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معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الوكالة مختص�ة ،بموج�ب أحك�ام الم�ادة الثالث�ة م�ن نظامھ�ا األساس�ي ،ب��ن تض�ع أو تعتم�د
معايير أمان بقصد حماية الصحة والتقليل إلى أدنى حد من األخطار عل�ى األرواح والممتلك�ات ،وأن
تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.
وت��ـَص ُدر المنش��ورات الت��ي تض��ع الوكال��ة بواس��طتھا ھ��ذه المع��ايير ض��من سلس��لة مع��ايير
األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة .وتش�مل ھ�ذه السلس�لة األم�ان الن�ووي واألم�ان اإلش�عاعي وأم�ان النق�ل
وأم��ان النفاي��ات .وتصن �ـَّف المنش��ورات الص��ادرة ض��من ھ��ذه السلس��لة إل��ى ف���ات ،وھ��ي :أساس��يات
األمان ،ومتطلبات األمان وأدلة األمان.
ويع��رض موق��ع ش��بكة اإلنترن��ت الخ �اص بالوكال��ة ،ال��وارد أدن��اه ،معلوم��ات ع��ن برن��ام�
معايير األمان الصادرة عن الوكالة
http://www-ns.iaea.org/standards/

وي��وفر ھ��ذا الموق��ع نص��وص مع��ايير األم��ان المنش��ورة ومس��وداتھا باللغ��ة االنكليزي��ة .كم��ا
تتوافر نصوص معايير األمان الصادرة باللغات اإلس�بانية والروس�ية والص�ينية والعربي�ة والفرنس�ية،
باإلضافة إلى مسرد مصطلحات األمان ال�ذي وض�عته الوكال�ة وتقري�ر قي�د اإلع�داد ع�ن حال�ة مع�ايير
األمان .وللحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بالوكالة على العنـــوان التالــــي:
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria

والدعوة موجَّ ھة إلى جميع مستخدمي معايير األمان الصادرة عن الوكالة إلبالغھا بالخبرة
المستفادة من استخدامھا )ك�س�ا� لل�وا�� الوطني�ة واستعراض�ات األم�ان وال�دورات التدريبي�ة م�ثالً(،
بما يكفل أن تظل ھذه المعايير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين .ويمكن توفير المعلوم�ات ع�ن
طري��ق موق��ع الوكال��ة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت أو بالبري��د ،كم��ا ھ��و مب��يّن أع��اله ،أو بواس��طة البري��د
اإللكتروني على العنوان التالي.Official.Mail@iaea.org :
المنشورات ذات الصلة
تتخذ الوكالة ترتيبات لتطبيق معايير األمان ،وبموجب أحكام المادة الثالثة والفقرة جيم م�ن
الم��ادة الثامن��ة م��ن نظامھ��ا األساس��ي ت��وفر معلوم��ات بش���ن األنش��طة النووي��ة الس��لمية وتيس��ر تبادلھ��ا
وتقوم ،لھذا الغرض ،بدور الوسيط بين دولھا األعضاء.
وتـَص ُدر تقارير عن األمان في مج�ال األنش�طة النووي�ة بوص�فھا تق�ارير أم�ان ت�وفر أمثل�ة
عملية وأساليب تفصيلية يمكن استخدامھا دعما ً لمعايير األمان.
وتص���در الوكال���ة منش���ورات أخ���رى متعلق���ة باألم���ان مث���ل منش���ورات الت������ والتص���دي
للطوارئ ،وتقارير التقييم ا�ش�عاع� ،وتق�ارير ال�ري�ق ال�دول� ل�م�ان الن�ووي ،والتق�ارير التقني�ة،
والوثائق التقنية .كما تصدر الوكالة تقارير عن الحوادث اإلشعاعية ،وأدلـَّة خاصة بالت�دريب وأدل�ـَّة
عملية ،وغير ذلك من المنشورات الخاصة المتعلقة بمجال األمان.
وتـَصدر منشورات متعلقة باألمن ضمن سلسلة الوكالة الخاصة باألمن النووي.
تشمل سلسلة الطاقة النووية الصادرة عن الوكالة منشورات إعالمية لتشجيع ودعم
أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة النووية وتطبيقھا العملي لألغراض السلمية .وتشمل تقارير
وأدلة عن حالة التكنولوجيا وأوجه التقدم المحرز فيھا ،وعن الخبرة المكتسبة والممارسات الجيّدة
واألمثلة العملية في مجاالت القوى النووية ،ودورة الوقود النووي ،والتصرف في النفايات المشعّة
واإلخراج من الخدمة.
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الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
االتحاد الروسي
جامايكــا
إثيوبيا
الجبل األسود
أذربيجان
الجزائر
األرجنتين
جزر البھاما
األردن
جزر مارشال
أرمينيا
جمھورية أفريقيا الوسطى
إريتريا
الجمھورية التشيكية
إسبانيا
الجمھورية الدومينيكية
أستراليا
الجمھورية العربية السورية
إستونيا
جمھورية الكونغو الديمقراطية
إسرائيـل
جمھورية تنزانيا المتحدة
أفغانستان
جمھورية كوريا
جمھورية الو الديمقراطية الشعبية
إكـوادور
جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
ألبانيــا
جمھورية مولدوفا
ألمانيا
جنوب أفريقيا
اإلمارات العربية المتحدة
جورجيــا
أنتيغوا وبربودا
جيبوتي
إندونيسيا
الدانمرك
أنغـوال
دومينيكا
أوروغواي
رواندا
أوزبكستان
رومانيا
أوغنــدا
زامبيـــا
أوكرانيا
زمبابــوي
إيران )جمھورية -اإلسالمية(
سان مارينو
آيرلندا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
آيسلندا
سري النكا
إيطاليا
السلفـادور
بابوا غينيا الجديدة
سلوفاكيا
باراغـواي
سلوفينيا
باكستان
سنغافورة
باالو
السنغـال
البحرين
سوازيلند
البرازيل
السودان
بربادوس
السويد
البرتغال
سويسرا
بروني دار السالم
سيراليـون
بلجيكا
سيشيل
بلغاريا
شيلي
بليز
صربيا
بنغالديـش
الصين
بنمـــا
طاجيكستان
بنـــن
العــراق
بوتسوانا
عـُمان
بوركينا فاسـو
غابــون
بوروندي
غانا
البوسنة والھرسك
غواتيمــاال
بولندا
بوليفيا ،دولة-المتعددة القوميات
غيانا
بيرو
فانواتو
بيالروس
فرنسا
تايلند
الفلبيــن
تركمانستان
فنزويال )جمھورية-البوليفارية(
تركيا
فنلندا
ترينيداد وتوباغو
فيجي
تشاد
فييت نــام
توغو
قبرص
تونــس
قطر
وافق المؤتمر المعني بالنظام األساسي للوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ال�ذي ع�ـُقد ف�ي المق� ّر الرئيس�ي ل�م�م المتح�دة ف�ي نيوي�ورك ،ف�ي
 ٢٣تشرين األول/أكتوبر  ،١٩٥٦على النظام األساسي للوكالة الذي بدأ نفاذه في  ٢٩تموز/يوليه  .١٩٥٧ويقع المق ّر الرئيس�ي للوكال�ة ف�ي
فيينا .ويتمثـّل ھدف الوكالة الرئيسي في "تعجيل وتوسيع مساھمة الطاقة الذرية في السالم والصحة واالزدھار في العالم أجمع".
قيرغيزستان
كازاخستان
الكاميـرون
الكرسي الرسولي
كرواتيــا
كمبوديــا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكــا
كولومبيــا
الكونغو
الكويـــت
كينيـــا
التفيا
لبنان
لختنشتاين
لكسمبرغ
ليبيا
ليبيريــا
ليتوانيا
ليسوتو
مالطـة
مالـــي
ماليزيــا
مدغشقــر
مصر
المغـــرب
المكسيك
مالوي
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية
منغوليـــا
موريتانيا
موريشيـوس
موزامبيق
موناكــــو
ميانمـــار
ناميبيـــا
النرويج
النمسا
نيبال
النيجــر
نيجيريا
نيكاراغـوا
نيوزيلندا
ھايتـــي
الھند
ھندوراس
ھنغاريا
ھولندا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
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مالحظة بشأن حقوق النشر
جمي��ع المنش��ورات العلمي��ة والتقني��ة ال���ادرة ع��ن الوكال��ة محمي��ة بموج��ب
االتفاقي��ة العالمي��ة لحق��و� الت��ألي� والنش��ر ب���يغتھا المعتم��دة ف��ي ع��ام ) ١٩٥٢ب��رن(
والمنقح��ة ف��ي ع��ام ) ١٩٧٢ب��اريس( .وق��د عم��دت المنظم��ة العالمي��ة للملكي��ة الفكري��ة
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اإللكتروني�ة والفر���ية .ويج��ب الح���ول عل��ى إذن باس��تخدام الن���وص ال��واردة ف��ي
جمي��ع المنش��ورات العلمي��ة والتقني��ة ال���ادرة ع��ن الوكال��ة محمي��ة بموج��ب
منشورات الوكالة بشكلھا المطبوع أو اإللكتروني ،استخداما كلي�ا ً أو ج��ي�اً؛ ويخ��ع
االتفاقي��ة العالمي��ة لحق��و� الت��ألي� والنش��ر ب���يغتھا المعتم��دة ف��ي ع��ام ) ١٩٥٢ب��رن(
ھذا اإلذن عادة التفاقات متعلقة برسوم الجعالة األدبية .ويُرحَّ ب بأية اقتراحات تخص
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تصدير
بقلم يوك ّيا أمانو
المدير العام
إن النظ��ام األساس��ي للوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة يخ��وِّ ل الوكال��ة "أن تض��ع أو تعتم��د...
مع���ايير س���المة بقص���د حماي���ة الص���حة والتقلي���ل إل���ى أدن���ى ح���د م���ن األخط���ار عل���ى األرواح
والممتلكات" – و��ي المع�ايير الت�ي يج�ب أن تس�تخدمھا الوكال�ة ف�ي عملياتھ�ا ��ي ذاتھ�ا ،والت�ي
يمكن للدول أن تطبِّقھا من خالل أحكامھ�ا الرقابي�ة المتعلق�ة باألم�ان الن�ووي وا�ش�عاعي .وتق�وم
الوكال��ة ب��ذل� بالتش��اور م��ع األجھ��زة المختص��ة ف��ي األم��م المتح��دة وم��ع الوك��االت المتخصص��ة
المعنية .ووضع مجموعة شاملة من المعايير ذات الجودة العالية وإخضاعھا لالستعراض بص�فة
منتظمة ،فضالً ع�ن مس�اعدة الوكال�ة ف�ي تطبي�ق تل�� المع�ايير ،إنم�ا يش� ِّكل عنص�راً أساس�يا ً ألي
نظام عالمي مستقر ومستدام لألمان.
وقد بدأت الوكالة برنامجھا الخاص بمع�ايير األم�ان ف�ي ع�ام  .١٩٥٨وأدى التركي�ز عل�ى
الجودة والمالءمة للغرض والتحسين المستمر إلى استخدام معايير الوكالة على نط�اق واس�ع ف�ي
جميع أنح�اء الع�الم .وأص�بحت سلس�لة مع�ايير األم�ان تض�م اآلن مب�اد� أساس�ية موح�دة لألم�ان،
ِّ
تمثل توافقا ً دولي�ا ً عل�ى م�ا يج�ب أن يش� ِّكل مس�توى عالي�ا ً م�ن الحماي�ة واألم�ان .وتعم�ل الوكال�ة،

بدعم قوي من جانب لجنة معايير األمان ،على تعزيز قبول واستخدام معايير األمان الخاصة بھا
على الصعيد العالمي.
ُ
والمع��ايير ال تك��ون فعال��ة إال إذا م��ا طبِّق�ت بش��كل ص��حيح ف��ي الممارس��ة العملي��ة .وتش��مل
خدمات األمان التي تقدمھا الوكالة التصميم ،وتحديد المواقع واألمان الھندسي ،واألمان التشغيلي،
واألم�ان ا�ش�عاعي ،والنق�ل الم��مون للم�واد المش�عة ،والتص�رف الم��مون ف�ي النفاي�ات المش�عة،
فض�الً ع�ن التنظ�يم الحك�ومي ،والمس�ائل الرقابي�ة ،وثقاف�ة األم�ان ف�ي المنظم�ات وخ�دمات األم�ان
المذكورة تساعد الدول األعضاء في تطبيق المعايير وتتيح تقاسم خبرات ورؤى قيِّمة.
إن تنظ��يم األم��ان مس��ؤولية وطني��ة ،وق��د ق��رّ رت العدي��د م��ن ال��دول اعتم��اد مع��ايير الوكال��ة
الستخدامھا في لوائحھا الوطنية .وبالنسبة لألطراف في االتفاقيات الدولية المختلفة لألمان ،تو ِّفر
مع���ايير الوكال���ة وس���يلة متس���قة وموثوق���ا ً بھ���ا لض���مان التنفي���ذ الفع���ال اللتزاماتھ���ا بموج���ب تل����
االتفاقيات .كما ي�تم تطبي�ق المع�ايير م�ن جان�ب الھيئ�ات الرقابي�ة والمش� ِّغلين ح�ول الع�الم لتعزي�ز
األم��ان ف��ي مج��ال تولي��د الق��وى النووي��ة وف��ي التطبيق��ات النووي��ة المتص��لة بالط��ب والص��ناعة
والزراعة والبحوث.
واألمان ليس غاية في حد ذاته وإنما ھو شرط مسبق لغرض حماية الناس في جميع الدول
وحماية البيئة – في الحاضر والمستقبل .ويجب تقييم المخاطر المرتبطة باإلشعاعات المؤيﱢنة
والسيطرة عليھا دون الحد على نحو غير مالئم من مساھمة الطاقة النووية في التنمية العادلة
والمستدامة .ويجب على الحكومات والھيئات الرقابية والمش ﱢغلين في كل مكان ضمان استخدام
ص ﱢممت معايير األمان
المواد النووية والمصادر اإلشعاعية على نحو مفيد ومأمون وأخالقي .وقد ُ
الخاصة بالوكالة لتسھيل ھذه الغاية ،وأشجﱢع جميع الدول األعضاء على االستفادة منھا.

معايير األمان الصادرة عن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخلفية
يمثل النشاط اإلش�عاعي ظ�اھرة طبيعي�ة ،كم�ا أن مص�ادر اإلش�عاعات الطبيعي�ة تعك�� مالم��
البيئ���ة .ول�ش���عاعات والم���واد المش���عَّة تطبيق���ات مفي���دة كثي���رة ،يت���راوح نطاقھ���ا ب���ين تولي���د الق���و�
واالستخدامات في مجاالت الطب والصناعة والزراعة .ويجب تقدير حجم المخ�اطر اإلش�عاعية الت�ي
قد تھدد العاملين والجمھور والبيئة من جراء ھذه التطبيقات ،والسيطرة عليھا إذا اقتضى األمر.
ولذلك ف��ن أنش�طة مث�ل االس�تخدامات الطبي�ة ل�ش�عاعات ،وتش��يل المنش��ت النووي�ة ،وإنت�ا�
الم�واد المشع�ـّة ونقلھ��ا واس�تعمالھا ،والتص��رّ ف ف�ي النفاي�ات المشع�ـّة ،كلھ�ا يج��ب إخض�اعھا لمع��ايير
األمان.
وتنظيم األمان رقابيا ً مسؤولية وطنية .بيد أن المخاطر اإلشعاعية قد تتجاوز الح�دود الوطني�ة�
ومن ش�أن التع�اون ال�دولي أن يع�زز األم�ان ويدعم�ه عل�ى النط�اق الع�المي ،وذل�ك ع�ن طري�ق تب�ادل
الخب��رات ،وتحس��ين الق��درات الكفيل��ة بالس��يطرة عل��ى المخ��اطر ومن��ع الح��واد� ،إل��ى جان��ب التص��دي
للطوارئ والتخفيف من حدة ما قد ينجم عنھا من عواقب وخيمة.
ويقع على الدول التزام ببذل العناية الواجبة ،كما أن من واجبھا توخي الحرص ،ويُتوق�ع منھ�ا
أن تفي بتعھداتھا والتزاماتھا الوطنية والدولية.
ومعايير األمان الدولية توفر الدعم للدول في الوفاء بم�ا عليھ�ا م�ن التزام�ات بموج�ب المب�ادئ
العامة للقانون الدولي ،كتلك المتعلقة بحماي�ة البيئ�ة .كم�ا أن لھ�ذه المع�ايير أثرھ�ا ف�ي تعزي�ز وض�مان
الثقة في األمان ،فضالً عن تيسير التجارة والتبادل التجاري على النطاق الدولي.
وثمة نظام عالمي لألمان النووي قيد العمل ويجري تحسينه بصورة مستمرة .وتشكـِّل مع�ايير
األمان الصادرة عن الوكال�ة ،والت�ي ت�دعم تنفي�ذ الص�كوك الدولي�ة الملزم�ة والبن�ى األساس�ية الوطني�ة
لألمان ،حجر الزاوية في ھذا النظام الع�المي .وتش�كل مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة أداة تفي�د
األطراف المتعاقدة في تقييم أدائھا بموجب ھذه االتفاقيات الدولية.

معايير األمان الصادرة عن الوكالة
تنبثق حالة معايير األمان الصادرة عن الوكالة من نظ�ام الوكال�ة األساس�ي ال�ذي ي�أذن للوكال�ة
بأن تضع أو تعتمد ،بالتش�اور م�ع األجھ�زة المختص�ة ف�ي األم�م المتح�دة وم�ع الوك�االت المتخصص�ة
المعنية ،وبالتعاون معھا عند االقتضاء ،معايير س�المة ]مع�ايير أم�ان[ بقص�د حماي�ة الص�حة والتقلي�ل
إلى أدنى حد من األخطار على األرواح والممتلكات ،وأن تتخذ ترتيبات لتطبيق ھذه المعايير.

وبھدف ضمان حماية الناس والبيئة م�ن الت�أثيرات الض�ارة الناتج�ة ع�ن اإلش�عاعات المؤي�ـِّنة،
تح ِّدد معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة المب�اد� والمتطلب�ات والت�دابير األساس�ية الخاص�ة باألم�ان
لمراقب��ة تع��رُّ ض الن��اس لإلش��عاعات ومراقب��ة انط���ق الم��واد المشع�ـّة ف��ي البيئ��ة ،والح� ّد م��ن احتم��ال
وقوع أحداث قد تفض�ي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�ب مفاع�ل ن�ووي ،أو تفاع�ل ن�ووي متسلس�ل ،أو
مصدر مشعّ أو أي مصدر آخر من مصادر اإلشعاعات ،والتخفيف من ح� ِّدة العواق�ب المترت�ـِّبة عل�ى
ھذه األحداث إذا ما ق ِّدر لھا أن تقع .وتطبـَّق المعايير على المرافق واألنشطة التي تنشأ منھ�ا مخ�اطر
إش��عاعية ،بم��ا ف��ي ذل��ك المنش���ت النووي��ة ،واس��تخدام المص��ادر اإلش��عاعية والمشع �ـّة ،ونق��ل الم��واد
المشعـّة ،والتصرّ ف في النفايات المشعـّة.
وتشترك تدابير األمان وتدابير األمن ١في ھدف واحد ھو حماية حياة البشر وصحتھم وحماي�ة
البيئة .ويج�ب أن تص�مَّم وتـُنف�ـَّذ ت�دابير األم�ان وت�دابير األم�ن بطريق�ة متكامل�ة بحي�ث ال تخ� ّل ت�دابير
األمن باألمان وال تخ ّل تدابير األمان باألمن.
وتعكس معايير األمان الصادرة عن الوكالة توافقا ً دوليا ً في اآلراء حول ماھي�ة العناص�ر الت�ي
تشكـِّل مستوى عاليا ً من األمان لحماية الناس والبيئة من التأثيرات الضارة لإلشعاعات المؤيـِّنة .ويتم
إصدار ھذه المعايير ضمن سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،وھ�ي تنقس�م إل�ى ث��ث فئ�ات
)انظر الشكل .(١
أساسيات األمان
تعرض أساسيات األم�ان أھ�داف ومب�اد� الحماي�ة واألم�ان ،وتوف�ـّر األس�اس ال�ذي تق�وم علي��
متطلبات األمان.
متطلبات األمان
تح ِّدد مجموعة متكاملة ومتساوقة من متطلبات األمان المتطلبات التي يجب استيفاؤھا لض�مان
حماية الناس والبيئة ،سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل .وتخضع المتطلبات ألھ�داف ومب�اد�
أساسيات األم�ان .وإذا ل�م ي�تم اس�تيفاء ھ�ذه المتطلب�ات ،يج�ب اتخ�اذ ت�دابير لبل�و� أو اس�تعادة مس�توى
األمان المطل�وب .وش�كل المتطلب�ات وأس�لوبھا ييس�ـِّران اس�تخدامھا بش�أن وض�ع إط�ار رق�ابي وطن�ي
على نحو متوائم .والمتطلّبات ،بما في ذلك المتطلبات ’الشاملة‘ المر ّقمة ،يُعبَّر عنھ�ا بجم�ل تب�دأ بفع�ل
’يلزم‘ .والعديد من المتطلبات ليست موجّ ھة إلى طرف محدد ،بما يقتضي ض�منا ً مس�ؤولية األط�راف
المختصّة حيال الوفاء بھا .والعديد من المتطلبات ليست موج�ـَّھة إل�ى ط�رف عل�ى وج�� التحدي�د ،بم�ا
يقتضي ضمنا ً مسؤولية األطراف المختصة حيال الوفاء بھا.

١

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

أدلة األمان
توفـِّر أدلـَّة األمان توصيات وإرشادات بشأن كيفية ا�مت��ال لمتطلب�ات األم�ان� بم�ا يش�ير إل�ى
تواف��ق دول��ي ف��ي اآلراء عل��ى ���رورة ات�ـِّخاذ الت��دابير الم�ـُوصى بھ��ا )أو ت��دابير بديل��ة مكاف���ة لھ��ا(.
وتعرض أدلـَّة األمان الممارسات الدولية الجي�دة وتعم�ل ب�اطراد عل�ى تجس�يد أف��ل الممارس�ات م�ن
أجل مساعدة المستخدمين في سعيھم الدؤوب إلى تحقيق مستويات أمان رفيعة .ويُعبَّر عن التوصيات
الواردة في أدلـَّة األمان بعبارات تفيد بمعنى "ينبغي".
أساسيات األمان
مبادئ األمان األساسية
متطلـِّبات األمان المحدَّدة

متطلـِّبات األمان العامة
الجزء  -١اإلطار الحكومي والقانوني
والرقابي لألمان

 -١تقييم المواقع ألغراض المنشآت النووية

الجزء  -٢القيادة واإلدارة فيما يخص األمان

 -٢أمان محطات القوى النووية

الجزء  -٣الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية

 -١-٢التصميم والتشييد
 -٢-٢اإلدخال في الخدمة والتشغيل

الجزء  -٤تقييم األمان فيما يخص المرافق واألنشطة

 -٣أمان مفاعالت البحوث

الجزء  -٥التصرّ ف في النفايات المشعـَّة

 -٤أمان مرافق دورة الوقود النووي

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

 -٥أمان مرافق التخلـُّص من النفايات المشعـَّة
 -٦نقل المواد المشعـَّة على نحو مأمون

الجزء  -٧التصدِّي والتأھـُّب للطوارئ

مجموعة أدلـَّة األمان

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

تطبيق معايير األمان الصادرة عن الوكالة
الھيئات الرقابية وغيرھا من السلطات الوطني�ة ذات الص�لة ھ�ي المس�تخدمة الرئيس�ية لمع�ايير
األمان في الدول األعضاء في الوكالة .وتـُستخدم معايير األمان الصادرة عن الوكالة أيضا ً من جانب
منظم��ات مش��اركة ف��ي الرعاي��ة وم��ن جان��ب منظم��ات عدي��دة تق��وم بتص��ميم وتش��ييد وتش���يل مراف��ق
نووية ،باإلضافة إلى منظمات تـُعنى باستخدام المصادر اإلشعاعية والمشعـَّة.
ومع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة قابل��ة للتطبي��ق ،حس��ب االقتض��اء ،ط��وال كام��ل عم��ر
تش���يل المراف��ق واألنش��طة جميعھ��ا – الق��ائم منھ��ا والمس��تج ّد – المس��تخدمة لألغ��راض الس��لمية ،كم��ا
تنطبق على اإلجراءات الوقائية الھادفة إلى تقليص المخاطر اإلشعاعية القائمة .ويمك�ن أن تس�تخدمھا
الدول كمرجع لھا بشأن لوائحھا الوطنية المتعلقة بالمرافق واألنشطة.
ُلزمة للوكالة فيما يخص عملياتھ�ا ھ�ي ذاتھ�ا
ونظام الوكالة األساسي يجعل معايير األمان م ِ
ُلزمة أيضا ً للدول فيما يخص العمليات التي تتم بمساعدة الوكالة.
وم ِ
كم��ا تشك �ـِّل مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة األس��اس لخ��دمات اس��تعراض األم��ان الت��ي
تضطلع بھا الوكالة ،وتستخدمھا الوكالة فيما يدعم بناء الكفاءة ،بم�ا ف�ي ذل�ك وض�ع وتط�وير المن�اھ�
التعليمية والدورات التدريبية ذات الصلة.
وتتضمـَّن االتفاقيات الدولية متطلبات مماثلة للمتطلب�ات المنص�وص عليھ�ا ف�ي مع�ايير األم�ان
ُلزمة لألطراف المتعاقدة .ومعايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،م�ع
الصادرة عن الوكالة ،فتجعلھا م ِ
اس��تكمالھا باالتفاقي��ات الدولي��ة ومع��ايير الص��ناعة ومتطلب��ات وطني��ة تفص��يلية ،ترس��ى أساس �ا ً مت �ـَّسقا ً
لحماية الناس والبيئة .وسيكون ثمة أيضا ً بعض الجوانب الخاصة المتعلقة باألم�ان تحت�ا� إل�ى إج�راء
تقي��يم بش��أنھا عل��ى المس��توى ال��وطني .فعل��ى س��بيل المث��ال ،إن المقص��ود بالعدي��د م��ن مع��ايير األم��ان
الصادرة عن الوكالة ،ال سيما المعايير التي تتناول جوان�ب األم�ان ف�ي عملي�ة التخط�يط أو التص�ميم،
ھو أن تنطبق في المقام األول على المراف�ق واألنش�طة الجدي�دة .وق�د ال ت�ـُستوفى المتطلب�ات المح�دَّدة
في معايير األمان الصادرة عن الوكالة على نحو كامل في بعض المرافق القائمة التي تم بنا�ھ�ا وفق�ا ً
لمعايير سابقة .وعلى فرادى الدول أن تتـ َّخذ قرارات بشأن الطريقة الالزم إتـِّباعھا في تطبيق معايير
األمان الصادرة عن الوكالة على تلك المرافق.
واالعتب��ارات العلمي��ة الت��ي تشك �ـِّل أس��اس مع��ايير األم��ان الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ت��وفر ركي��زة
موض��وعية للق��رارات المتعلق��ة باألم��ان� بي��د أن��� يج��ب أيض�ا ً عل��ى مت�ـَّخذي الق��رارات إص��دار أحك��ام
مستنيرة وتحديد السبيل األمثل لموازنة المنافع التي يجلبھا فع�ل أو نش�اط م�ا مقاب�ل م�ا ي�رتبط ب�� م�ن
مخاطر إشعاعية وأي آثار ضارة أخرى يحدثھا.

عملية وضع معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يش��ترك ف��ي إع��داد واس��تعراض مع��ايير األم��ان ك� ٌّل م��ن أمان��ة الوكال��ة وخم��� لج��ان مختص��ة
بمعايير األمان ،في مجاالت التأھب والتصدي للطوارئ )لجن�ة مع�ايير التأھ�ب والتص�دي للط�وارئ(
)اعتبارً ا من عام  ،(٢٠١٦واألمان النووي )لجنة معايير األمان النووي( ،واألم�ان ا�ش�عاعي )لجن�ة
مع��ايير األم��ان ا�ش��عاعي( ،وأم��ان الن�اي��ات المش��عة )لجن��ة مع��ايير أم��ان الن�اي��ات( ،والنق��ل الم��أمون
للمواد المشعة )لجنة معايير أمان النقل( ،ولجنة معنية بمع�ايير األم�ان )لجن�ة مع�ايير األم�ان( تش�ر�
على برنامج معايير أمان الوكالة )أنظر الشكل .(٢
ويجوز لجمي�ع ال�دول األعض�اء ف�ي الوكال�ة تس�مية خب�راء للج�ان مع�ايير األم�ان ،ولھ�ا أن
تبدي تعليقات على مسودات المعايير .ويعيـِّن المدير الع�ام أعض�اء لجن�ة مع�ايير األم�ان ،وھ�ي تض�م
مسؤولين حكوميين كباراً ممن يُع َھد إليھم بمسؤولية وضع معايير وطنية.
وأنشئ نظام إداري يـُعنى بعمليات تخطيط معايير األم�ان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ووض�عھا
واستعراض��ھا وتنقيحھ��ا وإرس��اء العم��ل بھ��ا .وھ��و يعب�ـِّر ع��ن والي��ة الوكال��ة ،والرؤي��ة بش��أن التطبي���
المستقبلي للمعايير والسياسات واالستراتيجيات في مجال األم�ان ،والوظ�ائ� والمس�ؤوليات الموازي�ة
لذلك.
نبذة وخطة عمل تعدھا األمانة؛
استعراض تجريه لجان معايير األمان
ولجنة معايير األمان
األمانة والمستشارون:
صياغة معيار أمان جديد أو تنقيح
المعيار القائم
مسودة
استعراض تجريه
لجنة )لجان( معايير األمان
الصيغة النھائية

مسودة

الدول األعضاء

تعليقات

إقرار لجنة معايير األمان

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

التفاعل مع المنظمات الدولية األخرى
عند وضع معايير األمان الص�ادرة ع�ن الوكال�ة ،تؤخ�ذ بع�ين االعتب�ار اس�تنباطات لجن�ة األم�م
المتحدة العلمية المعنية بآثار اإلشعاع الذري وتوصيات ھيئات الخبراء الدولي�ة ،وف�ي مق� ِّدمتھا اللجن�ة
الدولية للوقاية من اإلشعاعات .وتوضع بعض معايير األمان بالتعاون مع ھيئات أخ�رى ف�ي منظوم�ة
األمم المتحدة أو مع وكاالت متخصـِّصة أخ�رى ،بم�ا فيھ�ا منظم�ة األ�ذي�ة والزراع�ة ل�م�م المتح�دة،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة العمل الدولية ،ووكالة الطاق�ة النووي�ة التابع�ة لمنظم�ة التع�اون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،ومنظمة الصحة العالمية.

تفسير النص
يجب أن تـُفسـَّر المصطلحات المتصلة باألمان على نحو تعريفھا ف�ي مســـ�ـرد مصطلحـــ�ـات
األمــــان الخــــــاص بالوكالـــة )انظر الموقــــــع:
http://www‐ns.iaea.org/standards/safety‐glossary.htm).

وفيما يخص أدلـَّة األمان ،تكون الحجية لصيغة النص المحرَّ رة باللغة االنكليزية.
وي�رد ف��ي القس��م  ،١أي المقدم��ة ،م�ن ك��ل منش��ور ش��رح لخلفي��ة وس�ياق ك��ل معي��ار ف��ي سلس��لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،وھدفه ونطاقه وھيكله.
أما المواد التي ال يوجد لھا أي موضع مالئم في نص المتن )كالمواد اإلضافية لنص الم�تن أو
المنفصلة عنه ،التي ترد على نحو داعم للعبارات الواردة في نص المتن ،أو تصف أس�اليب الحس�اب
أو اإلجراءات أو الحدود والشروط( فيجوز عرضھا في تذييالت أو مرفقات.
ويـُعتبر أي تذييل ،في حالة إدراجه ،جزءاً ال يتجزأ من معيار األمان .ويكون للمواد الواردة في
تذييل ما نفس الوضع كنص المتن وتضطلع الوكالة بمسؤولية تأليف تلك المواد .وتـُستخدَم المرفقات
والحواشي التابعة للنص األساسي ،في حالة إدراجھا ،من أجل إعطاء أمثلة عملية أو توفير معلومات أو
شروح إضافية .وال تـُع ّد المرافق والحواشي جزءاً ال يتجزأ من النص األساسي .ومواد المرفقات التي
تنشرھا الوكالة ال تصدر بالضرورة من تأليف الوكالة ذاتھا؛ ذلك أنه يجوز أن ترد مواد من تأليف جھات
أخرى ضمن المرفقات بمعايير األمان .والمواد الدخيلة التي ترد ضمن مرفقات تـُقتـَبس ثم تواءم حسب
االقتضاء لتكون ذات فائدة على وجه العموم.
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 -١-١يح ّل ھذا المنشور مح ّل منشور متطلبات األمان بشأن أمان مفاعالت البح�وث،
الذي صدر ف�ي ع�ام  ٢٠٠٥ف�ي الع�دد  NS-R-4م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة ع�ن
الوكالة .وقد أ ُخذ في االعتبار العدد  SF-1من سلسلة معايير األمان الصادرة ع�ن الوكال�ة
والمعن���ون "مب���اد� األم���ان الر�يس���ية" ] [١وال���ذي ُنش���ر ف���ي ع���ام  .٢٠٠٦والقص���د م���ن
متطلب��ات األم��ان الن��ووي ھ��و ض��مان أعل��ى مس��توى م��ن األم��ان يك��ون م��ن المعق��ول أن
يتسنى تحقيقه لحماية العمال وغيرھم من العاملين في الموقع ،وحماي�ة الجمھ�ور والبي��ة،
م��ن اآلث��ار الض��ارة ل�ش��عاع الم��ؤ ِّين الناش��� م��ن المراف��ق النووي��ة .وم��ن المس��لم ب��ه أن
التكنولوجيا والمعارف العلمي�ة تتق�دم ،وأن النظ�ر ف�ي األم�ان الن�ووي وف�ي م�دى مالءم�ة
الحماية من مخاطر اإلشعاعات يتعين أن يكون في سياق الحالة الراھنة للمعرفة .وسوف
تتغي��ر متطلب��ات األم��ان م��ع م��رور الوق��ت؛ وھ��ذا المنش��ور بش��أن متطلب��ات األم��ان يجس��د
توافق اآلراء الدولي الحالي.
 -٢-١ويق���رر ھ���ذا المنش���ور الخ���ا� بمتطلب���ات األم���ان المتطلب���ات المتعلق���ة بجمي���ع
المج��االت الھام��ة ألم��ان مف��اعالت البح��وث ،م��ع تركي��ز خ��ا� عل��ى المتطلب��ات الخاص��ة
بالتصميم والتشغيل.٢

 -٣-١وھن��اك ع��دد م��ن متطلب��ات أم��ان مف��اعالت البح��وث النووي��ة الت��ي ھ��ي نف���
متطلبات أمان مفاعالت القوى النووية أو مماثلة لھا .وبالنظر إلى االختالفات الھامة ب�ين
مفاعالت القوى ومفاعالت البحوث ،وبين األنواع المختلف�ة م�ن مف�اعالت البح�وث ،٣بم�ا
يش��مل المج َّمع��ات الحرج��ة والمج َّمع��ات دون الحرج��ة ،ينبغ��ي أن ُتطب��ق ھ��ذه المتطلب��ات
وفقــا ً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمفاعل ،باستخدام نھج ت�دريجي )انظ�ر الفق�رات م�ن
 ١الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،أم��ان مف��اعالت البح��وث ،الع��دد  NS-R-4م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان
الصادرة عن الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٥
 ٢تشمل المجاالت الھامة ألمان مفاعالت البحوث جميع األنش�طة الت�ي ت�ؤدَّى لتحقي�ق الغ�رض ال�ذي ت�م
من أجله تصميم مفاعل البحوث النووية وبناؤه أو تعديله .ويتضمن ذلك ما يلي :الص�يانة واالختب�ار والتفت�ي�؛
والتعام��ل م��ع الوق��ود وم��ع الم��واد المش��عة )بم��ا ف��ي ذل��ك إنت��ا� النظ��ا�ر المش��عة(؛ وتركي��� أجھ��زة التج��ار�
واختبارھا وتشغيلھا؛ واستخدام الحزم النيوترونية؛ وأعمال البحث والتطوير والتعل�يم والت�دري� باس�تخدام نظ�م
مفاعالت البحوث؛ وما يرتبط بذلك من أنشطة أخرى.
 ٣مفاع���ل البح���وث ھ���و مفاع���ل ن���ووي ُيس���تخدم أساس���ا ً لتولي���د ت���دفقات نيوتروني���ة وإش���عاعات مؤ ِّين���ة
واستخدامھا ألغراض البحوث وألغراض أخرى ،ويشمل ذلك المرافق التجريبي�ة المرتبط�ة بالمفاع�ل ومراف�ق
خزن المواد المشعة ومناولتھا ومعالجتھا التي توج�د ف�ي نف�� الموق�ع وت�رتبط ارتباط�ا مباش�راً بتش�غيل مفاع�ل
البحوث تشغيال مأمونا .كما يشمل المرافق التي تسمى عادة المجمَّعات الحرجة والمجمَّعات دون الحرجة.

١

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

الھدف
 -٤-١الھ��د� الرئيس��ي م��ن ھ��ذا المنش��ور الخ��اص بمتطلب��ات األم��ان ھ��و تھيئ��ة أس��ا�
ل�م��ان ولتقي��يم األم��ان لجمي��ع المراح��ل ف��ي عم��ر مفاع��ل البح��وث ،ع��ن طري��ق وض��ع
المتطلب��ات بش���ن الجوان��� المتعلق��ة باإلش��را� الرق��ابي ،واإلدارة فيم��ا يتعل��ق باألم��ان،
وتقييم الموقع ،٤والتصميم ،والصُّ�نع ،والبن�اء ،واإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة ،والتش�غيل ،بم�ا في�ه
االستخدام والتعديل ،والتخطيط لإلخراج من الخدمة.
 -٥-١و ُتقرَّ ر المتطلبات التقنية واإلداري�ة ألم�ان مف�اعالت البح�وث وفق�ا لھ�ذا الھ�د�.
والمقصود م�ن ھ�ذا المنش�ور ھ�و أن تس�تخدمه المن�م�ات الض�العة ف�ي تص�ميم مف�اعالت
البحوث وصنعھا وبنائھا وتشغيلھا وتعديلھا وصيانتھا وإخراجھا من الخدمة ،وفي تحلي�ل
األمان والتحقق منه واستعراضه ،وفي تق�ديم ال�دعم التقن�ي ،وك�ذلك أن تس�تخدمه الھيئ�ات
الرقابية.

النطاق
 -٦-١تنطبق متطلب�ات األم�ان المق�ررة ف�ي ھ�ذا المنش�ور عل�ى تقي�يم مواق�ع مف�اعالت
البح���وث ،بم���ا فيھ���ا المجمع���ات الحرج���ة ودون الحرج���ة ،وتص���ميمھا وص���نعھا وبنائھ���ا
وإدخالھا في الخدمة وتشغيلھا ،بما في ذلك اس�تخدامھا وتع�ديلھا ،وإخراجھ�ا م�ن الخدم�ة.
كما أن متطلبات األمان المقررة في ھذا المنشور تنطب�ق ،بق�در اإلمك�ان ،عل�ى مف�اعالت
البحوث القائمة.
 -٧-١وألغراض ھذا المنشورُ ،يقصد بمفاعل البحوث المفاعل الن�وو� )بم�ا ف�ي ذل�ك
المجمع����ات الحرج����ة ودون الحرج����ة( المس����تخدم للبح����وث النووي����ة ولتولي����د واس����تخدام
اإلش��عاعات ألغ��راض البح��وث وأغ��راض أخ��ر� .ويس��تبعد ھ��ذا التعري��� المف��اعالت
النووي��ة المس��تخدمة إلنت��اج الكھرب��اء أو دف��ع الس��فن أو تحلي��ة المي��ا� أو تدفئ��ة األحي��اء.

 ٤منطقة الموقع ،في ھ�ذا الس�ياق ،ھ�ي المنطق�ة الجغرافي�ة الت�ي تحت�و� عل�ى مرف�ق م�رخص أو نش�اط
مرخص أو مصدر إشعاعي م�رخص ،والت�ي يمك�ن فيھ�ا إلدارة المرف�ق الم�رخص أو النش�اط الم�رخص الب�دء
مباشرة في إجراءات الطوارئ .وحدود الموقع ھي محيط منطقة الموقع.

٢

ويش��مل المص��طلح قل��ب المفاع��ل ،والمص��ادر المش��عة المس��تخدمة ،وأجھ��زة التج��ارب،٥
وجميع النظم الالزمة لتشغيلھا ،والمنشآت التي يديرھا المرفق وتحتوي على مواد نووي�ة
)مش َّععة أو غير مش َّععة( ،ومرافق إدارة النفايات المشعة ،وجمي�ع المراف�ق األخ�رى ذات
الصلة بالمفاعل أو بمرافق وأجھزة التجارب المرتبطة به الموجودة في موقع المفاعل.
 -٨-١وق���د تتطل���ب مف���اعالت البح���وث ذات مس���تويات الق���وى الت���ي تزي���د عل���ى ع���دة
عش��رات م��ن الميغاواط��ات ،والمف��اعالت الس��ريعة ،والمف��اعالت الت��ي تس��تخدم أجھ��زة
تجارب مثل حلقات الض�غط الع�الي والح�رارة العالي�ة ،والمص�ادر النيوتروني�ة الب�اردة أو
الساخنة ،تطبي�ق مع�ايير تكميلي�ة أو حت�ى تطبي�ق متطلب�ات تخ�ص أم�ان مف�اعالت الق�وى
و/أو ت���دابير أم���ان إض���افية )م���ثالً ف���ي حال���ة المف���اعالت الت���ي ُتس���تخدم الختب���ار الم���واد
الخط��رة( .وبالنس��بة للمراف��ق الت��ي م��ن ھ��ذ� األن��واع ،يل��زم أن تقت��رح المنظم��ة المش � ِّغلة
المتطلبات )والمع�ايير الھندس�ية( الت�ي ينبغ�ي تطبيقھ�ا ،وم�دى تطبيقھ�ا ،وأي ت�دابير أم�ان
إضافية قد يلزم اتخاذھا ،وأن يكون ما ُيقترح خاض�عا لموافق�ة الھيئ�ة الرقابي�ة .وال ت�دخل
المفاعالت المتجانسة والمفاعالت المدفوعة بالمعجِّ الت في نطاق ھذا المنشور.
 -٩-١وتط َّب �ق جمي��ع المتطلب��ات المق��ررة ھن��ا ،م��ا ل��م يك��ن بالوس��ع ،فيم��ا يخ��ص مفاع��ل
بحوث معين أو مجمعة حرجة معينة أو مجمعة دون حرج�ة معين�ة ،تبري�ر ج�واز أن يك�ون
تطبيق متطلبات معينة متدرجا .وتح َّدد كل حالة يك�ون فيھ�ا تطبي�ق المتطلب�ات مت�درجا ،م�ع
مراعاة طبيعة المخاطر التي يشكلھا المرفق المعيَّن واألنشطة التي ُتجرى والحجم المحتم�ل
لتلك المخاطر واألنشطة .ولن يشار فيما يلي إلى المجمع�ات دون الحرج�ة عل�ى ح�دة إال إذا
لم تكن لمتطلب مع َّين صلة بالموضوع أو كان المتطلب ال ينطب�ق إال عل�ى المجمع�ات دون
الحرجة .وتبيِّن الفقرة  ١٧-٢العوامل التي ينبغي النظر فيھ�ا ل�دى الب�ت فيم�ا إن ك�ان يج�وز
تطبيق متطلبات معينة مقررة ھنا تطبيقا تدريجيا.
 -١٠-١وال يتناول ھذا المنشور ما يلي:
)أ(

المتطلب��ات المتناول��ة عل��ى وج��ه التحدي��د ف��ي منش��ورات متطلب��ات األم��ان األخ��رى
الصادرة عن الوكالة )مثالً ،المراجع ] ٣إلى ([٧؛

 ٥ألغراض ھذا المعيار الخاص باألمان ،يشمل مصطلح أجھزة التجارب األجھزة المركبة في المفاع�ل
أو حول��ه م��ن أج��ل اس��تخدام م��ا ين��ت� م��ن المفاع��ل م��ن ت �دفق ني��وتروني وإش��عاعات مؤ ِّين��ة ألغ��راض البح��وث
والتطوير أو إنتاج النظائر أو أي غرض آخر.

٣

)ب(

المسائل المتعلقة باألمن الن�ووي )م�ا ع�دا الجوان�ب المش�تركة ب�ين األم�ان الن�ووي
واألم��ن الن��ووي ،المتناول��ة ف��ي القس��م  (٩أو بنظ��ام الدول��ة لحص��ر الم��واد النووي �ة
ومراقبتھا؛

)ج(

مس��ائل األم��ان الص��ناعي التقليدي �ة الت��ي ال يمك��ن أن ت���ثر تح��ت أي ظ��رف م��ن
الظروف على أمان مفاعل البحوث؛

)د(

اآلثار غير اإلشعاعية الناجمة عن تشغيل مرفق مفاعل البحوث.

 -١١-١وينبغي أن ُتفھم المصطلحات الواردة في ھذا المنشور بحسب تعريفھا وشرحھا في
مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة ] ،[٨ما لم ُينص ھنا عل�ى خ�الف ذل�ك )انظ�ر
التعاريف(.

