النفاي��ات الم��شعة وأم��ان 
  .النقل

مجموع��ة ال���صائ� والمواق��� المعين��ة ل��دى المنظم��ات      (safety culture) �قاف��ة أم��ان 
واألفراد التي ت�من أن ق�ايا الوقاي�ة واألم�ان تلق�ى م�ا ت�ستحقه م�ن عناي�ة ب�سبب             

  .ة طاغيةأ�ميتها وباعتبار أن لها أولوي

  .غر� معين يجب تحقيقه من أجل األمان (safety function) وظيفة أمان

مجموعة المعدات المكرسة ألداء جميع اإلج�راءات   (safety group) مجموعة أجهزة األمان
الالزمة بالنسبة لحدث بادئ افتراضي مع�ين م�ن أج�ل ض�مان ع�د� تج�اوز الح�دود                   
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الوق��ائع الت��ش�يلية المنتظ��رة والح��وادث  المق��ررة ف��ي األس��ا� الت��صميمي المتعل��� ب  
  .المحتاط لها في التصميم

  (safety limits)  حدود أمان
  (limit)  حد :أنظر  

الم�ستويات الت�ي ي�تم عن�د�ا تلقائي�ا تفعي�ل        (safety system settings) مح�ددات ���م األم�ان   
ة إل�ى   األجهزة الواقية ف�ي ح�االت الوق�ائع الت�ش�يلية المنتظ�رة أو الظ�رو� المف��ي                

  .وقوع حوادث، لمنع تجاوز حدود األمان

عملي���ة روتيني���ة وم���ستمرة تق���و� به���ا اإلدارة عل���ى جمي���ع     (self-assessment) �قي���يم �ا����ي
وتشمل أن�شطة التقي�يم     . المستويات لتقييم فعالية األداء في جميع مجاالت مسؤوليتها       

ل��ى من��ع ال���اتي االس��تعرا� والمراقب��ة وعملي��ات الفح��� ال��سرية، الت��ي ترآ��ز ع   
حدوث مشاآل إدارية تعرق�ل تحقي�� أ��دا� المنظم�ة، والس�يما أ��دا� األم�ان، أو                  

  .تحديد تلك المشاآل ومعالجتها

التفاعلي�ة عن�دما تق�و� جمي�ع أجه�زة ال�تحكم        (shutdown reactivity) �فاعلي�ة عن�د اإلغ�ال�   
  .بإدخال تفاعليتها السلبية القصوى

ل�ى فق�دان ق�درة أح�د المكون�ات عل�ى أداء وظيفت�ه        عط�ل ي�ؤدي إ   (single failure) عطل مفرد
) أعط�ال تبعي�ة تن�ت�    (المقصودة المتعلقة باألم�ان، وأي عط�ل تبع�ي ين�ت�            ) وظائفه(

  .منه

ينطب�� عل�ى نظ�ا� بحي��     ) أو شرط(معيار  (single failure criterion) معيار العطل المفرد
  .فرديجب أن يكون قادرا على أداء مهمته في حالة وجود أي عطل م

عملي��ة تحدي��د موق��ع مناس��ب للمرف���، بم��ا ف��ي ذل��ك التقي��يم والتحدي��د  (siting) �حدي��د الموق���
  .المالئمان لألسس التصميمية ذات العالقة

م��ن مرف���،  ) أو المفت��ر� انطالقه��ا (آمي��ة الم��واد المنطلق��ة    (source term) ح��د اإلف��الت 
�ج���ة انطالق���ات وي���ست�د� ح��د اإلف���الت ف���ي نم . والترآي��ب النظي���ري لتل���ك الم���واد 

النويدات المشعة إلى البيئة، وخصوصا في س�يا� الح�وادث الت�ي تق�ع ف�ي المن�ش�ت           
  .النووية أو االنطالقات التي تحدث من النفايات المشعة الموجودة في المستودعات
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