الھيكل
 -١٢-١يتبع ھذا المنشور الخ�اص بمتطلب�ات األم�ان العالق�ة ب�ين ھ�دف األم�ان ومب�اد�
األم��ان ،وب��ين المتطلب��ات الخاص��ة بوظ��ائف األم��ان الن��ووي ومع��ايير التص��ميم والمع��ايير
التشغيلية لألمان .وھو يتألف من تس�عة أقس�ام وت�ذييلين وم�رفقين .فالقس�م  ،٢ال�ذي يس�تند
إل��ى الوثيق��ة  ،[١] SF-1يع��ر� األھ��داف والمف��اھيم والمب��اد� العام��ة ألم��ان المنش���ت
النووي��ة ،م��ع التش��ديد عل��ى جوان��ب األم��ان اإلش��عاعي واألم��ان الن��ووي ف��ي مف��اعالت
البح��وث .ويتن��اول القس��م  ،٣ال��ذي يس��تند إل��ى الع��دد ) GSR Part 1 (Rev. 1م��ن سلس��لة
معايير األمان الصادرة عن الوكال�ة ،اإلط�ار الحك�ومي والق�انوني والرق�ابي لألم�ان ]،[٣
المتطلبات العامة المتعلقة بالبنية التحتية القانونية والرقابي�ة ،م�ن حي�ث ص�لتھا بمف�اعالت
البحوث .ويتناول القسم  ٤المتطلبات المتعلقة بالمواضيع المتصلة بإدارة األمان والتحق�ق
من األمان .ويستند ھذا القسم إلى العدد  GSR Part 2م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان الص�ادرة
عن الوكالة ،القيادة واإلدارة فيما يتعلق باألمان ] .[٤ويق�رر القس�م  ٥المتطلب�ات المتعلق�ة
بتقي��يم واختي��ار موق��ع مفاع��ل البح��وث ،ويتن��اول تقي��يم المواق��ع الجدي��دة ومواق��ع مف��اعالت
البحوث القائمة .ويستند ھذا القسم إلى العدد ) NS-R-3 (Rev. 1من سلس�لة مع�ايير األم�ان
الص��ادرة ع��ن الوكال��ة ،تقي��يم مواق��ع المنش���ت النووي��ة ] .[٥ويق��رر القس��م  ٦متطلب��ات
التصميم المأمون لجميع أنواع مفاعالت البح�وث ،م�ع مراع�اة االعتب�ارات الم�ذكورة ف�ي
الفق��رتين  ٨-١و .٩-١وت��م ض��مان االتس��اق م��ع منش��ور متطلب��ات األم��ان المعن��ي ب��نف�
الموض��وع فيم��ا يخ��ص محط��ات الق��و� النووي��ة ،الع��دد ) SSR-2/1 (Rev.1م��ن سلس��لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،أمان محطات الق�و� النووي�ة :التص�ميم ] .[٩ويق�رر
القسم  ٧متطلبات التشغيل المأمون لمفاعالت البحوث ،بما في ذلك اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة،
والصيانة ،واالستخدام ،والتعديل .وبالمثل تم ضمان االتساق مع منشور متطلبات األم�ان
٤

المتعلق بالموضوع نفسه فيما يخ�� محط�ات الطا��ة النووي�ة ،الع�دد )SSR-2/2 (Rev. 1

من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،أمان محطات القوى النووية :اإلدخال في
الخدمة والتش�غيل ] .[١٠ويق�رر القس�م  ٨متطلب�ات التحض�ير إلخ�را� مف�اعالت البح�وث
من الخدمة على نحو مأمون ،استنــاداً إلى الع�دد  GSR Part 6م�ن سلس�لة مع�ايير األم�ان
الص���ادرة ع���ن الوكال���ة :إخ���را� المراف���ق م���ن الخدم���ة ] ،[١١ف���ي ح���ين يق���رر القس���م ٩
المتطلبات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين األمان واألمن .وترد في الت�ذييل األول �ائم�ة
باألح�داث البادئ�ة االفتراض�ية المخت�ارة الت�ي ينبغ��ي الن��ر فيھ�ا ل�دى تحلي�ل أم�ان مفاع��ل
البح��وث .أم��ا الت��ذييل الث��اني فيتن��اول الجوان��ب التش��غيلية الت��ي تتطل��ب الن���ر فيھ��ا بش��كل
خ��ا� .ويس��رد المرف��ق األول �ائم��ة بو���ائ� أم��ان مخت��ارة م��ن ن���م أم��ان مف��اعالت
البحوث وببنود أخرى متعلقة باألمان يش�تمل عليھ�ا ع�ادة تص�ميم مفاع�ل البح�وث .ويق�دم
المرفق الثاني لمحة عامة عن تطبيق متطلبات األمان على المجمعات دون الحرجة.

 -٢تطبيق الغاية من األمان ومفاھيمه ومبادئه
المتعلقة بمرافق مفاعالت البحوث
لمحة عامة
 -١-٢تقرر الوثيقة  [١] SF-1غاية األمان األساسية وعشرة مبادئ أمان أساسية ت�وفر
األساس لمتطلبات وتدابير حماية الناس والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع المؤ ِّين وأم�ان
المرافق واألنشطة التي تنشأ منھا مخاطر اإلشعاعات.

غاية األمان األساسية
 -٢-٢تتمث���ل غاي���ة األم���ان األساس���ية ف���ي حماي���ة الن���اس والبيئ���ة م���ن اآلث���ار الض���ارة
لإلشعاعات المؤ ِّين�ة .ويتع�ين تحقي�ق غاي�ة األم�ان األساس�ية ��ذ� ،وتطبي�ق مب�ادئ األم�ان
العش��رة ،دون تقيي��د غي��ر مب��رَّ ر لتش��غيل المراف��ق أو القي��ام بأنش��طة تنش��أ منھ��ا مخ��اطر
إشعاعية .ولضمان تشغيل المرافق واالضطالع باألنشطة بحيث يتم تحقيق أعل�ى مع�ايير
األمان التي يكون من المعقول بلوغھا ،يتعين اتخاذ تدابير من أجل م�ا يل�ي )ان��ر الفق�رة
 ١-٢من الوثيقة :([١] SF-1
")أ(

ال��تحكم ف��ي تع��ري� البش��ر إلش��عاعات وف��ي إط��الق م��واد مش��عة إل��ى
البيئة؛

٥

)ب(

)ج(

تقليص احتمال وقوع أحداث قد تفضي إل�ى فق�دان الس�يطرة عل�ى قل�ب
مفاع���ل ن���ووي ،أو تفاع���ل ن���ووي متسلس���ل ،أو مص���در مش���ع ،أو أي
مصدر آخر لإلشعاع؛
التخفيف من حدة اآلثار المترتب�ة عل�ى مث�ل ھ�ذه األح�داث إذا قُ� ِّدر لھ�ا
أن تقع".

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

-٣-٢

"وتنطب��ق غاي��ة األم��ان الجوھري��ة عل��ى ك��ل المراف��ق واألنش��طة ،وعل��ى جمي��ع
المراح��ل ط��وال عم��ر مرف��ق أو مص��در إش��عاعي م��ا ،بم��ا ف��ي ذل��� التخط��يط،
واختي����ار الموق����ع ،والتص����ميم ،والتص����نيع ،والتش����ييد وا�دخ����ال ف����ي الخدم����ة
والتش��غيل ،فض�الً ع��ن ا�خ��راج م��ن الخدم��ة وا�غ��الق .ويش��مل ذل��� العملي��ات
المرتبطة بنقل المواد المشعة والتصرف في النفايات المشعة".

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

-٤-٢

"وقد صيغت عش�رة مب�ادئ ل�م�ان ،توض�ع عل�ى أساس�ھا متطلب�ات أم�ان و ُتن َّف�ذ
بمقتضاھا ت�دابير أم�ان س�عيا إل�ى بل�و� غاي�ة األم�ان الجوھري�ة .وتش�كل مب�ادئ
األمان مجموع�ة قابل�ة للتطبي�ق برمتھ�ا؛ ورغ�م أن المب�ادئ المختلف�ة ق�د تتف�اوت
أھميتھا بالزي�ادة أو النقص�ان ف�ي الممارس�ة العملي�ة قياس�ا عل�ى ظ�روف معين�ة،
فإنه يلزم تطبيق المبادئ ذات الصلة جميعھا تطبيقا مالئما".
 -٥-٢و ُتستمد المتطلبات الواردة في ھذا المنشور من غاية األم�ان الجوھري�ة المتمثل�ة
في حماية الناس والبيئة ،ومن مبادئ األمان ذات الصلة ]:[١
المبدأ  :١المسؤولية عن األمان
يجب أن تقع المسؤولية الرئيسية عن األمان على عاتق الشخص المس�ؤول ،أو المنظم�ة
المسؤولة ،عن المرافق واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية.
المبدأ  :٢دور الحكومة
٦

٦

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

٦

يجب وضع وتعزيز إطار قانوني وحكومي فعال لألمان ،يشمل ھيئة رقابية مستقلة.
المبدأ  :٣القيادة واإلدارة ألغراض األمان
يج��ب إرس��اء وتعزي��ز مھ��ارات القي��ادة واإلدارة الفعال��ة ألغ��راض األم��ان ف��ي المن�م��ات
المعنية بالمخاطر اإلشعاعية وفي المرافق واألنشطة المسببة لھا.
المبدأ  :٤تبرير المرافق واألنشطة
المرافق واألنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية يجب أن تعود بنفع عام.
المبدأ  :٥التحسين األمثل للوقاية
يجب تحسين الوقاية بالشكل األمثل لتوفير أعلى مستوى من األمان يمك�ن تحقيق�ه بدرج�ة
معقولة.
المبدأ  :٦الحد من المخاطر التي تھدد األفراد
يجب أن تضمن ت�دابير الس�يطرة عل�ى المخ�اطر اإلش�عاعية ع�دم تع�رض أي ف�رد لخط�ر
أذى غير مقبول.
المبدأ  :٧حماية أجيال اليوم والغد
يجب حماية الناس والبيئة ،اآلن ومستقبالً ،من المخاطر اإلشعاعية.
المبدأ  :٨منع وقوع الحوادث
يج��ب ب��ذل كاف��ة الجھ��ود الممكن��ة عملي��ا لتجن��ب وق��وع الح��وادث النووي��ة أو اإلش��عاعية
والتخفيف من حدتھا.
المبدأ  :٩التأھب للطوارئ والتصدي لھا
يج��ب اتخ��اذ ترتيب��ات للتأھ��ب للط��وارئ والتص��دي لھ��ا فيم��ا يخ��� الحادث��ات النووي��ة أو
اإلشعاعية.
المبدأ  :١٠اإلجراءات الوقائي�ة الرامي�ة إل�ى تقل�ي� المخ�اطر اإلش�عاعية القائم�ة أو غي�ر
الخاضعة للرقابة

٧

يج��ب أن تك��ون اإلج��راءات الوقائي��ة الرامي��ة إل��ى تقل��ي� المخ��اطر اإلش��عاعية القائم��ة أو
غير الخاضعة للرقابة مبررة وعند مستواھا األمثل.
و ُتطب��ق المتطلب��ات المس��تمدة م��ن ھ��ذه المب��ادئ للح��د م��ن مخ��اطر اإلش��عاع عل��ى العم��ال
وغيرھم من العاملين والجمھور والبيئة والسيطرة عليھا.

الوقاية من اإلشعاعات
 -٦-٢من أجل تلبية مبادئ األمان ،يلزم ،فيما يتعلق بجميع األحوال التش�غيلية لمفاع�ل
البحوث وأي أنشطة مرتبطة ب�ه ،بم�ا ف�ي ذل�ك التج�ارب ،اإلبق�اء عل�ى الجرع�ات الناتج�ة
من التعرض لإلشعاعات داخل مرفق مفاعل البحوث ،أو التعرض الناتج م�ن أي تس�رب
إش��عاعي مخط��ط ل��ه ،دون ح��دود الجرع��ة ،واإلبق��اء عليھ��ا عن��د أدن��ى مس��توى يك��ون م��ن
المعقول تحقيقه )يلزم تحسين الحماية واألمان إلى المستوى األمثل ].([٧
 -٧-٢ولتطبي��ق مب��ادئ األم��ان ،مطل��وب أيض��ا أن تص � َّمم مف��اعالت البح �وث وتش � َّغل
بحيث يتم إبقاء جمي�ع مص�ادر اإلش�عاع تح�ت رقاب�ة تقني�ة وإداري�ة ص�ارمة .بي�د أن ھ�ذه
المب��ادئ ال تمن��ع ح��االت التع��رض المح��دودة أو إط��الق كمي��ات م��رخ� بھ��ا م��ن الم��واد
المشعة إلى البيئة من مرفق مفاعل البحوث في األحوال التشغيلية .والمطلوب أن تخض�ع
ھذه التعرضات واإلطالقات المشعة لرقابة صارمة وأن ُتسجَّ ل و ُتبقى منخفضة في حدود
أدن��ى المس��تويات الت��ي يك��ون م��ن المعق��ول تحقيقھ��ا ،امتث��اال للح��دود الرقابي��ة والتش��غيلية
وكذلك متطلبات الوقاية من اإلشعاعات.
 -٨-٢وعلى الرغم من اتخاذ ت�دابير لجع�ل التع�رض لإلش�عاعات ،ف�ي جمي�ع األح�وال
التشغيلية ،في حدود أدنى المستويات التي يكون من المعق�ول تحقيقھ�ا ،وللتقلي�ل إل�ى الح�د
األدنى من احتمال وقوع حادث يمكن أن يؤدي إلى فق�دان الس�يطرة العادي�ة عل�ى مص�در
اإلشعاعات ،فإنه سيبقى احتمال ،وإن يك�ن منخفض�ا ً ج�داً ،ب�أن يق�ع ح�ادث .ول�ذلك تطب�ق
ترتيبات طارئة لضمان تخفيف اآلثار اإلشعاعية ألي حادث قد يقع .وتشمل تل�ك الت�دابير
والترتيب��ات م��ا يل��ي :س��مات األم��ان الھندس��ية؛ وس��مات األم��ان الخاص��ة ب���روف تمدي��د
التصميم؛ وخطط وإجراءات الطوارئ في الموقع التي تقررھ�ا المن�م�ة المش� ِّغلة؛ وربم�ا
أيضا تدابير التدخل الطارئ خارج الموقع التي تتخ�ذھا الس�لطات المختص�ة عم�الً بالع�دد
 GSR Part 7من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،التأھب للطوارئ النووية أو
اإلشعاعية والتصدي لھا ].[٦
 -٩-٢وتعتمد فلسفة األمان المتبعة للوفاء بالمبادئ المبين�ة ف�ي الوثيق�ة  [١] SF-1عل�ى
مفھوم الدفاع في العمق وعلى اعتماد تدابير إلدارة األمان والتحقق منه على م�دى العم�ر
٨

الكام��ل لمرف��ق مفاع��ل البح��وث .وتتن��اول فلس��فة األم��ان الوس��ائل الت��ي ت��دعم بھ��ا المنظم��ة
األف���راد والجماع���ات ألداء مھ���امھم بأم���ان ،م���ع أخ���ذ التف���اعالت ب���ين الجوان���ب البش���رية
والتكنولوجية والتنظيمية في االعتبار.

مفھوم الدفاع في العمق
 -١٠-٢تطبيق مفھوم الدفاع في العم�ق ھ�و الوس�يلة الرئيس�ية لمن�ع وق�وع الح�وادث ف�ي
مرفق مفاعل البح�وث والتخفي�ف م�ن �ث�ار الح�وادث ف�ي ح�ال وقوعھ�ا .وي�تم تطبي�ق ھ�ذا
المفھوم على جميع األنشطة المتعلقة باألمان ،سواء التنظيمية أم الس�لوكية أم التص�ميمية،
في جميع األحوال التشغيلية.
 -١١-٢ويو ِّفر تطبيق مفھوم الدفاع في العمق ط�وال مراح�ل التص�ميم والتش�غيل حماي�ة
من الوقائع التشغيلية المنتظرة والح�وادث ،بم�ا فيھ�ا تل�ك الناتج�ة م�ن أعط�ال المع�دات أو
م �ن التص��رفات البش��رية �ي��ر الس��ليمة داخ��ل المنش��أة ،واألح��داث الناش��ئة م �ن المخ��اطر
الخارجية.
 -١٢-٢ويو ِّفر تطبيق مفھ�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق ف�ي تص�ميم مفاع�ل البح�وث سلس�لة م�ن
المستويات الدفاعية )تستند إلى السمات المتأصلة والمعدات واإلجراءات( ترمي إلى من�ع
وق��وع الح��وادث ،وكفال��ة حماي��ة مالئم��ة للن��ا� والبيئ��ة م��ن ا�ث��ار ال���ارة ل�ش��عاعات،
والتخفيف من العواقب في حال وقوع حادث .وتنص الفقرة  ٣١-٣من الوثيق�ة [١] SF-1
على ما يلي" :وتشكل الفعالية المستقلة لمستويات ال�دفاع المختلف�ة عنص�را ��روريا م�ن
عناصر الدفاع في العمق" .بيد أن مفھوم الدفاع في العمق يط َّبق مع إيالء االعتبار للنھج
المتدرج .وھناك خمسة مستويات من الدفاع:
)(١

)(٢

الغ��ر� م��ن المس��تو� ال��دفاعي األول ھ��و من��ع ح��االت الحي��ود ع��ن التش��غيل
العادي و ُّ
تعطل المفردات المھمة لألمان .وھذا يؤدي إل�ى ��رورة تحدي�د موق�ع
المرفق الن�ووي وتص�ميمه وبنائ�ه وص�يانته وتش�غيله عل�ى نح�و س�ليم وم�تحفظ،
وفقا لنظام اإلدارة وللممارسات الھندسية التي ثبتت صالحيتھا ،من قبيل تطبي�ق
مفاھيم االس�تحاطة ) (redundancyواالس�تقالل والتن�وع .ولبل�و� ھ�ذ� األھ�داف،
ت�ولى عناي�ة دقيق�ة باختي�ار القواع�د والم�واد المالئم�ة للتص�ميم ،وبمراقب�ة ص�نع
المكون���ات ،وبمراقب���ة بن���اء المفاع���ل الن���ووي وإدخال���ه ف���ي الخدم���ة وتش���غيله
وصيانته.
الغ��ر� م��ن المس��تو� ال��دفاعي الث��اني ھ��و كش��ف ح��االت الحي��ود ع��ن األح��وال
التشغيلية العادية ،والسيطرة عليھا ،بغية منع الوقائع التشغيلية المنتظ�رة م�ن أن
تتف��اقم لتص��ب� ظروف�ا مف���ية إل��ى وق��وع ح��وادث .وي��أتي ھ��ذا تس��ليما ً باحتم��ال
٩

)(٣

)(٤

)(٥

وق��و� بع��ض األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ف��ي وق�ت م��ا خ��الل العم��ر التش��غيلي
للمفاع��ل ،عل��ى ال��ر�م م��ن االحتياط��ات المتخ��ذة لمن��ع وقوعھ��ا .ويقتض��ي ھ��ذا
المستوى الدفاعي أن تو َّفر في التصميم نظم وسمات محددة ،على النح�و ال�وارد
في تحليل األمان ،ووضع إجراءات تشغيلية لمنع وق�و� األض�رار الناجم�ة ع�ن
ھذه األحداث البادئة االفتراضية أو تقليل تلك األضرار إلى الحد األدنى.
في المستوى الدفاعي الثالث ،يفترض أن أحد المس�تويين ال�دفاعيين الس�ابقين ق�د
ال يح��ول دون تف��اقم وق�ائع تش��غيلية منتظ��رة أو أح��داث بادئ��ة افتراض��ية معيَّن��ة،
ر���م أن ھ��ذا االحتم��ال بعي��د ج��داً ،وأن��ه ق��د تنش��أ أح��داث أش��د خط��ورة .وھ��ذه
األحداث البعيدة االحتمال ُيتحسب لھا في األس�ا� التص�ميمي لمفاع�ل البح�وث،
وت��و َّفر س��مات أم��ان متأص��لة ،وت��دابير تص��ميمية لمواجھ��ة األعط��ال ،ومع��دات
وإجراءات إضافية ،من أجل السيطرة على عواقب ھذه األحداث وتھيئ�ة أح�وال
مس��تقرة ومقبول��ة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث عق��ب وقوعھ��ا .وھ��ذا يفض��ي إل��ى
ضرورة وجود س�مات أم�ان ھندس�ية ق�ادرة عل�ى أن تحي�ل مفاع�ل البح�وث أوال
إل���ى حال���ة خاض���عة للس���يطرة ث���م إل���ى حال���ة مأمون���ة .والھ���دف فيم���ا يتعل���ق
باإلشعاعات في ھذا المستوى ال�دفاعي ھ�و أن ال يك�ون ھن�اك أث�ر إش�عاعي ،أو
أثر إشعاعي طفيف وحسب ،خارج الموقع.
الغرض من المستوى ال�دفاعي الراب�ع ھ�و تخفي�ف عواق�ب الح�وادث الت�ي ت�نجم
ع��ن إخف �اق المس��توى الثال��ث لل��دفا� .وأھ��م ���رض لھ��ذا المس��توى ھ��و ض��مان
الحفاظ على وظيفة االحتجاز ،بحيث تتم كفالة إبقاء االنبعاثات المشعة عن�د أق�ل
مستوى يكون من المعقول تحقيقه.
الغ��رض م��ن المس��توى الخ��ام� واألخي��ر لل��دفا� ھ��و تخفي��ف اآلث��ار اإلش��عاعية
لالنبعاثات المشعة التي يمكن أن تنشأ من الحوادث .وھذا يقتض�ي ت�وفير مرك�ز
للتص��د� للط��وار� مجھ��ز تجھي��زاً وافي �اً ،ووض��ع خط��ط وإج��راءات ط��وار�
للتص�د� للط�وار� الت��ي تح�دث داخ��ل الموق�ع وللتص�د� للط��وار� الت�ي تح��دث
خارجه ،عند االقتضاء.

 -١٣-٢وم��ن الجوان��ب ذات الص��لة فيم��ا يتعل��ق بتطبي��ق مفھ��وم ال��دفا� ف��ي العم��ق عل��ى
مفاعل البحوث أن تدرج في التصميم سلسلة من الح�واجز المادي�ة ،وك�ذلك مجموع�ة م�ن
س��مات األم��ان النش��طة والكامن��ة والمتأص��لة الت��ي تس�ھم ف��ي فعالي��ة الح��واجز المادي��ة ف��ي
حصر المواد المشعة في مواق�ع مح�ددة .وس�يعتمد ع�دد الح�واجز الت�ي س�تكون ض�رورية
على حد اإلفالت المحتمل م�ن حي�ث كمي�ة نظ�ائر النوي�دات المش�عة وتركيبتھ�ا النظيري�ة،
وفعالي���ة الح���واجز ك���ال عل���ى ح���دة ،والمخ���اطر الداخلي���ة والخارجي���ة المحتمل���ة ،واآلث���ار
المحتملة إلخفاق الحواجز.

١٠

 -١٤-٢ويطبَّ��ق مفھ��وم ال��دفا� ف��ي العم��ق أساس��ا ً م��ن خ��الل تحلي��ل األم��ان واس��تخدام
الممارسات الھندسية السليمة المستندة إلى البحوث والخب�رة التش�غيلية المكتس�بة .ويج�رى
التحلي��ل ف��ي مرحل��ة التص��ميم بغي��ة كفال��ة بلـ��ـوغ أھـ��ـداف األمـــ��ـان .ويتض��من التحلي��ل
استعراضا ً نقديا ً منھجيا ً للطرائق التي يمكن أن تتعطل بھا ھياكل و ُنظم ومكون�ات مفاع�ل
البحوث ،ويح ِّدد عواقب ھذه األعط�ال .ويفح�� تحلي�ل األم�ان :جمي�� األنم�اط التش�غيلية
َّ
المخطط���ة لمرف���ق مفاع���ل البح���وث؛ وأداءه أثن���اء الوق���ائ� التش���غيلية المنتظ���رة،
العادي���ة
وظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم ،وعند الضرورة ،تعاقبات األح�داث الت�ي ق�د
تفضي إلى ظروف تمديد التصميم )انظر المتطلب  ٢٢والفقرات مــــن  ٦٤-٦إلــــى -٦
 .(٦٨وت��رد ف��ي الفق��رات م��ن  ١١٩-٦إل��ى  ١٢٥-٦متطلب��ات تحلي��ل األم��ان للتص��ميم.
و ُيجري كل م�ن المنظم�ة المش� ِّغلة والھيئ�ة الرقابي�ة تقييم�ا ً مس�تقالً لھ�ذه التحل�يالت )انظ�ر
الفقرات من  ١-٣إلى .(٣-٣

النھج المتدرج
ُ -١٥-٢تس��تخدم مف��اعالت البح��وث ألغ��راض خاص��ة ومتنوع��ة ،مث��ل البح��وث والت��دريب
والتعليم وإنتاج النظائر المشعة والتص�وير الش�عاعي الني�وتروني واختب�ار الم�واد .وتتطل�ب ھ�ذه
األغراض سمات تصميمية متباينة ونظما تشغيلية مختلف�ة .وق�د تختل�ف الخص�ائ� التص�ميمية
والتشغيلية لمفاعالت البح�وث إل�ى ح�د بعي�د ،ألن اس�تخدام أجھ�زة التج�ارب ق�د ي�ؤثر عل�ى أداء
المفاعالت .وعالوة على ذلك ،تتطلب الحاجة إلى المرونة في استخدام ھذه األجھزة اتب�ا� نھ��
مختلف بشأن تحقيق األمان وإدارته.
 -١٦-٢ويثير معظم مفاعالت البحوث عددا م�ن المخ�اطر المحتمل�ة للجمھ�ور أق�ل مم�ا تثي�ره
محطات القوى النووية ،لكنھا قد تشكل مخاطر محتمل�ة أكب�ر للمش�غلين والب�احثين وغي�رھم م�ن
المس��تخدمين بس��بب الس��ھولة النس��بية للحص��ول عل��ى اإلش��عاعات أو الم��واد المش��عة .وي��ؤ َّدى
التص��نيف الن��وعي للمرف��ق عل��ى أس��ا� المخ��اطر المحتمل��ة المرتبط��ة بمفاع��ل البح��وث )انظ��ر
الوثيقة .([٢] SSG-22
 -١٧-٢وتشمل العوامل التي ينبغي النظر فيھا عن�د تحدي�د م�ا إن ك�ان يمك�ن ت�دري� تطبي�ق
متطلبات معيَّنة مقررة ھنا ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

قدرة المفاعل؛
حد اإلفالت المحتمل؛
كمية المواد االنشطارية والقابلة لالنشطار ومدى إثرائھا؛
عناصر الوقود المستھلك ،ونظ�م الض�غط الع�الي ،ونظ�م التس�خين ،وتخ�زين الم�واد
القابلة لالشتعال ،مما قد يؤثر في أمان المفاعل؛
١١

)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
)ك(

نوع عناصر الوقود؛
نوع وكتلة وحجم المھدئ والعاكس ومائع التبريد؛
مقدار التفاعلية التي يمكن إدخالھا ومع َّدل إدخالھ�ا ،وال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة ،وس�مات
األمان الكامنة واإلضافية )بما فيھا السمات الخاصة بمنع الحرجية غير المتعمدة(؛
جودة ھيكل االحتواء أو وسيلة االحتجاز األخرى؛
استخدام المفاعل )أجھزة التجارب واالختبارات وتجارب فيزياء المفاعالت(؛
تقي��يم الموق��ع ،بم��ا ف��ي ذل��ك المخ��اطر الخارجي��ة المرتبط��ة ب �الموقع والق��رب م��ن
المجموعات السكانية؛
مدى سھولة أو صعوبة تغيير النسق العام.

 -٣اإلشراف الرقابي على مرافق مفاعالت البحوث
البنية األساسية القانونية والرقابية
 -١-٣تقض�ي الوثيق�ة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1ب�أن تض�من الحكوم�ة أن ي�تم إنش�اء
بنية أساسية قانونية مالئمة لمرفق مفاعل البحوث الذي ُينشأ .وتو ِّفر ھ�ذ� البني�ة األساس�ية
تنظ��يم األنش��طة النووي��ة وتحدي��د مس��ؤوليات األم��ان بوض��وح ف��ي جمي��ع مراح��ل عم��ر
المرف��ق .والحكوم��ة مس��ؤولة ع��ن اعتم��اد تش��ريع يس��ند المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان إل��ى
المنظمة المش ِّغلة وينشئ ھيئة رقابية .والھيئ�ة الرقابي�ة مس�ؤولة ع�ن وض�ع ل�وائح ين�ت� عنھ�ا
نظ��ام ت��رخيص ٧م��ن أج��ل الرقاب��ة التنظيمي��ة عل �ى األنش��طة النووي��ة وإنف��اذ الل��وائح .وھ��ذ�
المبادئ مقررة في القسم ) ٣المبدآن  ١و (٢من الوثيقة .[١] SF-1
-٢-٣

ومتطلب�ات األم�ان العام�ة لتحقي�ق ھ�ذ� المب�ادئ مق�ررة ف�ي الوثيق�ة GSR Part 1

) .[٣] (Rev. 1وتتن��اول الوثيق��ة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1الجوان��ب األساس��ية ل�ط��ار
الحك��ومي والق��انوني إلنش��اء ھيئ��ة تنظيمي��ة والتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة لض��مان الرقاب��ة
التنظيمي��ة الفعال��ة عل��ى المراف��ق واألنش��طة  -القائم��ة والجدي��دة – المس��تخدمة لألغ��راض
السلمية .كما تتناول الوثيقة مسؤوليات ومھام أخرى ،مثل التواصل داخل النظ�ام الع�المي
لألمان والتواصل لتوفير خدمات الدعم الالزمة ألغراض األمان )بما في ذلك الوقاية من
اإلشعاعات( ،والتأھب لحاالت الطوارئ والتصدي لھ�ا ،واألم�ن الن�ووي ،٨ونظ�ام الدول�ة

 ٧يجوز أن تمنح الھيئة الرقابية أو ھيئة حكومية أخ�رى التص�ريح لھيئ�ة مش�غلة أو لش�خص م�ا بتش�غيل
المرفق أو بالقيام بأي نشاط ما .ويشمل ’التصريح‘ الموافقة أو اإلذن الخطي أو الترخيص أو إصدار ش�ھادة أو
التسجيل .انظر المرجع ] [٨والمتطلب  ٢٣الوارد في الوثيقة .[٣] GSR Part 1
 ٨تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرشادات بشأن األمن النووي في سلسلة منشورات األمن النووي
الصادرة عنھا.

١٢

لحصر المواد النووية ومراقبتھا .وتنطبق متطلبات األمان العامة ھذه عل�ى البني�ة التحتي�ة
القانوني��ة والحكومي��ة ألم��ان مف��اعالت البح�وث خ��الل تقي��يم الموق��ع ،والتص��ميم ،والبن��اء،
واإلدخال في الخدمة ،والتشغيل بما في ذلك االستخدام والتع�ديل ،واإلخ�راج م�ن الخدم�ة.
ومن الضروري تطبيق نھج متدرج يتناسب مع المخاطر المحتملة للمرفق ،و ُيستخدم ھذا
النھج في تحديد متطلبات األمان المالئم�ة وتطبيقھ�ا )انظ�ر الفق�رات مــ�ـن  ١٥-٢إلــــ�ـى
.(١٧-٢
 -٣-٣وتقض�ي الوثيق�ة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1ب��ن تنش�� الحكوم�ة وتص�ون ھيئ�ة
رقابي��ة مس��تقلة اس��تقالال فع��اال م��ن أج��ل الرقاب��ة التنظيمي��ة للمراف��ق واألنش��طة )انظ��ر
المتطلب�ين  ٣و  ٤م�ن الوثيق�ة ) .([٣] GSR Part 1 (Rev. 1ولك�ي تك�ون الھيئ�ة الرقابي�ة
تزود بما يلزم من صالحيات قانونية وموارد لضمان قدرتھا عل�ى الوف�اء بمس��ولياتھا
فعالةَّ ،
وأداء وظائفھ��ا .ويش��مل ذل��ك ص��الحية اس��تعراض وتقي��يم المعلوم��ات المتص��لة باألم��ان الت��ي
تقدمھا المنظمة المش ِّغلة أثناء عملي�ة التص�ريح ،وص�الحية تطبي�ق الل�وائح ذات الص�لة )م�ثالً
عن طريق إصدار التصاريح أو شروطھا أو تعديلھا أو إلغائھا( ،بما ف�ي ذل�ك القي�ام بعملي�ات
التفتيش للتحقق من االمتثال وعمليات المراجعة ،واتخاذ إجراءات اإلنف�اذ ،وتزوي�د الس�لطات
المختصة األخرى والجمھور بالمعلومات ،بحسب االقتضاء.
عملية التصريح
 -٤-٣عملية التصريح عملية مستمرة ،تب�دأ عن�د مرحل�ة تقي�يم الموق�ع وتس�تمر إل�ى إعف�اء
المرفق من الرقابة التنظيمية وتشمل ذلك اإلعفاء .وفي ح�ين أن عملي�ة التص�ريح ق�د تتف�اوت
ب��ين ال��دول األعض��اء ف���ن المراح��ل الرئيس��ية لعملي��ة التص��ريح لمف��اعالت البح��وث النووي��ة
تتضمن ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

تقييم الموقع؛
التصميم؛
البناء؛
اإلدخال في الخدمة؛
٩
التشغيل ،بما في ذلك االستخدام والتعديل ؛
اإلخراج من الخدمة؛

 ٩على الرغم من أن استخدام مفاعالت البحوث وتعديلھا نشاطان يندرجان عادة في إطار التش�غيل فم�ن
الممك��ن اعتبارھم��ا ف��ي عملي��ة الت��رخي� م��رحلتين منفص��لتين ،ألن �ثارھم��ا المتعلق��ة باألم��ان ينش��� منھ��ا ع��دد
كبيـــر من أنشطة االستعراض والتقييم التي تتكرر مرات عديدة خالل عمر مرفق المفاعل )انظر الفق�رات -٧
 ٩٨إلى .(١٠٦-٧

١٣

)ز(

اإلعفاء من الرقابة التنظيمية.

 -٥-٣و��ي بع��� الح��ا�ت يم��ن إص��دار ت��رخي� وحي�د لع��دة مراح��ل ،ول��ن ُتلح��ق ب��ه
شروط من أجل مراقبة المراحل الالحقة .وعلى الرغم من ھ��ه ا�ختال��ات ب�ين الممار��ات
الوطني��ة ،تق��دم المنظم��ة المش� ِّغلة إل��ى الھيئ��ة الرقابي��ة إ�بات��ا تفص��يليا لألم��ان ���ي ش���ل تقري��ر
تحليل أمان يشتمل على تحليل مالئم لألمان م�ن أج�ل ا�تعرا��ه وتقييم�ه �ج�زء م�ن عملي�ة
التصريح.
المتطلب  :١تقرير تحليل األمان
ِّ
المشغلة تقرير تحليل أمان لمرفق مفاعل البحوث .ويق�دِّ م تقري�ر تحلي�ل األم�ان
تعدّ المنظمة
تبريرا للموقع والتصميم ،وي�و ِّفر األ��اس للتش�غيل الم��مون لمفاع�ل البح�وث .وت��تعرض
الھيئة الرقابية وتق ِّيم تقرير تحليل األمان قبل التصريح بتق�دم مش�رو� مفاع�ل البح�وث �ل��
المرحل��ة التالي��ة .وي��تم تح��ديث تقري��ر تحلي��ل األم��ان دوري �ا ط��وال العم��ر التش��غيلي لمفاع��ل
البحوث لكي يعكس التعديالت المدخلة عل�� المرف�ق وعل�� أ��اس الخب�ر� وفق�ا للمتطلب�ات
الرقابية.
 -٦-٣تقرير تحلي�ل األم�ان ھ�و أح�د الو��ائق الرئي��ية الالزم�ة للتص�ريح لمر��ق مفاع�ل
البحوث ،وحلقة وصل ھامة بين المنظمة المش ِّغلة والھيئة التنظيمية .ويحت�و� تقري�ر تحلي�ل
األم��ان عل��ى وص��ف تفص��يلي لموق��� المفاع��ل ومر���ق المفاع��ل وأجھ��زة التج��ار� ،ويش��مل
جمي��� المرا���ق واألنش��طة األخ��ر� المھم��ة لألم��ان .ويق � ِّدم التقري��ر وص��فا تفص��يليا لمب��اد�
ومع��ايير األم��ان العام��ة المطبق��ة عل��ى التص��ميم م��ن أج��ل أم��ان المفاع��ل وحماي��ة الع��املين
المختص���ين بالتش���غيل ١٠والجمھ���ور وحماي���ة البيئ���ة .ويش���مل تقري���ر تحلي���ل األم���ان تحلي���ل
المخ��اطر المحتمل��ة م��ن تش��غيل المفاع��ل .ويت���من تقري��ر تحلي��ل األم��ان تحل��يالت أم��ان
ل�ال���ل األح��داث ،ويص��ف ���مات األم��ان الم���منة ���ي التص��ميم لتف��اد� احتم��ال وق��و�
الحوادث أو تقليله إلى الحد األدنى ،أو للتخفيف من عواق�� الح�وادث و�ق�ا لمب�دأ ال�د�ا� ��ي
العمق.
 -٧-٣ويش���ل تحلي��ل األم��ان ال��وارد ���ي تقري��ر تحلي��ل األم��ان األ���ا� للح��دود والش��روط
التش��غيلية للمفاع��ل .ويق�� ِّدم تقري��ر تحلي��ل األم��ان تفاص��يل ع��ن المنظم��ة المش�� ِّغلة وتنفي���
العملي��ات ونظ��ام اإلدارة ط��وال عم��ر مر���ق مفاع��ل البح��وث .ويق��دم تقري��ر تحلي��ل األم��ان
 ١٠العاملون المختصون بالتش�غيل يش�ملون م�دير المفاع�ل ومش�ر�ي نوب�ات العم�ل والمش�غلين وم�وظفي
الصيانة وموظفي الوقاية من اإلشعاعات.

١٤

أيض��ا معلوم��ات ع��ن ترتيب��ات الط��وارئ الخاص��ة بمفاع��ل البح��وث ،وإن ك��ان ھ��ذا ال يمن��ع
الحاجة إلى ترتيبات طوارئ مفصلة ،وفقا للمتطلب رقم .٨١
 -٨-٣ويتض��من تقري��ر تحلي��ل األم��ان معلوم��ات �ثب��ات االمتث��ال للتش��ريعات والمتطلب��ات
الوطنية الصادرة عن الھيئة الرقابية .ويح َّدد مستوى تفصيل المعلومات الت�ي تق� َّدم ف�ي تقري�ر
تحلي��ل األم��ان باس��تخدام نھ��� ت��درجي .وبالنس��بة للمف��اعالت ذات مس��تويات الق��درة العالي��ة،
سيقتض��ي تقري��ر تحلي��ل األم��ان ع��ادة تفاص��يل أكث��ر ف��ي مناقش��ات س��يناريوھات التص��ميم
والحوادث وما يماثلھا من المناقش�ات .وبالنس�بة ل�بعض المف�اعالت )م�ثال مف�اعالت األبح�اث
ذات المخاطر المحتملة المنخفض�ة ،والمجمع�ات الحرج�ة أو دون الحرج�ة( ،يمك�ن أن تك�ون
متطلبات تقرير تحليل األمان أقل اتساعا ً .بي�د أن�ه ،ف�ي جمي�ع الح�االت ،يتن�اول تقري�ر تحلي�ل
األمان كل موضوع مذكور في الفقرتين  ٦-٣و.٧-٣
 -٩-٣ويش��ير تقري��ر تحلي���ل األم��ان إل��ى المراج���ع الت��ي ق��د تل����م الستعراض��ه وتقييم���ه
الدقيقين .وتكون ھذه المواد المرجعية متاحة بس�ھولة للھيئ�ة الرقابي�ة وال تك�ون خاض�عة ألي
حظر أو تقييد من شأنه أن يحول دون االستعراض والتقييم المالئمين للتقرير.
االستعراض والتقييم من جانب الھيئة الرقابية
 -١٠-٣تجري الھيئة الرقابي�ة استعراض�ا وتقييم�ا للمعلوم�ات )الت�ي ت�رد ع�ادة ش�كل تقري�ر
تحلي��ل أم��ان( المقدم��ة م��ن المنظم��ة المش � ِّغلة دعم �ا ً لطلبھ��ا الحص��ول عل��ى التص��ري� .وت��رد
األھداف المحددة للمراجعة والتقييم الرقابيين ف�ي الوثيق�ة ) .[٣] GSR Part 1 (Rev. 1ويك�ون
االستعراض والتقييم متناسبين مع مقدار الخطر ا�ش�عاعي المحتم�ل الم�رتبط بمرف�� مفاع�ل
البح���وث ،وفق���ا ل���نھ� مت���در� .ويمك���ن أن تطل���ب الھيئ���ة الرقابي���ة معلوم���ات إض���افية ،عن���د
االقتضاء ،رھنا بالممارسات الوطنية.
 -١١-٣وي��تم االتف��ا� ف��ي مرحل��ة مبك��رة م��ن مش��روع مفاع��ل البح��وث عل�ى ج��دول �من��ي
لتق��ديم الوث��ائ� لالس��تعراض والتقي��يم بالنس��بة للمراح��ل الت��ي تنط��وي عليھ��ا عملي��ة التص��ري�،
ويتاح للمنظمة المش ِّغلة.
معايير القبول
 -١٢-٣تضع كل دولة نھجھا الخاص بشأن معايير القبول ،رھنا ببنياتھا األساسية القانوني�ة
والرقابية المع َّينة .وتتاح للمنظمات المش ِّغلة معايير قبول تستند إلى مبادئ التص�ميم والتش�غيل
المأمونين.

١٥

التفتيش واإلنفاذ
 -١٣-٣ت��نص الفق��رة  (١٠) ٥-٢م��ن الوثيق��ة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1عل��ى أن
"اإلط��ار الحك��ومي والق��انوني والرق��ابي الفع��ال ل�م��ان  ...يتع��ين أن يب � ِّين ...الترتيب��ات
المتخذة للتفتيش على المرافق واألنشطة وإلنفاذ اللوائح ،وفقا ً لنھج متدرج".
 -١٤-٣وتنصُّ الفقرة  ٥٠-٤من الوثيقة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1على أنه:
"يجب على الھيئة الرقابية أن تقوم بوضع وتنفيذ برنامج للتفت�يش عل�ى المراف�ق
واألنشطة من أجل التأكد م�ن ا�متث�ال للمتطلب�ات الرقابي�ة وألي ش�روط مح�ددة
في التصريح .وفي ھذا البرنامج ،يتعين عليھ�ا أن تح�دد أن�وا� التفت�يش الرق�ابي
)بما في ذلك عمليات التفتيش المحددة الميعاد وعملي�ات التفت�يش �ي�ر المعلن�ة(،
وأن تنص على تواتر عملي�ات التفت�يش والمج�ا�ت والب�رامج المطل�وب تف ُّق�دھا،
وذلك وفقا لنھج متدرج".
 -١٥-٣وينصُّ المتطلب  ٣٠الوارد في الوثيقة ) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1على أنه:
"يجب على الھيئة الرقابية أن تضع وتنفذ سياسة لإلنفاذ ض�من اإلط�ار الق�انوني
من أجل التصدي لعدم تقيُّد األطراف المصرح لھ�ا بالمتطلب�ات الرقابي�ة أو ب�أي
شروط محددة في التصريح".
 -١٦-٣وإذا وُ جد ما يدل على ح�دو� ت�دھور ف�ي مس�تو� األم�ان ،أو ف�ي حال�ة ح�دو�
انتھاكات خطي�رة ت�ر� الھيئ�ة الرقابي�ة أنھ�ا يمك�ن أن تش�كل خط�را إش�عاعيا وش�يكا عل�ى
العم��ال و�ي��رھم م��ن الع��املين أو الجمھ��ور أو البيئ��ة ،تعم��د الھيئ�� ُة الرقابي��ة إل��ى إل���ام
المنظمة المش ِّغلة بأن توقف أنش�طتھا وأن تتخ�ذ أي إج�را�ات أخ�ر� ض�رورية �س�تعادة
مس��تو� ك��ا ٍ
ف م��ن األم��ان .وف��ي حال��ة ع��دم ا�متث��ال المس��تمر أو الطوي��ل األم��د أو الب��ال�
الخط��ورة ،ت��أمر الھيئ� ُة الرقابي��ة المنظم��ة المش� ِّغلة بوق��ف أنش��طتھا ،ويج��و� لھ��ا أن تعل��ق
التصريح أو تلغيه.

١٦

 -٤اإلدارة من أجل األمان ،والتحقق من األمان،
لمرافق مفاعالت البحوث
المتطلب  :٢المسؤوليات في اإلدارة من أجل األمان
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث المسؤولية الرئيسية ع�ن أم�ان
تقع على عاتق المنظمة
مفاع��ل البح��وث عل��ى م��د� عم��ر� ،م��ن بداي��ة المش��رو� فيم��ا يت�ل��ق بتقي��يم الموق��ع،
والتصميم ،والبناء ،واإلدخال في الخدم�ة ،والتش�غيل بم�ا ف�ي �ل�� االس�تخدام والت��ديل،
واإلخراج من الخدمة ،حتى رفع التحكم الرقابي عن المرفق.
 -١-٤لض��مان تحل��ي الع��املين عل��ى جمي��ع مس��توياتھم بالص��رامة والدق��ة ف��ي تحقي���
األمان والحفاظ عليه ،تقوم المنظمة المش ِّغلة بما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

)ھـ(
)و(

وضع وتنفيذ سياسات أمان ،وضمان إعطاء مسائل األمان أعلى أولوية؛
تحديد المسؤوليات وأوج�ه المس�اءلة ،م�ع خط�وط الس�لطة واالتص�ال المن�اظرة،
تحديدا واضحا ً؛
ض���مان أن يك���ون ل���ديھا م���ا يكف���ي م���ن الم���وظفين ذوي الم���ؤھالت المالئم���ة
والتدريب المالئم على جميع المستويات؛
وضع إجراءات سليمة وااللتزام الصارم بھا بالنسبة لجميع األنشطة الت�ي يمك�ن
أن ت��ؤثر ف��ي األم��ان ،وض��مان أن يق��وم الم��ديرون والمش��رفون بتش��جيع ودع��م
ممارسات األمان السليمة وتصحيح ممارسات األمان السيئة؛
اس��تعرا� ورص��د وحص��ر ١١جمي��ع المس��ائل المتعلق��ة باألم��ان بص��فة منتظم��ة،
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة عند االقتضاء؛
وض��ع ثقاف��ة أم��ان قوي��ة واس��تدامتھا ،وإع��داد بي��ان ع��ن سياس�ة األم��ان وأھ��دا�
األمان يعمم على جميع العاملين ويفھمونه.

 -٢-٤وتقوم المنظمة المش ِّغلة ،كلما أرادت الش�رو� ف�ي االنتق�ال م�ن مرحل�ة إل�ى مرحل�ة
أخ��رى م��ن عم��ر مفاع��ل البح��و� ،بتزوي��د الھيئ��ة الرقابي��ة بإثب��ات تفص��يلي لألم�ان ،يتض��من
تحل��يال مالئم��ا لألم��ان ،الستعراض��ه وتقييم��ه قب��ل التص��ريح بتق��دم المش��رو� إل��ى المرحل��ة
التالية.
ُ ١١تج� َ�رى تقييم��ات مس��تقلة ،مث��ل عملي��ات المراجع��ة أو الرص��د ،لتحدي��د م��دى اس��تيفاء متطلب��ات نظ �ام
تج�ري ھ�ذ� التقييم�ات المنظم�ة نفس�ھا
اإلدارة ،ولتقييم فعالية نظام اإلدارة ،ولتحديد فرص التحسين .ويمكن أن
ِ
تجرى نيابة عنھ�ا لأل��را� الداخلي�ة ،أو م�ن قب�ل أط�را� معني�ة مث�ل العم�الء والرق�ابيين )أو م�ن قب�ل
أو أن َ
أشخاص آخرين بالنيابة عنھم( ،أو من قبل منظمات خارجية مستقلة.

١٧

 -٣-٤وتقدم المنظمة المش ِّغلة إلى الھيئة الرقابية في الوقت المالئم أي معلوم�ات تطلبھ�ا.
وتكون المنظمة المش ِّغلة مسؤولة عن اتخاذ الترتيبات مع البائعين والموردين لضمان ت�وافر
أي معلوم��ات طلبتھ��ا الھيئ��ة الرقابي��ة .وتك��ون المنظم��ة المش � ِّغلة مس��ؤولة أيض �ا ً ع��ن إب��الغ
الھيئ���ة الرقابي���ة ب���أي معلوم���ات إض���افية جدي���دة ع���ن مفاع���ل البح���و� وب���أي تغي���رات ف���ي
المعلومات التي سبق تق�ديمھا .وتك�ون جمي�ع المعلوم�ات الت�ي تق�دمھا المنظم�ة المش� ِّغلة إل�ى
الھيئة الرقابية كاملة ودقيق�ة .ويك�ون ش�كل ومحت�و� الوث�ائق الت�ي تق�دمھا المنظم�ة المش� ِّغلة
إلى الھيئة الرقابيــة دعما ً لطلب الحص�ول عل�ى التص�ري� مس�تندَ ين إل�ى المتطلب�ات ال�واردة
في الفقرات من  ٦-٣إل�ى  .٩-٣وت�رد وظ�ائ� ومس�ؤوليات المنظم�ة المش� ِّغلة فيم�ا يتعل�ق
بض��مان األم��ان ف��ي ك��ل مرحل��ة م��ن مراح��ل عم��ر مفاع��ل البح��و� ف��ي القس��م ) ٣انظ��ر
المتطلب  (١وفي ھذا القسم  ،٤وكذلك في الفقرات ذات الصلة من األقسام  ٥إلى .٩
المتطلب  :٣سياسة األمان
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث وتن ِّف�ذ سياس�ا� أم�ان ت�ول� األم�ان أعل��
تضع المنظمة
أولوية.
 -٤-٤ت��ولى سياس��ة األم��ان الت��ي تقررھ��ا وتنف��ذھا المنظم��ة المش�� ِّغلة األولوي��ة العلي��ا
لألمان ،التي تعلو على كل المطال�ب األخ�ر� ،بم�ا ف�ي ذل�ك متطلب�ات اإلنت�ا� ومتطلب�ات
مس���تخدمي المفاع���ل .وتع� ِّ
��زز سياس���ة األم���ان ثقاف���ة أم���ان قوي���ة ،بم���ا ف���ي ذل���ك الس���لوك
االستفھامي وااللتزام باألداء الممتاز في جميع األنشطة الھامة لألمان.
 -٥-٤وتنص سياسة األمان بوضوح على الدور القي�ادي ألعل�ى مس�تويات اإلدارة ف�ي
مسائل األمان .وتكون اإلدارة العليا ١٢مسؤولة عن إبالغ وتنفيذ أحكام سياس�ة األم�ان ف�ي
جمي���ع أنح���اء المنظم���ة .وت���تم توعي���ة جمي���ع الم���وظفين ف���ي المنظم���ة بسياس���ة األم���ان
وبمسؤولياتھم عن ضمان األمان .ويتم إب�الغ جمي�ع الم�وظفين بوض�وح بتوقع�ات اإلدارة
بشأن أداء األمان ،ويتم التأكد من فھم ھذه التوقعات واتباعھا داخل المنظمة.
 -٦-٤وتتضمن سياسة األمان التي تتبعھ�ا المنظم�ة المش� ِّغلة التزام�ا بتحقي�ق تحس�ينات
ف��ي األم��ان التش��غيلي .وترا َق��ب اس��تراتيجية المنظم��ة المش� ِّغلة الرامي��ة إل��ى تعزي��ز األم��ان
وإلى إيجاد طرائق أكثر فعالية لتطبيق المعايير القائم�ة ،وتحس�ينھا عن�د اإلمك�ان ،مراقب�ة
 ١٢تعن��ي 'اإلدارة العلي��ا' الش��خص الخاض��ع ،أو األش��خاص الخاض��عين ،للمس��اءلة ع��ن تلبي��ة الش��روط
المقررة في الترخيص ،والذي يوجه المنظمة ويراقبھ�ا ويق ِّيمھ�ا عل�ى أعل�ى مس�تو� .و ُيس�تخدم ف�ي ھ�ذا الص�دد
العديد من المصطلحات المختلفة ،بما في ذلك ،على سبيل المث�ال :مجل�� اإلدارة ،وال�رئي� التنفي�ذي ،والم�دير
الع��ام ،والفري��ق التنفي��ذي ،وم��دير المحط��ة ،وعض��و اإلدارة العلي��ا ،ورئ��ي� الرق��ابيين ،ونائ��ب رئ��ي� الموق��ع،
والمدير اإلداري ،ومدير المختبر.

١٨

مستمرة ،وتن َّقح دوري�ا ،و ُت�دعم ع�ن طري�ق برن�امج مح�دد بوض�و� ول�ه أھ�داف و�اي�ات
واضحة.

النظام اإلداري
المتطلب  :٤نظام اإلدارة المتكامل
ت���� المنظم��ة الم�� ِّ��لة لمر���� مفا���ل ال�ح��و� نظام�ا متك��امال ل���دارة وتن ِّف���� وتق ِّيم��ه
وتحسنه تحسينا مستمرا.
ِّ
١٣

 -٧-٤متطلبات نظام اإلدارة المتكامل
 .[٤] Part 2وتؤخذ ھذه المتطلبات واألھ�داف والمب�اد� المرتبط�ة بھ�ا ف�ي االعتب�ار ل�د�
إنشاء وتنفيذ نظام إدارة مفاعل البحوث ،عن طريق نھج متدرج وعلى أساس ما لكل بن�د
أو خدم��ة أو عملي��ة م��ن أھمي��ة ل�م��ان .ويتح��دد مس��تو� تفاص��يل نظ��ام اإلدارة المطل��وب
لمفاعل بحوث معين أو تجربة معينة بحسب المخاطر المحتملة للمفاعل والتجرب�ة )انظ�ر
الفقرات من  ١٥-٢إلى  ١٧-٢بشأن النھج المتدرج ،والوثيقة .([٢] SSG-22
للمراف�ق واألنش�طة مق�ررة ف�ي الوثيق�ة GSR

 -٨-٤وتكفل المنظمة المش ِّغلة ،من خالل إنشاء نظام اإلدارة المتكامل واس�تخدامه ،أن
يتم تحديد موقع مفاعل البحوث وتصميمه وبناؤه وإدخاله في الخدمة وتشغيله واس�تخدامه
)بما يشمل األنشطة المرتبطة به ،مث�ل تل�ك الم�ذكورة ف�ي الت�ذييل الث�اني( ،وإخراج�ه م�ن
الخدم���ة ،بطريق���ة مأمون���ة وض���من الح���دود والش���روط المنص���و� عليھ���ا ف���ي الح���دود
والظروف التشغيلية المقررة في التصريح.
 -٩-٤وي��تم إع��داد وإقام��ة نظ��ام اإلدارة ف��ي وق��ت يتواف��ق م��ع الج��دول ال�من��ي إلنج��ا�
األنشطة في جميع مراح�ل عم�ر مفاع�ل البح�وث .وعل�ى وج�ه الخص�و� ،يتن�اول نظ�ام
اإلدارة األنش�طة المتعلق��ة بدراس�ة الموق��ع ،الت�ي ُتس��تھل ع�ادة قب��ل فت�رة طويل��ة م�ن إقام��ة
المشروع.
 -١٠-٤ويتض���من نظ���ام اإلدارة جمي���ع عناص���ر اإلدارة ،بحي���ث ي���تم وض���ع العملي���ات
واألنش��طة الھام��ة ل�م��ان وإجراؤھ��ا وفق��ا للمتطلب��ات ذات الص��لة ،بم��ا ف��ي ذل��ك األنش��طة
 ١٣نظام اإلدارة المتكامل ھو نظام إدارة متماسك وحيد ،تتكامل فيه جميع مكونات المنظمة للتمك�ين م�ن
تحقيق أھداف المنظمة .وتشمل ھذه المكونات الھيكل التنظيمي والموارد وعملي�ات المنظم�ة .وتتكام�ل ف�ي ھ�ذا
النظ�ام جمي�ع عناص�ر اإلدارة ،بم�ا فيھ�ا العناص�ر المتعلق��ة باألم�ان والص�حة والبي��ة واألم�ن والج�ودة والعام��ل
البشري والتنظيمي والعناصر االجتماعية واالقتصادية ،لكي ال يتعرض األمان للخطر.

١٩

المتعلقة بالقيادة ،وحماية الصحة ،واألداء البشري ،والتأھب لحاالت الطوارئ والتص�دي
لھا ،وحماية البيئة ،واألمن ،والجودة.
 -١١-٤ويحدد نظام اإلدارة المتطلبات التالية ويشملھا:
)أ(
)ب(
)ج(

المتطلبات القانونية والرقابية للدولة؛
معايير الوكالة لألمان ذات الصلة؛
أي شروط متفق عليھا رسميا مع األطراف المعنية.

 -١٢-٤ويتم استعراض وثائق نظام اإلدارة وإ���اعھا للموافق�ة عن�د مس�تويات اإلدارة
المناسبة في المنظم�ة المش� ِّ�لة ،وتق� َّدم إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة الستعرا��ھا وتقييمھ�ا بحس�ب
الطلب.
 -١٣-٤وتستند أحكام نظام اإلدارة إلى أربع فئات وظيفية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

مسؤولية اإلدارة؛
إدارة الموارد؛
إدارة العمليات واألنشطة،
قياس نظام اإلدارة وتقييمه وتحسينه.

مسؤولية اإلدارة
 -١٤-٤تك��ون اإلدارة مس��ؤولة ع��ن ت��وفير الوس��ائل وال��دعم ال��م �ين لتحقي��ق أھ��داف
المنظمة .وف�ي ھ�ذا الص�دد ،يش�مل نظ�ام اإلدارة أحكام�ا بش�أن التواص�ل الفع�ال واإلس�ناد
الوا���� للمس��ؤوليات ل���مان ال��تحكم ف��ي العملي��ات واألنش��طة الھام��ة لألم��ان وتنفي��ذھا
بطريقة تكفل تحقيق أھداف األمان.
إدارة الموارد
 -١٥-٤تكف���ل إدارة الم���وارد تحدي���د وإتاح���ة الم���وارد ١٤ال����رورية لتنفي���ذ اس���تراتيجية
المنظمة وتحقيق أھداف المنظمة .ويكفل نظام اإلدارة ما يلي:

 ١٤تش��مل الم��وارد األف��راد والبني��ة األساس��ية وبيئ��ة العم��ل والمعلوم��ات والمع��ارف والم��وردين ،وك��ذل�
الموارد المادية والمالية.

٢٠

)أ(

)ب(

)ج(

أن يك��ون ل��دى م��وردي الھياك��ل وال � ُّنظم والمكوِّ ن��ات الھام��ة لألم��ان ومص��نعيھا
ومصمميھا نظام إدارة متكامل فعال قائم ،مع القيام بعمليات مراجع�ة للتأك�د م�ن
فعاليته؛
أن يك��ون الموظف��ون الخ��ارجيون )بم��ا يش��مل الم��ورِّ دين والق��ائمين بالتج��ارب(
م��درَّ بين ت��دريبا مالئم��ا وم��ؤ َّھلين ،وي��ؤدون أنش��طتھم ف��ي إط��ار نف��س الض��وابط
ونفس المعايير المنطبقة على موظفي المفاعل؛
أن يتم تحديد المعدات واألدوات والمواد واألجھزة والبرامجيات الالزمة لتسيير
العمل بطريقة مأمونة ،وتوفيرھا وفحصھا والتحقق منھا وصيانتھا.

تنفيذ العمليات
 -١٦-٤يشمل نظام اإلدارة أحكاما لتنفيذ العمليات بغية ضمان أن تص�ميم المفاع�ل ،بم�ا
ف��ي ذل��� التغيي��رات الالحق��ة أو التع��ديالت أو تحس��ينات األم��ان ،والبن��اء واإلدخ��ال ف��ي
الخدمة والتشغيل واالستخدام ،وإخراج المفاعل من الخدمة ،يتم وفقا للم�دونات والمع�ايير
والمواص���فات واإلج���راءات المق���ررة والض���وابط اإلداري���ة المق���ررة .وتح��� َّدد المف���ردات
والخدمات المھمة لألمان وتراقب لضمان أمان استخدامھا وصيانتھا ونسقھا.
 -١٧-٤ولدى تصنيع وبناء ھياكل مفاعل البح�و� و ُنظم�ه ومكونات�ه ،بم�ا فيھ�ا المراف�ق
وأجھزة التجارب المرتبطة به ومشاريع التعديل ،يتم إنشاء عمليات لضمان تلبي�ة الل�وائ�
ومتطلب��ات األم��ان ذات الص��لة وض��مان تنفي��ذ أعم��ال البن��اء تنفي��ذا س��ليما .وتم ِّك��ن ھ��ذ�
العمليات المنظمة المش ِّغلة من ضمان أن يؤ َّدى تصنيع المف�ردات المھم�ة لألم�ان وبناؤھ�ا
وفقا للمتطلبات التصميمية والمتطلبات الرقابية.
 -١٨-٤وفي إطار نظام اإلدارة ،ي�تم إنش�اء عملي�ات لالس�تخدام والتع�ديل ،و ُت�درَّ ج عل�ى
أس���اس أھميتھ���ا لألم���ان .وتش���مل ھ���ذ� العملي���ات تص���ميم مش���رو� االس���تخدام والتع���ديل
واستعراض��ه وتقييم �ه والموافق��ة علي��ه ،والتص��نيع ،واالختب��ار ،وتنفي��ذ المش��رو� .وتق��وم
المنظمة المش ِّغلة في وقت مبكر من مرحلة تشغيل المفاعل بتنفيذ اإلج�راءات ذات الص�لة
التي تصف العمليات.
 -١٩-٤ويض��من نظ��ام اإلدارة أن تك��ون المف��ردات والخ��دمات الت��ي ستش��ترى مس��توفية
للمتطلبات المقررة وأن يكون أداؤھا على النحو المحدد .ويتم تقييم الم�وردين واختي�ارھم
على أساس معايير محددة .وتح َّدد ف�ي و��ائق االش�تراء المتطلب�ات الخاص�ة ب�اإلبالغ ع�ن
أي حيود عن مواصفات االشتراء .وتتاح أدلة على أن المفردات والخدمات المشتراة تفي
بمواصفات االشتراء للتحقق منھا قبل استخدام المفردات أو تقديم الخدمات.

٢١

التقييم والتحسينات
 -٢٠-٤تق��ا� فعالي��ة ن���ام اإلدارة وي��تم تقييمھ��ا بانت���ام م��ن خ��الل التقييم��ات المس��تقلة
والتقييم الذاتي .وتح َّدد أوجه الض�عف ف�ي العملي�ات وتص�حَّ ح .و ُتج�ر� المن�م�ة المش� ِّ�لة
تقييما لنتائج لھذه التقييمات ،وتح ِّدد وتن ِّفذ اإلجراءات الالزمة إلدخال تحسينات مستمرة.

التحقق من األمان
المتطلب  :٥تقييم األمان
يتم التحقق من كفاية تصميم مفاعل البحوث وفقا لنظام اإلدارة عن طري�ق التحلي�ل القطع��
الش��امل ل�م��ان والتحلي��ل االحتم��ال� التكميل��� بحس��ب اال�ت���ا� ،وي��تم التص��ديق علي��ه م��ن
خالل تحقق مستقل يقوم به أفراد مس�تقلون أو م�موع�ات مس�تقلة ع�ن ال��ين ��اموا أص�ال
بأعمال التصميم .ويستمر تقييم األم�ان ف�� �مي�� مراح�ل عم�ر المفاع�ل )ف�� استعرا��ات
أم��ان دوري��ة( ،وي���ر� وفق��ا للح���م والط��اب� المحتمل �ين للمخ��اطر المرتبط��ة ب��المرفق أو
النشاط المعين.
 -٢١-٤يتم إنجاز التحقق من تصميم المفاعل والتثب�ت من�ه والموافق�ة علي�ه ف�ي أق�ر�
وقت ممكن عمليا في عمليات التصميم والبناء ،وعلى أية حال قبل إدخ�ال المفاع�ل ف�ي
الخدمة.
 -٢٢-٤ويشكل تقييم األمان ١٥جزءا من عملية التصميم ،مع التنقل المتكرر ب�ين أنش�طة
التص��ميم واألنش��طة التحليلي��ة التأكيدي��ة ،وم��ع إح��دا� زي��ادات ف��ي نط��اق تقي��يم األم��ان
ومستوى تفصيله مع تقدم عملية التصميم.
 -٢٣-٤ويبدأ تقييم األمان في مرحلة مبكرة من عملية التصميم .ويكون التحليل القطعي
لألم���ان ����و األداة الرئيس���ية لتقي���يم أم���ان مف���اعالت البح���و� .ويمك���ن اس���تخدام التحلي���ل
االحتمالي لألمان كأداة تكميلية للكشف عن نقاط الضعف المحتملة وتحسين تقييم األمان.
 -٢٤-٤و َّ
توثق تقييمات األمان )واستعراضات األمان الدورية( لتسھيل تقييمھا.
 -٢٥-٤و ُتج��رى ط��وال العم��ر التش���يلي للمفاع��ل استعراض��ات منھجي��ة دوري��ة ألم��ان
مفاع��ل البح��و� وفق�ا ً للمتطلب��ات التن�يمي��ة ،م��ع إي��الء االعتب��ار لتجرب��ة التش���يل وا�ث��ار
التراكمية للتقادم ومعايير األمان المنطبقة ومعلومات األمان المستمدة من جميع المصادر
 ١٥متطلبات تقييم األمان للمرافق واألنشطة مقررة في الوثيقة .[١٢] GSR Part 4

٢٢

ذات الص���لة .وتتحق���ق المنظم���ة المش��� ِّغلة ،ع���ن طري���ق التحلي���ل والمراقب���ة واالختب���ار
والتفتيش ،من أن الحالة المادية لمرفق المفاعل ،بم�ا ف�ي ذل�ك أجھ��ة ومراف�ق التج�ارب،
تتوافق مع ما ھو مبين في تقرير تحليل األمان ووثائق األمان األخرى ،وم�ن أن المرف�ق
تم إدخاله في الخدمة وتش�غيله وفق�ا لمتطلب�ات األم�ان وتحلي�ل األم�ان وللح�دود والش�روط
التشغيلية.
 -٢٦-٤وتشمل أنشطة إعادة تقييم األمان الدورية ،ف�ي جمل�ة أم�ور ،استعراض�ات أم�ان
دورية مثل عمليات التقييم الذاتي وعمليات استعراض النظ�راء ١٦الرامي�ة إل�ى التأك�د م�ن
بقاء تقرير تحليل األم�ان ووث�ائق مخت�ارة أخ�رى للمرف�ق )مث�ل وث�ائق الح�دود والش�روط
التشغيلية والصيانة والتدريب والتأھيل( صحيحة في ضوء المتطلبات التنظيمية الراھن�ة،
أو ،إذا ل���م األم��ر ،لتح��ديثھا أو إدخ��ال تحس��ينات عليھ��ا إل��ى أقص��ى م��دى ممك��ن عملي �ا.
وتؤخذ في االعتبار في ھ�ذه االستعراض�ات التغي�رات ف�ي خص�ائ� الموق�ع ،والتغي�رات
في برنامج االستخدام ،واآلثار التراكمية للتقادم والتعديالت ،والتغي�رات ف�ي ا�ج�راءات،
واالستفادة من التعقيبات الناشئة من تجربة التشغيل ،والتطورات التقنية .ويتم التحقق م�ن
أن الھياك��ل وال � ُّنظم والمكون��ات والبرامجي��ات المخت��ارة متوافق �ة م��ع متطلب��ات التص��ميم.
ومتطلبات التصميم مقررة في القسم  ،٦والمتطلبات الوظيفية مقررة في القسم .٧
المتطلب  :٦لجنة األمان
ُتنش��أ لجن��ة أم��ان م���ت�لة )أو �ري��� ا�تش��ار�( م���ت�ل ع��ن م���ير المفاع��ل ،لت����ي�
ِّ
المشغلة بشأن جميع جوانب أمان مفاعل البحوث.
المشورة إلى المنظمة
 -٢٧-٤تق � ِّدم لجن��ة األم��ان )أو الفري��ق االستش��اري( المش��ورة للمنظم��ة المش � ِّغلة بش��أن م��ا
يل��ي ‘١’ :تقي��يم أم��ان التص��ميم ،ومس��ائل ا�دخ��ال ف��ي الخدم��ة والتش��غيل ‘٢’ ،الجوان��ب ذات
الصلة بأمان المفاعل وأمان اس�تخدامه ١٧.ويك�ون أعض�اء لجن�ة األم�ان خب�راء ف�ي مختل�ف
المج��االت المرتبط��ة بتص��ميم مف���اعالت البح��و� وتش��غيلھا .وتك���ون لجن��ة األم��ان عامل���ة
بالكامل قبل بدء تص�ميم مفاع�ل البح�و� .ويل��م وض�ع قائم�ة ب�البنود الت�ي ُيطل�ب م�ن لجن�ة
 ١٦استعراض النظراء ھو استعراض يجريه فريق من الخب�راء المس�تقلين ذوي الكف�اءة التقني�ة والخب�رة
في مجاالت التقييم .وتستند األحكام إلى الخبرات المجمعة لدى أعضاء الفريق .وتصمَّم أھداف فريق المراجعة
ونطاقه وحجمه وفقا لالستعراض المقرر إجراؤه .وليس االستعراض عملية تفتيش أو مراجعة تتم وفقا لمعايير
محددة .فھو ،بدال من ذلك ،يشتمل على مقارنة شاملة بين الممارسات التي تطبقھ�ا المنظم�ات ذات الممارس�ات
الجيدة المقبولة دوليا ،وعلى تبادل آلراء الخبراء.
ُ ١٧تنشأ في بعض ال�دول مجموع�ة استش�ارية )أو لجن�ة أم�ان( إض�افية �س�داء المش�ورة لم�دير المفاع�ل
بشأن جوانب أمان التشغيل واالستخدام اليوميين للمفاعل )انظر الفقرة .(٢٦-٧

٢٣

األم��ان النظ��ر فيھ��ا أو تق��ديم المش��ورة بش��أنھا أو التوص��ية بالموافق��ة عليھ��ا .وتش��مل ھ��ذ�
القائمة ،في جملة أمور ،ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(
)ي(
)ك(

تصميم الھياكل والنظم والمكونات ،وعلى األخص تصميم وتأھي�ل عناص�ر الوق�ود
النووي ١٨وعناصر التحكم في التفاعلية؛
وثائق األمان والتعديالت المدخلة عليھا؛
االختبارات أو التج�ارب أو المع�دات أو ال�نظم أو اإلج�راءات الجدي�دة المقترح�ة
المھمة لألمان؛
التع��ديالت المقترح��ة عل��ى المف��ردات المھم��ة لألم��ان ،والتغيي�رات ف��ي التج��ارب
التي لھا آثار على األمان؛
ح���االت انتھ���اك الح���دود والش���روط التش���غيلية للرخص���ة ولإلج���راءات المھم���ة
لألمان؛
األحداث التي يشترط اإلبالغ عنھا أو التي أبلغت إلى الھيئة الرقابية؛
االستعراضات الدورية لألداء التشغيلي وأداء األمان لمرفق مفاعل البحوث؛
التقارير عن التصريفات المشعة الروتينية إلى البيئة؛
التق���ارير ع���ن الجرع���ات اإلش���عاعية الت���ي يتع���ر� لھ���ا الع���املون ف���ي المرف���ق
والجمھور؛
التقارير التي ينبغي تقديمھا إلى الھيئة الرقابية؛
التقارير بشأن عمليات التفتيش الرقابي.

 -٥تقييم مواقع مرافق مفاعالت البحوث
 -١-٥الھ��د� الرئيس��ي لألم��ان فيم��ا يتعل��ق بتقي��يم موق��� مفاع��ل البح��وث ھ��و حماي��ة
الجمھ��ور وحماي��ة البيئ��ة م��ن العواق��ب اإلش��عاعية لإلطالق��ات العادي��ة والعرض��ية للم��واد
المش�عة )انظ�ر الوثيق�ة ) .([٥] NS-R-3 (Rev. 1و ُتجم�� المعلوم�ات بتفاص�يل كافي�ة ل�دعم
تحلي��ل األم��ان إليض��اح أن مرف��ق مفاع��ل البح��وث يمك��ن تش��غيله بأم��ان ف��ي الموق��� المقت��رح.
وفيم��ا يتعل��ق بمف��اعالت البح��وث ذات المخ��اطر المحتمل��ة المنخفض��ة ،والمجمع��ات الحرج��ة
ودون الحرج��ة ،يمك��ن أن تك��ون كمي��ة التفاص��يل الت��ي ي��تم توفيرھ��ا أق��ل كثي��را م��ن كمي��ة
التفاصيل المطلوبة في حالة مفاعل البحوث المتوسط القدرة أو مفاعل البحوث الع�الي الق�درة
 ١٨عناصر الوقود النووي ھي العناصر التي تحتوي على المواد النووية القابلة لالنشطار واالنش�طارية
التي تستخدم في قلب مفاعل البحوث لغ�ر� تولي�د النيوترون�ات .وتوض�� ھ�وامش مالئم�ة تص�ميمية وخاص�ة
باألمان لمراعة السلوك المجھول للوقود التجريبي الذي لم يتم تأھيله بعد.

٢٤

)انظ��ر أيض�ا ً الفق��رات م��ن  ٦-١إل��ى  .(٩-١و َّ
توث�ق نت��ائ� تقي��يم الموق��ع و ُتع��ر� بتفاص��يل
كافية ليتسنى للھيئة الرقابية إجراء تقييم مستقل.
 -٢-٥ول��دى تقي��يم م��ا إن ك��ان موق��ع مع��ين مناس��با ً لمفاع��ل بحث��يُ ،تج��ري المنظم��ة
المش ِّغلة دراسة وتقييما لخصائص الموقع التي يمك�ن أن ت��ثر عل�ى جوان�ب أم�ان مفاع�ل
البحوث وترتيبات الطوارئ المرتبطة بھا .والھدف من تقييم خصائص الموق�ع ھ�و إيض�ا�
كيفي��ة ت��أثير ھ��ذه الخص��ائص عل��ى مع��ايير تص��ميم المرف��ق وعل��ى مع��ايير تش��غيله ،وإيض��ا�
مالءمة خصائص الموقع من حيث آثارھا على األمان وعلى التأھب والتصدي للطوارئ.
 -٣-٥ويقرِّ ر تقييم الموقع حدود منطقة الموقع ،بما في ذلك المنطقة غير المفتوح�ة للعام�ة
ومنطق��ة الرص��د اللت��ان تلبي �ان الھ��دف الرئيس��ي ل�م��ان )انظ��ر الفق��رة  (١-٥وتحدي��د الموق��ع
ال��دقيق للمفاع��ل والمراف��ق المرتبط��ة ب��ه )منطق��ة العملي��ات( ،الت��ي تك��ون تح��ت س��يطرة إدارة
المفاعل ١٩،وحقوقھا القانونية داخل منطق�ة الموق�ع .وي�تم تقي�يم وتبري�ر أي أنش�طة ليس�ت لھ�ا
عالقة بتشغيل مفاعل البحوث توجد ضمن ھذه الحدود.
-٤-٥
االعتبار:

ول��دى تقي��يم م��دى مالءم��ة الموق��ع للمفاع��ل البحث��ي ،ت�خ��ذ الجوان��ب التالي��ة ف��ي

)أ(

آثار األحداث الخارجية التي تسببھا الطبيعة والبشر )مثل األح�داث الزلزالي�ة أو
الحريق أو الفيضانات( التي يمكن أن تقع في منطقة الموقع؛
خص��ائص الموق��ع وبيئت��ه اللت��ين يمك��ن أن يك��ون لھم �ا ت��أثير ف��ي نق��ل إطالق��ات
المواد المشعة إلى البشر؛
الكثاف��ة الس��كانية والتوزي��ع الس��كاني والخص��ائص األخ��رى للمنطق��ة المحيط��ة
بالموقع ،ذات الصلة بتدابير الطوارئ ،والحاج�ة إل�ى تقي�يم المخ�اطر الت�ي تھ�دد
األفراد والسكان؛
المرافق األخرى المجاورة للموقع ،مثل مفاعالت البحوث األخرى ،أو محطات
النظ��ائر المش��عة ،أو المراف��ق المتص��لة ب�دورة الوق��ود ،أو مراف��ق فحوص��ات م��ا
بعد التشعيع ،أو المرافق غير النووية )مثل المرافق الكيميائية(؛
إمكانية إنشاء بالوعة حرارية نھائية في الموقع ،بحسب االقتضاء؛
خطط الطوارئ في الموقع وخارجه التي تھدف إلى التخفيف من العواق�ب عل�ى
الجمھور والبيئة في حال حدوث إطالق كبير للمواد المشعة إلى البيئة.

)ب(
)ج(

)د(

)ھـ(
)و(

 ١٩تشمل إدارة المفاعل أعضاء المنظمة المشغلة الذين أُسندت إل�يھم المس��ولية والس�لطة إلدارة تش�غيل
مرفق مفاعل البحوث.

٢٥

 -٥-٥وإذا اتضح من تقييم الموقع ومنطقة العمليات ،بالنسبة لھذه العوامل الس�تة ،بم�ا ف�ي
ذلك تطورھا في المستقبل المنظور ،أن عيوب الموقع أو منطقة العمليات ال يمكن التع�ويض
عنھا من خالل السمات التص�ميمية أو ت�دابير حماي�ة الموق�ع أو اإلج�را�ات اإلداري�ة ،فيعتب�ر
الموق��ع �ي��ر مناس��ب) .الس��مات التص �ميمية وت��دابير حماي��ة الموق��ع ھ��ي الوس��يلة المفض��لة
للتعويض عن عيوب الموقع(.
 -٦-٥ويولى االعتب�ار ف�ي تص�ميم المفاع�ل للمخ�اطر النا���ة ع�ن األح�داث الخارجي�ة
)أو عن مجموعة من األحداث( .ويُ�ولى االعتب�ار لتل�ك الح�االت الت�ي يك�ون فيھ�ا ح�دوث
وق��ا�ع ت����يلية منتظ��رة أو ح��وادث ناجم��ا ع��ن مجموع��ة م��ن األح��داث الخارجي��ة وم��ن
األحداث الداخلية التبع َّية ،وحيث توجد حاجة للنظر في األحداث الخارجية الطويل�ة الم�دة
)مثل الفيضانات( والفترات الطويلة الالزمة للتعافي بعد وقوع الحدث.
 -٧-٥و ُتجم��ع ،بالنس��بة للمنطق��ة الت��ي يوج��د فيھ��ا موق��ع المرف��ق المحتم��ل ،المعلوم��ات
والسجالت المتعلقة بوق�وع و��دة الظ�واھر الطبيعي�ة المھم�ة وأس�وأ التوافق�ات المفترض�ة
المنخفض��ة االحتم��ال ولك��ن الكبي�رة األھمي��ة الت��ي يمك��ن أن تتج��اوز الظ��رو� المفترض��ة
للحوادث المحتاط لھا في التص�ميم ،وتحل�ل بعناي�ة م�ن حي�ث موثوقيتھ�ا ودقتھ�ا واكتمالھ�ا
]انظر الفقرات من  ١٤-٢إلى  ٢١-٢من الوثيقة ).([٥] NS-R-3 (Rev. 1
 -٨-٥وي��تم الت�ك��د ،أثن��ا� تقي��يم الموق��ع وقب��ل ب��د� بن��ا� مفاع��ل البح��وث ،م��ن أن ترتيب��ات
الط��وار� الكا�ن��ة خ��ارج الموق��ع ،عن��د االقتض��ا� ،س��تكون متاح��ة قب��ل ب��د� ت����يل المفاع��ل
)انظر الوثيقة  [٦] GSR Part 7والفقرات من  ٢٦-٢إلى  ٢٩-٢م�ن الوثيق�ة NS-R-3 (Rev.
).([٥] 1
 -٩-٥وت���مل األح��داث الخارجي��ة الت��ي ينب���ي أخ��ذھا ف��ي االعتب��ار لتقي��يم الموق��ع م��ا يل��ي
)انظر القسم  ٣من الوثيقة ):([٥] NS-R-3 (Rev.1
)أ(
)ب(
)ج(

)د(

٢٦

الزالزل والبراكين وتصدع السطوح؛
األحداث الجوية ،بم�ا ف�ي ذل�ك الق�يم القص�وى للظ�واھر الجوي�ة واألح�داث الن�ادرة،
مثل :البرق واألعاصير القُمعية واألعاصير الحلزونية المدارية؛
الفيض���انات ،بم���ا ف���ي ذل���ك األم���واج الما�ي���ة الناجم���ة ع���ن ال���زالزل أو الظ���واھر
الجيولوجية األخرى ،أو الفيض�انات واألم�واج الناجم�ة ع�ن ف��ل الھياك�ل الخاص�ة
بالتحكم في المياه؛
المخاطر الجيوتقنية ،بما في ذلك عدم اس�تقرار المنح�درات ،واالنھي�ارات ،وھب�وط
سطح الموقع أو ارتفاعه ،وتس ُّيل التربة؛

)ھـ(

األح��داث الخارجي��ة الت��ي يتس��بب فيھ��ا اإلنس��ان )ف��ي الحاض��ر والمس��تقبل( ،بم��ا ف��ي
ذلك الحوادث المتص�لة ب�األمن ،وأح�داث النق�ل ،مث�ل تحط�م الط�ائرات ،والح�وادث
التي تقع في األنشطة المحيطة ،مثل االنفجارات الكيميائية.

 -١٠-٥و ُترص��د ط��وال عم��ر مفاع��ل البح��وث خص��ائص المخ��اطر الطبيعي��ة والمخ��اطر
الناجم��ة ع��ن النش��اط البش��ر� ،وك��ذلك الظ��رو� الديمو�رافي��ة والجوي��ة والھيدرولوجي��ة
المتصلة بمفاعل البحوث ،ويب�دأ الرص�د م�ن موع�د ال يتج�او� موع�د الش�روع ف�ي البن�اء
ويستمر حتى اإلخراج من الخدمة واإلعفاء من التحكم الرقابي.
 -١١-٥وتتم دراسة التغيرات في خصائص الموقع ،مث�ل المن�ا� أو الس�كان أو اس�تخدام
المرافق القريبة ،مما قد يؤثر في أمان مرفق مفاعل البحوث ،ويعاد تقييمھا دوريا.
 -١٢-٥وعند التخطيط لمشروع مفاعل بحوث جديد لموق�ع ق�ائم ،مث�ل مرك�� بح�وث أو
حرم جامعي في بيئة حضرية أو في الضواحي ،تحل�ل بعناي�ة ق�درة الموق�ع عل�ى اس�تقبال
مرفق مفاعل البحوث ،لضمان الوفاء باللوائح المتعلقة ب�الخطر اإلش�عاعي عل�ى الع�املين
في الموقع والجمھور.

 -٦تصميم مرافق مفاعل البحوث
لمحة عامة
 -١-٦يص � َّمم مفاع��ل البح��وث بطريق��ة تكف��ل تحقي��ق الھ��د� األساس��ي ل�م��ان )انظ��ر
الفقرتين  ٢-٢و .(٣-٢وتطبق متطلبات التصميم العامة الواردة في ھذا القسم في تص�ميم
جميع أنواع مف�اع�ت البح�وث .وع��وة عل�ى ذل�ك ،تطبَّ�ق مجموع�ة متطلب�ات تص�ميمية
محددة ،حسبما يكون مناس�با ً ،عل�ى تص�ميم الھياك�ل وال� ُّنظم والمكون�ات ألن�واع مف�اع�ت
معينة.
 -٢-٦وتطبي��ق المتطلب��ات التص��ميمية عملي��ة تفاعلي��ة ،وتن َّف��ذ المتطلب��ات ط��وال عملي��ة
التصميم ،مع المراعاة التام�ة لنت�ائ� تحلي�ل األم�ان )انظ�ر الفق�رات مـــ�ـن  ١١٩-٦إلــ�ـى
.(١٢٥-٦
 -٣-٦ويتطلب تحقيق تصميم م��مون الحف�اظ عل�ى اتص�ال وثي�ق ب�ين مص�مم المفاع�ل
والمنظمة المش� ِّغلة .ويتخ�ذ المص�مم ترتيب�ات إلع�داد وث�ائق التص�ميم وعرض�ھا وتق�ديمھا
بطريقة مر َّتبة إلى المنظمة المش ِّغلة من أجل استخدامھا في إعداد تقرير تحليل األمان.

٢٧

 -٤-٦ويأخ��ذ تص��ميم المفاع��ل ف��ي االعتب��ار ل��ي� المفاع��ل نفس��ه فحس��ب ب��ل أي���ا أي
مرافق مرتبطة به ،مثل أجھزة التجارب ،قد ت�ؤثر ف�ي األم�ان .وع��وة عل�� ذل�� ،يأخ�ذ
تصميم المفاعل في االعتبار آثار المفاعل المص َّمم عل�� المراف�ق المرتبط�ة ب�ه ف�ي جمي�ع
مراح����ل عم����ر المفاع����ل التش����غيلي )م����ث�ً م����ن حي����ث ظ����روف الخدم����ة والمج����االت
الكھرمغنطيسية ومصادر التداخل األخرى(.
 -٥-٦ويأخذ تصميم مرفق مفاعل البحوث في االعتبار أنماط التش�غيل المختلف�ة )م�ث�ً
التش��غيل حس��ب الطل��ب ب��دالً م��ن التش��غيل المتواص��ل ،والتش��غيل عل��� مس��تويات ق��وى
مختلف��ة ،والتش��غيل النب���ي ،والتش��غيل بأنس��اق مختلف��ة لقل��ب المفاع��ل ،والتغيي �رات ف��ي
النسق ال��ام للمفاع�ل أو مج َّم��ة الوق�ود ،والتش�غيل ب�أنواع وق�ود ن�ووي مختلف�ة( .وي�ول�
االعتبار في تصميم نظام األمان الستقرار المفاعل في أنماط التشغيل المختلفة.

المتطلبات التقنية الرئيسية
المتطلب  :٧وظائف األمان الرئيسية
يضمن تصميم مرف�ق مفاع�� البح�وث الوف�ا� بوظ�ائف األم�ان الرئيس�ية التالي�ة لمفاع��
البحوث في جميع حاالت المرفق ‘١’ :السيطرة على التفاعلية�� ‘٢’ ،ال�ة الح�رارة م�ن
المفاع��� وم��ن ت����ين الوق��و� ’ ‘٣احتج��ا� الم��وا� المش��عة ،والت���ريع ض��� اإلش��عاعات،
والتحكم في اإلطالقات اإلش�عاعية الم�ط�ط ل��ا ،وك��ل� الح�� م�ن اإلطالق�ات اإلش�عاعية
العرضية.
 -٦-٦يؤخ��ذ ب��نھج نظ��امي بش��أن تحدي��د المف��ردات المھم��ة ل�م��ان ال���رورية ألداء
وظائف األمان الرئيسية وبشأن تحدي�د الش�روط والس�مات المتأص�لة الت�ي تس�ا�م ف�ي أداء
وظائف األمان الرئيسية لجميع حاالت المرفق أو تؤثر فيھا.
 -٧-٦وت��و َّفر وس��ائل لرص��د حال��ة مرف��ق المفاع��ل ل���مان الوف��اء بوظ��ائف األم��ان
الرئيسية لجميع حاالت المرفق.
المتطلب  :٨الوقاية من اإلشعاعات
يك��ون تص��ميم مرف��ق مفاع��� البح��وث بحي��ث يض��من أن الجرع��ات اإلش��عاعية للعم��ا�
و�ي��ر�م م��ن الع��املين ف��ي مرف��ق مفاع��� البح��وث وألف��را� الجم���ور ال تتج��او� ح���و�
الجرع��ات المق��ررة ،وأن تبق��ى ����� الجرع��ات عن��� أ�ن �ى مس��تو� يك��ون م��ن المعق��و�
تحقيق��� ف��ي األح��وا� التش���يلية ط��وا� عم��ر مرف��ق مفاع��� البح��وث ،وأن تبق��ى أق��� م��ن

٢٨

الحدود المقبولة وعند أدنى مستوى يكون م�ن المعق�ول تحقيق�ه ��� الظ�روف المفض�ية
إلى وقوع الحوادث وبعد تلك الظروف.
 -٨-٦يض��من التص��ميم أن تك��ون ح��االت المرف��ق الت��ي يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى جرع��ات
مش��عة عالي��ة أو إطالق��ات مش��عة كبي��رة مس��تبعدة عملي��ا ٢٠،وأن ال توج��د آث��ار إش��عاعية
محتملة لحاالت المرفق  -أو توجد آثار إشعاعية محتمل�ة طفيف�ة وحس�ب  ٢١-يك�ون �ن�ا�
احتمال كبير لحدوثھا.
المتطلب  :٩التصميم
يضمن تصميم مر��� مفاع�ل البح�وث أن يتس�م مر��� المفاع�ل والمف�ردا� الم�م�ة ل�م�ان
بالخصائص المناسبة لضمان أن وظائف األمان يمكن أداؤھا بالعولية الالزمة ،وأن مفاع�ل
البحوث يمكن تشغيله بأمان ضمن الحدود والشروط التشغيلية طوال عمره ويمكن إخراجه
من الخدمة بأمان ،وأن اآلثار على البيئة مخفضة إلى أدنى حد.
 -٩-٦يك���ون تص���ميم مفاع���ل البح���وث بحي���ث يض���من أن متطلب���ات المنظم���ة المش��� ِّغلة
ومتطلب��ات الھيئ��ة الرقابي��ة ومتطلب��ات التش��ريعات ذات الص��لة ،وك��ذل� الق��وانين والمع��ايير
الوطنية والدولية المنطبقة ،مستوفاة جميعھ�ا .وي�خ�ذ التص�ميم ف�ي االعتب�ار الق�درات البش�رية
والقيود والعوامل التي يمكن أن تؤثر على األداء البشري .وتق َّدم معلومات كافية عن التصميم
لضمان تشغيل مرف�ق المفاع�ل واس�تخدامه وص�يانته وإخراج�ه م�ن الخدم�ة ب�م�ان ،وللس�ما�
بإجراء تعديالت الحقة وتنفيذ تجارب جديدة.
 -١٠-٦ويضع التصميم االعتبار الواجب للخبرة المتاحة ذات الص�لة الت�ي ت�م اكتس�ابھا ف�ي
تصميم مفاعالت البحوث األخرى وبنائھ�ا وتش�غيلھا ،ونت�ائ� ب�رام� البح�وث والتط�وير ذات
الصلة.
 -١١-٦وي��ولي التص��ميم االعتب��ار الواج��ب لنت��ائ� تحل��يالت األم��ان القطعي��ة ،وحس��بما
يكون مالئما ،لتحل�يالت األم�ان االحتمالي�ة التكميلي�ة ،بغي�ة ض�مان أن�ه ت�م إي�الء االعتب�ار
الواجب لمنع وقوع الحوادث والتخفيف من عواقب أي حوادث قد تقع.
 ٢٠تعتبر إمكانية حدوث ظروف معينة ق�د اس�تبعدت عملي�ا )أي اس�تبعدت م�ن مواص�لة النظ�ر فيھ�ا( إذا
كان م�ن المس�تحيل مادي�ا ح�دوث ��ذ� الظ�روف أو إذا ك�ان يمك�ن بمس�توى ع�ال م�ن الثق�ة اعتب�ار ح�دوث ��ذ�
الظروف مستبعدا إلى أقصى حد.
 ٢١المتطلبات المتعلق�ة بالوقاي�ة م�ن ا�ش�عاعات وأم�ان المص�ادر ا�ش�عاعية للمراف�ق واألنش�طة مق�ررة
فـــي الوثيقــــة .[٧] GSR Part 3

٢٩

 -١٢-٦ويكون التصميم بحيث يض�من إبق�اء تولي�د النفاي�ات المش�عة وتص�ريفاتھا عن�د الح�د
األدن���ى الممك���ن عملي���ا م���ن حي���ث النش���اط والحج���م كليھم���ا ،وأن ي���تم تص���نيف النفاي���ات
والتصريفات.
المتطلب  :١٠تطبيق مفھوم الدفاع في العمق
يط ِّبق تصميم مفاعل البحوث مفھوم الدفاع في العمق .وتكون مس�تويا� ال�دفاع ف�ي العم�ق
مستقلة بالقدر الممكن عمليا.
 -١٣-٦يط َّب��� مفھ��وم ال��دفاع ف��ي العم��� )انظ��ر الفق��رات م��ن  ١٠-٢إل��ى  (١٤-٢لت��وفير
عدة مستويات من الدفاع تھدف إلى منع عواقب الحوادث الت�ي يمك�ن أن ت�ؤدي إل�ى ���ار
ض��ارة عل��ى الن��ا� والبيئ��ة ،وض��مان اتخ���اذ الت��دابير المناس��بة لحماي��ة الن��ا� والبيئ���ة،
وللتخفيف من العواقب في حال فشل المنع.
 -١٤-٦ويكون التصميم بحيث:
)أ(
)ب(

)ج(

)د(

)ھـ(

)و(

٣٠

يوفر حواجز مادية متعاقب�ة يمك�ن التحق�� منھ�ا أم�ام إط��� الم�واد المش�عة م�ن
المفاعل؛
يستخدم ھوامش متحفظة ،ويكون التصنيع والبناء بج�ودة عالي�ة م�ن أج�ل ت�وفير
ضمان بأن األعطال وحاالت الحي�ود ع�ن التش�غيل الع�ادي يقل�ل منھ�ا إل�ى أدن�ى
حد ،وأن وقوع الحوادث ُيمنع بالقدر الممكن عمليا؛
ي���و ِّفر ال���تحكم ف���ي س���لوك المفاع���ل ع���ن طري���� الس���مات المتأص���لة والس���مات
الھندسية ،بحيث أن األعطال وحاالت الحيود ع�ن التش�غيل الع�ادي الت�ي تتطل�ب
تفعيل نظم األمان يتم تقليلھا إلى الحد األدنى أو استبعادھا بالقدر الممكن؛
يو ِّفر التفعيل التلقائي لنظم األمان ،بحيث يمك�ن ال�تحكم بمس�تو� ع�ال م�ن ال�ق�ة
ف��ي األعط��ال وح��االت الحي��ود ع��ن التش��غيل الع��ادي ال �ذي يتج��اوز ق��درة نظ��م
التحكم ،والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الحاجة إلى اتخاذ المش ِّغل إجراءات ف�ي
المرحلة المبكرة من ھذه األعطال أو حاالت الحيود عن التشغيل العادي؛
يوفر الھياكل وال ُّنظم والمكونات واإلجراءات للتحكم في مسار عواقب األعطال
وحاالت الحيود عن التشغيل العادي التي تتجاوز ق�درة نظ�م األم�ان ،والح�د م�ن
تلك العواقب بقدر اإلمكان؛
ي��وفر وس��ائل فعال��ة لض��مان أن ك �ل وظيف��ة م��ن وظ��ائف األم��ان الرئيس��ية ي��تم
أداؤھا ،بحي�ث ي�تم ض�مان فعالي�ة الح�واجز والتخفي�ف م�ن عواق�ب أي عط�ل أو
حيود عن التشغيل العادي.

 -١٥-٦ولضمان الحفاظ على مفھ�وم ال�دفاع ف�ي العم�ق ،يمن�ع التص�ميم ،بالق�در الممك�ن
عمليا ،ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

التحديات التي تواجه سالمة الحواجز المادية؛
إخفاق حاجز واحد أو أكثر؛
إخفاق حاجز نتيجة إلخفاق حاجز آخر؛
إمكانية حدوث عواقب ضارة ناجمة عن أخطاء في التشغيل والصيانة.

 -١٦-٦ويضمن التصميم ،بالقدر الممكن عملي�ا ،أن المس�تو� األول لل�دفاع ف�ي العم�ق،
أو على األكث�ر المس�تو� الث�اني ل�ه ،ق�ادر عل�ى من�ع تف�اقم الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع
الحوادث لجميع األعط�ال أو ح�االت الحي�ود ع�ن التش�غيل الع�ادي الت�ي يحتم�ل أن تح�دث
طوال العمر التشغيلي لمفاعل البحوث.
 -١٧-٦وتكون مستويات الدفاع في العمق مستقلة بالقدر الممكن عمليا ،من أج�ل تجن�ب
أن يؤدي إخف�اق مس�تو� واح�د إل�ى التقلي�ل م�ن فعالي�ة المس�تويات األخ�ر� .وعل�ى وج�ه
الخصوص ،تكون سمات األمان لظروف تمديد التصميم )وباألخص سمات التخفي�ف م�ن
عواقب الحوادث المتعلقة بانصھار الوقود( مستقلة بالقدر الممكن عمليا ً عن نظم األمان.
المتطلب  :١١الجوانب المشتركة بين األمان واألمن والنظام الحكومي لحص�ر ومراقب�ة
المواد النووية
تص��� َّمم وتن َّف���ذ ت���دابير األم���ان وإج���را�ات األم���ن الن���وو� والترتيب���ات الخاص���ة بالنظ���ام
الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية لمفاعل البحوث بطريقة متكاملة بحيث ال يخ�ل
بعضھا بالبعض اآلخر.
المتطلب  :١٢استخدام النھج المتدرج
يكون استخدام النھج المتدرج في تطبيق متطلب�ات األم�ان لمفاع�ل البح�وث متناس�با م��
مخاطر المرفق المحتملة ،ويستند إلى تحليل األمان والمتطلبات الرقابية.
 -١٨-٦ال ُيعتبر استخدام النھج التدريجي في تطبيق متطلبات األمان وسيلة للتنازل عن
متطلبات األمان ،وال يخ ّل باألمان .و ُيبرَّ ر تدريج تطبيق المتطلبات ويُدعم بتحليل األم�ان
أو بالرأي الھندسي.
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المجربة
المتطلب  :١٣الممارسات الھندسية
َّ
ُتصمم الم��ردات ذات ا��مي�ة �م�ا� لم�ا��� الب��و� و���ا لل�وا��د والم��ايير الوطني�ة
والدولية ذات الصلة.
 -١٩-٦يفضل أن تكون المفردات المھمة لألمان ذات تصميم سبق إثبات ص�الحيته ف�ي
تطبيقات مماثلة ،وإذا تعذر ذلك ،تكون مفردات ذات جودة عالية وتكنولوجي�ا ت�م تأھيليھ�ا
واختبارھا.
 -٢٠-٦وي��تم تحدي��د وتقي��يم القواع��د والمع��ايير الدولي��ة الت��ي ُتس��تخدم كقواع��د لتص��ميم
المف��ردات المھم��ة لألم��ان ،م��ن أج��ل الوق��و� عل��ى م��د� انطباقھ��ا ومالءمتھ��ا وكفايتھ��ا،
و ُتستكمل أو ُتعدل بحسب الضرورة لضمان أن تكون جودة التصميم متناس�بة م�ع وظيف�ة
األمان المرتبطة به.
 -٢١-٦ويتم تحديد القواعد والمعايير المنطبقة على الھياكل وال ُّنظم والمكون�ات ،ويك�ون
اس��تخدامھا وفق��ا لتص��ني� الھياك��ل وال � ُّنظم والمكون��ات )انظ��ر الفق��رتين  ٢٩-٦و.(٣٢-٦
وعلى وجه الخصوص ،إذا اس ُتخدمت قواعد ومعايير مختلف�ة ألن�واع المف�ردات المختلف�ة
)مثال ،لألنابيب والنظم الكھربائية( ،يتم إثبات االتساق بينھا.
 -٢٢-٦وف��ي حال��ة الھياك��ل وال � ُّنظم والمكون��ات الت��ي ال توج��د بش��أنھا قواع��د أو مع��ايير
مالئمة مقررة ،يجوز اتباع نھج مستمد من القواعد أو المعايير القائمة الخاصة بالمع�دات
المماثل���ة ذات المتطلب���ات البيئي���ة والتش����يلية المماثل���ة أو ،ف���ي �ي���اب مث���ل ھ���ذه القواع���د
والمع��ايير ،يج��وز تطبي��ق نت��ائج الخب��رة أو االختب��ارات أو التحلي��ل ،أو توليف��ة منھ��ا .وي��تم
تبرير استخدام ھذا النھج القائم على النتائج.
 -٢٣-٦وف��ي ح��ال إدخ��ال تص��ميم أو س��مة ل��م تثب��ت ص��الحيتھما ،أو حيثم��ا يك��ون ھن��اك
خروج عن الممارسة الھندسية المقررةُ ،تنشأ عملية في إطار نظام اإلدارة لضمان إثب�ات
األم��ان م��ن خ��الل ب��رامج بح��وث داعم��ة مناس��بة ،أو اختب��ارات أداء ذات مع��ايير قب��ول
مح��ددة ،أو فح��ص الخب��رة التش���يلية المس��تمدة م��ن تطبيق��ات أخ��ر� ذات ص��لة .ويُختب��ر
التص��ميم الجدي��د أو الس��مة أو الممارس��ة الجدي��دة اختب��ارا كافي��ا بالق��در الممك��ن عملي��ا قب��ل
إدخال العنصر الجديد في الخدمة ،ويتم رصده أثناء الخدمة للتحق�ق م�ن أن س�لوك مرف�ق
المفاعل مطابق للمتوقع.
 -٢٤-٦وتوض���ع مع���ايير قب���ول لألح���وال التش����يلية وللظ���رو� المفض���ية إل���ى وق���وع
الحوادث .وعلى وجه الخصوص ،تح َّدد الحوادث المحتاط لھا في التصميم الت�ي روعي�ت

٣٢

في تصميم مفاعل البحوث ،وظروف مختارة من ظروف تمديد التصميم ،لغ�ر� و���
معايير القبول .وبالنسبة لتصميم الھياكل وال ُّنظم والمكونات ،يجوز استخدام مع�ايير قب�ول
في شكل قواع�د تص�ميمية �ندس�ية .ويج�وز أن تش�مل ��ذ� القواع�د متطلب�ات مدرج�ة ف�ي
القواعد والمعايير المقررة في الدولة أو على الصعيد الدولي .وتس�تعر� الھيئ�ة الرقابي�ة
معايير القبول.
المتطلب  :١٤الترتيب ألعمال البناء
تص َّمم المفردات المھمة ل�م�ان الخاص�ة بمرف�ق مفاع�ل الب��و� ب�ي�� يمك�ن تص�نيعھا
وبنا�����ا وت�ميعھ���ا وتركيبھ���ا ونص���بھا وفق���ا للعملي���ات المق���رر� الت���ي ت����من ت�قي���ق
مواصفات التصميم والمستوى المطلوب من األمان.
 -٢٥-٦تؤخذ في االعتبار في الترتيب للبناء الخبرة ذات الص�لة الت�ي اكتس�بت م�ن بن�اء
المرافق المماثلة والھياكل وال ُّنظم والمكونات المرتبطة بھا .وف�ي ح�ال اعتم�اد ممارس�ات
جيدة مستمدة من الصناعات األخرى ذات الصلة ،ي�تم إثب�ات أن ��ذ� الممارس�ات مناس�بة
للتطبيق النووي المعيَّن.
 -٢٦-٦وال يبدأ البناء إال بعد أن تتحقق المنظمة المش ِّغلة من أن مسائل األمان الرئيس�ية
في التصميم قد ت�م حلھ�ا وبع�د أن تم�ن� الھيئ�ة الرقابي�ة التص�ري� )م�ثالً ،رخص�ة بن�اء أو
تص��ري� ب���جراء تع��ديل( .وتق��� المس��ؤولية ع��ن ���مان أن البن��اء ت��م وفق��ا للتص��ميم عل��ى
عاتق المنظمة المش ِّغلة.
المتطلب  :١٥السمات الرامية إلى تسھيل التصرف في النفايات المش�عة واإلخ�راج م�ن
الخدمة
ي��ولى اعتب��ار خ��ا� ف��ي مر�ل��ة تص��ميم مرف��ق مفاع��ل الب���و� إلدراج س��مات لتس��ھيل
التصرف في النفايات المشعة وإخراج المرفق من الخدمة في المستقبل.
 -٢٧-٦على وجه الخصوص ،يأخذ التصميم في االعتبار الواجب ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

اختي��ار الم��واد ،بحي��ث ي��تم تقلي��ل كمي��ات النفاي��ات المش��عة إل��ى أدن��ى ح��د ممك��ن
عمليا وتسھيل إزالة التلوث؛
قدرات الدخول ووسائل التعامل التي يمكن أن تكون الزمة؛
التس���ھيالت الالزم���ة للتجھي���ز )أي المعالج���ة التمھيدي���ة والمعالج���ة والتكيي���ف(
وللتخ���زين فيم���ا يخ���ص النفاي���ات المش���عة المتول���دة أثن���اء التش���غيل ،والترتي���ب
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للتصرف في النفايات المشعة الت�ي س�تتولد أثن�اء إخ�راج مرف�ق مفاع�ل البح�و�
من الخدمة.
 -٢٨-٦ويوضع ھذا المتطلب في االعتبار أيض�ا ف�ي تص�ميم أي تع�ديالت واس�تخدامات
وتجارب جديدة.

المتطلبات العامة المتعلقة بالتصميم
المتطلب  :١٦تصنيف أمان الھياكل وال ُّنظم والمكونات
ي��تم ت��ي��� �مي��� المف����ات ذات األھمي��ة ألم��ان م����� مفا���ل الب���و� وتص��نيفھا و�ق��ا
لوظائفھا وأھميتھا لألمان.
 -٢٩-٦يستند أسلوب تصنيف المفردات ذات األھمية لألمان م�ن حي�� م�دلولھا بالنس�بة
لألمان ،٢٢في المقام األول ،إلى األس�اليب القطعي�ة ،مس�تكملة ،عن�د االقتض�اء ،باألس�اليب
االحتمالية )إن وجدت( ،مع إيالء االعتبار الواجب لعوامل مثل ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

وظيفة )وظائف( األمان التي ينبغي أن تؤديھا المفردة؛
عواقب الفشل في أداء وظيفة األمان؛
التواتر الذي سوف يطلب به من المفردة أداء وظيفة األمان؛
الوقت الالحق لوق�و� ح�د� ب�اد� افتراض�ي ال�ذي س�يطلب في�ه ،أو الفت�رة الت�ي
سيطلب فيھا ،من المفردة أداء وظيفة األمان.

 -٣٠-٦ويك��ون التص��ميم بحي��� يض��من من��ع أي ت��داخل ب��ين المف��ردات المھم��ة لألم��ان،
وعلى وجه الخصوص أن أي إخفاق لمفردات ذات أھمية لألمان ف�ي نظ�ام ذي فئ�ة أم�ان
أدنى لن ينتشر إلى نظام ذي فئة أمان أعلى.
 -٣١-٦وتصنف المعدات التي تؤدي وظائف متع�ددة ف�ي فئ�ة أم�ان تتس�ق م�ع الوظ�ائف
التي لھا أعلى أھمية لألمان.
 -٣٢-٦وتح َّدد أوالً الھياك�ل وال� ُّنظم والمكون�ات ،بم�ا فيھ�ا الب�رام� الحاس�وبية ،الخاص�ة
باألجھزة والتحكم المھمة لألمان ،ثم تصنف وفقا لوظائفھا وأھميتھا لألمان .ويب َّين أساس
 ٢٢يعكس ھذا التصنيف أھمية األمان النووي للنظم والھياكل والمكونات .والغرض منه ھو إيجاد تدرُّ ج
ف��ي تطبي��ق متطلب��ات التص��ميم .وھن��ا� تص��نيفات أو تبويب��ات أخ��رى ممكن��ة لل �نظم والھياك��ل والمكون��ات وفق��ا
لجوانب أخرى )مثل التأھيل الزلزالي أو البيئي ،أو تصنيف جودة النظم والھياكل والمكونات(.
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تصنيف الھياكل وال ُّنظم والمكونات من حيث األم�ان ،وتطبَّ�ق المتطلب�ات التص�ميمية وفق�ا
لتصنيفھا من حيث األمان.
المتطلب  :١٧أساس تصميم المفردات ذات األھمية لألمان
يحدِّ د أس�اس تص�ميم المف�ردات ذات األھمي�ة ألم�ان مرف�� مفاع�ل البح�وث م�ا يل��م م�ن
ق��درة وعولي��ة وأداء وظيف��ي لألح��وال التش���يلية ذات الص��لة ،وللظ��روف المفض��ية �ل���
وقوع الحوادث ،وللظروف التي تنشأ من المخاطر الداخلية والخارجية ،م�ن أج�ل تلبي�ة
معايير القبول المحددة طوال عمر مفاعل البحوث.
 -٣٣-٦يتم بطريقة منھجية تبرير وتوثيق أساس تصميم ك�ل مف�ردة ذات أ�مي�ة ل�م�ان.
وتو ِّفر الوثائق المعلومات الالزمة للمنظمة المش ِّغلة لتشغيل المفاعل بأمان.
 -٣٤-٦وت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي عملي��ة التص��ميم التح��ديات الت��ي يمك��ن أن ُيتو���ع أن
يواجھھ���ـا المفاعـ���ـل أثنـ���ـاء عم���ر� التش���غيلي .وتش���مل ����ذ� التح���ديات جمي���ع الظ���روف
واألح��داث الت��ي يمك��ن تو�عھ��ا المتعلق��ة بمراح��ل ف��ي العم��ر التش��غيلي للمفاع��ل وب�األحوال
التش���غيلية والظ���روف المف����ية �ل���� و����و� الح���وادث ،وخص���ائ� المو����ع ،وطرائ���ق
التشغيل.
المتطلب  :١٨األحداث البادئة االفتراضية
يطب��� ف��ي تص��ميم مفاع��ل البح��وث نھ��� نظ��امي لتحدي��د مجموع��ة ش��املة م��ن األح��داث
البادئة االفتراضية ،بحيث أن جميع األح�داث الت�ي يم��ن توقعھ�ا والت�ي يحتم�ل أن تن�ت�
منھا عواقب وخيمة ،وجميع األحداث التي يم��ن توقعھ�ا الت�ي تح�دث بت�واتر �بي�ر ،ي�تم
التحسب لھا وتؤخذ في االعتبار في التصميم.
 -٣٥-٦ي��تم اختي��ار األح��داث البادئ��ة االفترا���ية بطريق��ة مالئم �ة للغ��ر� م��ن التحلي��ل
)انظ��ر الت��ذييل األول( .وي��تم �ثب��ات أن مجموع��ة األح��داث البادئ��ة االفترا���ية المخت��ارة
تشمل جميع الحوادث التي يكون من المعق�ول و�وعھ�ا ويمك�ن أن ت��ثر ف�ي أم�ان مفاع�ل
البحوث.
 -٣٦-٦وتح � َّدد األح��داث البادئ��ة االفترا���ية عل��� أس��اس ال��رأ� الھندس��ي ،والتعقيب��ات
الناتجة من الخبرة التشغيلية ،والتقييم القطعي ،مستكمالً باألساليب االحتمالية عندما تكون
مالئمة ومتوافرة.
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 -٣٧-٦وتشمل األحداث البادئة االفتراضية ك�ل األعط�ال الت�ي يمك�ن توق�ع ح�دوثھا ف�ي
ھياكل و ُنظم ومكونات مرافق المفاعل والتجارب ،وكذلك أخطاء التشغيل واألعطال التي
يمك���ن أن تنش���أ م���ن المخ���اطر الداخلي���ة والخارجي���ة لجمي���ع األح���وال التش���غيلية وأح���وال
اإلغالق.
 -٣٨-٦ويُج���رى تحلي���ل لألح���داث البادئ���ة االفتراض���ية بغي���ة وض���ع الت���دابير الوقائي���ة
والحمائية الالزمة لضمان أن يتم أداء مھام األمان المطلوبة.
 -٣٩-٦ويكون السلوك المتوقع للمفاعل في حال وقوع أي حدث بادئ افتراض�ي بحي�ث
يمكن تحقيق الظروف التالية ،المر َّتبة بحسب األولوية:
)(١

)(٢

)(٣

)(٤

أن ال تنتج عن الح�دث الب�ادئ االفتراض�ي أي آث�ار كبي�رة عل�ى األم�ان ،وأن ال
ينتج عنه سوى تغير نحو حالة أكثر آمنا واستقرارا من خالل خصائص األم�ان
المتأصلة في المفاعل.
أن يصبح المفاعل آمنا ،عقب وقوع ح�دث ب�ادئ افتراض�ي ،ع�ن طري�ق س�مات
األم��ان الك��امن أو بفع��ل ال��نظم الت��ي تعم��ل بص��ورة مس��تمرة ف��ي الحال��ة الالزم��ة
للسيطرة على الحدث البادئ االفتراضي.
أن يصبح المفاعل آمنا ،عق�ب وق�وع ح�دث ب�ادئ افتراض�ي ،ع�ن طري�ق تفعي�ل
المف��ردات النش��طة المھم��ة لألم��ان الت��ي يل��زم تش��غيلھا للتص��دي للح��دث الب��ادئ
االفتراضي.
أن يص��بح المفاع��ل آمن��ا ،عق��ب وق��وع ح��دث ب��ادئ افتراض��ي ،م��ن خ��الل اتب��اع
إجراءات منصوص عليھا.

 ٤٠-٦وي���تم تجمي���ع األح���داث البادئ���ة االفتراض���ية المس���تخدمة لوض���ع متطلب���ات أداء
المفردات المھمة لألمان ،في التقييم العام لألمان وف�ي التحلي�ل المفصِّ�ل لمرف�ق المفاع�ل،
ف��ي متتالي��ات تمثيلي�ة لألح��داث تح � ِّدد الح��االت الفاص��لة وت �و ِّفر أس��ا� التص��ميم والح��دود
التشغيلية للمفردات المھمة لألمان.
 -٤١-٦ويق � َّدم مب��رر م��دعوم تقني �ا الس��تبعاد أي ح��دث ب��ادئ افتراض��ي ت��م تحدي��د� وفق��ا
للمجموعة الشاملة من األحداث البادئة االفتراضية من التصميم.
 -٤٢-٦وحيثما سيلزم اتخاذ إجراءات فورية وموثوقة للتصدي لح�دث ب�ادئ افتراض�ي،
ي��تم الترتي��ب ف��ي التص��ميم التخ��اذ إج��راءات أم��ان تلقائي��ة لتفعي��ل نظ��م األم��ان ،بغي��ة من��ع
التفاقم إلى أوضاع خطيرة في المفاعل.
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 -٤٣-٦وحيثم��ا ل��ن يل��زم اتخ��اذ إج��راء ف��وري للتص��دي لح��دث ب��اد� افتراض��ي ،يج��وز
االعتماد على البدء اليدوي لتشغيل للنظم أو على إجراءات أخرى يقوم بھا المش ِّغل .وفي
مثل ھذه الحاالت ،يكون الفاصل الزمن�ي ب�ين الكش�� ع�ن الح�دث الب�اد� االفتراض�ي أو
الحادث واتخاذ اإلجراء المطلوب اتخاذه طويال بما يكفي ،وتح َّدد إجراءات مناس�بة )مث�ل
اإلج��راءات اإلداري��ة والتش��غيلية وإج��راءات الط��وار�( لض �مان القي��ام بھ��ذه اإلج��راءات.
و ُيج��رى تقي��يم إلمكاني��ة أن يف��ا�م المش � ِّغل تعا���ب األح��داث م��ن خ��الل التش��غيل الخ��اطئ
للمعدات أو التشخيص الخاطئ لعملية التعافي الالزمة.
 -٤٤-٦ويتم تيسير إجراءات المش ِّغل الالزمة لتشخيص حالة المفاع�ل بع�د و��و� ح�دث
ب��اد� افتراض��ي ،ولوض��� المفاع��ل ف��ي حال��ة إغ��الق مس��تقر طوي��ل األم��د ف��ي الو���ت
المناسب ،من خالل الترتيب في التصميم لتوفير األجھزة المناسبة لرص�د حال�ة المفاع�ل،
والوسائل المناسبة لتشغيل المعدات يدويا.
المتطلب  :١٩المخاطر الداخلية والخارجية
تحدَّ د جميع المخاطر الداخلية والخارجي�ة الت�ي يمك�ن تو ُّق�ھ�ا لمفاع�ل البح�و� ،بم�ا ف�ي
ذلك إمكانية وقوع أح�دا� يتس�بب فيھ�ا الب��ر بطري��ة مبا��ر� أو �ي�ر مبا��ر� للت��ثير
ف��ي أم��ان مفاع��ل البح��و� ،وت�� َّيم آثارھ��ا ،ك��ال عل��� ح��د� وف��ي توليف��ات ذات مص��داقية.
وت�خ��ذ المخ��اطر ف��ي االعتب��ار ف��ي تص��ميم مخط��ط المرف��ق وف��ي تحدي��د األح��دا� الباد���ة
االفتراضية والتحميالت الناتجة بغية استخدامھا في تصميم المفردات ذات الص�لة وذات
األھمية ألمان مرفق المفاعل.
 -٤٥-٦تص َّمم المف�ردات المھم�ة لألم�ان وتح�دد مواض�عھا م�� المراع�اة الواجب�ة ل�ث�ار
األخرى على األمان ،وللصمود أمام آثار المخ�اطر ،أو لحمايتھ�ا ،وفق�ا ألھميتھ�ا لألم�ان،
من المخاطر ومن اآلليات المسببة لألعطال ذات السبب المشترك الناتج�ة ع�ن المخ�اطر.
وينطبق ذلك أيضا على المعدات غير الدائمة.
المخاطر الداخلية
ُ -٤٦-٦يج��رى تحلي��ل لألح��داث البادئ��ة االفتراض��ية م��ن أج��ل تحدي��د جمي��� األح��داث
الداخلي��ة الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر ف��ي أم��ان مرف��ق مفاع��ل البح �وث .ويمك��ن أن تش��مل ھ��ذه
األحداث أعطال المعدات أو اختاللھا.
 -٤٧-٦ويؤخذ في االعتبار ف�ي تص�ميم مرف�ق مفاع�ل البح�وث احتم�ال ح�دوث مخ�اطر
داخلية كالحرائق أو االنفجارات أو الغمر أو توليد المقذوفات أو انفجار األنابيب أو ت��ثير
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النفث أو إطالق م�ائع م�ن نظ�م مص�ابة بعط�ل أو م�ن منش��ت أخ�رى ف�ي الموق�ع .وت َّتخ�ذ
تدابير وقائية وتخفيفي�ة مناس�بة لض�مان ع�دم ا�خ�الل باألم�ان الن�ووي .ويمك�ن أن ت��دي
بعض األحداث الخارجية إلى بدء حرائق أو فيضانات ،أو إل�ى تولي�د مق�ذوفات .و ُتراع�ى
في التصميم أيضا ،عند االقتضاء ،ھذه التوليفات من األحداث الخارجية والداخلية.
الحرائق واالنفجارات
 -٤٨-٦تص��� َّمم الھياك���ل وال��� ُّنظم والمكون���ات المھم���ة ل�م���ان وتح��� َّدد مواض���عھا ،رھن���ا
باالمتثال لمتطلبات األمان األخرى ،بحيث تخفض �ث�ار الحرائ�ق واالنفج�ارات إل�ى الح�د
األدن��ى .ويُج��رى تحلي��ل لمخ��اطر الحري��ق وتحلي��ل لمخ��اطر االنفج��ارات بالنس��بة لمرف��ق
مفاعل البحوث بغية تحديد الدرجات الضرورية لحواجز الحريق ووسائل الوقاية الخاملة
والفصل المادي من الحرائق واالنفجارات .ويشمل التصميم الترتيب لما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

منع الحرائق واالنفجارات؛
الكشف عن الحرائق وسرعة إطفائھا عند ان�دالعھا ،والح�د ب�ذل� م�ن األض�رار
التي تسببھا؛
من���ع انتش���ار الحرائ���ق الت���ي ال ي���تم إخمادھ���ا ،ومن���ع االنفج���ارات الت���ي تس���ببھا
الحرائ��ق ،وا�ق��الل ب��ذل� م��ن �ثارھ��ا عل��ى أم��ان المرف��ق .وال يج��وز أن تخ��ل
الحرائق واالنفجارات الداخلية بنظم األمان االستحاطية المتتالية.

 -٤٩-٦ويبدأ تشغيل نظم مكافحة الحريق تلقائيا ً عندما تقتضي الضرورة ذل�� .وتص� َّمم
ھ��ذه ال���نظم وتح�� َّدد مواض���عھا بحي���ث ي��تم ض���مان أال ي���دي اس���تخدامھا أو انفجارھ���ا أو
اش���تغالھا بطريق���ة غي���ر الطريق���ة المقص���ودة أو تش���غيلھا دون قص���د إل���ى زي���ادة خط���ر
الحرجية ،٢٣وأال يسبب األذى ب�الموظفين ،وأال يس�بب خل�الً كبي�راً بق�درة الھياك�ل وال� ُّنظم
والمكون����ات المھم����ة ل�م����ان ،وأال ي�����ثر ب����التزامن عل����ى مجموع����ات أجھ����زة األم����ان
االس��تحاطية ف ُيبط��ل ب��ذل� فعالي��ة الت��دابير المتخ��ذة لالمتث��ال لمعي��ار العط��ل المف��رد )انظ��ر
الفقرات من  ٧٦-٦إلى .(٧٩-٦
 -٥٠-٦و ُتستخدم مواد غير قابلة لالحتراق أو كابحة للحري�ق ومقاوم�ة للح�رارة ،حيثم�ا
يمك��ن ذل��� عملي��ا ،ف��ي جمي��ع أج��زاء مرف��ق مفاع��ل البح��وث )بم��ا يش��مل االختب��ارات
والتجارب( ،ال سيما في أماكن معينة مثل مبنى المفاعل وغرف�ة ال�تحكم .و ُتبق�ى الغ�ازات
 ٢٣ھذا الجانب مھم بصفة خاصة للمجمعات الحرجة والمجمعات دون الحرج�ة ومراف�ق تخ�زين الوق�ود
الج��اف الت��ي ينبغ��ي أن تص��مم لتك��ون دون حرج��ة ب�م��ان بع��د تفعي��ل نظ��ام الحماي��ة م��ن الحري��ق وخ��الل أنش��طة
مكافحة الحريق.
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والسوائل السريعة االلتھاب والمواد القابلة لالحتراق ،التي يمكن أن ُتنتج مخاليط متفجرة
أو أن تساھم فيھا ،عند المستوى األدنى الضروري ،وتخزن في مرافق مناسبة بغية إبقاء
المواد المتفاعلة منفصلة.
 -٥١-٦وال تمنع الحرائق واالنفجارات تحقيق وظائف األمان الرئيسية وال رص�د حال�ة
المرف���ق .ويح���افظ عل���ى ھ���ذ� الق���درات ع���ن طري���ق اإلدراج المالئ���م للھياك���ل وال��� ُّنظم
والمكونات االستحاطية ،وتنويع ال�نظم ،والفص�ل الم�ادي ،والتص�ميم ال�ذي يكف�ل التش�غيل
المأمون في حالة العطل.
األحداث الخارجية
 -٥٢-٦يح َّدد األساس التصميمي لألحداث الخارجية الطبيعية والتي يتسبب فيھ�ا البش�ر.
وتشمل األحداث التي تؤخذ في االعتبار األحداث التي تم تحديدھا في تقييم الموقع )انظر
القسم .(٥
 -٥٣-٦وي����تم تن�����اول األح����داث الخارجي�����ة الطبيعي����ة ،بم�����ا فيھ����ا األح�����داث الجوي�����ة
والھيدرولوجية والجيولوجية والزلزالي�ة ،وجمي�ع توليفاتھ�ا ذات المص�داقية )انظ�ر الفق�رة
 .(٦٩-٦ويتم تناول األحداث الخارجية التي يسببھا البشر الناجمة عن الصناعات وطرق
النق��ل المج��اورة .وعل��ى الم��دى القص��ير ،ال يج��وز أن يعتم��د أم��ان المرف��ق عل��ى ت��وافر
الخدمات التي تتاح من خارج الموقع ،مثل إمدادات الكھرب�اء وخ�دمات مكافح�ة الحري�ق.
ويأخ��ذ التص��ميم ف��ي االعتب��ار الواج��ب ظ��روف الموق��ع الخاص��ة م��ن أج��ل تقري��ر الح��د
األقصى لوقت التأخير الذي يتع�ين أن ال يتج�اوز� ت�وفير الخ�دمات الت�ي تت�اح م�ن خ�ارج
الموقع.
 -٥٤-٦ويُجھَّز مرفق مفاعل البحوث الذي يقع في منطقة نش�طة زلزالي�ا بنظ�ام للكش�ف
عن الزالزل يفعِّل نظم اإلغالق التلقائي للمفاعل إذا تم تجاوز قيمة عتبية محددة.
 -٥٥-٦وت�و َّفر س�مات للتقلي�ل إل��ى الح�د األدن�ى م�ن أي تف��اعالت ب�ين المب�اني المحتوي��ة
على مفردات مھمة لألمان )بما في ذلك الكابالت الكھربائية واألجھ�زة وك�ابالت ال�تحكم(
وأي ھيكل آخر نتيجة ألحداث خارجية مأخوذة في االعتبار في التصميم.
 -٥٦-٦ويك��ون التص��ميم بحي��ث يض��من أن جمي��ع المف��ردات المھم��ة لألم��ان ق��ادرة عل��ى
تحم��ل آث��ار األح��داث الخارجي��ة الم��أخوذة ف��ي االعتب��ار ف��ي التص��ميم ،وإال فت��و َّفر س��مات
أخ��رى ،مث��ل الح��واجز الخامل��ة ،لحماي��ة مرف��ق المفاع��ل وض��مان تحقي��ق وظ��ائف األم��ان
الرئيسية.
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 -٥٧-٦وي��و ِّفر التص��ميم �امش �ا ً كافي �ا ً لحماي��ة المف��ردات المھم��ة ل�م��ان م��ن مس��تويات
المخ��اطر الخارجي��ة األش��د م��ن المس��تويات المخت��ارة ل�س��ا� التص��ميمي ،المس��تمدة م��ن
تقييم مخاطر الموقع.
المتطلب  :٢٠الحوادث المحتاط لھا في التصميم
ُت���تمد م��ن األح��داث الباد���ة االفترا���ية مجموع��ة م��ن ال���رو� المف���ية �ل��� وق��و�
الحوادث تؤخذ في االعتبار في تصميم مفاعل البحوث ،ل��رض تقري�ر ال��رو� الحدِّ ي�ة
لصمود مفاعل البحوث ،دون تجاوز الحدود المقبولة ألغراض الوقاية من اإلشعاعات.
ُ -٥٨-٦تستخدم الحوادث المحتاط لھا في التصميم لتحدي�د أس�� التص�ميم ،بم�ا ف�ي ذل��
مع��ايير األداء ،بالنس��بة ل �نظم األم��ان و�ير���ا م��ن المف��ردات المھم��ة ل�م��ان الض��رورية
للسيطرة على ظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم ،بھدف إعادة المفاعل إلى حال�ة
مأمونة والتخفيف من آثار أي حادث.
 -٥٩-٦ويك��ون التص��ميم بحي��ث ال تتج��اوز ب��ارامترات المفاع��ل الرئيس��ية ،ف��ي ظ��روف
الحوادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم ،ح�دود التص�ميم المح�ددة .ويتمث�ل ��دف رئيس�ي ف�ي
التصدي لجميع الحوادث المحتاط لھا في التصميم بحيث ال ت�نجم عنھ�ا أي آث�ار إش�عاعية
ف��ي الموق��ع أو خارج��� ،أو ت��نجم عنھ��ا آث��ار إش��عاعية طفيف��ة وحس��� ،وبحي��ث ال تتطل���
اتخاذ أي إجراءات للتصدي للطوارئ خارج الموقع.
 -٦٠-٦وحيثما يلزم اتخاذ إجراءات فوري�ة موثوق�ة للتص�دي ألح�داث بادئ�ة افتراض�ية،
يتضمن تصميم المفاعل وسائل لبدء تشغيل نظم األمان الالزمة تلقائيا ً .ويخ ِّفض التص�ميم
بقدر ما يمكن عمليا ً اإلجراءات المطلوبة من المش ِّغل ،ال سيما أثناء أي حادث محت�اط ل��
في التصميم وبعده.
 -٦١-٦ويتم تحليل الحوادث المحتاط لھ�ا ف�ي التص�ميم بطريق�ة متحفظ�ة .وينط�وي ��ذا
النھج على تطبيق معيار العطل المف�رد )انظ�ر المتطل��  (٢٥عل�ى نظ�م األم�ان ،وتحدي�د
معايير التصميم ،واستخدام فرضيات ونماذج وبارامترات مدخالت متحفظة في التحليل.
 -٦٢-٦ويتضمن تصميم المجمع�ات دون الحرج�ة ترتيب�ات تقني�ة لمن�ع الحرجي�ة )انظ�ر
الفقرة .(٦٦-٦

٤٠

المتطلب  :٢١حدود التصميم
تحدَ د لجميع األحوال التشغيلية وجميع الظروف المفضية إلى وقوع الح�وادث مجموع�ة
من حدود التصميم لمفاعل البحوث تتفق مع الب�ارامترات المادي�ة األساس�ية ل��ل مف�رد�
مھمة ألمان مفاعل البحوث.
 -٦٣-٦تق��رَّ ر ح��دود التص��ميم لك��ل حال��ة تش���يلية للمفاع��ل وأجھزت��ه التجريبي��ة ،وتك��ون
متسقة مع المعايير والقواعد الوطنية والدولية ذات الصلة ،وكذلك مع المتطلبات الرقابي�ة
ذات الصلة.
المتطلب  :٢٢ظروف تمديد التصميم
ُتستمد مجموعة من ظروف تمديد التصميم لمفاعل البحوث لغرض تعزي�ز أم�ان مفاع�ل
البحوث من خالل تعزيز قدراته على الصمود ،دون حدوث آثار إش�عاعية �ي�ر مقبول�ة،
أمام الحوادث التي ت��ون أش�د م�ن الح�وادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم أو تش�تمل عل�ى
أعط��ال إض��افية .و ُتس��تمد مجموع��ة م��ن ظ��روف تمدي��د التص��ميم اس��تنادا إل��ى ال��رأ�
الھندسي وباستخدام نھج متدرج وتقييمات قطعي�ة وتقييم�ات احتمالي�ة ت�ميلي�ة ،بحس�ب
االقتضاء .و ُتستخدم ظروف تمديد التصميم لتحديد سيناريوھات الحوادث اإلضافية التي
يتم تناولھا في التصميم ،وللتخطيط لترتيبات عملي�ة لمن�ع وق�وع مث�ل ھ�ذ� الح�وادث أو
التخفيف من عواقبھا إذا وقعت.
 -٦٤-٤يُجرى تحلي�ل لظ�روف تمدي�د التص�ميم ٢٤لتحدي�د م�ا إن كان�ت اآلث�ار ا�ش�عاعية
المحتملة ستتجاوز اآلثار التي تعتبرھا السلطة المختصة مقبولة .والھدف التقني الر�يس�ي
من النظر في ظ�روف تمدي�د التص�ميم ھ�و ت�وفير ض�مان ب��ن تص�ميم المرف�� ھ�و بحي�ث
يمنع نشوء ظروف مفضية إلى وقوع حوادث تتجاوز ما ھو محتاط ل�ه ف�ي التص�ميم م�ن
ظروف مفضية إلى وقوع الحوادث جرى النظ�ر فيھ�ا ،أو ھ�و بحي�ث يخ ِّف�ف م�ن �ثارھ�ا،
بالقدر الذي يكون من المعقول تحقيقه عمليا .وقد يتطلب ذلك وجود س�مات أم�ان إض�افية
تخ��� ظ��روف تمدي��د التص��ميم ،أو تمدي��د ق��در� نظ��م ا�م��ان ب�ي��ة الحف��اظ عل��ى وظ��ا�ف
 ٢٤يمكن إجراء تحليل ظروف تمديد التصميم باتباع نھج أفضل تقدير )يمكن استخدام نھج أكثر صرامة
وفقا لمتطلبات الدول(.
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األم���ان الرئيس���ية ،ال س���يما وظيف���ة االحتج���از .٢٥وتك���ون س���مات األم���ان اإلض���افية ھ���ذه
الخاص�ة بظ�روف تمدي�د التص�ميم ،أو ھ�ذا التمدي�د لق�درة نظ�م األم�ان ،بحي�ث ي�تم ض��مان
القدرة على التصدي للظروف المفضية إلى وقوع الحوادث والتي توجد فيھا كمي�ة كبي�رة
من المواد المشعة محتجزة في المرف�ق )بم�ا ف�ي ذل�ك الم�واد المش�عة الناتج�ة ع�ن ت�دھور
قلب المفاعل(.
 -٦٥-٦و ُتس���تخدم ظ���روف تمدي���د التص���ميم لتحدي���د مواص���فات تص���ميم س���مات األم���ان
وتص��ميم ك��ل المف��ردات األخ��رى المھم��ة لألم��ان الالزم��ة لمن��ع نش��وء ھ��ذه الظ��روف ،أو
للس��يطرة عليھ��ا والتخفي��ف م��ن �ثارھ��ا إذا نش��أت .وبالنس��بة لمف��اعالت البح��وث القائم��ة،
ُتجرى إعادة تقييم تكميلية لألمان من أجل تحديد م�ا إن كان�ت ھن�اك حاج�ة التخ�اذ ت�دابير
تخفيفية أو إدخال تعديالت على المرفق.
 -٦٦-٦وفيما يخص المجمع�ات دون الحرج�ة ،يك�ون احتم�ال الحرجي�ة بعي�دا بم�ا يكف�ي
ألن ُيعتبر أحد ظروف تمديد التصميم .ولضمان دون الحرجية ،يش�مل التص�ميم ترتيب�ات
لألم��ان مث��ل اس��تخدام اليوراني��وم الطبيع��ي وح��ده أو اس��تخدام كمي��ات مح��دودة م��ن الم��واد
االنشطارية ،أو استخدام نس�بة ثابت�ة ب�ين الوق�ود والمھ�د� .وإذا تع�ذر ت�وفير أي م�ن ھ�ذه
الترتيبات ،تح َّدد تدابير للتخفيف من العواقب وتن َّفذ على أساس تحليل األمان.
 -٦٧-٦ويش��مل التحلي��ل ال��ذي ُيج��رى تحدي��د س��مات األم��ان المص��ممة الس��تخدامھا ف��ي
األحداث المأخوذة في االعتبار في ظروف تمديد التصميم ،أو سمات األمان القادرة عل�ى
منع وقوع تلك األحداث أو تخفيفھا .وتكون ھذه السمات:
)أ(

مس�تقلة ،إل��ى الح��د الممك��ن عملي��ا ،ع��ن س��مات األم��ان المس��تخدمة ف��ي الح��وادث
األكثر تواترا؛

 ٢٥االحتج��از ھ��و من��ع انبعاث �ات الم��واد المش��عة إل��ى البيئ��ة أثن��اء التش��غيل أو ف��ي ح��االت الح��وادث ،أو
الس��يطرة عل��ى تل��ك االنبعاث��ات ] .[٨واالحتج��از ھ�و وظيف��ة األم��ان األساس��ية الت��ي يل��زم الوف��اء بھ��ا ف��ي أنم��اط
التشغيل العادية ،وفي الوقائع التشغيلية المنتظرة ،وفي الحوادث المحتاط لھا ف�ي التص�ميم ،وبق�در اإلمك�ان ف�ي
ظروف تمديد التصميم المختارة .وتؤدَّى مھمة االحتجاز عادة عن طريق عدة حواجز تحيط باألجزاء الرئيسية
للمفاعل النووي التي تحتوي على مواد مشعة .وبالنسبة لمفاعل البح�وث ،ق�د يك�ون مبن�ى المفاع�ل ھ�و الح�اجز
النھائي الذي يضمن االحتجاز .ويمكن النظر في استخدام ھياكل أخ�رى )مث�ل كتل�ة ت�دريع المفاع�ل ف�ي مفاع�ل
البحوث الكامل اإلغالق( لتوفير االحتجاز حيثما يكون ذلك ممكنا من الناحية التقني�ة .وبالنس�بة لمعظ�م تص�اميم
المفاعالت النووية الكبيرة ،يكون الحاجز النھائي الذي يوفر االحتجاز ھو ھيكل ق�وي ي�ؤوي المفاع�ل .ويس�مى
ھذا الھيكل ھيك�ل االحتج�از ،أو ببس�اطة االحتج�از .ويحم�ي االحتج�از المفاع�ل أيض�ا م�ن األح�داث الخارجي�ة،
ويوفر التدريع من اإلشعاع في األحوال التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.

٤٢

)ب(
)ج(

ق���ادرة عل���ى األداء ،إل���ى الح���د الممك���ن عملي���ا ،ف���ي الظ���روف البيئي���ة المتعلق���ة
بظروف تمديد التصميم ،بحسب االقتضاء؛
موثوقة ومتناسبة مع الوظائف المطلوب أداؤھا.

 -٦٨-٦ويكون التصميم بحيث يتم عمليا استبعاد إمكانية نش�وء ظ�روف يمك�ن أن ت�ؤدي
إل��ى تس��رب إش��عاعي مبك��ر أو تس��رب إش��عاعي كبي��ر .٢٦ويك��ون التص��ميم بحي��ث تك��ون
الت��دابير الوقائي��ة المح��دودة م��ن حي��ث أوق��ات ومن��اطق تطبيقھ��ا كافي�ة ،ف��ي ظ��روف تمدي��د
التصميم ،لحماية الجمھور ،وبحيث يتاح وقت كاف التخاذ ھذه التدابير.
توليفات األحداث واألعطال
 -٦٩-٦حيثما تشير نتائج الرأي الھندسي وتقييم�ات األم�ان القطعي�ة ،المس�تكملة بحس�ب
االقتضاء بتقييم�ات األم�ان االحتمالي�ة ،إل�ى أن توليف�ات م�ن األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية
يمكن أن تؤدي إلى ظروف مفض�ية إل�ى وق�و� ح�وادث ،تعتب�ر توليف�ات األح�داث البادئ�ة
االفتراض���ية ھ���ذه ح���وادث محتاط���ا لھ���ا ف���ي التص���ميم ،أو ت���درج ض���من ظ���روف تمدي���د
التصميم ،تبعا بصفة أساس�ية لم�دى احتم�ال وقوعھ�ا .وق�د تك�ون بع�� األح�داث عواق�ب
ألحداث أخرى ،مثل الفيضان الذي يل�ي وق�و� زل�زال .وتعتب�ر ھ�ذه ا�ث�ار التبعي�ة ج�زءا
من الحدث البادئ االفتراضي األصلي.
المتطلب  :٢٣سمات األمان الھندسية
ت��و َّفر س��مات �م��ان �ندس��ية لمفاع��ل البح��وث لمن��� ح��دوث الوق��ا�� الت����يلية المنت���ر�
والحوادث المحتاط لھا في التصميم وللتخفيف من عواقبھا إذا حدثت
 -٧٠-٦م��ن األمثل��ة عل��ى س��مات األم��ان الھندس��ية لمفاع��ل البح��وث وج��ود نظ��ام ط��وارئ
لتبريد قلب المفاعل ووسائل لالحتجاز )ال سيما نظام تھوية للطوارئ( .والمتطلب�ات المح�ددة
الخاصة بھذه النظم وسماتھا التكميلية مقررة في الفقرات م�ن  ١٢٨-٦إل�ى  ١٣٧-٦وم�ن -٦
 ١٦٤إل��ى  .١٦٦-٦وتص��مم أيض��ا وفق��ا لھ��ذه المتطلب��ات س��مات أم��ان ھندس��ية أخ��رى ،مث��ل
نظام ثان لإلغالق أو ھيكل لالحتواء.

 ٢٦التسرب اإلشعاعي المبكر ھو تسرب يك�ون في�ه اتخ�اذ ت�دابير وقائي�ة خ�ارج الموق�ع ض�روريا ولك�ن
يكون م�ن غي�ر المحتم�ل أن تك�ون تل�� الت�دابير فعال�ة فعالي�ة كامل�ة ف�ي الوق�ت المناس�ب .والتس�رب اإلش�عاعي
الكبير ھو تسرب تكون فيه التدابير الوقائية المتخذة خارج الموقع والمحدودة من حيث أوقات ومناطق تطبيقھ�ا
غير كافية لحماية الناس والبيئة.

٤٣

 -٧١-٦وتح َّدد ضرورة سمات األمان الھندسية وق�دراتھا م�ن خ�الل تحلي�ل األم�ان .وتح� َّدد
الحوادث التي يلزم أن تكون ھذه النظم قادرة على التص�دي لھ�ا ،وت�و َّفر تحل�يالت إلثب�ات أن
ال��نظم تف��ي بالمتطلب��ات .وت��و َّفر ال��نظم األساس��ية والفرعي��ة الالزم��ة للتش��غيل الس��ليم لس��مات
األمان الھندسية.
 -٧٢-٦وتح َّدد تفصيليا ً أنم�اط التش�غيل المختلف�ة لس�مة األم�ان الھندس�ية ،بم�ا ف�ي ذل�ك م�د�
أتمتة سمة األمان الھندسية والظ�روف الت�ي تس�تدعي التخط�ي الي�دوي ل�تمت�ة .ويراع�ى ف�ي
تصميم سمات األمان الھندسية ما يلي:
)أ(

)ب(
)ج(

عولي��ة المكون��ات )بم��ا ف��ي ذل��ك عولي��ة ال��نظم الداعم��ة وال��نظم المس��اعدة الالزم��ة
لتشغيل سمات األمان الھندس�ية ،انظ�ر المتطل�ب  ،(٦٠واالس�تقاللية ،واالس�تحاطة،
وخص��ا�� التش��غيل الم���مون ف��ي حال��ة العط��ل ،وتن� ُّ�وع نظ��م االس��تحاطة والفص��ل
المادي بينھا ،وتفضيل النظم الخامل�ة عل�ى ال�نظم النش�طة ،والفص�ل ال�وظيفي ل�نظم
األمان االستحاطية؛
استخدام المواد التي تصمد أمام الظروف االفتراضية المفضية إلى وقوع الح�وادث
)مثال فيما يتعلق بالمستويات اإلشعاعية أو التحلل اإلشعاعي(؛
الترتيبات الخاصة بالصيانة واالختبار الدوري والتفتيش الدوري )بما في ذلك،
عند اإلمكان ،في ظروف محاكاة الحوادث المحتاط لھا في التصميم( للتحقق
من أن سمات األمان الھندسية تواصل أداء وظيفتھا ،أو ھي في حالة جاھزية
ألداء وظيفتھا بعولية وفعالية عند الطلب.

المتطلب  :٢٤عولية المفردات المھمة لألمان
ت���ون عولي��ة المف��ردات المھم��ة لألم��ان لمر���� مفاع��� ال����و� مت�ا����ة م��� أھميتھ��ا
لألمان.
 -٧٣-٦يك��ون تص��ميم المف��ردات المھم��ة ل�م��ان بحي��ث يض��من أن يك��ون بالوس��� ت�ھي��ل
ھذه المعدات وشراؤھا وتركيبھ�ا وإدخالھ�ا ف�ي الخدم�ة وتش�غيلھا وص�يانتھا لتك�ون ق�ادرة
على الصمود ،بعولية وفعالية ك�افيتين ،أم�ام جمي�� الظ�روف المح�ددة ف�ي أس�ا� تص�ميم
المفردات.
 -٧٤-٦وي���ولى االعتب���ار ،عن���د اختي���ار المع���دات ،الش���تغالھا بطريق���ة �ي���ر الطريق���ة
المقص���ودة وألنم���اط األعط���ال �ي���ر الم�مون���ة .و ُتعط���ى األفض���لية ف���ي عملي���ة االختي���ار
للمعدات التي تتسم بنمط أعطال يمكن التنبؤ بھ�ا وكش�فھا والمع�دات الت�ي يس�ھِّل التص�ميم
إصالحھا أو استبدالھا.
٤٤

 -٧٥-٦وتوضع حدود قصوى لعدم اللياقة التشغيلية المأذون به لتشغيل مفاع�ل البح�وث
فيما يخص المفردات المھمة لألمان ،بغية ضمان األداء الموثوق لوظائف األمان .و َّ
توثق
حدود عدم اللياقة التشغيلية في الحدود والظروف التشغيلية.
المتطلب  :٢٥معيار العطل المفرد
يطبق معيار العط�ل المف�رد عل�� ك�ل م�موع�ة أ�ھ�ز� أم�ان مدر��ة ��ي ت��ميم مفاع�ل
البحوث.
ُ -٧٦-٦يعتب��ر العم��ل بطريق��ة غي��ر الطريق��ة المقص��ودة أح��د أنم��اط العط��ل عن��د تطبي��ق
معيار العطل المفرد على مجموعة من أجھزة األمان أو على نظام أمان.
 -٧٧-٦ويولي التصميم االعتبار الواجب لتعطل أي مكون خامل ،ما ل�م يك�ن ق�د ت�م ف�ي
تحليل العطل المفرد اإلثبات بمستوى عال من الثقة بأن تعطل ھذا المكون مس�تبعد للغاي�ة
وأن وظيفته ستظل غير متأثرة بالحدث البادئ االفتراضي.
 -٧٨-٦وال تعتبر المجموعات المتعددة من المعدات التي ال يمكن اختبار كل منھا عل�ى
حدة مجموعات استحاطية.
 -٧٩-٦وتعكس درج�ة االس�تحاطة المعتم�دة م�دى احتم�ال ح�دوث أعط�ال غي�ر مكتش�فة
يمكن أن تؤدي إلى تدھور العولية .وتعتبر األعطال المحتملة غير قابلة للكشف إذا لم يك�ن
ھناك اختبار أو أسلوب تفتيش يمكن كشفھا عن طريقه .وبالنسبة لألعطال غي�ر المكتش�فة،
يُعتب��ر أن العط��ل يح��دث ف��ي أي وق��ت ،أو ُتطب��ق أس��اليب أخ��رى مث��ل مراقب��ة المف��ردات
المرجعية ،وأساليب الحساب الموثوقة ،واستخدام ھوامش أمان متحفظة.٢٧
المتطلب  :٢٦األعطال ذات السبب المشترك
يولي ت��ميم مع�دات مر��ق مفاع�ل البح�وث ا�عتب�ار الوا��ب �حتم�ال ح�دوث األعط�ال
ذات السبب المشترك للمفردات المھمة لألمان ،بغية تحديد الكيفية التي ينبغي أن تطبق
بھا مفاھيم التنوع وا�س�تحاطة والف��ل الم�اد� وا�س�ت�الل ال�و�يفي م�ن أ��ل تح�ي�ق
العولية الالزمة.

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

٤٥

ُ -٨٠-٦يعتمد مبدأ التنوع حيثما يكون ممكنا عمليا ،بعد النظر في سلبياته التي يمكن أن
تنشأ عن تعقيدات في تشغيل المعدات المتنوعة وصيانتھا واختبارھا.
المتطلب  :٢٧الفصل المادي واستقالل ُنظم األمان
ُيمنع التداخل بين نظ�م األم�ان أو ب�ين عناص�ر االس�تحاطة ف�ي أي نظ�ام م�ن نظ�م مرف��
مفاع��ل البح��و� بوس��ائل م���ل الفص��ل الم��ادي وال����ل ال�ھرب��ائي واالس��تقالل ال��وظيفي
واستقالل االتصاالت )نقل البيانات( ،بحسب االقتضاء.
المتطلب  :٢٨التصميم المأمون في حاالت األعطال
ُيدرج في تصميم النظم والم�ون�ات المھم�ة لألم�ان لمفاع�ل البح�و� ،بحس�ب االقتض�اء،
مبدأ التصميم المأمون في حاالت األعطال.
 -٨١-٦تص � َّمم ال��نظم والمف��ردات المھم��ة لألم��ان لتكف��ل الس��لو� الم��أمون ف��ي ح��االت
األعط��ال ،بحس��� االقتض��اء ،بحي��ث ال تمن��ع أعطالھ��ا أو أعط��ال س��مة داعم��ة لھ��ا أداء
وظيفة األمان المنشودة.
المتطلب  :٢٩تأھيل المفردات المھمة لألمان
ُين َّف��� برن��ام� ت��أھيلي لمرف��� مفاع��ل البح��و� للتحق��� م��ن أن المف��ردات المھم��ة لألم��ان
قادرة على أداء المھام المقصودة منھا عن�د الض�رورة ،وف�ي الظ�رو� البيئي�ة الس�ائدة،
ط��وال عمرھ��ا التص��ميمي ،م��ع �ي��الء االعتب��ار الوا���ب لظ��رو� المفاع��ل أ�ن��اء الص��يانة
واالختبار.
ُ -٨٢-٦تدرج في برنامج التأھيل أي ظ�رو� بيئي�ة وخدمي�ة يك�ون م�ن المعق�ول توقعھ�ا
ويمكن أن تنشأ في أحوال تشغيلية محددة.
 -٨٣-٦وتش�مل الظ�رو� البيئي��ة الت�ي ت�خ�� ف��ي االعتب�ار ف�ي برن��امج تأھي�ل المف��ردات
المھمة لألمان في مفاعل البحوث ،في ما تشمل ،التغيرات ف�ي الظ�رو� البيئي�ة المحيط�ة
المتوقعة في الوقائع التشغيلية المنتظرة والحوادث المحتاط لھا في التصميم للمرفق.
 -٨٤-٦ويشمل برنامج تأھيل المفردات المھمة لألمان النظر في آثارالتقادم التي تس�ببھا
العوامل البيئي�ة )مث�ل ظ�رو� االھت��ا� أو التش�عيع أو الرطوب�ة أو الح�رارة( عل�� م�د�
فترة الخدمة المتوقعة للمف�ردات المھم�ة لألم�ان .وعن�دما تك�ون المف�ردات المھم�ة لألم�ان
خاضعة لألحداث الخارجية الطبيعية ويكون مطلوبا منھا أداء وظيفة أمان أثناء مث�ل ھ��ا
٤٦

الحدث أو بعده ،يستنسخ برنامج الت�ھي�ل ،بالق�در الممك�ن عملي�ا ،الظ�رو� الت�ي يفرض�ھا
الحدث الطبيعي على المف�ردات المھم�ة لألم�ان ،إم�ا ع�ن طري�ق االختب�ار أو ع�ن طري�ق
التحليل أو عن طريق مزيج من االثنين معا.
المتطلب  :٣٠التصميم لإلدخال في الخدمة
يتض���من التص���ميم �دخ���ال مرف���� مفاع���ل الب����و� ف���ي الخدم���ة الس���مات التص���ميمية
الض���رورية لتس���ھيل عملي���ة �دخ���ال مرف���� المفاع���ل ف���ي الخدم���ة ،بم���ا يش���مل مراف����
التجارب .ويجوز أن تتضمن ھذه السمات ترتيبات لتشغيل المفاعل ب�ل�وب ا�ت�الي�ة ذات
خصائص مختلفة.
 -٨٥-٦يؤخذ في االعتبار في التصميم الترتيب لتركيب وسحب المعدات اإلضافية التي
ال تل���زم إال ل�دخ���ال ف���ي الخدم���ة ،مث���ل المر ِّش���حات ،وترتيب���ات الم���لء والتص���ري�،
واألجھزة.
المتطل��ب  :٣١م���اير� واختب��ار وص��يا�ة و�ص���� واس��تبدال وتفت��ي� ورص��د المف��ردات
المھمة لألمان
تص َّمم المفردات المھمة لألم�ان لمرف�� مفاع�ل الب��و� ب�ي�� ت�تم م�ايرتھ�ا واختبارھ�ا
وص��يا�تھا و�ص����ھا أو اس��تبدالھا وتفتيش��ھا ورص��دھا �س��بما ھ��و مطل��وب لض��مان
���درتھا عل��� أداء و�ائفھ��ا وال�ف��ا� عل��� س���متھا ف��ي جمي��� ال���رو� الم���دد� ف��ي
األساس التصميمي.
 -٨٦-٦تص� َّمم المف��ردات المھم��ة لألم��ان بحي��ث تت��ي� القي��ام باالختب��ار ال��وظيفي المالئ��م
لضمان أن ھذه النظم ستؤدي وظائفھا المتعلقة باألمان بالعولية المطلوب�ة ،وتر َّت�ب بحي�ث
يمكن اختبارھا وص�يانتھا عل�ى نح�و مناس�ب ،حس�ب اال�تض�اء� ،ب�ل إدخالھ�ا ف�ي الخدم�ة
وعلى فترات منتظمة بعد ذلك ،وفقا ً ألھميتھا لألمان.
 -٨٧-٦والعوام��ل المھم��ة الت��ي تج��ب مراعاتھ��ا ھ��ي س��ھولة أداء االختب��ارات وعملي��ات
التفتيش ،ودرجة تعبي�ر االختب�ارات وعملي�ات التفت�يش ع�ن الظ�رو� الحقيقي�ة ،والحاج�ة
إلى المحافظ�ة عل�ى أداء وظيف�ة األم�ان أثن�اء االختب�ارات .وتر َّك�ب ف�ي ال�نظم الكھربائي�ة
واإللكترونية ،حيثما يكون ذلك ممكنا ومناسبا ،دوائر كھربائية لالختبار الذاتي.
 -٨٨-٦و ُتصمم المفردات المھمة لألمان و ُترت�ب بحي�ث يمك�ن ،عن�د اال�تض�اء ،تفتيش�ھا
واختبارھ��ا وص��يانتھا واس��تبدالھا عل��ى نح��و مناس��ب .ويك��ون مخط��ط المفاع��ل عل��ى نح��و

٤٧

ييسِّر أنشطة المع�ايرة واالختب�ار والص�يانة واإلص��� أو االس�تبدال والتفت�يش والمرا�ب�ة
ويم ِّكن من أداء ھذه األنش�طة وفق�ا ً للقواع�د والمع�ايير الوطني�ة والدولي�ة ذات الص�لة دون
تعرض موظفي التشغيل لإلشعاعات دون مب�رر .وإذا ل�م يك�ن م�ن العمل�ي ت�وفير إمكاني�ة
كافية للوصول إلى أحد المكونات الختباره ،تؤخذ في الحسبان ف�ي تحلي�ل األم�ان إمكاني�ة
حدوث عطل فيه ال يتم كشفه.
 -٨٩-٦ويتم الترتيب في تص�ميم المفاع�ل لتس�ھيل إمكاني�ة الص�يانة واس�تبدال المف�ردات
المھمة لألمان وكذلك تسھيل التفتيش الروتيني أثناء الخدمة.
المتطلب  :٣٢التصميم من أجل التأھب والتصدي للطوارئ
ألغراض التأھب والتصدي للطوارئ ،يو ِّفر تصميم مرفق مفاعل البحوث ما يلي:
)أ(
)ب(

عدد ��اف م�ن مس�الك الھ�روب ،معلَّم�ة بوض�و� وبص�ور� دائم�ة ،م�ع إض�اء�
وتھوي��ة وغي��ر ذل��ك م��ن خ��دما� الط��وارئ المو�وق��ة الض��رورية لالس��تخدام
المأمون لھذه المسالك؛
وسائل اتصال فعالة في جميع أنحاء المرفق الستخدامھا ع��ب جمي�ع األح�داث
البادئة االفتراضية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.

يزود مرفق مفاعل البحوث بعدد كاف من مس�ارات الھ�روب المعل�ـ ّمة بوض�و�
-٩٠-٦
َّ
وبصورة دائمة ،مع اإلضاءة والتھوية وغيرھا من خدمات المب�اني الموثو��ة الض�رورية
الس��تخدام ھ���ذه التس��ھي�ت بأم���ان ف���ي ح��االت الط���وار� .وتس��توفي مس���ارات الھ���روب
المتطلبات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بتحديد المناطق اإلش�عاعية والحماي�ة م�ن الحري�ق
واألمان النووي )انظر أيضا القسم  ،(٩وتراع�ي المتطلب�ات الدولي�ة ذات الص�لة ،بحس�ب
االنطباق.
 -٩١-٦وتو َّفر نظم إنذار ووسائل اتص�ال مناس�بة لك�ي يتس�نى تح�ذير جمي�ع األش�خا�
الموجودين في مرف�ق المفاع�ل وف�ي المو��ع وإرش�ادھم عن�د ح�دوث حال�ة ط�وار� .وي�تم
ض��مان أن تت��وافر ف��ي جمي��ع األو���ات وس��ائل االتص��ال الموثو���ة والمتنوع��ة الض��رورية
لألمان داخل مرفق المفاعل ،٢٨م�ع إي��ء االعتب�ار الواج�ب لألح�داث البادئ�ة االفتراض�ية
التي يمكن أن تخل بتوافر وسائل االتصال ھذه.

 ٢٨بما في ذلك وسيلة االتصال التي توجد داخل غرفة التحكم التكميلية ،في حال وجودھا.

٤٨

المتطلب  :٣٣التصميم من أجل اإلخراج من الخدمة
يؤخذ إخراج مرفق مفاعل البحوث من الخدمة في االعتبار ف�ي تص�ميم مفاع�ل البح�وث
ومرافقه التجريبية.
 -٩٢-٦يولى االعتبار ،في تصميم مفاعل البحوث ومرافقه التجريبية وفي أي تع�دي�ت
تدخل عليھا ،لتيسير إخراجه من الخدمة ] .[١١وفي تحقي�� ذل�ك ،ي�خ�ذ ف�ي االعتب�ار م�ا
يلي:
)أ(

)ب(

)ج(

انتق�اء الم�واد بحي�ث ي��تم التقلي�ل إل�ى الح��د األدن�ى م�ن تنش��ي� الم�واد فيم�ا يتعل���
باإلخراج من الخدمة والتصرف في النفاي�ات المش�عة ،واتخ�اذ ترتيب�ات لتس�ھيل
إزالة التلوث؛
تحقي��� الص��يغة المثل��ى لمخ���� المرف��� ومس��الك الوص�ول ،بغي��ة تيس��ير س��حب
المكونات الكبيرة ون�ز� المكون�ات الت�ي تعرض�ت للتنش�ي� ومناولتھ�ا )ع�ن بع�د
عند االقتضاء(؛
التص��رف ف��ي النفاي��ات المش��عة تمھي��دا لل��تخل� منھ��ا ،أي المعالج��ة التمھيدي��ة
للنفايات الناتجة عن تشغيل المفاعل وإخراجه من الخدمة ومعالجة تلك النفاي�ات
وتكييفھا وخزنھا.

 -٩٣-٦ويُح��تفظ بتفاص��يل كامل��ة للمت�لب��ات التص��ميمية والمعلوم��ات المتعلق��ة ب��الموق�
وتص��ميمه النھ��ائي وبنائ��ه وتعديل��ه ،مث��ل الخص��ائ� اإلش��عاعية ’األساس��ية‘ ،ورس �ومات
المبن���ى المن َّف���ذة المتعلق���ة بمخ����� المرف���� واألنابي���ب وم���تغلغ�ت الكواب���ل ،باعتبار����ا
معلومات ضرورية لإلخراج من الخدمة.
المتطلب  :٣٤التصميم من أجل الوقاية من اإلشعاعات
ُتتخذ في مرفق مفاعل البحوث ترتيبات لضمان أن الجرعات الت�ي يتع�ر� لھ�ا مو�ف�و
التشغيل ومستخدمو المفاعل )القائمون بالتجارب( والجمھور سيتم إبقاؤ��ا دون ح�دود
الجرعات المقررة وعند أدنى حد يكون م�ن المعق�ول تحقيق�ه ،وأن قي�ود الجرع�ات ذات
الصلة ستؤخذ في االعتبار.
 -٩٤-٦وفقا لھدف األمان األساسي المتمثل في حماية الناس والبيئة )انظر الفق�ـرة ١-٢
مـ��ـن الوثيقــ��ـة  ([١] SF-1ف��ي جمي��� األح��وال التش��غيلية والظ��روف المفض��ية إل��ى وق��و�
الحوادث ،ت َّتخذ ترتيبات وافية في التصميم ،استنادا إلى برن�ام� الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات،
لنظم الت�دري� والتھوي�ة والترش�يح واالض�مح�ل الخاص�ة ب�المواد المش�عة )م�ث�ً َّ
خزان�ات

٤٩

التعويق( ،ولألجھزة الخاصة برصد اإلشعاعات والم�واد المش�عة العالق�ة ف�ي الج�و داخ�ل
المنطقة الخاضعة للرقابة وخارجھا.
 -٩٥-٦وتح َّدد ق�يم الجرع�ات المس�تخدمة لألغ�را� التص�ميمية م�ع ت�رك ھ�ام� ك�اف
لض��مان ع��دم تج��اوز الح��دود المص��ر� بھ��ا .وتص � َّمم نظ��م الت��دريع والتھوي��ة والترش��يح
واالض��محالل للمفاع��ل والمراف��ق المرتبط��ة ب��ه بحي��ث تراع��ى ح��االت ع��دم اليق��ين ف��ي
الممارسات التشغيلية وفي جميع األحوال التشغيلية والحوادث المحتاط لھا في التصميم.
 -٩٦-٦و ُتنتق��ى الم��واد الھيكلي��ة بعناي��ة ،ال س��يما الم��واد المس��تخدمة ب��القرب م��ن قل��ب
المفاع���ل )مث���ل ح���امالت قل���ب المفاع���ل والش���بكات وأنابي���ب التوجي���ه( ،بغي���ة الح���د م���ن
الجرع���ات الت���ي يتع���ر� لھ���ا الع���املون أثن���اء التش���غيل والص���يانة واالختب���ار والتفت���ي�
واإلخراج من الخدمة ،وكذلك ألداء وظائفھم األخرى .و ُتولى آثار النويدات المشعة )مثل
النيت���روجين ،١٦-والھي���دروجين ،٣-واألرغ���ون ،٤١-والص���وديوم ٢٤-والكوبل���ت(٦٠-
الناتج�ة ع��ن التنش�يط الني��وتروني ف�ي نظ��م عملي�ات المفاع��ل االعتب�ار الواج��ب ف�ي ت��وفير
الوقاية من اإلشعاعات للموجودين في الموقع وخارجه.
 -٩٧-٦ويتضمن التصميم أي ترتيبات الزمة لفصل المواد وفقا ً لخصائص�ھا اإلش�عاعية
والفيزيائي���ة والكيميائي���ة ،بغي���ة تيس���ير مناولتھ���ا ووقاي���ة العم���ال وغي���رھم م���ن الع���املين
الموجودين في المرف�ق والجمھ�ور ع�ن طري�ق مراقب�ة الوص�ول إليھ�ا .وي�تم ذل�ك بتحدي�د
من��اطق داخ��ل المرف��ق )ف��ي المن��اطق الخاض��عة ل�ش��راف والمن��اطق الخاض��عة للرقاب��ة،
انظ���ر المتطل���ب  ٢٤ال���وارد ف���ي الوثيق���ة  ([٧] GSR Part 3تص���نف وفق���ا لمخاطرھ���ا
المحتمل�ة .وي�تم تعي�ين ح�دود ھ�ذ� المن�اطق ووس�مھا بوض�و� .وتص� َّمم الس�طو� بطريق�ة
مالئمة من أجل تيسير إزالة تلوثھا.
 -٩٨-٦ويش���مل التص���ميم الت���دريع المطل���وب ،ال للمفاع���ل وح���د� ب���ل أيض���ا ً لألجھ���زة
التجريبية والمرافق المرتبطة بالمفاعل )مثل أنابيب حزم األش�عة أو موجِّ ھ�ات الجس�يمات
أو مرافق التصوير باألشعة النيوترونية أو مرافق العالج باألسر النيوتروني البوروني(،
وت َّتخذ ترتيبات لتركيب التدريع الالزم الم�رتبط باس�تخدام المفاع�ل والمص�ادر اإلش�عاعية
األخرى مستقبال .وت�خ�ذ ف�ي االعتب�ار عل�ى النح�و الواج�ب تقييم�ات المخ�اطر وترتيب�ات
التدريع فيما يتعلق باستخدام أنابيب حزم األشعة وغيرھا من أجھزة التجارب.
 -٩٩-٦وت َّتخذ ترتيبات للتحكم في إطالق المواد المشعة ومنع انتشارھا وتلوث المرف�ق.
وت���و َّفر نظ���م تھوي���ة م���زودة بالترش���يح المالئ���م بغي���ة اس���تخدامھا ف���ي األح���وال التش���غيلية
والظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.

٥٠

 -١٠٠-٦ويح َّق��ق المس��تو� ا�مث��ل للوقاي��ة وا�م��ان باتخ��اذ ترتيب��ات مناس��بة ف��ي تص��ميم
ومخط��ط المفاع��ل وأجھزت��ه ومرافق��ه التجريبي��ة للح��د م��ن التع��رض والتل��وث م��ن جمي��ع
المصادر .وتتضمن ھذه الترتيبات التصميم المناسب للھياكل وال ُّنظم والمكونات للح�د م�ن
التعرض أثناء الص�يانة واالختب�ار والتفت�ي� ،ولت�وفير الت�دريع م�ن اإلش�عاعات المباش�رة
والمش��تتة ،ولت��وفير الوس��ائل لرص��د ومراقب��ة الوص��ول إل��ى المفاع��ل وأجھزت��ه ومرافق��ه
التجريبية.
 -١٠١-٦وت َّتخذ ترتيب�ات ف�ي التص�ميم للتعام�ل الم��مون م�ع للنفاي�ات المش�عة الناتج�ة ف�ي
مرفق مفاعل البحوث .وت َّتخذ ترتيبات إلزالة التلوث بطريقة مالئمة فيما يخ�� الع�املين
والمعدات ،وللتعامل مع النفايات المشعة الناشئة عن أنشطة إزالة التلوث.
 -١٠٢-٦وتوض��ع المع��دات الخاض��عة للص��يانة المتك��ررة أو التش��غيل الي��دوي ف��ي من��اطق
ذات مع���دل جرع���ة م���نخفض ،بغي���ة الح���د م���ن تع���رض العم���ال وغي���رھم م���ن الع���املين
لإلشعاعات في المرفق.
ِّ
لمشغل
المتطلب  :٣٥التصميم من أجل األداء األمثل ل
تراع��� ال�وام��ل البش��رية ،بم��ا فيھ��ا ال�����ة ب��ين ا��س��ان وا�ل��ة ،مراع��اة م�ھجي��ة ف��ي
مرحلة مبكرة في عملي�ة تص�ميم مرف�� م�اع�ل البح�و� ،بم�ا يش�مل مراف��� التجريبي�ة،
وتستمر مراعاتھا طوال عملية التصميم بأكملھا.
 -١٠٣-٦ي��ولى االعتب���ار ف��ي التص���ميم لض��مان أن���ه ،إذا ك��ان االعتم���اد عل��ى الض���وابط
اإلدارية ضروريا ،تكون مراع�اة ھ�ذه الض�وابط ممكن�ة واإلج�راءات المرتبط�ة بھ�ا قابل�ة
للتطبيق.
 -١٠٤-٦ويولى االعتبار للعوامل البشرية ولتطبيق مبادئ ھندسة بيئة العم�ل ف�ي تص�ميم
غرفة التحكم ونظم المفاعل.
 -١٠٥-٦وتصمَّم العالقة بين اإلنسان واآللة بحيث يتم تزويد المش� ِّغلين بمعلوم�ات ش�املة
ولكن من السھل إدارتھا ،وفقا لألوقات التي تلزم التخ�اذ الق�رارات واإلج�راءات .وتك�ون
المعلومات الالزمة للمش ِّغل التخاذ ق�رار بالتص�رف معروض�ة بص�ورة مبس�طة وال ل�ب�
فيھا ،وتتيح ما يلي:
)أ(

تقييم الحالة العامة للمرفق في أي ظرف؛

٥١

)ب(
)ج(

)د(

تش��غيل المرف��ق ض��من الح��دود المنص��وص عليھ��ا بش��أن الب��ارامترات المرتبط��ة
بنظم المرفق ومعداته )الحدود والشروط التشغيلية(؛
تأكيد أن إجراءات األمان المتعلقة بتفعيل نظ�م األم�ان تعم�ل تلقائي�ا عن�د الحاج�ة
إليھ���ا وأن ال���نظم ذات الص���لة بھ���ذ� ا�ج���راءات ت����دي وظيفتھ���ا عل���ى النح���و
المقصود؛
تحديد مدى الحاجة للب�دء الي�دوي �ج�راءات األم�ان المنص�وص عليھ�ا والوق�ت
الذي يتم فيه ھذا البدء.

 -١٠٦-٦وفيما يتعلق بعرض المعلومات بص�ورة مرئي�ة وعل�ى األجھ�زة وآالت ا�ن�ذار،
يكون التصميم بحيث يساعد على نج�ا� إج�راءات المش� ِّغل تح�ت ض�غوط الوق�ت المت�ا�،
والظروف البيئية المادية المتوقعة ،والضغوط النفسية المحتملة على المش ِّغل.
 -١٠٧-٦ويدعم التصميم العاملين المختص�ين بالتش�غيل ف�ي أداء مھ�امھم ،ويح�د م�ن آث�ار
أخطاء التشغيل على األمان .ويولى االعتبار الواجب في عملية التصميم لمخطط المرف�ق
والمع��دات ،ول�ج��راءات ،بم���ا فيھ��ا إج���راءات الص��يانة والتفت��ي� ،بغي���ة تس��ھيل ت���دخل
العاملين المختص�ين بالتش�غيل بش�أن ھياك�ل المفاع�ل ونظم�ه ومكونات�ه ف�ي جمي�� ح�االت
تشغيل مفاعل البحوث.
المتطلب  :٣٦الترتيب لالستخدام والتعديل المأمونين
يتضمن ت��ميم مر��� مفاع�ل البح�وث ترتيب�ا� لالس�تخدام والتع�ديل الم�أمونين لمر���
مفاعل البحوث.
 -١٠٨-٦مف��اع�ت البح��وث مرن��ة بطبيعتھ��ا م��ن حي��ث التش��غيل ،ويمك��ن أن تك��ون ف��ي
ح��االت عدي��دة متباين��ة .وت�خ��ذ ف��ي التص��ميم فيم��ا يتعل��ق باس��تخدام مف��اع�ت البح��وث
وتع�ديلھا احتياط�ات لض��مان أن يك�ون نس��ق المفاع�ل معروف��ا ف�ي جمي��� األوق�ات .وعل��ى
وجه الخصوص ،يعطى اعتبار خاص للمعدات التجريبية ألنھا:
)أ(
)ب(
)ج(

يمكن أن تسبب مخاطر بصورة مباشرة إذا أصيبت بعطل.
يمكن أن تسبب مخاطر بصورة غير مباشرة بالتأثير في تشغيل المفاعل بأمان.
يمكن أن تزيد الخطر الناجم عن ح�دث ب�اد� بعطلھ�ا ال�ح�ق وآث�ار ھ�ذا العط�ل
على تسلسل األحداث.

 -١٠٩-٦ويص� َّمم ك��ل تع��ديل مقت��ر� لمفاع��ل أو لتجرب��ة يمك��ن أن تك��ون ل��ه أھمي��ة كبي��رة
ل�م��ان وفق��ا للمب��اد� نفس��ھا المنطبق��ة عل��ى المفاع��ل ذات��ه )انظ��ر الفق��رتين  ١٠٠-٧و-٧
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 .(١٠١وعل��� وج��ه الخص��وص ،تك��ون جمي��ع أجھ��زة التج��ارب متوافق��ة تمام��ا م��ن حي��ث
المواد المستخدمة والس�المة الھيكلي�ة والترتي�ب للوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات .وي�ول� االعتب�ار
في تصميم جميع أجھزة التجارب لرصيد المواد المشعة وتوليد الطاقة وإطالقھا.
 -١١٠-٦وتص� َّمم التع��ديالت لمفاع��ل البح��وث وأجھ��زة التج��ارب بحي��ث ي��تم الحف��اظ عل���
احتجاز المفاعل وتدريعه .وتص َّمم نظم وقاية لألجھزة التجريبية م�ن أج�ل حماي�ة الجھ�از
والمفاعل كليھما .ويوضع برنامج رسمي لإلدخال في الخدم�ة للتج�ارب والتع�ديالت ذات
األھمية الكبيرة لألمان.
 -١١١-٦وت�خ���ذ ف���ي االعتب���ار ف���ي التص���ميم المتطلب���ات المتعلق���ة باالس���تخدام المتوق���ع
للمفاع��ل ،بم��ا ف��ي ذل��� متطلب��ات اس��تقرار الق��و� الكھربا�ي��ة .ويك��ون التص��ميم بحي��ث أن
استجابة المفاعل والنظم المرتبطة به لمجموعة واسعة من األحداث ،بما في ذل�� الوق�ا�ع
التشغيلية المتوقعة ،تسمح بتشغيله المأمون.
المتطلب  :٣٧التصميم من أجل إدارة التقادم
ي���دَّد العم��ر التص��ميمي للمف��ردات الم�م��ة ل�م��ان ���ي مر���� مفاع��ل الب���و� .وت��و َّ�ر
ھوامش مناسبة ��ي التص�ميم إلي��ء االعتب�ار الواج�ب �لي�ات التق�ادم ذات الص�لة ،م��ل
التقصف واالھتراء النيوتروني ،وإلمكانية التدھور المرتبط بالتقادم ،بغي�ة ض�مان ق�درة
المف��ردات الم�م��ة ل�م��ان عل��ى أداء وظائف���ا الض��رورية ال�اص��ة با�م��ان ���ي ال���االت
التشغيلية والظروف المفضية إلى وقوع ال��واد� عن�د ال�اج�ة إلي��ا ��ي جمي�� مرا��ل
العمر التصميمي .ويولى االعتبار لل�دورات العمري�ة للتكنولوجي�ا المس�ت�دمة وإلمكاني�ة
تقادم ھذه التكنولوجيا.
 -١١٢-٦ويولي تصميم مفاعل البحوث االعتبار الواجب للتق�ادم الم�اد� ،و�ث�ار االھت�راء
يع�ول فيھ�ا عل�� أح�د المكون�ات ،بم�ا ف�ي ذل��
والتقادم في جميع األح�وال التش�غيلية الت�ي َّ
الفحص والصيانة واألحوال التشغيلية التي تسود أثناء حدث بادئ افتراضي وبعده.
 -١١٣-٦ويوضع برنامج إلدارة التقادم يشمل تفتيش الم�واد واختبارھ�ا دوري�ا ،و ُتس�تخدم
النت��ا�ج المتحص��ل عليھ��ا ف��ي ھ��ذا البرن��امج ف��ي اس��تعرا� م��د� مالءم��ة التص��ميم عل���
فترات مناسبة.
 -١١٤-٦ويتضمن التصميم ترتيبات لعمليات الرص�د واالختب�ار وأخ�ذ العين�ات والتفت�يش
الض��رورية لكش��� �ث��ار التق��ادم وتقييمھ��ا ومنعھ��ا وتخفيفھ��ا .وتتض��من إدارة تق��ادم مرف���
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مفاع��ل البح��وث إدارة الھياك��ل وال � ُّنظم والمكون��ات الت��ي عف��ا عليھ��ا ال���من وإدارة قط��ع
الغيار.
المتطلب  :٣٨الترتيب لفترات اإلغالق الطويلة
ي��ولى ا�عتب��ار ف��ي تص��ميم مرف��ق مفاع��ل البح��و� لض��مان أم��ان المرف��ق ف��ي فت��رات
اإلغالق الطويلة.
ُ -١١٥-٦تتخ��ذ ف��ي التص��ميم ترتيب��ات لتلبي��ة ا�حتياج��ات الت��ي تنش��أ ف��ي فت��رات ا�غ��ال�
الطويلة ،مث�ل ا�حتياج�ات المتص�لة بالمحافظ�ة عل�ى حال�ة الوق�ود الن�ووي وم�ا�ع التبري�د
والمھدئ وغط�اء الغ�ا� ،والحاج�ة إل�ى الحف�اظ عل�ى الھياك�ل وال�نظم والمكون�ات بطري��ة
مناسبة ،والحاجة إلى صيانة الھياكل وال ُّنظم والمكونات ذات الص�لة واختبار��ا وتفتيش�ھا
دوري �ا .وي��ولى اعتب��ار خ��اص للتس��مم الني��وتروني الطوي��ل العم��ر للم��واد العاكس��ة ،ال �ذي
يمكن أن يؤثر في إعادة تشغيل المفاعل.
المتطلب  :٣٩منع الوصول غير المص�رح ب�ه إل�ى المف�ردات المھم�ة لألم�ان أو الت�دخل
فيھا
ُيمنع الوصول غير المصرح به إلى المفردات المھمة ألمان مرفق مفاع�ل البح�و� ،بم�ا
في ذلك األجھزة والبرامج الحاسوبية ،أو التدخل فيھا.
ُ -١١٦-٦تتخذ ترتيبات في التصميم لمراقب�ة الوص�ول إل�ى مرف�� المفاع�ل و/أو المع�دات
من جانب العاملين المختصين بالتشغيل ومستخدمي المفاعل ،بما يش�مل عم�ال و َمركب�ات
الطوارئ ،مع إيالء اعتبار خاص لمنع أي دخول غير مص�ر� ب�ه ل�ش�خاص والب��ا�ع
إلى الموقع أو إلى المباني الموجودة في الموق�ع ،وذل�� ل�غ�را� الر�يس�ية المتمثل�ة ف�ي
منع السرقة أو السحب غير المأذون به للمواد النووية ومنع التخريب )انظ�ر أي��ا ال�س�م
.(٩
المتطلب  :٤٠منع التفاعالت المدمرة أو الضارة بين النظم المھمة لألمان
ُيج�ر� ت�ي�يم إلم�اني�ة ح�دو� تف�اعالت م�دمرة أو ض�ارة ب�ين ال�نظم المھم�ة لألم�ان ف��ي
مرف��ق مفاع��ل البح��و� والت��ي يم���ن أن يل �زم أن ت�م��ل ب��التزامن ،و ُتمن��ع أي تف��اعالت
مدمرة أو ضارة.
 -١١٧-٦في تحليل احتمال حدوث تفاعالت م�دمرة أو ��ارة ب�ين ال�نظم المھم�ة ل�م�ان،
يولى ا�عتب�ار الواج�ب ألوج�ه الت�رابط الم�ادي ول�ث�ار المحتمل�ة لتش�غيل أح�د ال�نظم ،أو
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اش��تغاله بطريق��ة �ي��ر الطريق��ة المقص��ودة ،أو ح��دوث عط��ل في�ه ،عل��ى الظ��روف البيئي��ة
المحلي�ة لل�نظم األخ��ر� ،لض��مان أن التغي��رات ف�ي الظ��روف البيئي��ة ال ت�ؤثر عل��ى عولي��ة
النظم أو المكونات في أداء وظائفھا على النحو المقصود.
 -١١٨-٦وإذا ك��ان نظام��ان مھم��ان لألم��ان ويحتوي��ان عل��ى س��وائل مت��رابطين ويعم��الن
تح��ت درجت��ي ض��غط مختلفت��ين ،يك��ون النظام��ان كالھم��ا مص��ممين للص��مود أم��ام درج��ة
الض��غط األعل��ى ،أو تتخ��ذ ترتيب��ات لمن��ع تج��اوز درج��ة الض��غط التص��ميمي للنظ��ام ال��ذي
يعمل في درجة ضغط أقل.
المتطلب  :٤١تحليل أمان التصميم
ُيجرى تحليل ألمان تصميم مرف�ق م�ا��ل البح�و� ،تطب�ق في�ه أ��اليب التحلي�ل ال�ط��ي
وأ���اليب التحلي��ل االحتم��الي الت�ميل��ي ،بح���ب اال�ت���ا� ،للتم���ين م��ن ت�ي��يم وت���دير
التحديات التي تواجه األمان في جميع أحوال المرفق.
 -١١٩-٦يُج�ر� تحلي�ل ألم�ان تص�ميم مفاع�ل البح�وث .ويتض�من تحلي�ل األم�ان اس�تجابة
المرف��ق لمجموع��ة م��ن األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية )مث��ل اخ��تالل أو ُّ
تعط��ل المع��دات
وأجھزة االختبار ،أو أخطاء المش� ِّغلين ،أو األح�داث الخارجي�ة والداخلي�ة( الت�ي يمك�ن أن
تؤدي إلى وقائع تشغيلية منتظرة أو إلى ظروف مفضية إلى وق�وع ح�وادث )انظ�ر أيض�ا
الوثيقة ) .([١٢] GSR Part 4 (Rev. 1و ُتستخدم ھذه التحليالت:
)أ(
)ب(
)ج(

باعتبارھا األساس التصميمي للمفردات المھمة لألمان؛
الختيار الحدود والشروط التشغيلية للمفاعل؛
لوضع اإلجراءات التشغيلية ،وب�رامج التفت�ي� واالختب�ار ال�دوري ،وممارس�ات
حفظ السجالت ،والجداول الزمني�ة للص�يانة ،واقتراح�ات التع�ديالت ،والتخط�يط
للطوارئ.

 -١٢٠-٦ويو ِّفر تحليل األمان ضمانا بأن الدفاع في العمق ت�م تنفي�ذه وأن�ه ت�م إي�الء أوج�ه
الريبة االعتبار الكافي في التصميم.
 -١٢١-٦ويشمل نطاق تحليل األمان ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(

تحديد خصائص األحداث البادئة االفتراضية المالئمة؛
تحليل سالسل األحداث وتقييم آثار األحداث البادئة االفتراضية؛
مقارنة نتائج التحليل بمعايير القبول اإلشعاعية والحدود التصميمية؛
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)د(

)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

إثب���ات أن التص���دي للوق���ائ� التش���غيلية المنتظ���رة والح���وادث المحت���اط لھ���ا ف���ي
التصميم ممكن ع�ن طري�ق اس�تجابة تلقائي�ة م�ن نظ�م األم�ان مقترن�ة ب�إجراءات
المش ِّغلين المقررة؛
تحديد ظروف تمديد التصميم وكيفية معالجتھا؛
تعيين الحدود والشروط التشغيلية للتشغيل العادي؛
تحلي��ل نظ��م األم��ان وس��مات األم��ان الھندس��ية وس��مات األم��ان لظ��روف تمدي��د
التصميم؛
تحليل وسيلة االحتجاز.

 -١٢٢-٦وبالنس��بة لك��ل ح��دث ب��اد� افتراض��ي ،ت�خ��ذ ف��ي االعتب��ار ف��ي تحلي��ل األم��ان
المعلومات النوعية والكمية عن الجوانب التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(

ب������ارامترات الم������دخالت ،والظ������روف االس������تھاللية ،والظ������روف الح ِّدي������ة،
واالفتراضات ،والنماذج ،وجوانب الريبة ،والمدونات المستخدمة؛
تسلسل األحداث وأداء نظم المفاعل؛
الحساسية ألنماط العطل المفرد واألعطال ذات السبب المشترك؛
الحساسية للعوامل البشرية؛
تحليل الظواھر العابرة؛
تحديد حاالت التلف؛
اشتقاق حدود اإلفالت؛
تقييم اآلثار اإلشعاعية.

 -١٢٣-٦وبالنسبة لكل سلسلة ح�وادث توض�� ف�ي االعتب�ار ،يب�يَّن م�د� االحتي�اج إل�ى أن
تقوم نظم األمان ،وأي نظم عمليات قابلة للتشغيل ،بأداء وظيفتھ�ا ف�ي الظ�روف المفض�ية
إلى وقوع الحوادث .وي�تم تقي�يم ھ�ذه األح�داث ع�ادة باألس�اليب القطعي�ة .ويمك�ن اس�تخدام
التقنيات االحتمالية الستكمال التقييم .وت�و ِّفر نت�ائ� ھ�ذه التحل�يالت التكميلي�ة م�دخالت ف�ي
تصميم نظم األمان وتحديد وظائفھا.
 -١٢٤-٦ويش��مل تحلي��ل األم��ان ،عن��د االنطب��اق ،النظ��ر ف��ي أجھ��زة التج��ارب فيم�ا يتعل��ق
بجوانبھا الخاصة باألمان وبآثارھا على مفاعل البحوث.
 -١٢٥-٦وتح َّدث إمكانية تطبيق أس�اليب التحلي�ل واالفتراض�ات التحليلي�ة ودرج�ة ال�تحفظ
المستخدمة في تصميم مفاعل البحوث و ُيتحقق منھا ،فيما يخص المرفق كما تم تنفيذه.
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المتطلبات المحددة للتصميم
المباني والھياكل
المتطلب  :٤٢المباني والھياكل
ُتص � َّمم المب��اني والھياك��ل األخ��ر� المھم��ة ألم��ا� مرف��� مفاع��ل البح��وث للحف��اظ عل��ى
مس��تويات اإلش��عاعات واإلط�ق��ات المش��عة داخ��ل الموق��� وخارج��� منخفض��ة إل��ى أق��ل
درج��ة يك��و� م��� المع���ول تح�ي�ھ��ا وأق��ل م��� الح��دود المص��ر� بھ��ا لجمي��� األح��وال
التش��غيلية ،وللح��وادث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم ،وب���در م��ا ھ��و عمل��ي لظ��روف تمدي��د
التصميم.
ُ -١٢٦-٦تص���مم المب���اني والھياك���ل المھم���ة ل�م���ان لتناس���ب جمي���ع األح���وال التش���غيلية،
والحوادث المحتاط لھا في التصميم ،وبقدر ما ھو عملي ظروف تمديد التصميم.
 -١٢٧-٦ويح َّدد وفقا ً لتحليل أمان المفاعل واستخدامه مدى إحكام منع التس�رب المطل�وب
مب�ان وھياك�ل أخ�رى تحت�وي عل�ى م�واد مش�عة ،ومتطلب�ا� نظ�ام
لمبنى المفاع�ل أو ألي
ٍ
التھوية.
المتطلب  :٤٣وسائل االحتجاز
ُتتخذ ترتيبات لوسائل االحتجاز لمفاعل البح�وث لض�ما� الوف�ا� بوظ�ائف األم�ا� التالي�ة
أو المساھمة ف�ي الوف�ا� بھ�ا ‘١’ :احتج�از الم�واد المش�عة ف�ي األح�وال التش�غيلية وف�ي
الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادث ‘٢’ ،حماي��ة المفاع��ل م��� األح��داث الخارجي��ة
الطبيعية واألحداث الناجم�ة ع�� النش�اط البش�ر� و’ ‘٣الت�دري� اإلش�عاعي ف�ي األح�وال
التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.
 -١٢٨-٦تص َّمم وسائل االحتج�از )انظ�ر الحاش�ية رق�م  (٢٥ل��مان ع�دم تج�اوز الح�دود
المقبولة إلطالق المواد المشعة )نواتج االنشطار ونواتج التنشيط( على إ��ر وق�وع ح�ادث
يتعلق بتصدع أو تلف في الوق�ود الن�ووي أو مكون�ا� قل�ب المفاع�ل أو أجھ�ز� التج�ارب.
ويمكن أن تشمل وسائل االحتجاز حواجز مادية تحيط باألجزاء الرئيسية لمفاعل البحوث
التي تحتوي عل�ى م�واد مش�عة .وتص� َّمم ھ�ذ� الح�واجز لتمن�ع إط�الق الم�واد المش�عة �ي�ر
المخطط له في األحوال التشغيلية أو تخفف من عواقبه إذا حدث ،وفي الحوادث المحت�اط
لھا في التصميم ،وإل�ى الح�د الممك�ن عملي�ا ف�ي ظ�روف تمدي�د التص�ميم .وتش�مل ح�واجز
االحتج��از ع��اد ً� مبن��ى المفاع��ل ،إل��ى جان��ب مف��ردا� أخ��رى .ويمك��ن أن تك��ون المف��ردا�
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األخ���ر� أح���وا� وخزان���ات جم���ع الف���وائ� واحتوائھ���ا؛ ونظ���ام تھوي���ة ف���ي ح���االت
الطوارئ ،مع الترشيح عادة؛ وأجھزة العزل المركبة في مناف�ذ الح�واجز؛ ونقط�ة إط�الق
تكون عادة في ارتفاع أعلى.
 -١٢٩-٦ولك��ي ت��ؤدي وس��ائل االحتج��از وظيفتھ��ا عل��ى نح��و مالئ��م ،يح� َّدد الض��غط داخ��ل
الح��اجز ف��ي مس��تو� يح��ول دون إط��الق الم��واد المش��عة �ي��ر المحك��وم إل��ى البيئ��ة عب��ر
الحاجز .وتؤخذ في الحسبان في تحديد ھذا الضغط تغيّرات األحوال الجوية )مث�ل س�رعة
الرياح والضغط الجوي(.
 -١٣٠-٦وفي تصميم وسائل االحتجاز ،تؤخذ في االعتبار آثار الظروف القص�و� )مث�ل
الموجات الضغطية واالنفجارات داخل الحاجز( والظروف البيئية الناتجة ع�ن الح�وادث،
بما فيھا الظروف الناشئة عن األحداث الخارجي�ة والداخلي�ة الم�ذكورة ف�ي الت�ذييل األول،
بحسب ما يكون ذا صلة من بينھا) ،مثل ظروف الحرائق وما يرتبط بھا من زي�ادات ف�ي
قيم الضغط المحلي(.
 -١٣١-٦وتص � َّمم الح��واجز بحي��ث تتحم��ل ،بھ��وام� مناس��بة ،أكب��ر األحم��ال المحس��وبة
للضغط ودرجة الحرارة ،المتوقعة في ظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم.
 -١٣٢-٦ويح � َّدد مع��دل اإلط��الق تح��ت الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادث وا�ث��ار
المترتب��ة عليھ��ا ،م��ع مراع�اة ح��د اإلف��الت و�ي��ر� م��ن الب��ارامترات ،مث��ل م��د� الترش��يح،
ونقطة اإلطالق ،والظروف البيئية ،والض�غط ودرج�ة الح�رارة ،تح�ت ظ�روف الح�وادث
المحتاط لھا في التصميم.
 -١٣٣-٦وفي حالة وقوع ح�ادث )بم�ا ف�ي ذل�� أي ح�ادث يمك�ن أن تن�ت� عن�� زي�ادة ف�ي
الضغط( ،يتم التحكم في التس�رب م�ن الح�اجز بواس�طة س�مات ھندس�ية مناس�بة بغي�ة من�ع
إطالق المواد المشعة إلى البيئة بكميات تتجاوز الحدود المقبولة
 -١٣٤-٦و ُت��در� ف��ي التص��ميم ترتيب��ات للتمك��ين م��ن إج��راء اختب��ارات األداء االبتدائي��ة
والدورية للتحقق من معدالت تس�ريب الھ�واء وللتمك�ين م�ن رص�د األداء التش�غيلي لنظ�ام
التھوية.
 -١٣٥-٦وحيثم���ا يك���ون االحتج���از معتم���دا عل���ى كف���اءة المر ّش���حات ،يتض���من التص���ميم
ترتيب���ات ،بحس���ب م���ا يك���ون مالئم���ا ،إلج���راء اختب���ارات دوري���ة ف���ي الموق���ع لكف���اءة
المر ِّشحات.
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 -١٣٦-٦وبالنسبة للھياكل والمكونات التي تؤدي وظيفة االحتج�از ،تك�ون م�واد األ�طي�ة
والطالءات بحيث تضمن أداء وظائفھا المتعلقة باألمان وتقلل من عرقل�ة وظ�ائ� األم�ان
األخرى في حالة تدھورھا.
 -١٣٧-٦وبالنسبة لمفاعالت البحوث التي ترتبط بھ�ا مخ�اطر محتمل�ة أكب�ر ،يكف�ل ھيك�ل
االحتجاز أن يبقى أي إطالق لمواد مشعة ،في الح�وادث المحت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم ،دون
الح��دود المص��ر� بھ��ا ،وأن يبق��ى أي إط��الق لم��واد مش��عة ،ف��ي ظ��رو� تمدي��د التص��ميم،
دون الحدود المقبولة.
قلب المفاعل والسمات المرتبطة به
المتطلب  :٤٤قلب المفاعل وتصميم الوقود
ُتص� َّمم مكو���ات قل��ب مفاع��ل البح��وث وع�اص��ر الوق��ود والمج َّم���ات بحي��ث تح��افظ عل���
سالمتھا الھيكلية ،وبحيث تصمد بصورة مرضية للظروف السائدة في قلب المفاعل في
جميع األحوال التشغيلية وفي ظروف الحوادث المحتاط لھا في التصميم.
 -١٣٨-٦تؤخ��ذ ف��ي الحس��بان ف��ي تص��ميم وت�ھي��ل عناص��ر الوق��ود والمجمَّع��ات والعاكس��ات
ومكون����ات قل����� المفاع����ل األخ����رى االعتب����ارات النيوتروني����ة والحراري����ة-الھيدروليكي����ة
والميكانيكية والمادية والكيميائية والمتعلقة بالتشعيع ،المرتبطة بالمفاعل في مجمله.
 -١٣٩-٦و ُتج��رى تحل��يالت ��ب��ات أن ظ��رو� وح��دود التش��عيع المنش��ودة )م���ل ك�اف��ة
االنش��طار ،ومجم��و� االنش��طارات ف��ي نھاي��ة العم��ر ،وت��دفق النيوترون �ات( مقبول��ة ول��ن
ت��ؤدي إل��ى تش��وّ ه عناص��ر الوق��ود أو انتفاخھ��ا بص��ورة �ي��ر مالئم�ة .ويُج��رى تقي��يم للح��د
األعلى المنتظر للتشوّ ه المحتمل .و ُتدعم ھذه التحل�يالت ببيان�ات مستخلص�ة م�ن التج�ار�
ومن الخبرة المكتسبة في التشعيع .ويولى االعتبار في تصميم عناصر الوق�ود للمتطلب�ات
المتعلق��ة بالتص��ر� الطوي��ل األج��ل ف��ي العناص��ر المش��ععة ،ال��ذي يمك��ن أن يش��مل إع��ادة
معالجتھا أو تكييفھا للتخلص منھا.
 -١٤٠-٦وتؤخذ في االعتب�ار ف�ي تص�ميم قل�� المفاع�ل جمي�ع أنس�اق قل�� المفاع�ل الت�ي
األول�ي لقل�� المفاع�ل ووص�وال إل�ى النس�ق الت�وازني
يمكن تو ُّقعھا ،بما فيھ�ا ذل�� النس�ق َّ
لقل��� المفاع��ل ،حس��� االقتض��اء .ويؤخ��ذ ف��ي االعتب��ار أيض��ا ت����ير األجھ��زة أو الم��واد
التجريبي��ة المدخل��ة الخاض��عة للتش��عيع .وبالنس��بة للمجمع��ات دون الحرج��ة ،يش��مل ذل���
ضمان أن كل ھذه األنساق دون حرجة ولھا ھوامش مبررة.

٥٩

 -١٤١-٦ويص َّمم قلب المفاعل )أي عناصر الوقود ،والعاكسات ،وھندسة قنوات التبري�د،
وأجھ��زة التش��عيع ،واألج��زاء الھيكلي��ة( إلبق��اء الب��ارامترات ذات الص��لة أدن��ى م��ن الح��دود
المع َّينة مسبقا ،في جميع األحوال التشغيلية .ويولى االعتبار في التصميم التخ�اذ ترتيب�ات
لرص��د الظ��روف المادي��ة للوق��ود وس��المته .ويض��من التص��ميم ع��دم إمكاني��ة النق��ل غي��ر
المتعم��د لعناص��ر الوق��ود أو مكون��ات قل��ب المفاع��ل )م��ثال ،م��ن خ��الل ال��دفع التص��اعدي
بسبب التدفق(.
 -١٤٢-٦ويص َّمم ويُبنى قلب المفاع�ل ،بم�ا ف�ي ذل�ك عناص�ر الوق�ود ،وآلي�ات ال�تحكم ف�ي
التفاعلي��ة ٢٩،وأجھ��زة التج��ارب ،بحي��ث ال يح��دث تج��اوز للح��دود التص��ميمية القص��وى
المسموح بھ�ا المح� َّددة لجمي�ع األح�وال التش�غيلية .ويُ�در� ھ�امش مناس�ب ف�ي وض�ع ھ�ذه
الحدود ،بما في ذلك ھوامش لحاالت الريبة وحدود للتفاوت المسموح به في الھندسة.
 -١٤٣-٦ويصمَّم قلب المفاعل بحيث يمكن إغالق المفاع�ل وتبري�ده ٣٠وإبق�اؤه دون حال�ة
الحرجي�ة م��ع ھ��امش ك��اف ف�ي جمي��ع األح��وال التش��غيلية والظ�روف المفض��ية إل��ى وق��وع
الحوادث .ويُجرى تقييم للحالة النھائية لقلب المفاعل لظروف مخت�ارة م�ن ظ�روف تمدي�د
التصميم.
 -١٤٤-٦ويستفيد تصميم قلب المفاعل من خصائص األمان المتأصلة ،حيثما يمكن ذل�ك،
للتقليل إل�ى أدن�ى ح�د م�ن عواق�ب الظ�روف المفض�ية إل�ى وق�وع الح�وادث والناجم�ة ع�ن
الظواھر العابرة والحاالت غير المستقرة.
 -١٤٥-٦ويضمن تصميم وبناء قل�ب المج َّمع�ة دون الحرج�ة ع�دم إمكاني�ة بل�و� الحرجي�ة
بالنس��بة ألي نس��ق لقل��ب المفاع��ل )الوق��ود ،والع��اكس ،والمص��در الني��وتروني إن وج��د(،
ودرجات الحرارة والتھدئة وظروف االنعكاس.
المتطلب  :٤٥توفير التحكم في التفاعلية
يو ِّفر تصميم مفاعل البحوث وسائل كافية للتحكم في التفاعلية.
 -١٤٦-٦يتم في التصميم إثبات أن نظام التحكم في التفاعلية سيؤدي وظيفته بطريق�ة مالئم�ة
في جميع األحوال التشغيلية للمفاعل ،وسيحتفظ أيضا ً بقدرته على إغالق المفاع�ل ف�ي جمي�ع
الحوادث المحتاط لھا في التصميم ،بما فيھا أعطال نظام التحكم نفسه.
 ٢٩آليات التحكم في التفاعلية ھي أجھ�زة م�ن جمي�ع األن�واع لل�تحكم ف�ي التفاعلي�ة ،بم�ا ف�ي ذل�ك قض�بان
التنظيم وقضبان التحكم وقضبان أو شفرات اإلغالق وأجھزة التحكم في مستوى المھدئ أو االنعكاس.
 ٣٠قد ال ينطبق شرط التبريد على بعض أنواع المجمعات الحرجة والمجمعات دون الحرجة.

٦٠

 -١٤٧-٦وتتوافر تفاعلية سلبية كافية في جھ�از )أو أجھ�زة( ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة ،بحي�ث
يتس�نى وض��ع المفاع��ل ف��ي حال��ة دون حرجي��ة وإبق��اؤه فيھ��ا ف��ي جمي��ع األح��وال التش��غيلية
وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث ،مع مراعاة الترتيب�ات التجريبي�ة والت�ي تق�دم
أكبر مساھمة في التفاعلية اإليجابية .وفي تصميم أجھزة ال�تحكم ف�ي التفاعلي�ة ،يؤخ�ذ ف�ي
البلى وآثار التشعيع ،مثل معدل الحرق ،وتراكم الم�واد المفسِ �دة ،والتغي�رات ف�ي
االعتبار ِ
الخواص الفيزيائية ،وإنتاج الغازات .وقد ال ينطبق ھ�ذا المتطل�ب عل�ى بع�� المج َّمع�ات
دون الحرجة؛ بيد أن دون الحرجية يبرَّ ر بالنسبة ألي نسق )انظر الفقرة .(١٤٥-٦
 -١٤٨-٦ويُح َّدد المعدل األقصى لإلضافة للتفاعلية اإليجابية الذي يس�مح ب�ه نظ�ام ال�تحكم
في التفاعلية أو تسمح به التجربة ،ويُجعل مقتص�را عل�ى الق�يم المب�رَّ رة ف�ي تقري�ر تحلي�ل
األمان ،ويوثق في الحدود والظروف التشغيلية.
 -١٤٩-٦وإذا كان �ت المجمع �ة دون الحرج �ة س �تبقى دون حرج �ة ف��ي أي حال��ة )حت��ى ف��ي
أكثر الحاالت تفاعلية( ،فقد ال تلزم أجھزة التحكم في التفاعلية.
المتطلب  :٤٦نظم إغالق المفاعل
ت��و َّفر و���ا�ل لمفاع��ل ال�ح��و� ل���مان و���و� ق���رة عل��ى إغ��الق المفاع��ل ف��ي األح��وال
التشغيلية وفي الظ�رو� المف��ية إل�ى وق�و� الح�وا�� ،وأن�ه يمك�ن الحف�اظ عل�ى حال�ة
اإلغالق لفترة طويلة من الزمن ،مع ھوامش ،حتى ألكثر أحوال قلب المفاعل تفاعلية.
 -١٥٠-٦يُدرج في التصميم نظام إغالق تلقائي واحد على األقل .٣١وقد يلزم ت�وفير نظ�ام
إغالق مستقل ثان ،تبعا لخصائص المفاعل ،ويولى االعتبار الالزم لذلك في التصميم.
 -١٥١-٦وتك���ون فعالي���ة نظ���ام إغ���الق المفاع���ل وس���رعة عم���ل ذل���ك النظ���ام وھ���امش
اإلغالق ٣٢المحدد له بحيث تفي بالشروط والح�دود التص�ميمية للوق�ود المنص�وص عليھ�ا
في تقرير تحليل األمان.
 -١٥٢-٦وال يك��ون أي عط��ل مف��رد ف��ي نظ��ام اإلغ��الق ق��ادرا عل��ى من��ع النظ��ام م��ن أداء
وظيفته المتعلقة باألمان عند الحاجة إليھا.
 ٣١يمكن "إغالق" المجمعة دون الحرجة بسحب المصدر النيوتروني.
 ٣٢ھامش اإلغالق ھو التفاعلية السلبية المتاحة عالوة على التفاعلية السلبية الض�رورية إلبق�اء المفاع�ل
في حالة دون حرجية بدون حد زمني ،مع إزاحة قضيب التحكم الذي ل�ه أعل�ى قيم�ة تفاعلي�ة م�ن قل�ب المفاع�ل
ومع بقاء جميع التجارب التي يمكن نقلھا أو تغييرھا أثناء التشغيل في أكثر حاالتھا تفاعال.
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 -١٥٣-٦وت�و َّفر ق�درة عل��ى ب�دء اإلغ�الق الي��دوي الط�ارئ للمفاع�ل .وت��و َّفر أيض�ا إش��ارة
اإليقاف اليدوي الطارئ للمفاعل ھذه كمُ�دخل ف�ي نظ�ام حماي�ة المفاع�ل .ويك�ون اإليق�اف
اليدوي للمفاعل قادرا على إغالق المفاعل مباش�رة .وي�ولى االعتب�ار لت�وفير الق�درة عل�ى
بدء اإلغالق اليدوي الطارئ للمفاعل من مواقع غير غرفة التحكم الرئيس�ية )عل�ى س�بيل
المثال ،من المنطقة )أو المناطق( التشغيلية للمفاعل أو من غرفة التحكم التكميلية(.
 -١٥٤-٦وتو َّفر أجھزة و ُتجرى اختبارات لضمان أن تكون وس�ائل اإلغ�الق عل�ى الحال�ة
المنصوص عليھا لحالة المفاعل المع َّينة.
 -١٥٥-٦ويتم في التصميم إثبات أن نظام إغالق المفاعل سوف يعمل بصورة سليمة ف�ي
جميع األحوال التشغيلية للمفاعل وسيحافظ على قدرته على إغالق المفاعل في الظ�روف
المفضية إلى وقوع الحوادث ،بما في ذلك األعطال التي تحدث في نظام التحكم نفسه.
مبرد المفاعل والنظم المتصلة به
المتطلب  :٤٧تصميم نظم ِّ
مبرد مفاعل البحوث و ُتبنى بحيث توفر التبريد الكافي لقلب المفاعل.
ُتص َّمم نظم ِّ
 -١٥٦-٦تص َّمم النظم المحتوي�ة عل�ى مب�رِّ د المفاع�ل بحي�ث تت�ي� إمكاني�ة إج�راء عملي�ات
االختبار والتفت�ي� قب�ل الخدم�ة وأثناءھ�ا لك�ي يتس�نى كش�ف ح�دوث التس�ريبات والش�قوق
وص��دوع التفت��ت المحتمل��ة ٣٣.وي��ولى االعتب��ار ف��ي التص��ميم لض��مان خص��ائص مادي��ة
تضمن إبطاء انتشار أي خلل.
 -١٥٧-٦ويولي اعتبار خاص في تصميم المف�اعالت المب�ردة بالم�اء لمن�ع إزاح�ة الغط�اء
عن قلب المفاعل.
 -١٥٨-٦وحيثما ال يكون نظام التبريد الرئيسي مص�مما لتبري�د قل�ب المفاع�ل بع�د إغ�الق
المفاعل ،يو َّفر نظام مستقل إلزاحة الحرارة المتبقية.
 -١٥٩-٦وبالنسبة لنظم المفاعالت التي تستخدم الصمامات القالبة ٣٤أو نظم�ا معادل�ة لھ�ا
لالنتقال من التبريد القسري إلى التبريد بالدوران الطبيعي ،أو للتشغيل بالتبري�د بال�دوران
الطبيع��ي ،والت��ي يك��ون فيھ��ا ھ��ذا ال��نمط ج��زءا م��ن نظ��ام األم��ان )أو يعتب��ر س��مة أم��ان
 ٣٣بعض المجمعات دون الحرجة والمجمعات الحرجة ال يحتاج لنظم تبريد.
 ٣٤الصمام الق�الب ھ�و ص�مام س�لبي ينف�ت� عن�دما يك�ون الت�دفق )الض�غط( أدن�ى م�ن قيم�ة مح� َّددة ،لك�ي
يتسنى إيجاد دوران طبيعي في حالة فقدان التدفق القسري.
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ھندس��ية( ،يُط َّب�ق معي��ار العط��ل المف��رد .وت��و َّفر أجھ��زة للتحق��ق م��ن أداء الوظيف��ة ولتق��ديم
إشارات إلى نظام حماية المفاعل.
 -١٦٠-٦وإذا كان ھناك نظامان مترابطان للمبرِّ د يعمل كل منھما في ضغط مختلف ع�ن
اآلخر ،ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة .١١٨-٦
 -١٦١-٦وت َّتخ��ذ ترتيب��ات ف��ي التص��ميم لل��تحكم ف��ي حج��م مب��رِّ د المفاع��ل ودرج��ة حرارت��ه
وض��غطه ف��ي جمي��ع ا�ح��وال التش��غيلية للمرف��ق ،م��ع إي��الء االعتب��ار الواج��ب للتغي��رات
الحجمية والتسرب.
 -١٦٢-٦وت َّتخذ ترتيبات لرصد ومراقبة خواص مبرِّ د المفاعل )مث�ل ال�رقم الھي�دروجيني
ومو ِّ
صلية الماء( ،و/أو المھدئ ،وإلزاحة المواد المشعة ،بما فيھ�ا ن�واتج الت�ك�ل المن َّش�طة
والنواتج االنشطارية ،عن مائع التبريد .وعلى الرغم م�ن أن المجمع�ات دون الحرج�ة ق�د
ال تتطلب نظم تبريد إلزالة الحرارة ،تط َّبق ھذه الترتيبات على الس�وائل الموج�ودة داخ�ل
ھ��ذه المجمع��ات ،للحف��اظ عل��ى عناص��ر الوق��ود والھياك��ل وال��نظم والمكون��ات ولتجن��ب
اإلطالقات المشعة.
 -١٦٣-٦وتو َّفر سمات تصميمية )مثل نظم الكشف عن التسربات ،والترابطات المناسبة،
وقدرات العزل( واالستحاطة المناسبة والتنوع المناس�ب لتلبي�ة متطلب�ات الفق�رات م�ن -٦
 ٧٣إلى  ٨١-٦بعولية كافية لكل حدث بادئ افتراضي .وتنطبق ھ�ذه الت�دابير أيض�ا عل�ى
المجمعات دون الحرجة.
المتطلب  :٤٨تبريد قلب المفاعل في حاالت الطوارئ
ي��و َّفر ن���ا� لتبري��د قل��ب مفاع��ل البح��وث ف��ي ح��االت الط��وارئ ،ح���ب االقتض��ا� ،لمن��ع
األضرار التي تلحق بالوقود نتيجة لوقوع حادث يفضي إلى فقدان مائع التبريد.
 -١٦٤-٦يكون نظام تبريد قلب المفاعل في حاالت الطوارئ ق�ادراً عل�ى من�ع ح�دوث أي
عطل كبير في الوق�ود بالنس�بة لمجموع�ة الح�وادث المح� َّددة ف�ي ا�س�ا� التص�ميمي )أي
أن��ه ،ف��ي الح��وادث المحت��اط لھ��ا ف��ي التص��ميم ،ي��تم إبق��اء تل��ف الوق��ود وإطالق��ات الم��واد
المشعة ضمن الح�دود المص�ر� بھ�ا( ٣٥.ويُنظ�ر ف�ي اتخ�اذ إج�راءات خاص�ة لتبري�د قل�ب
المفاعل في حالة ظروف تمديد التصميم المختارة.
 ٣٥ال تتطل���ب المجمع���ات الحرج���ة والمجمع���ات دون الحرج���ة نظ���م تبري���د لقل���ب المفاع���ل ف���ي ح���االت
الطوارئ.
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 -١٦٥-٦وبالنسبة للحوادث المحتاط لھا في التصميم ،يُص َّمم نظام تبريد قلب المفاعل ف�ي
حاالت الطوارئ ألداء وظيفته المنشودة في حال حدوث أي عطل مفرد في النظام.
 -١٦٦-٦ويصمَّم نظام تبريد قلب المفاعل في حاالت الطوارئ بحيث يتيح إج�راء تفت�ي�
دوري على المكونات ،وبحيث يتسنى إجراء اختبارات وظيفية دورية مالئمة للتحقق من
األداء.
نظم األجھزة والتحكم
المتطلب  :٤٩توفير نظم األجھزة والتحكم
تو َّفر أجھزة لمرفق مفاعل البحوث لرصد قيم جميع المتغيرات الرئيسية الت�� يمك�ن أن
ت����ر عل��� أداء وظ��ائ� األم��ان الرئيس��ية والمتغي��رات العملياتي��ة الرئيس��ية ال���رورية
للتشغيل اآلم�ن والمو��وق للمفاع�ل ،ولتحدي�د حال�ة المرف�ق ف�� الظ�رو� المف��ية �ل��
وق��و� الح��وادث ،والت���اذ ال���رارات بش���ن التص��د� للح��وادث .وت��و َّفر ف��� المرف��ق نظ��م
تحك��م مناس��بة ومو�وق��ة للحف��اظ عل��� المتغي��رات العملياتي��ة ذات الص��لة و�ب�ائھ��ا ���من
نطاقات التشغيل المحدَّ دة.
يزود المفاعل بأجھزة كافي�ة ووس�ائل تس�جيل كافي�ة لرص�د ب�ارامترات المفاع�ل
َّ -١٦٧-٦
المھمة وحالة المعدات الضرورية للمفاع�ل )بم�ا ف�ي ذل�� وض�عية المص�در الني�وتروني(
وأجھ��زة التج��ارب المرتبط��ة ب��ه ف��ي جمي��� ح��االت المرف��ق .ويُج��ر� تقي��يم لالس��تجابة
المتوقعة من نظم األجھزة والتحكم ھذه عن�د ح�دوث حال�ة ط�وارئ ،ويؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار
في ترتيبات الطوارئ )انظر الوثيقة .([٦] GSR Part 7
�زود المفاع��ل ب��أجھزة تح ّك �م مالئم��ة ،يدوي��ة وأوتوماتي��ة بحس��ب االقتض��اء،
 -١٦٨-٦وي� َّ
إلبقاء البارامترات في حدود النطاقات التشغيلية المحددة.
 -١٦٩-٦وف��ي تص��ميم نظ��م األجھ��زة وال��تحكم ،تتخ��ذ ترتيب��ات بحس��ب االقتض��اء لت��وفير
مصادر نيوتروني�ة لب�دء التش�غيل وأجھ�زة مخصص�ة لب�دء التش�غيل ،للظ�روف الت�ي تل�زم
فيھا .ويُستوفي ھذا المتطلب لإلدخال في الخدمة وبدء التشغيل بعد اإلغالق لمدة طويلة.
 -١٧٠-٦وتو َّفر نظم إنذار مس�موعة ومرئي�ة ،بحس�ب االقتض�اء ،م�ن أج�ل البي�ان المبك�ر
للتغيّرات في ظروف المفاعل التشغيلية التي يمكن أن تؤثر على األمان.
 -١٧١-٦ويك��ون محظ���ورا بص��فة عام���ة وج���ود ترابط��ات ب���ين نظ��م األجھ���زة وال���تحكم
الخاصة بالمفاعل والنظم الخاصة بالتحكم ف�ي أجھ�زة التج�ارب .وال يُس�مح باالس�تثناءات
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إال إذا كان�ت الترابط�ات الخاص��ة ب��التحكم ف��ي ب��ارامترات مح��ددة م��ن ب��ارامترات أجھ��زة
التجارب ضرورية للتشغيل اآلمن للمفاعل.
المتطلب  :٥٠نظام حماية المفاعل
تفع�ل نظ��م
ُي�و َّفر نظ��ام لحماي�ة لمفاع��ل ال�ح��و� م�ن ����ل ���� ا����را�ا� التلقا�ي��ة الت�� ِّ
األمان الالزمة لتحقيق حالة مأمونة والحفاظ عليھا.
 -١٧٢-٧يكون نظام حماية المفاعل مستقال عن النظم األخرى ،ويكون قادرا على إبط�ال
اإلجراءات غير المأمونة التي يقوم بھا نظام التحكم.
 -١٧٣-٧ويك��ون نظ��ام حماي��ة المفاع��ل ق��ادرا عل��ى أن يس��تھل تلقائي��ا إج��راءات األم��ان
المطلوب��ة ،بالنس��بة لكام��ل نط��اق األح��داث البادئ��ة االفتراض��ية ،بغي��ة تفعي��ل نظ��م األم��ان
الالزمة لتحقيق حالة مأمونة.
 -١٧٤-٧ويص َّمم نظام حماية المفاعل بطريقة تكفل أنه ،حالما يكون نظام حماية المفاعل
ق�د اس��تھل تلقائي��ا سلس��لة اإلج��راءات الوقائي��ة ،ستس�تمر ھ��ذه السلس��لة حت��ى االكتم��ال ول��ن
تكون ھناك ضرورة ألي إجراءات يدوية في غضون فترة زمنية قصيرة بعد تفعيل نظام
حماية المفاعل .وال تكون ھذه اإلجراءات التلقائية التي ينفذھا نظام حماي�ة المفاع�ل ذاتي�ة
االنتھاء ،ويلزم للعودة إلى التشغيل العادي أن يتخذ المش ِّغل إجراء متعمدا.
 -١٧٥-٦ويُجرى تقييم وتبرير بعناي�ة إلمكاني�ة تج�اوز الوش�ائج وآلي�ات اإلغ�الق التلق�ائي
التي يشتمل عليھا نظام حماية المفاعل ،حيث أن ھذا التجاوز يمكن أن يؤدي إل�ى تج�اوز
إحدى وظائف األمان .و ُتدرج في نظام حماية المفاعل وسائل مالئمة لمن�� التج�اوز غي�ر
المتعمد للوشائج وآليات اإلغالق المھمة لألمان.
 -١٧٦-٦ويكون تصميم نظام حماي�ة المفاع�ل بحي�ث يض�من أن أي عط�ل مف�رد ال يمك�ن
أن ينتج منه فقدان إجراءات الحماية التلقائية.
 -١٧٧-٦ويصمَّم نظام حماية المفاع�ل بحي�ث يعي�د المفاع�ل إل�ى حال�ة مأمون�ة ويبقي�ه ف�ي
حالة مأمونة حتى إذا خضعت نظم حماي�ة المفاع�ل ألح�د األعط�ال ذات الس�بب المش�ترك
يكون من المعقول حدوثه.
 ١٧٨-٦ويص َّمم نظام حماية المفاعل بحيث يسمح باالختبارات الدورية إلدائه الوظيفي.
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 -١٧٩-٦و ُتضْ من في التصميم إمكاني�ة تعي�ين النق�اط المح� َّددة م�� ت�ر� ھ�امش ب�ين نقط�ة
البدء وحدود األمان ،بحيث يكون اإلجراء الذي يس�تھله نظ�ام حماي�ة المفاع�ل ق�ادراً عل�ى
التحكم في العملية قبل بلوغ حد األمان .ومن العوامل التي تؤخ�ذ ف�ي االعتب�ار ف�ي تحدي�د
ھذا الھامش ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

دقة األجھزة؛
جوانب الريبة في المعايرة؛
حيود األجھزة؛
أزمان استجابة األجھزة والنظم.

 -١٨٠-٦وحيثم��ا يك��ون المقص��ود م��ن نظ��ام حاس��وبي ھ��و اس��تخدامه ف��ي نظ��ام حماي��ة
المفاعل ،تنطبق المتطلبات التالية عالوة على المتطلبات الـواردة في الفقرة :١٧٦-٦
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

ُتستخدم أجھزة وبرامجيات حاسوبية رفيعة الجودة وبتصميم ثبتت صالحيته.
تكون عملية التط�وير بكاملھ�ا ،بم�ا ف�ي ذل�� مراقب�ة التص�ميم واختب�اره وإدخ�ال
النظام في الخدمة ،موثقة وقابلة لالستعراض بصورة منھجية.
م��ن أج��ل ت�كي��د عولي��ة ال��نظم الحاس��وبية ،يُج��ر� تقي��يم منھج��ي ،وكام��ل التوثي��ق
واالستعراض ،يقوم به عاملون خبراء مستقلون عن المصممين والموردين.
الع َرضي لعمليات النظام أو التدخل المتعمد فيھا.
تو َّفر حماية من االنقطاع َ

 -١٨١-٦وحيثما تكون العولية العالية الالزم�ة للنظ�ام الحاس�وبي المقص�ود اس�تخدامه ف�ي
نظام حماية المفاعل ال يمكن إثباتھا بدرجة عالية من الثقة ،تو َّفر وسائل متنوع�ة لض�مان
تنفيذ وظائف الحماية.
المتطلب  :٥١عولية نظم القياس والتحكم وقابليتھا لالختبار
ت� � َّمم نظ��م األ�ھ���� وال��تحكم الخا���ة ب��المفردات المھم��ة ل�م��ان ���ي مفاع��� البح��وث
بحيث تكون ذات عولية وظيفية عالية وقابلية لالختب�ارات الدوري�ة تتنا��ب م�� وظيف�ة
)أو وظائف( األمان التي يتعين القيام بھا.
 -١٨٢-٦يح َّق�ق مس��تو� العولي��ة المطل��وب م��ن خ��الل اس��تراتيجية ش��املة تس��تخدم وس��ائل
متنوعة يكمل بعضھا البعض )تشمل نظاما فعاال للتحليل واالختب�ار( ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن
مراح �ل تط��وير النظ��ام ،واس��تراتيجية للتثب��ت م��ن أج��ل ت�كي��د أن المتطلب��ات التص��ميمية
للنظام قد استوفيت .وتؤخذ في الحسبان في تحليل العولي�ة الظ�روف الت�ي س�وف تس�تخدم
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وتخ��زن فيھ��ا المع��دات ،و�ث��ار العوام��ل البيئي��ة المحتمل��ة )مث��ل درج��ة الرطوب��ة ودرج�ات
الحرارة المتطرفة والمجاالت الكھرمغنطيسية(.
 -١٨٣-٦و ُتستخدم بقدر اإلمكان تقنيات تصميم مثل القابلية لالختبار ،بما في ذل�� الق�درة
عل��ى الفح��� ال��ذاتي عن��د االقتض��اء ،وخص��ائ� األم��ان ف��ي حال��ة العط��ل ،والتن��وع
ال��وظيفي ،والتن��وع ف��ي تص��ميم المكون�ات وف��ي مف��اھيم التش��غيل ،بغي��ة من��� فق��دان وظيف��ة
األمان.
المتطلب  :٥٢استخدام المعدات الحاسوبية في النظم المھمة لألمان
إذا ك��ان �ح��د ال �نظم المھم �ة لألم��ان ف��ي مفاع��ل البح��و� يعتم��د عل��ى مع��دات حاس��وبية،
توض��ع مع��ايير وممارس��ات مناس��بة لتط��وير األ�ھ���ة والب��رام� الحاس��وبية واختبار���ا،
وتن َّفذ طوال عمر النظام ،وخصوصا على كامل نطاق دورة تطوير الب�رام� الحاس�وبية.
ويخضع التطوير برمته لنظام إدارة متكامل.
 -١٨٤-٦فيما يتعلق بالمعدات الحاسوبية في نظم األمان والنظم المھمة لألمان:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(

)ھـ(
)و(

)ز(

ُتستخدم أجھزة وبرامج حاسوبية عالية الجودة وأفضل الممارسات بشأنھا ،وفق�ا
ألھمية النظام لألمان.
تؤخذ في االعتبار في عملية التطوير برمتھا ،بما فيھا مراقبة تغييرات التصميم
واختبارھ�ا وإدخالھ��ا ف��ي الخدم��ة ،جمي��� مراح��ل دورة عم��ر النظ��ام الحاس��وبي،
وتوثق العملية بطريقة منھجية ،وتكون قابلة للمراجعة.
ُيجري تقييم المعدات خبراء مستقلون عن فريق التصميم وعن فريق الموردين،
بغية تأكيد عوليتھا العالية.
عندما ال يمكن إثبات العولية العالية الالزمة للمع�دات بمس�تو� رفي�� م�ن الثق�ة،
تو َّفر وسائل مختلف�ة لض�مان الوف�اء بوظ�ائ� األم�ان )انظ�ر أيضــــ�ـا الفقـــ�ـرة
.(١٨١-٦
تؤخ���ذ ف���ي االعتب���ار األعط���ال ذات الس���بب المش���تر� الت���ي تنش���أ م���ن الب���رامج
الحاسوبية.
تو َّفر حماية من االنقطاع ال َع َرضي لتشغيل النظام أو التدخل المتعمد فيه ) ُتحمى
ال��نظم الحاس��وبية ونظ��م االتص��االت والش��بكات المھم��ة لألم��ان ،بم��ا فيھ��ا نظ��ام
حماي��ة المفاع��ل ،حماي��ة كافي��ة م��ن الھجم��ات اإللكتروني��ة ،تص��ل إل��ى التھدي��د
المحتاط له في التصميم وتشمله ].([١٣
يتم التحقق المناسب من نظم البرامج الحاسوبية والتثبت منھا واختبارھا.
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المتطلب  :٥٣غرفة التحكم
تو َّفر في مرفق مفاعل البحوث غرفة تحكم يمكن تشغيل المرف�ق منھ�ا بأم�ان ف�ي �مي�ع
األحوال التشغيلية ،إما تلقائيا أو يدويا ،ويمكن منھا اتخاذ تدابير إلبقاء مفاعل البح�وث
في حالة مأمونة أو إلعادته إلى حالة مأمونة بعد الوقائع التشغيلية المنتظرة والظروف
المفضية إلى وقوع الحوادث.
 -١٨٥-٦ت َّتخذ تدابير مناسبة وتو َّفر معلومات كافية لحماية الموجودين في غرف�ة ال�تحكم،
لفترة طويلة من الزمن ،من مخاطر مثل مستويات اإلشعاع العالية الناتجة ع�ن الظ�رو�
المفض��ية إل���ى و����وع الح��وادث ،أو إطال����ات الم���واد المش��عة ،أو الحري���ق ،أو الغ���ازات
المتفجرة أو السامة .انظر أيضا الفقرة  ٩١-٦لالط�الع عل�ى المتطلب�ات المتعلق�ة بوس�ا�ل
االتصال بين غرفة التحكم وغرفة التحكم التكميلية ومركز الطوارئ.
 -١٨٦-٨ويولى اھتمام خاص لتحديد األحداث الداخلية والخارجية على ح�د س�واء لغرف�ة
التحكم ،التي يمكن أن تش�كل تح�ديا لتش�غيلھا المتواص�ل ،وير ِّت�ب التص�ميم التخ�اذ ت�دابير
عملي��ة للتقلي��ل إل��ى الح��د األدن��ى م��ن �ث��ار ھ��ذه األح��داث .وير ِّت��ب التص��ميم لوج��ود ط��رق
ھروب للموجودين في غرفة التحكم في حالة األحداث التي تستدعي إخالءھا.
 -١٨٧-٨ويو ِّفر تصميم غرفة التحكم ھامشا كافيا ضد المخ�اطر الطبيعي�ة األش�د م�ن تل��
التي تم اختيارھا لألساس التصميمي.
المتطلب  :٥٤غرفة التحكم التكميلية
ي�خ��ذ ف��ي ا�عتب��ار ف��ي التص��ميم ت��وفير غرف��ة تحك��م تكميلي��ة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث،
منفصلة ومستقلة وظيفيا عن غرفة التحكم الرئيسية.
 -١٨٨-٦تك��ون الوس��ا�ل المت��وفرة ف��ي غرف��ة ال��تحكم التكميلي��ة )الت��ي تع��ر� أحيان��ا باس��م
لوح��ة اإلغ��الق ع��ن بع��د( كافي��ة للوف��اء بوظ��ا�� األم��ان الر�يس��ية )اإلغ��الق والتبري��د
واالحتجاز ورصد حالة المرفق( في أي حالة طوارئ .وتتاح في غرفة التحكم اإلض�افية
معلوم���ات ع���ن الب���ارامترات المھم���ة والظ���رو� اإلش���عاعية ف���ي المرف���ق وف���ي المنطق���ة
المحيطة به .و ُتعتبر النظم المص َّممة لھذا الغرض مفردات ذات أھمية لألمان .ويمك�ن أن
ال تكون غرفة التحكم التكميلية ضرورية للمجمع�ات الحرج�ة والمجمع�ات دون الحرج�ة.
وفي ھذه الحالة ،يبرَّ ر القرار على أساس تحليل شامل.

٦٨

المتطلب  :٥٥مرافق التصدي للطوارئ في الموقع
يت���من مرف��ق م�اع��ل البح��وث المراف��ق ال���رورية للتص��دي للط��وارئ ف��ي الموق��ع.
ويك���ون تص���ميمھا بحي���ث ي���تمكن الموظ����ون م���ن أداء المھ���ام المتوق����ة إلدارة حال���ة
الطوارئ في الظروف الناتجة عن الحوادث وكذلك األحداث البادئة.
 -١٨٩-٦ت���و َّفر للمراف���ق ذات الص���لة للتص���دي للط���وارئ ٣٦معلوم���ات ع���ن ب���ارامترات
المفاعل المھمة والظروف اإلشعاعية في مرف�ق المفاع�ل والموق�ع ،والمعلوم�ات المس�تقا�
م��ن نظ��م الرص��د ومراف��ق المختب��ر بقص��د اس��تخدامھا لتحدي��د م��دى الحاج��ة إل��ى اس��تھالل
�زود ك��ل
ت��دابير الط��وارئ ،فض��ال ع��ن المعلوم��ات الت��ي تس��تخدم ف��ي التقي��يم المس��تمر .وي� َّ
مرفق للتصدي لحاالت الطوارئ بوسائل لالتصال بغرفة التحكم وغرفة التحكم التكميلي�ة
والمواق�ع المھم�ة األخ�رى ف��ي المرف�ق ،وك�ذل� بمنظم�ات التص��دي للط�وارئ الكائن�ة ف��ي
الموقع وخارجه.

إمدادات القوى الكھربائية
المتطلب  :٥٦نظم إمدادات القوى الكھربائية
يت���من تص��ميم مرف��ق م�اع��ل البح��وث نظم�ا ي�� َّ�ول عليھ��ا إلم��دادات الق��وى الكھربائي��ة
ال�ادي��ة ،وي���ع ف��ي االعتب��ار ت��وفير نظ��م ي�� َّ�ول عليھ��ا إلم��دادات الق��وى الكھربائي��ة ف��ي
حاالت الطوارئ.
 -١٩٠-٦ت��و َّفر إم��دادات للق��وى الكھربائي��ة يع� َّ�ول عليھ��ا لوظ��ائف األم��ان األساس��ية ف��ي
األحوال التشغيلية العادية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.
 -١٩١-٦ويأخذ التصميم في االعتبار توفير إمدادات قوى كھربائية ال تنقطع لنظم األمان
الت��ي تحت��ا� إل��ى إم��دادات مس��تمر� م��ن الطاق��ة ،مث��ل نظ��ام حماي��ة المفاع��ل ونظ��ام رص��د
اإلشعاعات.
 -١٩٢-٦و ُتؤخذ في االعتبار ،في األس�ا� التص�ميمي لت�وفير إم�دادات الق�وى الكھربائي�ة
في حاالت الط�وارئ ،األح�داث البادئ�ة االفتراض�ية ووظ�ائف األم�ان المرتبط�ة بھ�ا الت�ي
 ٣٦مرافق ومواقع التصدي لحاالت الطوارئ متناولة في الوثيقة  .[٦] GSR Part 7وفيم�ا يتعل�ق بمراف�ق
البح��وث ،تش��مل مراف��ق التص��دي لح��االت الط��وارئ )الت��ي تك��ون منفص��لة ع��ن غرف��ة ال��تحكم وغرف��ة ال��تحكم
التكميلية( مركز الطوارئ ومركز الدعم التقني ومركز الدعم التشغيلي ،حسب االقتضاء.
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يتعين أداؤھا ،وذلك لتحديد االحتياج�ات إل�ى مق�درة إم�دادات الق�وى الكھربائي�ة وتوافرھ�ا
والمدة التي تلزم خاللھا وسعتھا واستمراريتھا.
المتطلب  :٥٧نظم الوقاية من اإلشعاعات
ت��و َّ�ر مع��دات ���� مر���� مفاع��ل ال�ح��وث لض��مان و���ود ر���د م����م لإلش��عاعات ����
األحوال التشغيلية والظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.
 -١٩٣-٦يتضمن تصميم نظم الوقاية من اإلشعاعات ما يلي:
)أ(

)ب(

)ج(

)د(

)ھـ(
)و(
)ز(

٧٠

أجھزة ثابتة لقي�اس مع�دل الجرع�ات م�ن أج�ل رص�د مع�دل الجرع�ة اإلش�عاعية
المحلية في األماكن التي يمكن للعاملين المختصين بالتشغيل الدخول إليھا بصفة
روتينية وفي األماكن األخرى التي يمكن أن تكون فيھا التغيّ�رات ف�ي مس�تويات
اإلش��عاعات ف��ي األح��وال التش��غيلية بحي��ث ال ُيس��مح بال��دخول إليھ��ا إال لفت��رات
معينة محددة من الزمن )مثال مناطق أنابيب الح�زم اإلش�عاعية ،والمن�اطق الت�ي
توجد فيھا مصادر نيوترونية موضوعة في المرافق دون الحرجة(.
أجھ��زة ثابت��ة لقي��اس مع��دل الجرع��ات لبي��ان المس��تويات اإلش��عاعية العام��ة ف��ي
أماكن مناس�بة م�ن المرف�ق ف�ي الوق�ائع التش�غيلية المنتظ�رة والظ�روف المفض�ية
إلى وق�و� الح�وادث .وت�و ِّفر األجھ�زة الثابت�ة لقي�اس مع�دل الجرع�ات معلوم�ات
كافية في غرف�ة ال�تحكم أو ف�ي موض�ع ال�تحكم المناس�ب بحي�ث ي�تمكن الع�املون
المختصون بالتشغيل م�ن ب�دء اإلج�راءات الوقائي�ة واإلج�راءات التص�حيحية إذا
لزم األمر.
أجھزة رصد لقياس نشاط المواد المشعة في الجو ف�ي المن�اطق الت�ي يوج�د فيھ�ا
العاملون بصفة روتينية ،بم�ا ف�ي ذل�ك أم�اكن التج�ارب ،وحيثم�ا يمك�ن تو ُّق�ع أن
يكون النشاط اإلشعاعي العالق في الھواء بحيث يتطلب اتخاذ تدابير وقائية.
معدات ثابتة ومختبرات لتحديد تركيزات نويدات مشعة مختارة في نظم معالجة
الموائع ،وفي عينات غازات وس�وائل م��خوذة م�ن مرف�ق مف�اعالت البح�وث أو
من البيئة ،في الحاالت التشغيلية والظروف المفض�ية إل�ى وق�و� الح�وادث ،ف�ي
الوقت المناسب.
معدات ثابتة لرصد الدوافق ومراقبتھا قبل تصريفھا إلى البيئة وأثناءه.
أجھزة لقياس تلوث األسطح بالمواد المشعة.
منشآت ومعدات لقياس الجرعات اإلشعاعية التي يتع�ر� لھ�ا الع�املون وم�دى
تلوثھم.

رصد لإلشعاعات عند بوابات المرفق ومداخله األخرى للكشف عن نق�ل الم�واد
)ح(
المشعة دون إذن أو التلوث غير المتعمد.
 -١٩٤-٦وباإلضافة إلى الرصد داخل المرفق ،تتخ�ذ أيض�ا ترتيب�ات لتقي�يم ح�االت التع�ر�
لإلش��عاعات واآلث��ار اإلش��عاعية األخ��رى ف��ي المنطق��ة المج��اورة للمرف��ق ،حيثم��ا يك��ون ذل���
ضروريا.
المتطلب  :٥٨نظم مناولة عناصر الوقود وقلب المفاعل وخزنھا
والمش�عع
يتضمن تصميم مرفق مفاعل البحوث ترتيبات لمناولة عناصر الوقود الطازج
َّ
ومكونات قلب المفاعل الجديدة والمشععة وخزنھا بطريقة مأمونة.
 -١٩٥-٦يتض��من التص��ميم ترتيب��ات لخ��زن ع��دد ك��اف م��ن عناص��ر الوق��ود المس��تھل�
ومكونات قل�ب المفاع�ل المش�ععة .وتتس�ق ھ�ذ� الترتيب�ات م�ع ب�رامج إدارة قل�ب المفاع�ل
وبرامج سحب عناصر الوقود ومكونات قلب المفاعل من المرفق أو استبدالھا.
 -١٩٦-٦ويتضمن التصميم ترتيبات لتفريغ كل الوقود من قل�ب المفاع�ل بطريق�ة م�مون�ة
في أي وقت.
 -١٩٧-٦وتراعى في التصميم ،عن�د االنطب�اق ،اآلث�ار الت�ي تترت�ب عل�ى الخ�زن الطوي�ل
األمد للوقود المش َّعع ومكونات قلب المفاعل المشععة.
 -١٩٨-٦وتصمم نظم التعامل والخزن بحيث تكفل ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(

من��ع الحرجي��ة بھ��امش م����م ،بوس��ا�ل مادي��ة كاس��تخدام ترتي��ب ھندس��ي م����م
صات ثابتة؛
وما َّ
إتاحة القيام بعمليات التفتيش واالختبار الدورية؛
التقليل إلى الحد األدنى من احتمال فقدان الوقود أو تلفه؛
منع إسقاط أجسام ثقيلة على الوقود دون قصد؛
إتاحة الخزن المناسب لعناصر الوقود المشتبه فيھا أو التالفة؛
اتخاذ ترتيبات للوقاية من اإلشعاعات؛
توفير وسيلة لمراقبة كيمياء ونشاط وسيط الخزن؛
منع بلوغ مستويات إجھاد غير مقبولة في عناصر الوقود؛
تحديد وتتبُّع كل مفردة من عناصر الوقود والمجمعات على حدة.

٧١

 -١٩٩-٦وتص�� َّمم ن���م مناول��ة الوق��ود المش���عع وخزن��ه بحي��ث تس��م� ب�زاح��ة الح���رارة
وبالتدريع بصورة مالئمة في الحاالت التشغيلية وفي الحوادث المحتاط لھا في التصميم.
 -٢٠٠-٦وم��ن غي��ر الم��رج� أن تش��مل المجمع��ات الحرج��ة والمجمع��ات دون الحرج��ة
وقودا مستنفدا أو وقودا مشععا بدرجة كبيرة ،ولذا فقد ال تنطبق عليھا المتطلبات المتعلقة
بمناول���ة الوق���ود المس���تنفد أو الوق���ود المش���عع بدرج���ة كبي���رة وخزنھم���ا .وتنطب���ق عليھ���ا
المتطلبات األخرى المقررة في الفقرات من  ١٩٥-٦إلى .١٩٨-٦
المتطلب  :٥٩نظم النفايات المشعة
يتضمن تصميم مرفق مفاعل البحوث والمرافق التجريبية المرتبطة ب�ه ترتيب�ات لتع�ي��
األمان في التصرف في النفايات وللتقليل �ل�� الح�د األدن�� م�ن تولي�د النفاي�ات المش�عة.
وت��و َّفر نظ��م لمعالج��ة النفاي��ات المش��عة الص��لبة والس��ا�لة وال�ا�ي��ة ب�ي��ة الحف��اظ عل���
كمي��ات وتركي���ات اإلط����ات المش��عة عن��د أدن��� مس��تو� يك��ون م��ن المعق��ول تحقيق��ه،
ودون الحدود المصرح بھا بشأن التصريف.
 -٢٠١-٦ي���ولى االعتب���ار ف���ي التص���ميم لت���وفير وس���ائل مالئم���ة ،مث���ل الت���دريع ون����م
االض��محالل ،للح��د م��ن تع��رّ ض الع��املين لإلطالق��ات المش��عة إل��ى البيئ��ة ،وت��و َّفر ���ذ�
الوسائل بحسب االقتضاء.
 -٢٠٢-٦وتو َّفر في التصميم وسائل لمناولة النفايات المشعة ومعالجتھا وخزنھا وإزاحتھا
من الموقع والتخلص من النفايات المشعة .وحيثما ستتم مناولة نفايات مشعة س�ائلة ،تتخ�ذ
ترتيب��ات للكش��� ع��ن تس��رّ ب النفاي��ات والس��تعادتھا ،إذا ك��ان ���ذا مالئم �ا ً .وحيثم��ا س��تتم
مناولة نفايات مشعة غازية ،تتخ�ذ ترتيب�ات للكش�� ع�ن التس�رب ولمن�ع إطالق�ه وال�تحكم
فيه إلى ما دون الحدود المصرح بھا لإلطالق المشع.
 ٢٠٣-٦وت�و َّفر ن��م لمناول��ة النفاي�ات المش��عة الص�لبة أو المرك�ـ ّزة ولخزنھ��ا ف�ي الموق��ع
لفترة زمنية معقولة.
النظم الداعمة واالحتياطية
المتطلب  :٦٠أداء النظم الداعمة واالحتياطية
يكون تصميم النظم الداعم�ة واالحتياطي�ة لمفاع�ل البح�وث بحي�ث يض�من أن يك�ون أداء
ھذه النظم متسقا مع ما للنظام أو المكون الذي يخدمانه في مفاع�ل البح�وث م�ن أھمي�ة
لألمان.
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 -٢٠٤-٦ال يكون عطل أي نظام احتياطي ،بغض النظر عن أھميت�� لألم�ان ،ق�ادرا عل�ى
تعريض أمان المفاعل للخطر .وتتخذ ت�دابير مالئم�ة لمن�� إط�الق م�واد مش�عة إل�ى البيئ�ة
في حالة تعطل نظام احتياطي يحتوي على مواد مشعة.
المتطلب  :٦١نظم الحماية من الحريق
تو َّفر نظم الحماي�ة م�ن الحري�ق لمرف�ق مفا��� ال�ح�وث� ،م�ا ف�ي �ل�� نظ�م ال�ش�ف ��ن
الحري�ق ونظ��م إطف��اء الحري�ق ،وح��واج� احت��واء الحري�ق ،ونظ��م م�افح��ة ال��د�ان ،ف��ي
جمي��� �نح��اء مرف��ق مفا���� ال�ح��وث ،م��� إي���ء ا��ت���ار الواج��ب لنت��ا�� تحلي��� م���اطر
الحريق.
 -٢٠٥-٦تكون نظم الحماية من الحريق المر َّكبة في مفاع�ل البح�وث ق�ادرة عل�ى التعام�ل
بأم��ان م��� أح��داث الحري �ق االفتراض��ية .ويأخ��ذ تص��ميم نظ��ام الحماي��ة م��ن الحري �ق ف��ي
االعتب��ار إمكاني��ة ح��دوث حرجي��ة َع َرض��ية ف��ي مجمع��ة حرج��ة أو مجمع��ة دون حرج��ة.
ويولى االعتبار لمخاطر الحريق الناجمة عن التجارب.
 -٢٠٦-٦تكون نظ�م إطف�اء الحري�ق ق�ادرة عل�ى التفعي�ل التلق�ائي عن�د االقتض�اء .وتص� َّمم
نظ��م إطف��اء الحري �ق وتح � َّدد أماكنھ��ا لض��مان أن انفجارھ��ا أو اش��تغالھا عل��ى نح��و غي��ر
مقصود أو تشغيلھا دون قصد لن يخل بقدرة المفردات المھمة لألمان.
ُ -٢٠٧-٦تص��مم نظ��م الكش��ف ع��ن الحري�ق لت��وفر إن��ذارات ومعلوم��ات فوري��ة ع��ن مك��ان
وانتشار الحرائق التي تشتعل في مرفق المفاعل في أي وقت.
 -٢٠٨-٦تكون نظم الكشف عن الحريق ونظم إطفاء الحريق الضرورية للحماي�ة م�ن أي
حريق محتمل بعد وقوع حدث بادئ افتراضي مؤھلة تأھيال مناسبا لمقاوم�ة ���ار الح�دث
البادئ االفتراضي.
ِّ
ومقاوم�ة للح�رارة حي�م�ا
معطل�ة للحري�ق
 -٢٠٩-٦و ُتستخدم مواد غير قابلة لالحتراق أو
ِ
يكون ذل�� ممكن�ا م�ن الناحي�ة العملي�ة ف�ي جمي�� أنح�اء المرف�ق ،ال س�يما ف�ي أم�اكن م��ل
وسائل االحتجاز وغرف التحكم.
المتطلب  :٦٢نظم اإلضاءة
ت��و َّفر إض��اءة �افي��ة ف��ي جمي��� المن��اطق التش��غيلية لمرف��ق مفا���� ال�ح��وث ل�ح��وا�
التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.
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المتطلب  :٦٣معدات الرفع
تو َّفر معدات لرفع وإن�زال المف�ردات المھم�ة لألم�ان ف�ي مرف�ق مفاع�ل البح�و�� ولرف�ع
وإنزال المفردات األخرى بجوار المفردات المھمة لألمان.
 -٢١٠-٦تص َّمم معدات الرفع بحيث:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(
)ھـ(

ُت َّتخذ ت�دابير لمن�ع رف�ع ا�حم�ال المفرط�ة ،بم�ا يش�مل ا�حم�ال الخاص�ة بب�رام�
التجارب؛
ُتط َّبق تدابير تصميم متحفظة لمنع أي إسقاط غي�ر مقص�ود لألحم�ال الت�ي يمك�ن
أن ت��ؤ�ر عل��ى مف��ردات مھم��ة لألم��ان أو يمك��ن أن تس��بب خط��را إش�عاعيا )م��ل
براميل الوقود المستنفد(؛
يسمح مخطط المرفق بالحركة المأمونة لمع�دات الرف�ع والمف�ردات الت�ي يج�ري
نقلھا ،وفقا لمسارات الحمل المأمونة التي تم تحليلھا؛
تك��ون المع��دات المخصص��ة ل�س��تخدام ف��ي المن��اطق الت��ي توج��د فيھ��ا المف��ردات
المھمة لألمان مؤھلة زلزاليا؛
يمكن تفتيش ھذه المعدات دوريا.

المتطلب  :٦٤نظم تكييف الھواء ونظم التھوية
تو َّفر نظم لتكييف الھواء وتدفئة الھواء وتبريد الھواء والتھوية لمرفق مفاعل البح�و�
بحسب االقتضاء في مناطق المرفق للحفاظ على الظروف البيئية المطلوبة.
 -٢١١-٦ت��و َّفر نظ��م لتھوي��ة المب��اني ف��ي مرف��ق المفاع�ل بالق��درة المناس��بة لتكيي��� الھ��واء
وتنقيته:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(

٧٤

لمنع التشتت غير المقبول للمواد المشعة المحمولة في الھواء داخل المرفق؛
لتقليل تركيز المواد المش�عة المحمول�ة ف�ي الھ�واء إل�ى المس�تويات المتوافق�ة م�ع
ضرورة وصول العاملين إلى المنطقة؛
إبق��اء مس��تويات الم��واد المش��عة المحمول��ة ف��ي الھ��واء ف��ي مرف��ق المفاع��ل دون
الحدود المصرح بھا ومنخفضة إلى أدنى مستوى يكون من المعقول تحقيقه؛
لتھوي��ة ال���ر� الت��ي تحت��وي عل��ى ال���ازات الخامل��ة أو ال���ازات الض��ارة دون
إعاقة القدرة على التحكم في الدوافق المشعة؛

)ھـ(

للحف��اظ عل��ى الكف��ا�ة الم�لوب��ة لنظ��ام الترش��ي� ولل��تحكم ف��ي إ�الق��ات الم��واد
المشعة الغازية إلى البيئة وإبقائھا دون الحدود المصرح بھا للتص�ريف وإبقائھ�ا
منخفضة إلى أدنى مستوى يكون من المعقول تحقيقه.

المتطلب  :٦٥نظم الھواء المضغوط
ُيحدِّ د األساس التصميمي ألي نظام للھواء المضغوط يخدم مفردة ذات أھمية لألمان في
مرفق مفاعل البحوث جودة الھواء ومعدل تدفقه ونظافته التي يتعين توفيرھا.
المتطلب  :٦٦أجھزة التجارب
ُتصمم أجھزة التجارب لمفاعل البحوث بحيث ال ت�ؤثر س�لبا عل�ى أم�ان المفاع�ل ف�ي أي
أحوال تشغيلية أو ظروف مفضية إلى وقوع الح�وادث .وعل�ى وج�ه الخص�و�ُ ،تص�مم
أجھزة التجارب بحيث ال يؤدي تشغيل جھاز التج�ارب أو تعطل�ه إل�ى تغيي�ر غي�ر مقب�ول
ف��ي تفاعلي��ة المفاع��ل ،أو ي �ؤثر عل��ى تش��غيل نظ��ام حماي��ة المفاع��ل ،أو يح��د م��ن ق��درة
التبريد ،أو يھدد االحتجاز أو يؤدي إلى عواقب إشعاعية غير مقبولة.
 -٢١٢-٦يوض��� أس��ا� تص��ميمي لك��ل جھ��از تج �ارب م��رتب� ارتبا���ا مباش��را أو �ي��ر
مباش��ر بالمفاع��ل .وتص��نف أجھ��زة التج��ارب عل��ى أس��ا� أھميتھ��ا ل�م��ان .ويؤخ��ذ ف��ي
االعتب��ار الرص��يد ا�ش��عاعي لجھ��از التج �ارب وك��ذلك إمكاني��ة تولي��د ال�اق��ة أو إ�القھ��ا.
ويُجرى تحليل األمان ،يشمل تحليال للض�رر ال�ذ� يلح�� ب�أجھزة التج�ارب م�ن األح�دا�
البادئ��ة االفتراض��ية للمفاع��ل .ويش��مل تحلي��ل األم��ان أيض��ا التفاع��ل ب��ين أجھ��زة التج��ارب
والمفاعل )انظر أيضا الفقرة .(١٢٤-٦
 -٢١٣-٦وي��و ِّفر التص��ميم الرص��د المالئ��م لب��ارامترات التج��ارب ف��ي �رف��ة ال��تحكم ف��ي
المفاعل ،حيثما يكون ذلك ضروريا ألمان المفاعل وأمان التجربة.
 -٢١٤-٦ويس ِّھل تصميم التجارب وأجھزة التجارب عمليات تفكيكھا ،وخزنھا المؤقت،
والتصرف النھائي فيھا.
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 -٧تشغيل مرافق مفاعالت البحوث
األحكام التنظيمية
ِّ
المشغلة
المتطلب  :٦٧مسؤوليات المنظمة
ت���� عل��� ع��اتق المنظم��ة المش� ِّ�غلة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث المس��ؤولية الر�يس��ية ع��ن
األمان في تشغيل المرفق.
ُ -١-٧تس��ند المس��ؤولية الرئيس��ية ع��ن األم��ان إل��ى المنظم��ة المش�� ِّغلة لمرف��ق مفاع��ل
البح��وث .وتش��مل ھ��ذه المس��ؤولية الرئيس��ية جمي��ع األنش��طة المتعلق��ة بالتش��غيل بطريق��ة
مباشرة أو غير مباشرة ،بما فيھا أنشطة التجارب ٣٧.كما تشمل المسؤولية ع�ن اإلش�راف
على أنشطة جميع الفئات األخ�رى ذات الص�لة ،م��ل المص�ممين والم�وردين والمص�نعين
والقائمين بالبناء وأصحاب العمل والمقاولين والقائمين بالتجارب ،وكذلك المس�ؤولية ع�ن
تشغيل مرفق المفاعل من جان�ب المنظم�ة المش� ِّغلة نفس�ھا .وت�ؤدي المنظم�ة المش� ِّغلة ھ�ذه
المسؤولية وفقا لنظام إدارتھا ].[٤
 -٢-٧وتنشئ المنظمة المش ِّغلة ھيكالً إداريا ً مالئما ً لمفاعل البحوث ،وت�و ِّفر ك�ل البني�ة
األساس��ية الض��رورية لعملي��ات المفاع��ل .ويش��مل تنظ��يم تش��غيل المفاع��ل )إدارة المفاع��ل،
انظر الحاش�ية رق�م  (٢١م�دير المفاع�ل ٣٨وم�وظفي التش�غيل .وتض�من المنظم�ة المش� ِّغلة
اتخاذ ترتيبات مالئمة لجميع الوظائف المتصلة بتشغيل مرفق مفاعل البحوث واستخدامه
على نحو مأمون ،م��ل الص�يانة ،واالختب�ارات الدوري�ة والتفت�يش ال�دوري ،والوقاي�ة م�ن
اإلشعاعات ،وتوكيد الجودة ،وخدمات الدعم ذات الصلة.
 -٣-٧وال تف� َّ�وض مس��ؤولية المنظم��ة المش � ِّغلة ع��ن أم��ان مفاع��ل البح��وث .وتق��ع عل��ى
عاتق مدير المفاعل المسؤولية المباشرة عن التشغيل المأمون لمفاعل البحوث ،وتكون له
الصالحيات الالزمة للقيام بذلك.
 ٣٧يشمل التشغيل جميع األنشطة المؤداة لتحقيق الغرض الذي تم من أجله تصميم مفاعل البحوث
وبناؤه أو تعديله .وإلى جانب تشغيل المفاعل ،يشمل ذلك ما يلي :الصيانة واالختبار والتفتيش؛ ومناولة
الوقود ومناولة المواد المشعة ،بما يشمل إنتاج النظائر المشعة؛ وتركيب أجھزة التجارب واختبارھا
وتشغليھا؛ واستخدام الحزم النيوترونية؛ واستخدام نظم مفاعالت البحوث ألغراض البحث والتطوير
والتعليم والتدريب؛ وما يرتبط بذلك من أنشطة أخرى.
 ٣٨مدير المفاعل ھو العضو ف�ي إدارة المفاع�ل ال�ذي أ ُس�نِدت إلي�ه المس�ؤولية والس�لطة المباش�رتين ع�ن
التش��غيل الم��أمون لمفاع��ل البح��وث ،وتق��وم بتعيين��ه المنظم��ة المش��غلة ،وتش��مل واجبات��ه األساس��ية الوف��اء بھ��ذه
المسؤولية.
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 -٤-٧وتق���رر المنظم���ة المش��� ِّغلة ،وفق���ا لنظ���ام اإلدارة ،مھ���ام ومس���ؤوليات المناص���ب
الرئيس��ية ف��ي المنظم��ة ع��ن تش��غيل المفاع��ل .وعل��ى وج��� الخص��وص ،تض��ع المنظم��ة
المش � ِّغلة خطوط �ا واض��حة للس��لطة واالتص��االت ب��ين م��دير المفاع��ل ولجن��ة )أو لج��ان(
األم��ان ،وفري��ق الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات ،وأفرق��ة الص��يانة ،والع��املين المختص��ين بنظ��ام
اإلدارة ،والقائمين بالتجارب.
 -٥-٧وتح َّدد وفقا ل�ط�ار الق�انوني للدول�ة مناص�ب الم�وظفين الت�ي تقتض�ي الحص�ول
على ت�رخيص أو ش�ھادة .ويتلق�ى ش�ا�لو ��ذ� المناص�ب ت�دريبا م�ئم�ا عل�ى النح�و ال�ذ�
تش���ترط� الھيئ���ة الرقابي���ة )انظ���ر أيض���ا الفق���رات م���ن  ١٣-٧إل���ى  .(٢٢-٧وعل���ى وج����
الخصوص ،يكون مدير المفاعل ٣٩والمشرفون عل�ى النوب�ات ومش�غلو المفاع�ل حاص�لين
عل��ى تص��ري� )ت��رخيص أو ش��ھادة( ص��ادر ع��ن الھيئ��ة الرقابي��ة أو المنظم��ة المش � ِّغلة أو
سلطة مختصة أخرى.
 -٦-٧وتقع على عاتق المنظمة المش ِّغلة ،بالتعاون مع الم�ورِّ د أو المص� ِّمم ،المس�ؤولية
الشاملة عن إعداد برنامج اإلدخال في الخدمة وإنج�از� بص�ورة مُرضي����ة )انظ�ر الفق�رة
.(٥١-٧
 -٧-٧و ُت ِع �د المنظم��ة المش � ِّغلة و ُتص��در مواص��فات وإج��راءات وفق��ا لتص��ني� الھياك��ل
وال���نظم والمكون���ات ونظ���ام اإلدارة ،ال س���يما ف���ي م���ا يخ���ص اش���تراء وص���نع وتحمي���ل
واس��تخدام وتفري��� وخ��زن ونق��ل واختب��ار المف���ردات المھم��ة ل�م��ان ،بم��ا فيھ��ا الوق���ود
ومكونات قلب المفاعل والمواد االنشطارية األخرى الطازجة أو المشععة.
 -٨-٧و ُت ِع��د المنظم��ة المش� ِّغلة تق��ارير م��وجزة دوري��ة بش���ن المس��ائل المتعلق��ة باألم��ان
بحس��ب م��ا تش��ترط� الھيئ��ة الرقابي��ة ،وتق � ِّدم ���ذ� التق��ارير إل��ى لجن��ة األم��ان وإل��ى الھيئ��ة
الرقابية إذا ُ
طلب ذلك.
-٩-٧

وتقع على عاتق المنظمة المش ِّغلة مسؤولية ضمان ما يلي:

)أ(
)ب(
)ج(

إصدار سياسات األمان وفھمھا فھما واضحا من قبل الجميع.
إنشاء لجنة األمان االستشارية التابعة لھا.
أن يت��ي� التص��ميم تش��غيل المفاع��ل ب�م��ان ،وأن ي��تم بن��اء المفاع��ل وفق��ا للتص��ميم
المعتمد.

 ٣٩ال يلزم بالضرورة أن يكون م�دير المفاع�ل حاص�� عل�ى ت�رخيص لتش�غيل المفاع�ل ،ولك�ن يل�زم أن
يكون قد أكمل برنامجا تدريبيا )انظر الفقرة .(٣٠-٧
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)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(

)ي(
)ك(

)ل(

)م(
)ن(
)س(
)ع(
)ف(

)ص(

٧٨

إع��داد تقري��ر وا ٍ
ف ع��ن تحلي��ل األم��ان والمواظب��ة عل��ى تحديث��ه ،وفق��ا للمتطل��ب
رقم .١
أن ُتثب��ت عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة أن متطلب��ات التص��ميم ق��د اس��توفيت وأن
المفاعل يمكن تشغيله وفقا لالفتراضات التصميمية.
وضع وتنفيذ نظام لإلبالغ عن األحداث غير العادية واستعراضھا.
وضع ترتيبات للطوارئ في الموق�ع ،بم�ا ف�ي ذل�ك خط�ة وإج�راءات للط�وارئ،
والحفاظ عليھا وفقا للوثيقة .[٦] GSR Part 7
تشغيل وصيانة مفاعل البحوث وفقا ً لمتطلبات األمان من قب�ل م�وظفين م�ؤھلين
تأھيال مناسبا ولھم خبرة مناسبة ومعتمدين من قبل السلطات المعنية.
تدريب الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات تتعل�ق بالتش�غيل الم�أمون ت�دريبا ً
وافي��اً ،ووض��ع برن��امج للت��دريب وإع��ادة الت��دريب ،وتنفي��ذه ،والمواظب��ة عل��ى
تحديثه ،واستعراضه دوريا للتحقق من فعاليته )انظر أيضا الفق�رات م�ن ٢٨-٧
إلى .(٣١-٧
إتاحة موارد ومرافق وخدمات مالئمة أثناء التشغيل.
أن تق َّدم إلى الھيئ�ة الرقابي�ة المعلوم�ات ع�ن األح�داث ذات األھمي�ة ل�م�ان الت�ي
يل���زم إب���الغ الھيئ���ة الرقابي���ة بھ���ا ،بم���ا ف���ي ذل���ك أي تقييم���ات لھ���ذه األح���داث
واإلجراءات التصحيحية المزمع اتخاذھا.
تعزي��ز ثقاف��ة األم��ان ف��ي المنظم��ة لض��مان أن تك��ون اتجاھ��ات الع��املين وأفع��ال
وردود أفع���ال جمي���ع األف���راد والمنظم���ات مفض���ية إل���ى االض���طالع الم���أمون
باألنشطة خالل تشغيل المرفق )انظر الفقرتين  ١-٤و.(٤-٤
وض��ع نظ��ام إدارة متكام��ل )انظ��ر الحاش��ية  (١٥وتنفي��ذه ،وفق��ا ل��نھج ت��دريجي
)انظر الفقرات مــن  ٧-٤إلى .(١٣-٤
تخويل إدارة المفاعل صالحيات كافية وتزويدھا بموارد كافية لتمكينھا م�ن أداء
واجباتھا بفعالية.
تش��غيل مفاع��ل البح��وث وص��يانته وفق �ا ً للح �دود والش��روط التش��غيلية وإلج��راءات
التشغيل )انظر الفقرات من  ٣٢-٧إلى  ٣٤-٧ومن  ٥٧-٧إلى .(٦٢-٧
مراقبة المواد االنشطارية والمواد المشعة المستخدمة أو الناتجة.
دراسة الخبرة التشغيلية بعناية ،بما يشمل المعلوم�ات ع�ن الخب�رة التش�غيلية ف�ي
مفاعالت البحوث المماثلة ،للكشف ع�ن أي دالئ�ل عل�ى وج�ود اتجاھ�ات ض�ارة
باألم��ان ،لك��ي يتس��نى اتخ��اذ إج��راءات تص��حيحية قب��ل أن تنش��أ ظ��روف ض��ارة
خطيرة ولكي يتسنى منع تكرار ھذه االتجاھات.
تطبيق ورصد برنامج الستبعاد األجسام الغريبة ،وفقا للمتطلبات الرقابية.

ِّ
المشغلة ووظائفھا
المتطلب  :٦٨ھيكل المنظمة
ي�� َّ�رر ويو َّث��ق ھيك��ل المنظم��ة المش� ِّ�غلة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث ووظ��ائ� الع��املين فيھ��ا
وأدوارھم ومسؤولياتھم.
ُ -١٠-٧تح��� َّدد كتاب���ة وبوض���وح المس���ؤوليات الوظيفي���ة ،وخط���وط الس���لطة ،وخط���وط
ا�تص�ال ال��داخلي والخ��ارجي ،فيم��ا يخ��� التش��غيل الم���مون لمفاع��ل البح��وث ف��ي جمي��ع
األحوال التشغيلية وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث.
َّ
ويوثق في تقرير تحليل األمان ويتاح للموظفين ،وللھيئة الرقابية إذا لزم األم�ر،
-١١-٧
الھيك��ل التنظيم��ي وترتيب��ات تص��ريف المس��ؤوليات .ويح� َّدد ھيك��ل المنظم��ة المش� ِّغلة لك��ي
يتس��نى تحدي��د ووص��ف جمي��ع األدوار ذات األھمي��ة الحاس��مة للتش��غيل الم���مون .و ُتج��ر�
المنظم���ة المش��� ِّغلة تحل���ي� مس���بقا للتغيي���رات التنظيمي���ة المقت���رح إخالھ���ا عل���ى الھيك���ل
والترتيبات المرتبطة به ،التي ق�د تك�ون ذات أھمي�ة لألم�ان ،وتق�دمھا إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة
للموافقة عليھا.
 -١٢-٧وتكون المنظمة المش ِّغلة مسؤولة عن ض�مان أن يس�تدام ف�ي مفاع�ل البح�وث م�ا
يلزم من معارف ومھارات واتجاھات ودراي�ة متعلق�ة باألم�ان ،وأن ي�تم الوف�ا� باألھ�داف
الطويلة األجل الخاصة بالموارد البشرية ،وأن توضع سياسات للحفاظ على المعارف.
المتطلب  :٦٩العاملون المختصون بالتشغيل
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث إلى م�دير المفاع�ل المس�ؤولية المباش�رة
تـ ُسنِد المنظمة
ع��ن التش��غيل الم���مون لمفاع��ل البح��وث والس��لطة ال��م��ة لل�ي��ام ب���ل� .ويت��ولى م��دير
المفاع���ل المس���ؤولية الش���املة ع���ن �مي���� �وان���ب التش���غيل ،والت���دريب ،والص���يانة،
وا�ختب��ارا� الدوري��ة ،والتفت��ي� ،واس��تخدام المفاع��ل وتعديل �ه .ويك��ون تص��ري� ھ����
المسؤولية المھمة الرئيسية لمدير المفاعل.
مدير المفاعل
ِّ
يوث����ق م����دير المفاع����ل توثيق����ا واض����حا المھ����ام ،والمس����ؤوليات ،والخب����رات
-١٣-٧
الض���رورية ،ومتطلب���ات الت���دريب ،للع���املين المختص���ين بالتش���غيل ،وخط���وط اتص���الھم.
َّ
وتوث���ق أيض���ا توثيق���ا واض���حا مھ���ام ومس���ؤوليات وخط���وط اتص���ال الع���املين ا�خ���رين
المختص���ين بتش���غيل المفاع���ل أو اس���تخدامه )مث���ل الع���املين المختص���ين بال���دعم التقن���ي
والقائمين بالتجارب(.
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 -١٤-٧ويح� ِّدد م��دير المفاع��ل الح��د األدن��� لمتطلب��ات التزوي��د ب��الموظفين للتخصص��ات
المختلفة المطلوبة لضمان التشغيل الم��مون لمفاع�ل البح�وث ف�ي جمي�ع حاالت�� التش�غيلية
وفقا للحدود والشروط التشغيلية .وتشمل ھذه المتطلبات عدد العاملين وكذلك المھ�ام الت�ي
يلزم تفويضھم ألدا�ھ�ا .ويُح� َّدد بوض�و� ف�ي ك�ل األوق�ات الش�خ� ذو األھلي�ة ل�ش�راف
المباش��ر عل��� تش��غيل المفاع��ل والمس��ؤولية ع��ن ھ��ذا اإلش��راف .كم��ا يُح � َّدد م��د� ت��وافر
الموظفين الذين سيكون عليھم التصدي للظروف المفض�ية لوق�و� الح�وادث )انظ�ر أيض�ا
المتطلـــب  ٢١فــــي الوثيقــــة .([٦] GSR Part 7
 -١٥-٧ويكون مدير المفاعل مسؤوالً ع�ن ض�مان تزوي�د الم�وظفين المخت�ارين لتش�غيل
المفاع��ل بم��ا يل��زم م��ن ت��دريب وإع��ادة ت��دريب لتش��غيل المفاع��ل ب�م��ان وكف��اءة ،وض��مان
إج�راء تقي�يم مناس�ب لھ�ذا الت�دريب وإع�ادة الت�دريب .وين َّف�ذ ق�در ك�ا ٍ
ف م�ن الت�دريب عل��
اإلجراءات التي يتعين اتباعھا في الحاالت التش�غيلية وف�ي الظ�روف المفض�ية إل�� وق�و�
الح��وادث )انظ��ر الفق��رات م��ن  ٥٧-٧إل���  ٦٢-٧م��ن ھ��ذا المنش��ور( .والمتطل��ب  ٢٥م��ن
العدد .[٦] GSR Part 7
 -١٦-٧وبصرف النظر عن وجود عاملين مس�تقلين مختص�ين بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات
)انظـ��ـر الفقــ��ـرة  ،(٢٣-٧ي��و َّفر للع��املين المختص��ين بالتش��غيل ،وم��ن بي��نھم الع��املون
المختصون بالدعم التقني وإجراء التجارب ،قبل ب�دء مھ�امھم ،ت�دريب مناس�ب ف�ي مج�ال
الوقاية من اإلشعاعات .ويُن َّف�ذ ت�دريب تنش�يطي دوري ف�ي مج�ال الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات
أثناء التشغيل.
 -١٧-٧ويُعد مس�بقا ً البرن�ام� التفص�يلي لتش�غيل مفاع�ل البح�وث واس�تخدام� التجريب�ي،
ويكون خاضعا لموافقة مدير المفاعل.
 -١٨-٧ويكون مدير المفاعل مسؤوالً عن جميع األنشطة المرتبطة بإدارة قلب المفاع�ل
ومناول��ة الوق��ود ومناول��ة أي م��واد انش��طارية أخ��ر� ،ويتخ��ذ الترتيب��ات ال�زم��ة لتل��ك
األنشطة.
 -١٩-٧ويستعرض مدير المفاعل دوريا تشغيل مفاعل البحوث ،بما في ذل�ك التج�ارب،
ويتخ��ذ اإلج��راءات التص��حيحية الم��م��ة بش���ن أي��ة مش��اكل ي��تم تحدي��دھا .ويل��تم� م��دير
المفاع��ل المش��ورة م��ن لجن��ة )أو لج��ان( األم��ان أو ي��دعو مستش��ارين الس��تعراض قض��ايا
األم���ان المھم���ة الت���ي تنش���� ع���ن إدخ���ال المفاع���ل والتج���ارب ف���ي الخدم���ة ،وتش���غيلھما،
وصيانتھما ،واختبارھما والتفتيش عليھما دوريا ،وتعديلھما )انظر الفقرة .(٢٦-٧
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العاملون المختصون بالتشغيل
 -٢٠-٧يش ِّغل العاملون المختص�ون بالتش�غيل المرف�ق وفق�ا ً للح�دود والش�روط التش�غيلية
وإجراءات التشغيل المعتم�دة )انظ�ر الفق�رات م�ن  ٣٢-٧إل��  ٣٤-٧وم�ن  ٥٧-٧إل�� -٧
 .(٦٢ويتوقف عدد ونوع العاملين المختص�ين بالتش�غيل المطل�وبين عل�� جوان�ب تص�ميم
المفاعل ،مثل مستوى القدرة ودورة التشغيل واالستخدام.
 -٢١-٧وتكون لك�ل ف�رد م�ن الع�املين المختص�ين بالتش�غيل م�رخ� ل�� أو مص�ر� ل��
بتشغيل المفاعل سلطة إغالق المفاعل لدواعي األمان.
 -٢٢-٧وتنشئ المنظمة المش ِّغلة فريقا ً للصيانة من أجل تنفيذ برامج الصيانة ،واالختبار
الدوري والتفتيش ،بحسب ما ھو مبيّن في الفقرتين  ٣٨-٧و.٣٩-٧
العاملون المختصون بالوقاية من اإلشعاعات
 -٢٣-٧يُنش��� فري��ق للوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات يت��ول� إع��داد وتنفي��ذ برن��امج للوقاي��ة م��ن
اإلشعاعات وإسداء النص�� إل�� إدارة المفاع�ل والمنظم�ة المش� ِّغلة بش��ن األم�ور المتعلق�ة
بالوقاية من اإلشعاعات .ويرد وص�ف ذل�� ف�ي المتطل�ب  ،٨٤الفق�رات م�ن  ١٠٧-٧إل��
.١١٤-٧
العاملون اإلضافيون المختصون بالدعم
 -٢٤-٧ترتب المنظمة المش ِّغلة ،بحسب الحاجة ،لتوفير عاملين تقنيين إضافيين ،٤٠مث�ل
موظفي التدريب وموظفي األمان وكيميائي المفاعالت.
 -٢٥-٧وتتخ��ذ المنظم��ة المش � ِّغلة ترتيب��ات لتق��ديم المس��اعدة م��ن جان��ب ع��املين متعاق��د
معھم ،بحسب االقتضاء.
لجنة أمان المفاعل
 -٢٦-٧تسدي لجنة أمان المفاعل )أو الفريق االستشاري المعن�ي ب�م�ان المفاع�ل( المش�ورة
إل��� م��دير المفاع��ل بش���ن جوان��ب أم��ان التش��غيل واالس��تخدام الي��وميين للمفاع��ل .وعل��� وج���

 ٤٠قد ال تحتاج المراف�ق ذات األخط�ار المحتمل�ة المنخفض�ة إل�� ھ�ذه المناص�ب .بي�د أن�� يل��م أداء ھ�ذه
الوظائف في ھذه المرافق.
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الخص���و� ،تت���ولى لجن���ة األم���ان اس���تعراض م���د� كفاي���ة وأم���ان التج���ارب والتع���ديالت
المقترحة ،وتق ِّدم إلى مدير المفاعل توصيات بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذھا.
 -٢٧-٧وعل��ى ال��رغم م��ن أيّ مش��ور� تق��دمھا لجن��ة األم��ان ف��ي المنظم��ة المش � ِّغلة )انظ��ر
المتطلب  ،(٦تكون لمدير المفاعل )انظر الفق�ر�  (٣-٧ص�الحية رف�ض أو تأجي�ل إج�راء أي
تجرب �ة أو إدخ��ال أي تع��ديل ي��ر� أنھم �ا غي��ر م��أمونين ،وتك��ون لدي��� ص��الحية إحال��ة ھ��ذا
االقتراح إلى سلطة أعلى إلجراء استعراض إضافي.
المتطلب  :٧٠تدريب العاملين وإعادة تدريبھم وتأھيلھم
ت���من المن�م��ة الم�� ِّ��لة لمر���� مفاع��ل الب���و� أن ي���دي الو���ا�� المت���لة باألم��ان
عاملون من ذوي األھلية والكفاءة واللياقة المناسبة للعمل.
 -٢٨-٧تحدد المنظمة المش ِّغلة أن تحديدا واضحا متطلبات التأھي�ل والكف�اء� لض�مان أن
يكون العاملون الذين يؤدون الوظائف المتصلة باألمان قادرين على أداء واجباتھم بأمان.
وقد تتطلب أوضاع تشغيل مع َّينة الحصول على تصريح رسمي أو رخصة رسمية.
 -٢٩-٧وي��تم اختي���ار م���وظفين م���ؤھلين ت���أھيال مالئم���ا وإعط���اؤھم الت���دريب والتوجي����
الالزمين لتمكينھم من أداء واجباتھم بطريقة صحيحة في مختلف األحوال التشغيلية وف�ي
الظ��روف المفض��ية إل��ى وق��وع الح��وادث ،وفق��ا ل�ج��راءات المناس��بة .وي��ؤدي الوظ��ائف
المتعلقة باألمان عاملون مؤھلون تأھيال مناسبا وأكفاء والئقون للعمل.
 -٣٠-٧وتوضع وتص�ان ب�رام� مناس�بة لت�دريب الع�املين المختص�ين بالتش�غيل وإع�اد�
تدريبھم ،بما يشمل مدير المفاعل ،ومشرفي النوبات ،ومشغلي المفاعل ،وموظفي الوقاية
من اإلشعاعات ،والعاملين المختصين بالصيانة ،وغيرھم من الع�املين ف�ي مرف�� مفاع�ل
البحوث .ويشمل برن�ام� الت�دريب الترتي�ب للتأكي�د ال�دوري لكف�اء� الع�املين ،ال�ذي يك�ون
مو�ق���ا ،وللت���دريب التنش���يطي المن���تظم .وتتض���من ال���دورات التدريبي���ة التنش���يطية أيض���ا
الترتيب إلع�اد� ت�دريب الع�املين ال�ذين غ�ابوا لفت�رات طويل�ة ع�ن أداء مھ�امھم المص�رح
ِّ
ويع�زز �قاف�ة
بھا .ويش ِّدد التدريب على أھمية األمان ف�ي جمي�ع جوان�ب تش�غيل للمفاع�ل،
األمان.
 -٣١-٧وتوضع إج�راءات العتم�اد الت�دريب ،م�ن أج�ل التحق�� م�ن فعاليت�� وم�ن تأھي�ل
الموظفين.
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المتطلب  :٧١الحدود والشروط التشغيلية
ت���من المنظم��ة المش� ِّ�غلة لمر���� م�ا���� ال�ح��و� أن م�ا���� ال�ح��و� ي��تم تش��غيل� و����ا
للحدود والشروط التشغيلية.
 -٣٢-٧تش��كل الح��دود والش��روط تش��غيلية ج��زءا ھام��ا م��ن أس��اس التص��ريح للمنظم��ة
المش ِّغلة بتشغيل مرفق مفاعل البحوث .و ُيش َّغل المرفق ضمن الحدود والشروط التش�غيلية
بغية منع نشوء حاالت يمكن أن تؤدي إلى وقائع تشغيلية منتظرة أو ظروف مفض�ية إل�ى
وقوع الحوادث ،والتخفيف من عواقب ھذه األح�داث ف�ي حال�ة وقوعھ�ا .وتوض�ع الح�دود
والش��روط التش��غيلية لض��مان أن المفاع��ل يج��ري تش��غيله وفق��ا لالفتراض��ات التص��ميمية
والقصد التصميمي ،وكذلك وفقا لشروط ترخيصه.
 -٣٣-٧و َتعكس الحدود والشروط التشغيلية الترتيبات المتخذة في التص�ميم النھ�ائي كم�ا
ھ�ي مبين��ة ف��ي تقري��ر تحلي��ل األم��ان .وتوض��ع مجموع��ة م��ن الح��دود والش��روط التش��غيلية
المھم��ة لألم��ان ،بم��ا ف��ي ذل��ك ح��دود لألم��ان ومح � ِّددات نظ��م األم��ان وأوض��اع التش��غيل
المأمون الح ِّدي�ة ومتطلب�ات اإلش�راف واالختب�ار والص�يانة والمتطلب�ات اإلداري�ة ،وتح�ال
إل���ى الھيئ���ة الرقابي���ة الستعراض���ھا وتقييمھ���ا قب���ل ب���دء التش���غيل .و ُت���دعم جمي���ع الح���دود
والشروط التشغيلية ببيان خطي أو تحليل لسبب اعتمادھا.
 -٣٤-٧ويتم تعريف الحدود والشروط التشغيلية تعريفا مناسبا ،و ُتقرَّ ر بوضوح ،و ُت�دعم
على نحو مالئم )وذلك مثال بالتحديد الواضح لھدف كل حد وشرط تشغيلي ومدى قابليت�ه
للتطبي�ق ومواص�فاته ،أي ح�ده المع� َّين واألس�اس ال�ذي يس�تند إلي�ه( .وي�تم اختي�ار الح�دود
والشروط التشغيلية وقيمھ�ا عل�ى أس�اس تحلي�ل األم�ان ،أو تص�ميم المفاع�ل ،أو الجوان�ب
المتعلق��ة بتنفي��ذ العملي��ات ،وتك��ون متس��قة اتس��اقا يمك��ن إثبات��ه م��ع تقري��ر تحلي��ل األم��ان
المح َّدث ،وتعكس الحالة الراھنة للمفاعل ،ومتوافقة م�ع ش�روط الت�رخي� الت�ي تفرض�ھا
الھيئة الرقابية.
حدود األمان
 -٣٥-٧توضع ح�دود لألم�ان م�ن أج�ل حماي�ة س�المة الح�واجز المادي�ة الت�ي تحم�ي م�ن
إطالق المواد المشعة الخ�ار� ع�ن الس�يطرة أو التع�ر� لھ�ذه الم�واد بم�ا يتع�دى الح�دود
الرقابية.
محدِّ دات نظم األمان
 -٣٦-٧تعيَّن مح ِّددات نظم األمان بحيث ال يتم تجاوز حدود األمان.
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الشروط الحدية للتشغيل المأمون
 -٣٧-٧توضع ش�روط حدي�ة للتش�غيل الم��مون لض�مان وج�ود ھ�وامش مقبول�ة ب�ين ق�يم
التشغيل العادية ومح ِّددات نظ�م األم�ان .وتش�مل الش�روط الحدي�ة للتش�غيل الم��مون ح�دود
ب��ارامترات التش��غيل ،والمتطلب��ات المتعلق �ة بالح��د األدن��ى للياق��ة التش��غيلية للمع��دات الت��ي
يمك�ن تش�غيلھا والمس�تويات ال�دنيا للت�وي��د ب�الموظفين ،وا�ج�راءات المق�ررة الت�ي يتع��ين
على العاملين المختصين بالتشغيل اتخاذھا للمحافظة على مح ِّددات نظام األمان.
متطلبات الصيانة واالختبار الدوري والتفتيش
 -٣٨-٧توضع متطلبات لتواتر ونطاق عمليات التفتيش ،واالختبار والصيانة الدوريين،
وفحوص الصالحية للتشغيل ،وعمليات معايرة جميع المفردات المھمة ل�م�ان ،م�ن أج�ل
ضمان االمتثال لتقرير تحليل األمان.
 -٣٩-٧وتتض��من متطلب��ات الص��يانة وا�ش��را� واالختب��ار ال��دور� والتفت��يش توص��يفا
يح � ِّدد أھ��دافھا وانطباقھ��ا ،ويق��رر ت��واتر أداء األنش��طة ،ويض��ع مع��ايير لح��االت الحي��ود
المقبولة .ومن أجل توفير المرون�ة التش�غيلية ،يق�رر التوص�ي� ت�واتر األنش�طة م�ن حي��
متوس��ط الفواص��ل ال�مني��ة ،بح��د أقص��ى ال يج��و� تج��او�� .وتب��رَّ ر ح��االت الت�جي��ل الت��ي
تتج��او� الح��د األقص��ى للفاص��ل ال�من��ي ،و ُتخض��ع للموافق��ة ،وتوض��ع ت��دابير ل�م��ان عن��د
الضرورة.
المتطلبات اإلدارية
 -٤٠-٧تش��مل الح��دود والش��روط التش��غيلية المتطلب��ات أو الض��وابط ا�داري��ة المتعلق��ة
بالھيكل التنظيمي والمسؤوليات للمناصب الر�يس�ية الخاص�ة بالتش�غيل الم��مون للمفاع�ل،
والت�وي���د ب���الموظفين ،وت���دريب الع���املين ف���ي المرف���ق وإع���ادة ت���دريبھم ،وإج���راءات
االس��تعرا� والمراجع��ة ،والتع��ديالت ،والتج��ارب ،والس��جالت والتق��ارير ،وا�ج��راءات
المطلوب اتخاذھا بعد وقوع مخالفة للحدود والشروط التشغيلية.
حاالت اإلخالل بالحدود والشروط التشغيلية
ُ -٤١-٧ت َّتخذ إجراءات تصحيحية في حالة حيود تشغيل المفاعل عن واح�د أو أكث�ر م�ن
الحدود والشروط التشغيلية.
 -٤٢-٧وتقرَّ ر إجراءات يتخذھا موظف�و التش�غيل ف�ي �ض�ون فت�رة �مني�ة مس�مو� بھ�ا
إذا حدثت مخالفة ألحد األوضاع الحدية للتشغيل الم��مون .و ُتج�ر� إدارة المفاع�ل تحقيق�ا
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بش��أن س��بب المخالف��ة وعواقبھ��ا ،وتتخ��ذ اإلج��راءات المالئم��ة لمن��ع ت�رارھ �ا .وتـ ُخط �ـَر
الھيئة الرقابية في الوقت المناسب.
 -٤٣-٧وف��ي حال��ة تج��او� ح��دود األم��ان ،ي��تم إغ��ال� المفاع��ل واإلبق��اء علي��ه ف��ي حال��ة
مأمونة ،و ُيجرى تفتيش عل�ى المف�ردات المھم�ة لألم�ان المتض�ررة .وف�ي ھ�ذ� الظ�رو�،
ي��تم إخط��ار الھيئ��ة الرقابي��ة عل��ى الف��ور ،وتتح��رى المنظم��ة المش � ِّغلة ع��ن الس��بب ،ويق � َّدم
تقرير إلى الھيئة الرقابية لتقييم الحالة قبل إعادة تشغيل المفاعل.
المتطلب  :٧٢أداء األنشطة المتصلة باألمان
تض��من المن�م��ة المش� ِّ��لة لمرف��� مفا���ل البح��وث تحلي��ل ومرا�ب��ة األنش��طة ذات الص��لة
باألمان بصورة مالئمة من أجل ضمان إبقاء المخ�اطر المرتبط�ة ب���ار اإلش�عا� الم�� ِّين
الضارة منخفضة إلى أدنى مستوى يكون من المعقول تحقيقه.
 -٤٤-٧يُج��رى تقي��يم لجمي��ع األنش��طة التش��غيلية الروتيني��ة وغي��ر الروتيني��ة م��ن حي��ث
المخ��اطر المحتمل��ة المرتبط��ة با����ار الض��ارة ل�ش��عاع الم���ين .ويتوق��� مس��توى التقي��يم
والمراقبة على ما للمھمة من أھمية لألمان.
 -٤٥-٧ويتم االضطالع بجميع األنشطة المھمة لألمان وفقا إلجراءات م�توب�ة معتم�دة،
لضمان أن مفاعل البحوث يتم تشغيله ضمن الحدود والشروط التش�غيلية .و ُت�ف�ل ھ�وامش
مقبولة بين قيم التشغيل العادية ومح� ِّددات نظ�م األم�ان المق�ررة ،بغي�ة تجن�ب تش�غيل نظ�م
األمان بتواتر غير مستصوب )انظـــر الفقــــرة .(٣٧-٧
 -٤٦-٧وال ُتجرى أي تجارب دون استعراض وتبرير ��افيين .وإذا �ان�ت ھن�ا� حاج�ة
إلج��راء تش��غيل غي��ر روتين��ي أو اختب��ار ال تش��مله إج��راءات التش��غيل الحالي��ة ،يُج��رى
استعراض أمان خاص ويوضع إج�راء خ�اص و ُيخض�ع للموافق�ة وفق�ا لل�وائح الوطني�ة أو
للوائح األخرى ذات الصلة.

اإلدخال في الخدمة
المتطلب  :٧٣برنامج اإلدخال في الخدمة
تض�من المن�م�ة المش� ِّ��لة لمرف�� مفا���ل البح�وث وض��� وتنفي�ذ برن��امج إلدخ�ال مفا���ل
البحوث في الخدمة.
 -٤٧-٧يُع ّد برنامج مالئ�م ل�دخ�ال ف�ي الخدم�ة الختب�ار م�ون�ات ونظ�م المف�اعالت بع�د
بنائھ��ا أو إدخ��ال تع��ديالت عليھ��ا ،بغي��ة إ�ب��ات مطابقتھ��ا لھ��د� التص��ميم ووفائھ��ا بمع��ايير
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األداء .ويتناول برنامج اإلدخال في الخدمة كامل مجموعة ظروف المرفق المطلوب�ة ف�ي
التص��ميم .ويح� ِّدد برن��امج اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة تنظ��يم ومس���وليات اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة،
ومراح���ل اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة ،واالختب���ارات المناس���بة الت���ي ُتج���رى للھياك���ل وال��� ُّنظم
والمكونات على أساس مدى أھميتھ�ا ل�م�ان ،والج�دول الزمن�ي لالختب�ارات ،وإج�راءات
وتق��ارير اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة ،وأس��اليب االس��تعراض والتحق��ق ،وع��ال� أوج��ه القص��ور
وحاالت الحيود ،ومتطلبات التوثيق.
 -٤٨-٧و ُتجرى أثناء عملية البناء واإلدخال في الخدمة مقارنة ب�ين مرف�ق المفاع�ل كم�ا
تم بن�ا�ه وبارامترات�ه التص�ميمية .وتوض�ع عملي�ة ش�املة ،ف�ي إط�ار نظ�ام إدارة المنظم�ة
المش� ِّغلة ،لمعالج�ة المخالف�ات ف�ي التص�ميم والتص�نيع والبن�اء والتش�غيل .و َّ
توث�ق ق�رارات
األولي والمخالفات وي�تم استعراض�ھا قب�ل ب�دء اإلدخ�ال
تصحيح االختالفات عن التصميم َّ
في الخدمة.
 -٤٩-٧ويق َّدم البرنامج التفصيلي لإلدخال في الخدمة إلى لجنة األمان والھيئ�ة الرقابي�ة،
ويخضع الستعراض وتقييم مالئمين قبل تنفيذه.
 -٥٠-٧وتولى أجھزة التجارب وت�ثيرھ�ا المحتم�ل عل�ى عملي�ات المفاع�ل اعتب�ارا كافي�ا
خالل إدخال المفاعل في الخدمة .وتخضع أجھزة التجارب لبرنامج مناس�ب لإلدخ�ال ف�ي
الخدمة قبل إدخالھا في الخدمة.
تنظيم ومسؤوليات اإلدخال في الخدمة
 -٥١-٧تشارك المنظم�ة المش� ِّغلة والمص�ممون والص�انعون ف�ي إع�داد برن�امج اإلدخ�ال
ف��ي الخدم��ة وتنفي��ذه .وتنط��و� عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة عل��ى التع��اون ب��ين المنظم��ة
المش ِّغلة والمورِّ د من أج�ل كفال�ة وس�يلة فعال�ة إلط�ال� المنظم�ة المش� ِّغلة عل�ى خص�ائ�
َ
ويواظ�ب عل�ى االتص�ال الوثي�ق ب�ين الھيئ�ة الرقابي�ة والمنظم�ة المش� ِّغلة
المفاعل المع�يَّن.
ط��وال عملي��ة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة .وعل��ى وج��ه الخص��و� ،تت��ا� نت��ائج وتحل��يالت
االختب���ارات الت���ي تم���س األم���ان م َّس���ا مباش���را للجن���ة األم���ان وللھيئ���ة الرقابي���ة بغ���رض
استعراضھا وإقرارھا ،بحسب االقتضاء.
اختبارات ومراحل اإلدخال في الخدمة
 -٥٢-٧تـ ُنظ �ـ َّم اختب��ارات اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة بتقس��يمھا إل��ى مجموع��ات وظيفي��ة وف��ي
متتالي�ة منطقي��ة .وتش��مل ھ�ذه المتتالي��ة اختب��ارات م��ا قب��ل التش��غيل ،واختب��ارات الحرجي��ة
األولية ،واختبارات القدرة المنخفضة ،واختبارات القدرة التصاعدية ،واختبارات القوى.

٨٦

وال تمضي أي متتالية اختبارات قُ ُدما ً ما ل�م تك�ن الخط�وات الس�ابقة المطلوب�ة ق�د أُنج�زت
بنجاح .ولذلك ُي َق َّسم برنامج اإلدخال في الخدمة إلى مراحلُ ،تر َّتب عادة بالتسلسل التالي:
)أ(
)ب(
)ج(

المرحلة ألف :االختبارات السابقة لتحميل الوقود؛
المرحلة باء :اختبارات تحميل الوقود ،واختبارات الحرجية األولية ،واختبارات
القدرة المنخفضة٤١؛
المرحلة جيم :اختبارات القدرة التصاعدية واختبارات القوى.

إجراءات وتقارير اإلدخال في الخدمة
ُ -٥٣-٧تع ّد إجراءات و ُتستعرض و ُتخضع للموافقة لك�ل اختب�ار إدخ�ال ف�ي الخدم�ة قب�ل
ب��دء االختب��ارات .وت��� َّدى أنش��طة اإلدخ��ال ف��ي الخدم��ة طبق �ا ً إلج��راءات خطي��ة معتم��دة.
وتشمل ھذه اإلجراءات ،عند االقتضاء ،نقاط إيقاف إجب�اري ي�تم عن�دھا إخط�ار وإش�راك
لجنة األمان والھيئات الخارجية والصانعين والھيئة الرقابية.
 -٥٤-٧ويش���مل برن���امج اإلدخ���ال ف���ي الخدم���ة ت���دابير وإج���راءات لعملي���ات المراجع���ة
واالستعراض والتحقق التي تھدف إلى ضمان أن يكون قد تم االضطالع بالبرن�امج طبق�ا ً
درج أيضا تدابير لمعالجة أي حي�ود أو
للخطة الموضوعة وأن أھدافه قد تحققت تماما .و ُت َ
قصور يكتشف خالل اختبارات اإلدخال في الخدمة.
 -٥٥-٧و ُت َع � ُّد إج��راءات ل�دخ��ال ف��ي الخدم��ة تش��مل نط��اق ھ��ذه االختب��ارات وتسلس��لھا
والنتائج المتوقعة منھا ،بقدر مالئم من اإلس�ھاب ووفق�ا ً لمتطلب�ات توكي�د الج�ودة .و ُتحف��
تقارير اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة ط�وال عم�ر المرف�ق ،بم�ا في�ه مرحل�ة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة.
وتتناول ھذه التقارير ما يلي:
)أ(
)ب(
)د(
)د(
)ھـ(

الغرض من االختبارات والنتائج المتوقعة منھا؛
تدابير األمان التي يلزم أن تكون نافذة أثناء االختبارات؛
التدابير الوقائية والمتطلبات األساسية؛
إجراءات االختبارات؛
تقارير االختبارات ،بما في ذلك موجز للبيانات التي تم جمعھا وتحليلھا ،وتقي�يم
ج����دَت ،وأي����ة إج����راءات تص����حيحية
للنت����ائج ،وتحدي����د أوج����ه القص����ور ،إن وُ ِ
ضرورية.

 ٤١ق��د ال تنطب��ق اختب��ارات الحرجي�ة األولي��ة واختب��ارات الق��درة المنخفض��ة والمرحل��ة ج��يم م��ن برن��امج
اإلدخال في الخدمة على المجمعات دون الحرجة ،بشرط أن يكون قد تم التحقق من حالة دون الحرجية الكافي�ة
)على سبيل المثال ،من خالل حسابات  ،1/Mحيث  Mھي عامل تكاثر النيوترونات في حالة دون الحرجية(.
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 -٥٦-٧وتتاح للمنظمة المش ِّغلة نتائج جميع اختبارات اإلدخ�ال ف�ي الخدم�ة ،س�واء أك�ان
ق��د أجراھ��ا عض��و ف��ي المنظم��ة المش � ِّغلة أو أح��د الم��ورِّ دين ،ويُح��افظ عليھ��ا ط��وال عم��ر
المرفق.
المتطلب  :٧٤إجراءات التشغيل
ُتوضع إجراءات لتشغيل مرفق البحوث تنطبق بصورة شاملة )�ل�ى الم�ا��ل والمراف�ق
المرتبطة به( بشأن التش�غيل ال��اد� والوق�ائع التش�غيلية المنتظ�رة والظ�رو� الم�ض�ية
ِّ
المشغلة ومتطلبات الھيئة الرقابية.
إلى وقوع الحوادث ،وفقا لسياسة المنظمة
 -٥٧-٧توضع إجراءات للتشغيل العادي لكفالة أن يكون تشغيل المفاع�ل ض�من الح�دود
والشروط التشغيلية.
 -٥٨-٧وتوضع إجراءات تشغيل لجميع العمليات المتصلة باألمان التي قد يُض�طلع بھ�ا
طوال عمر المرفق ،بما في ذلك إجراءات لما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

)ز(
)ح(
)ط(
)ي(

اإلدخال في الخدمة؛
التشغيل في الحاالت التشغيلية العادية ؛
صيانة المكونات أو النظم الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أمان المفاعل؛
عملي���ات التفت���ي� والمع���ايرة واالختب���ار الدوري���ة للھياك���ل وال��� ُّنظم والمكون���ات
الضرورية للتشغيل المأمون للمفاعل؛
أنشطة الوقاية من اإلشعاعات؛
عملي���ة االس���تعرا� واالعتم���اد الخاص���ة بالتش���غيل والص���يانة ،واالض���طال�
بالتشعيع والتجارب التي يمكن أن تؤثر على أمان المفاعل أو على تفاعلية قل�ب
المفاعل؛
استجابة مش ِّغل المفاعل للوقائع التشغيلية المنتظرة ،وللح�واد� المحت�اط لھ�ا ف�ي
التصميم ،وبالقدر الممكن عمليا ً لظروف تمديد التصميم؛
٤٣
الطوارئ؛
مناولة النفايات المشعة ورصد إطالقات المواد المشعة والتحكم فيھا؛
االستخدام؛
٤٢

 ٤٢التشغيل العادي ھو تشغيل ضمن الح�دود والش�روط التش�غيلية المنص�و� عليھ�ا .وبالنس�بة لمفاع�ل
البح��و� ،يش��مل ذل��ك ب��دء التش��غيل ،والتش��غيل بق��درة منخفض��ة وإس��مية ،واإليق��اف ،واإل���الق ،والص��يانة،
واالختبار وإعادة التزويد بالوقود.
 ٤٣توضع إجراءات الطوارئ كعنصر في ترتيبات منفص�لة للط�وارئ )انظ�ر الفق�رات م�ن  ٨٩-٧إل�ى
 (٩٣-٧ووفقــــا للوثيقــــة .[٦] GSR Part 7
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)ك(
)ل(

عمليات التعديل؛
نظام اإلدارة.

 -٥٩-٧ويضع العاملون المختصون بتشغيل المفاعل إجراءات التشغيل ،بالتعاون حيثما
يمك���ن م���ع المص���مم والص���انع وم���ع م���وظفي المنظم���ة المش��� ِّغلة ا�خ���رين ،وم���ن بي���نھم
الموظف��ون المختص��ون بالوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات .وتك��ون إج��راءات التش��غيل متس��قة م��ع
الحدود والشروط التشغيلية وتساھم في مراعاتھا.
 -٦٠-٧و ُتستعرض إجراءات التشغيل و ُتح َّدث دوريا على أساس الدروس المستفادة م�ن
التجرب��ة التش��غيلية ،أو وفق�ا ً ل�ج��راءات الداخلي��ة المح��ددة مس��بقا ً .وتت��ا� ھ��ذه اإلج��راءات
فيما يخص النمط المعيَّن لتشغيل المفاعل.
 -٦١-٧ويكون جميع العاملين المشاركين في تشغيل المفاعل واستخدامه مدربين ت�دريبا
مالئما على استخدام ھذه اإلجراءات ،بحسب االقتضاء.
 -٦٢-٧وعن���د التخط���يط ألنش���طة ال تش���ملھا اإلج���راءات القائم���ة ،يُع���د إج���راء مالئ���م
و ُيس��تعرض ويك��ون خاض��عا للموافق��ة علي��ه عل��ى النح��و المالئ��م قب��ل ب��دء النش��اط .وي��و َّفر
تدريب إضافي للموظفين ذوي الصلة على ھذه اإلجراءات.
المتطلب  :٧٥غرفة التحكم الرئيسية وغرفة التحكم التكميلية ومعدات التحكم
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث الحفاظ على غ�ر� ال�تحكم ف�ي التش�غيل
تضمن المنظمة
ومعدات التحكم في التشغيل في حالة مناسبة.
 -٦٣-٧يُح��افظ عل��ى ص��الحية غ��رف ال��تحكم لبق��اء الع��املين بھ��ا وعل��ى ج��ودة حالتھ��ا.
وحيثما يتوخى تص�ميم مفاع�ل البح�وث وج�ود غ�رف تحك�م إض�افية أو محلي�ة مخصص�ة
لل��تحكم ف��ي التج��ارب الت��ي يمك��ن أن ت��ؤثر عل��ى ظ��روف المفاع��لُ ،تنش��أ خط��وط اتص��ال
واضحة لضمان النقل المالئم للمعلومات إلى المش ِّغلين في غرفة التحكم الرئيسية.
 -٦٤-٧و ُتبقى غرفة التحكم التكميلي�ة أو لوح�ة اإلغ�الق وجمي�ع غ�رف ال�تحكم األخ�رى
أو اللوح��ات التش��غيلية المحلي��ة ذات الص��لة الكائن��ة خ��ار� غرف��ة ال��تحكم ص��الحة للتش��غيل
وخالية من العوائق ،وكذلك من المواد غير الضرورية التي من ش�أنھا أن تمن�ع تش�غيلھا.
وتؤك��د المنظم��ة المش � ِّغلة دوري��ا أن غرف��ة ال��تحكم أو التكميلي��ة لوح��ة اإلغ��الق التكميلي��ة
وجميع اللوحات التشغيلية األخرى ذات الصلة باألمان ھي في حالة تأھب تشغيلي جي�دة،
بما في ذلك وجود وثائق واتصاالت ونظم إنذار سليمة وكذلك إمدادات كافية من الطاقة.
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 -٦٥-٧ويوض��ع تسلس��ل ھرم��ي ل�س��بقية ب��ين غرف��ة ال��تحكم التكميلي��ة وغرف �ة ال��تحكم
الرئيسية ،لمنع صدور مدخالت متضاربة )على سبيل المث�ال ،ع�ن طري�ق الوش�ائج( م�ن
غرف التحكم أو اللوحات المختلفة.
المتطلب  :٧٦الظروف المادية والعناية باألماكن
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث وتن ِّفذ برامج�ا للحف�اظ عل�� م��تو� ع�ال
تضع المنظمة
من الظروف المادية والعناية باألماكن والنظافة في جميع مناطق العمل.
 -٦٦-٧توض��ع ض��وابط إداري��ة لض��مان ص��يانة المب��اني والمع��دات التش��غيلية وج��ودة
إضاءتھا وسھولة الوصول إليھا ،وأن يكون التخزين المؤقت خاضعا ً للمراقب�ة ومح�دوداً.
ويتم تحديد المعدات المت�دھورة )عل�ى س�بيل المث�ال بس�بب التس�ربات أو الت�ك�ل أو القط�ع
السائبة أو تلف العزل الحراري( واإلبالغ عنھا وإصالحھا في الوقت المناسب.
 -٦٧-٧وتك��ون المنظم��ة المش� ِّغلة مس��ؤولة ع��ن ض��مان أن يك��ون تحدي��د مع��دات األم��ان
والمعدات والغرف واألنابيب واألجھزة ذات الصلة باألمان ووضع العالمات عليھا دقيق�ا
ومقروءا ومحافظا عليه بصورة جيدة ،وأن ال ينتج عنھما أي تدھور.
المتطلب  :٧٧الصيانة واالختبار الدوري والتفتيش
تض��من المنظم��ة المش� ِّ�غلة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث وض��ع وتنفي��ذ ب��رام� فعال��ة للص��يانة
واالختبار الدوري والتفتيش.
ُ -٦٨-٧تج��رى الص��يانة )الص��يانة الوقائي��ة والص��يانة التص��حيحية كليھم��ا( واالختب��ار
الدوري والتفتيش للتأكد من أن الھياكل وال ُّنظم والمكونات قادرة على العمل وفق�ا لم�ا ھ�و
مقصود في التصميم ،مع االمتثال للحدود والشروط التشغيلية.
 -٦٩-٧وي���تم اس���تعرا� ب���رامج الص���يانة واالختب���ار ال���دوري والتفت���يش عل���ى فت���رات
منتظمة ،لكي تدرج فيھا الدروس المستفادة من الخب�رة المكتس�بة .وت�ؤ َّدى جمي�ع عملي�ات
الصيانة واالختبار الدوري والتفتيش للنظم أو المف�ردات المھم�ة ل�م�ان باتب�ا� إج�راءات
مكتوبة معتمدة .وتح ِّدد ھذه اإلجراءات التدابير التي يتعين اتخاذھا بشأن أي تغييرات عن
النسق المعتاد للمفاعل ،وتشمل تدابير الستعادة النسق المعت�اد ف�ور إكم�ال النش�اط .ووفق�ا
لمتطلب��ات نظ��ام اإلدارة ،يُس��تخدم نظ��ام لتص��اري� العم��ل ألغ��را� الص��يانة واالختب��ار
الدوري والتفتيش ،بما في ذلك وضع إجراءات وقوائم مرجعية مالئمة قب�ل القي�ام بالعم�ل

٩٠

وبع��ده .وتش��مل ھ��ذه ا�ج��راءات مع��ايير للقب��ول .ويك��ون ھن��ا� ھيك��ل مح��دد بوض��و�
الستعراض أداء العمل والموافقة عليه.
 -٧٠-٧وت���ؤ َّدى عملي���ات التفت���ي� غي���ر الروتيني���ة أو الص���يانة التص���حيحية لل���نظم أو
المفردات المھمة لألمان وفقا ً لخطة وإجراءات معدة خصيصا ً لھذا الغرض .وتؤ َّدى على
نح��و مماث��ل عملي��ات التفت��ي� أثن��اء الخدم��ة الت��ي ُتج��رى ألغ��راض األم��ان وعل��ى أس��ا�
برنامجي.
 -٧١-٧ويكون القرار المتخذ بالقيام بأعمال صيانة للمعدات الم َُر ّكبة ،أو بسحب مع�دات
من التشغيل ألغراض الصيانة ،أو بإعادة تركيب ھذه المعدات بعد صيانتھا:
)أ(
)ب(

من مسؤولية مدير المفاعل؛
متوافق��ا م��ع ھ��د� الحف��اظ عل��ى مس��توى أم��ان المفاع��ل عل��ى النح��و المب �يَّن ف��ي
الحدود والشروط التشغيلية.

 -٧٢-٧ويُع � َّدل ت��واتر الص��يانة واالختب��ار ال��دوري والتفت��ي� لك��ل م��ن الھياك��ل وال � ُّنظم
والمكونات على حدة استناداً إلى الخبرة المكتسبة ،ويكون بحي�� يكف�ل العولي�ة المال�م�ة،
وفقا ً للمتطلبات المقررة في الفقرات من  ٧٣-٦إلى .٧٥-٦
 -٧٣-٧و ُتح � َّدد المع��دات والمف��ردات المس��تخدمة للص��يانة واالختب��ار ال��دوري والتفت��ي�
وتخضع للمراقبة لضمان استخدامھا السليم.
 -٧٤-٧وال ُتؤ َّدى الصيانة على نحو يفضي ،عمدا أو َع َرضا ،إلى تغييرات ف�ي تص�ميم
النظام الذي تجري صيانته .وإذا اقتضى أحد أنشطة الصيانة إج�راء تغيي�ر ف�ي التص�ميم،
ُت ّتبع إجراءات تنفيذ التعديالت.
 -٧٥-٧ويض��طلع بتقي��يم نت��ا�ج الص��يانة واالختب��ار ال��دوري والتفت��ي� ع��املون مؤھل�ون
تأھيالً مناسبا ً ،يتحققون من إنجاز األنشطة على النح�و المح� َّدد ف�ي ا�ج�راء المال��م وم�ن
االمتثال للحدود والشروط التشغيلية.
 -٧٦-٧و ُت َ
خطر لجنة األم�ان والھي��ة الرقابي�ة ب�أي مخالف�ة ذات أھمي�ة لألم�ان .ويُج�رى
تقييم ألثر المخالفة على برنامج الصيانة.

٩١

المتطلب  :٧٨إدارة قلب المفاعل ومناولة الوقود
تو���ع إ���را�ا� إلدارة قل��ب المفاع��ل ومناول��ة الوق��ود لمر���ق مفاع��ل البح��و� ل���ما�
االمتثال للحدود والشروط التشغيلية واالتساق مع برنامج االستخدام.
 -٧٧-٧تشتمل إدارة قلب المفاعل ومناولة الوقود عل�ى تحري�ك وخ�زن وتحوي�ل وتعبئ�ة
َّ
وتوث �ق متطلب��ات األم��ان
ونق��ل الوق��ود الط��ازج والمش��ع والمكون��ات األساس��ية األخ��ر�.
المنطبقة في الحدود والشروط التشغيلية ،وتط َّبق اإلجراءات ذات الصلة.
 -٧٨-٧وتمتث��ل مكون��ات قل��ب المفاع��ل والوق��ود المحم��ل ف��ي قل��ب المفاع��ل لمتطلب��ات
الجودة المنصوص عليھا في نظام اإلدارة.
 -٧٩-٧ولض��مان أم��ان تش��غيل قل��وب المف�اعالت ،فض��ال ع��ن إثب��ات التواف��ق م��ع تقري��ر
تحليل األمان والحدود والشروط تشغيلية ،تقوم المنظمة المش ِّغلة بما يلي:
)أ(

)ب(
)ج(

)د(
)ھـ(

٩٢

اس�تخدام األس��اليب والش��فرات المتحق�ق منھ��ا لتحدي�د أم�اكن للوق��ود والعاكس��ات،
ومواضع مناسبة لألجھزة والمھدئات التجريبية في قلب المفاع�ل ،وم�د� فعالي�ة
أجھ��زة األم��ان )مث��ل قض��بان امتص��اص النيوترون��ات ،والص��مامات الخاص��ة
ب���فرا� م��ادة المھ��د� والم��واد المفسِ ��دة القابل��ة لإلح��راق( ،وك��ذلك الب��ارامترات
الحرارية الھيدرولية والنيوترونية ذات الصلة.
تحليل التفاعالت المحتملة )الكيميائية والفيزيائية على السواء( بين مكونات قلب
المفاعل ومع أجھزة التجارب.
حف���ظ وتح���دي� المعلوم���ات ع���ن الب���ارامترات الخاص���ة ب���الوقود وأنس���اق قل���ب
المفاعل .ويشمل ذلك االحتفاظ ببيان�ات مح َّدث�ة ف�ي جمي�ع األوق�ات ل�دعم حص�ر
ومراقبة رصيد المواد النووية في المرفق.
تحميل الوقود وفقا لإلجراءات الخاصة بمناولة الوقود وإدارة قلب المفاعل.
اس��تخدام )اس��تھالك( قل��ب المفاع��ل م��ع ض��مان س��المة الوق��ود ،بالمحافظ��ة عل��ى
البارامترات ذات الصلة المتعلقة بنس�ق قل�ب المفاع�ل وفق�ا ً لم�ا ھ�و مقص�ود ف�ي
التص���ميم ولالفتراض���ات المنص���وص عليھ���ا ف���ي الح���دود والش���روط التش���غيلية
للمفاعل ،وبكشف الوقود غير الصالح وتحديده وتفريغه.

)و(

تفري��� الوق��ود المش��عع ،عن��د االقتض��اء ،وحس��بما ينطب��� ،٤٤وفق��ا لق��يم اس��تھالك
الوقود المنصوص عليھا في الحدود والشروط التشغيلية.

 -٨٠-٧وع��الوة عل��ى األنش��طة الم��ذكورة أع��اله ،يُض��طلع بأنش��طة أخ��رى ف��ي إط��ار
برنامج إدارة قلب المفاعل ،لض�مان أم�ان اس�تخدام الوق�ود ف�ي القل�ب أو لتيس�ير األنش�طة
األساسية إلدارة القلب ،مثل األنشطة التالية:
)أ(
)ب(
)ج(

تقييم ما ألي مك�ون م�ن مكون�ات القل�ب أو م�ادة م�ن م�واده ُيقت�ر� تش�عيعھا م�ن
آثار على األمان؛
إج��راء تحقيق��ات ح��ول أس��باب ح��االت ع��دم ص��الحية الوق��ود وإخف��ا� التج��ارب
ووسائل تفادي ھذه الحاالت؛
تقييم آثار التشعيع على مكونات القلب ومواد ھيكل دعم القلب.

 -٨١-٧و ُتع ّد إجراءات لمناولة مجمعات الوقود ومكونات قلب المفاعل لض�مان جودتھ�ا
وأمانھا ولتجنب تلفھا أو تدھورھا .وفضالً عن ذلك ،توضع حدود وشروط تشغيلية و ُتع ّد
إجراءات للتعامل مع حاالت عدم صالحية عناصر الوقود وقضبان التحكم ،أو العاكسات
أو المھدئات ،أو أجھزة التجارب ،أو أي مكونات أخرى لقل�ب المفاع�ل ،م�ن أج�ل التقلي�ل
إلى الحد األدنى من كميات المواد المشعة المنطلقة.
 -٨٢-٧و ُترص��د س��المة قل��ب المفاع��ل والوق��ود رص��دا مس��تمرا بواس��طة نظ��ام لكش���
حاالت قصور الكس�وة )م�ثالً ،بواس�طة رص�د نش�اط ن�واتج االنش�طار ف�ي م�ائع التبري�د(.
ويُخزن الوقود غير الصالح عل�ى نح�و يمن�ع إط�ال� الم�واد المش�عة ،م�ع االحتف�اظ ،عل�ى
الرغم م�ن ذل�ك ،بالدرج�ة المطلوب�ة م�ن إزال�ة الح�رارة المتبقي�ة والت�دريع وظ�رو� دون
الحرجية.
 -٨٣-٧وت �تم تعبئ��ة ونق��ل مجمع��ات الوق��ود الط��ازج والمش��عع وفق �ا ً للمتطلب��ات الوطني��ة
والدولية ،ووفقا ً للعدد  SSR-6من سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،الئحة النقل
المأمون للمواد المشعة )طبعة  [١٤] (٢٠١٢عند االقتضاء.
 -٨٤-٧ويُحتفظ بنظام سجالت ش�امل وممتث�ل لنظ�ام اإلدارة يتن�اول إدارة قل�ب المفاع�ل
ومناولة الوقود وتخزينه ومكونات القلب.
 ٤٤ع�ادة م��ا يك�ون لمف��اعالت البح�و� المنخفض��ة الق��درة والمجمع�ات دون الحرج��ة قل�ب يس��تخدم لم��دى
عمر المفاعل ،الذي يمكن أن يكون منصوص�ا علي�ه ف�ي الح�دود والش�روط التش�غيلية م�ن حي�� عوام�ل أخ�رى
غير االستھالك )مثالً ،إكمال البرنامج التجريبي( .ومع ذلك فإن قيمة الحد األقصى الستھالك الوق�ود ھ�ي أح�د
البارامترات التي يُنظر فيھا في تحديد عمر قلب المفاعل.

٩٣

المتطلب  :٧٩األمان من الحريق
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث ترتيبات لضمان األمان من الحريق.
تتخذ المنظمة
 -٨٥-٧تشمل الترتيبات التي تضطلع بھا المنظمة المش� ِّ�لة لض�مان األم�ان م�ن الحري�ق
ما يلي :إدارة كافي�ة ل�م�ان م�ن الحري�ق؛ ومن�ع ب�دء اش�تعال الحرائ�ق؛ والكش�� ع�ن أي
حرائق تبدأ وإخمادھا سريعا؛ ومنع انتش�ار الحرائ�ق الت�ي ل�م ٌتخم�د؛ وت�وفير الحماي�ة م�ن
الحرائق للھياكل والنظم والمكونات الض�رورية لإلغ�الق الم�أمون للمفاع�ل .وتش�مل ھ�ذ�
الترتيبات ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(

تطبيق مبدأ الدفاع في العمق؛
مراقبة المواد القابلة لاللتھاب ومصادر االشتعال؛
االحتفاظ بتدابير للحماية من الحريق واختبار تلك التدابير والتفتيش عليھا؛
إنشاء قدرة على إطفاء الحرائق يدويا في مرفق المفاعل؛
إسناد المسؤوليات للعاملين وتدريبھم وتمرينھم؛
تقييم تأثير التعديالت على تدابير األمان من الحريق.

 -٨٦-٧وي��ولى اھتم��ام خ��ا� ف��ي ترتيب��ات مكافح��ة الحري �ق للح��االت الت��ي يوج��د فيھ��ا
خط��ر انبع��ا� م��واد مش��عة أثن��اء الحري �ق .و ُتتخ��ذ ت��دابير مناس��بة لحماي �ة أف��راد مكافح��ة
الحريق من اإلشعاعات وإدارة إطالقات المواد المشعة إلى البيئة.
 -٨٧-٧ويوضع تحليل ش�امل لخط�ر الحري�ق لمفاع�ل البح�و� والمراف�ق المرتبط�ة ب�ه،
ويتم استعراضه دوريا ،وتحديثه إذا لزم األمر.
المتطلب  :٨٠األمان غير المتصل باإلشعاعات
تض��� المنظم��ة المش� ِّ�غلة لمرف��ق مفاع��ل البح��وث وتن ِّف�ذ برنام��ا لض��مان بق��ا� المخ��اطر
المتصلة باألمان المرتبطة بمخاطر غير متص�لة باإلش�عاعات عل�ى الع�املين المش�اركين
في األنشطة في مرفق المفاعل عند أدنى حد يكون من المعقول تحقيقه.
 -٨٨-٧يش��مل برن��ام� األم��ان غي��ر المتص��ل باإلش��عاعات ٤٥ترتيب��ات لتخط��يط وتنفي��ذ
ورصد واستعراض التدابير الوقائية والحمائي�ة ذات الص�لة ،ويك�ون متك�امال م�ع برن�ام�
األمان النووي واإلشعاعي .ويتم تدريب جميع الموظفين والموردين والمق�اولين وال�زوار
 ٤٥يتعلق األمان غير المتصل باإلشعاعات بالمخاطر غير المتعلقة باإلشعاعات؛ ويشار إليه أحيانا باسم
األمان الصناعي أو األمان التقليدي.

٩٤

تدريبا مناسبا من أجل تزويدھم بما يلوم من معرفة ووعي ببرنامج األم�ان غي�ر المتص�ل
باإلشعاعات وبتداخل�ه م�ع برن�امج األم�ان الن�ووي واإلش�عاعي ،ويمتثل�ون لقواع�د األم�ان
وممارس��اته .وت��وفر المنظم��ة المش � ِّ�لة ال��دعم والتوجي��ه والمس��اعدة للع��املين ف��ي مج��ال
المخاطر غير المتصلة باإلشعاعات.
المتطلب  :٨١التأھب للطوارئ
تع��� المن�م��ة المش� ِّ��لة لمر���� م�اع��� ال����و� ترت����ا� ط��وارئ للتأھ��ب والت����ي ألي
طارئ نووي أو إشعاعي.
 -٨٩-٧تتناسب ترتيبات الطوارئ مع المخاطر المقيَّمة والعواقب المحتمل�ة ألي ط�ارئ
في حال حدوثه .وتشمل ترتيبات الطوارئ القدرة على الحفاظ على الحماي�ة واألم�ان ف�ي
حال��ة وق��و� ط��ارئ ،والتخفي��� م��ن عواق��ب الح��وادث إذا وقع��ت؛ وحماي��ة الع��املين ف��ي
الموقع والجمھور؛ وحماية البيئة؛ والتواصل مع الجمھور في الوقت المناس�ب .وتتض�من
ترتيب���ات الط���وارئ ترتيب���ات ل�ع����ن الف���وري ع���ن وق���و� أي ط���ارئ واإلب����� عن���ه،
والش��رو� ف��ي الوق��ت المناس��ب ف��ي التص��دي المنس��ق ل��ه والمخط��ط مس��بقا ،وتقي��يم تق��دم
الطارئ وعواقبه وأي إجراءات يلزم أخ�ذھا ف�ي الموق�ع ،وت�وفير المعلوم�ات الض�رورية
للس��لطات الكائن��ة خ��ارج الموق��ع .وتوض��ع ترتيب �ات الط��وارئ المناس��بة من �ذ وق��ت جل��ب
الوقود النووي ألول م�رة إل�ى الموق�ع ،و ُتنج�ز جمي�ع ترتيب�ات الط�وارئ قب�ل ب�دء تحمي�ل
الوقود.
 -٩٠-٧وتض��ع المنظم��ة المش � ِّ�لة ترتيب��ات ط��وارئ تش��مل خط��ط وإج �راءات ط��وارئ
للت�ھ�ب والتص��دي لحال�ة الط��وارئ ف�ي الموق��ع فيم�ا يتعل��ق بمفاع�ل البح��وث الواق�ع تح��ت
مسؤوليتھا ،و ُت ِثبت للھيئة الرقابية أن ترتيبات الطوارئ تو ِّفر التصدي الفعال في الموق�ع،
وتق ِّدم لھا ضمانا ً بذلك .و ُتنسق ترتيبات الطوارئ في الموقع م�ع ترتيب�ات الط�وارئ الت�ي
تتخذھا المنظمات المعنية بالتصدي الكائنة خارج الموقع والتي تقع عليھ�ا مس�ؤوليات ف�ي
مجال الت�ھ�ب والتص�دي للط�وارئ ،بحس�ب االقتض�اء )انظ�ر الوثيق�ة .([٦] GSR Part 7
وتستند خطط وإجراءات الطوارئ إلى الحوادث التي تم تحليلھا في تقرير تحليل األم�ان،
وك��ذلك الح��وادث اإلض��افية الت��ي ُتفت��ر� ألغ��را� الت�ھ��ب والتص��دي للط��وارئ عل��ى
أس��ا� تقي��يم المخ��اطر .وتخض��ع خط��ط وإج��راءات الط��وارئ لموافق��ة الھيئ��ة الرقابي��ة،
بحسب االقتضاء.
 -٩١-٧ويكون جميع العاملين الذين يش�اركون ف�ي التص�دي ألي ط�ارئ يتعل�ق بمفاع�ل
البح��وث م��ؤھلين وم��درَّ بين ،ويع��اد ت��دريبھم دوري�ا ً ،وفق��ا للمھ��ام المنوط��ة بھ�م ،ويكون��ون
الئقين للقيام بمھامھم المقصودة )انظر الوثيق�ة  .([٦] GSR Part 7ويش�ارك ف�ي التص�دي
٩٥

للطوارئ أشخاص ذوو معرفة بأحدث التطورات في عمليات مفاعل البحوث ،مثل م�دير
المفاعل أو شخص مؤھل ينوب عنه .ويتلقى جميع األشخاص الذين يوجدون ف�ي الموق�ع
تعليمات بش�أن الخط�وات الت�ي عل�يھم أن يتخ�ذوھا ف�ي حال�ة وق�و� أي ط�ارئ .و ُتع�رض
التعليمات في مكان بارز.
 -٩٢-٧و ُتجرى تمارين على فت�رات مناس�بة الختب�ار ترتيب�ات الط�وارئ تش�مل ،بالق�در
الممك��ن عملي��ا ،جمي��ع األش��خاص ال��ذين تق��ع عل��ى ع��اتقھم واجب��ات ف��ي التص��دي لحال��ة
الطوارئ .و ُتستعرض نتائج ھذه التمارين ،و ُتدرج ال�درو� المس�تفادة منھ�ا ف�ي تنقيح�ات
ترتيب��ات الط��وارئ بحس��ب االقتض��اء .و ُتس��تعرض خط��ط وإج��راءات الط��وارئ دوري �ا ً،
و ُتنقح عند االقتضاء لض�مان إدراج التعقيب�ات المس�تمدة م�ن الخب�رة المكتس�بة والتغي�رات
األخرى )مثل التغيرات في بيانات االتصال بعاملي الطوارئ(.
 -٩٣-٧وي�تم إبق��اء المراف�ق واألجھ��زة واألدوات والمع��دات والوث�ائق ونظ��م االتص��االت
التي تستخدم في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك ما يل�زم منھ�ا لالتص�ال بالس�لطات الكائن�ة
خارج الموقع ،متاحة لالستخدام في مجموع�ة م�ن ح�االت الط�وارئ المفترض�ة .ويح�افظ
عليھ��ا ف��ي حال��ة تش��غيلية جي��دة بحي��ث تجع��ل م��ن غي��ر المحتم��ل أن تت��أثر أو تص��بح غي��ر
متاحة نتيجة لحادث أو جرّ اء حدث بادئ .وتضمن المنظمة المش ِّغلة أن تكون المعلوم�ات
ذات الصلة المتعلقة ببارامترات أمان مفاعل البحوث وظروف المرفق متاح�ة ف�ي مرك�ز
الطوارئ ،وأن يكون االتصال فعاال بين غرف التحكم ومركز الطوارئ ف�ي حال�ة وق�و�
حادث .و ُتختبر ھذه القدرات دوريا ً.
المتطلب  :٨٢السجالت والتقارير
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث وتن ِّفذ نظاما لمراقبة السجالت والتقارير.
تضع المنظمة
 -٩٤-٧من أجل التشغيل المأمون للمفاعل ،تح�تفظ المنظم�ة المش� ِّغلة بجمي�ع المعلوم�ات
الجوھرية المتعلقة بتصميم المفاعل وبنائه وإدخاله ف�ي الخدم�ة ونس�قه ال�راھن وتش�غيله.
ويحا َفظ عل�ى تح�ديث ھ�ذه المعلوم�ات ط�وال المرحل�ة التش�غيلية للمفاع�ل ،وت�ـ ُبقى متاح�ة
أثناء اإلخراج من الخدمة.
 -٩٥-٧وتوضع إجراءات إدارية متوافق�ة م�ع نظ�ام اإلدارة إلع�داد الس�جالت والتق�ارير
وجمعھ��ا واالحتف��اظ بھ��ا وأرش��فتھا .و ُتب �يَّن ت��واري� قي��ود المعلوم��ات المدرج��ة ف��ي دف��اتر
التسجيل والقوائم المرجعية والسجالت المالئمة األخرى ويو َّقع عليھا بطريقة سليمة.

٩٦

 -٩٦-٧و ُتعد سجالت لح�االت ع�دم امتث�ال مفاع�ل البح�وث والت�دابير المتخ�ذة إلعادت�ه إل�ى
حالة االمتثال ،و ُيح�تفظ بھ�ا ،وتت�اح للھيئ�ة الرقابي�ة .وتح� ِّدد المنظم�ة المش� ِّغلة الس�جالت الت�ي
يتعين االحتفاظ بھا ومدة االحتفاظ بھا ،وفقا للمتطلبات الرقابية.
 -٩٧-٧وتكون الترتيبات المتخذة لتخزين السجالت والتقارير واالحتفاظ بھا متوافقة مع
نظام اإلدارة .ويص َّمم نظام إدارة الوثائق بحي�ث يض�من أرش�فة الوث�ائق المتقادم�ة وأن ال
يستخدم العاملون سوى أحدث صيغة معتمدة لكل وثيقة على حدة.
المتطلب  :٨٣استخدام مفاعل البحوث وتعديله
ِّ
المشغلة لمرفق مفاع�ل البح�وث وتن ِّف�ذ برنام��ا إلدارة اس�تخدام المفاع�ل
تضع المنظمة
وتعديله.
 -٩٨-٧تق��ع عل��ى ع��اتق المنظم��ة المش � ِّغلة المس��ؤولية الكامل��ة ع��ن جمي��ع جوان��ب األم��ان
المتعلقة بإعداد وأداء أي تعديل أو تجربة .ويجوز لھا أن تسند تنفيذ مھام معينة إل�ى منظم�ات
أخرى أو أن تتعاقد معھا من الباطن على أدائھا ،ولكن ال يجوز لھا أن تفوض مسؤولياتھا.
 -٩٩-٧وتكون المنظمة المش ِّغلة مسؤولة عن ضمان ما يلي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

)و(

إجراء تحليالت األمان لالستخدام أو التعديل المقترح ،للتحق�ق مم�ا إن كان�ت جمي�ع
متطلبات وأحكام األمان المنطبقة قد استوفيت.
إع���داد وث���ائق األم���ان ذات الص���لة المتعلق���ة بالتجرب���ة أو التع���ديل وعرض���ھا عل���ى
)تقديمھا إلى( السلطة المختصة للموافقة عليھا.
تحديد مسار التخلص من أي مواد تشعَّع في التجربة ،وإخضاعھا للموافقة.
حصول جميع الع�املين ال�ذين سيش�اركون ف�ي القي�ام بالتع�ديل المقت�رح أو ف�ي تنفي�ذ
االستخدام المقترح على المناسب من التدريب والمؤھالت والخبرة.
تح��ديث جمي��ع الوث��ائق المت���ثرة بالتجرب��ة أو التع��ديل والمتعلق��ة بخص��ائص أم��ان
المفاع��ل ،مث��ل تق��ارير تحلي��ل األم��ان ،والح��دود والش��روط التش��غيلية ،وإج��راءات
التشغيل والصيانة والطوارئ ذات الصلة ،بحسب االقتض�اء ،قب�ل اس�تخدام التع�ديل
من جديد أو إدخاله في الخدمة من جديد.
تطبي��ق االحتياط��ات وض��وابط األم��ان بش���ن جمي��ع الع��املين المش��اركين ف��ي أداء
التجربة أو التعديل.

 -١٠٠-٧وتص � َّنف اقتراح��ات اس��تخدام مفاع��ل البح��وث وتعديل��ه وتوض��ع المع��ايير ذات
الصلة لھذا التصنيف .وتصنف اقتراح�ات االس�تخدام والتع�ديل إم�ا وفق�ا ً ألھمي�ة االقت�راح

٩٧

لألم��ان أو عل��ى أس��ا� بي��ان بش��أن لم��ا إن ك��ان التغيي��ر المقت��رح س��يجعل تش��غيل المفاع��ل
خارج��ا ع���ن الح���دود والش���روط التش���غيلية أم ال .و ُتع�� ّد ش���روط حدي���ة للتش���غيل الم���أمون
لألجھزة )انظر الفقرة  (٣٧-٧و ُتدمج في الحدود والشروط التشغيلية لمفاعل البحوث.
 -١٠١-٧وتخضع مشاريع االستخدام والتعديل )بما فيھا التع�ديالت المؤقت�ة ،انظ�ر الفق�رة
 (١٠٤-٧ذات األھمية الكبرى لألمان )انظر الفق�رات م�ن  ١٣-٣إل�ى  ٢٠-٣م�ن الو�يق�ة
 ([١٥] SSG-24لتحليالت أمان وإلجراءات تخص التصميم والبناء واإلدخال في الخدم�ة
مكافئة لتلك المبينة في الفقرتين  ١١٩-٦و  ١٢١-٦بشأن المفاعل نفسه.
 -١٠٢-٧وعن��د تنفي��ذ مش��اريع اس��تخدام وتع��ديل لمفاع��ل البح��وثُ ،يبق��ى تع��ر� العم��ال
والعاملين اآلخرين في المرفق لإلشعاعات دون الحدود المصرح بھا وعند أدن�ى مس�توى
يكون من المعقول تحقيقه.
 -١٠٣-٧ويضع مدير المفاعل إجراءات ،وفقا للممارس�ة الھندس�ية المقبول�ة ،الس�تعرا�
اقتراحات التجارب والتعديالت والموافقة عليھا ومراقبة تنفيذھا.
 -١٠٤-٧وتكون التعديالت المؤقتة محدودة زمنيا وع�دديا ،بغي�ة التقلي�ل إل�ى الح�د األدن�ى
من أھميتھا التراكمية لألمان .وتح َّدد التعديالت المؤقت�ة تحدي�دا واض�حا ف�ي أماكنھ�ا وف�ي
أي مرك��ز تح ّك��م ذي ص��لة .وتض��ع المنظم��ة المش�� ِّغلة نظام��ا رس��ميا إلب��ال� الم��وظفين
المعنيين قبل وقت كا ٍ
ف بالتعديالت المؤقتة وعواقبھا على تشغيل المرفق وأمانه.
 -١٠٥-٧ويكون اس�تخدام ومناول�ة أجھ�زة التج�ارب محكوم�ا ب��جراءات خطي�ة .وتوض�ع
ف��ي االعتب��ار ف��ي ھ��ذ� اإلج��راءات اآل���ار الممكن��ة عل��ى المفاع��ل ،والس��يما التغي��رات ف��ي
التفاعلية أو في مستويات اإلشعاعات.
 -١٠٦-٧وتخض��ع أي تع��ديالت تج��رى عل��ى أجھ��زة التج��ارب ل��نف� إج��راءات التص��ميم
والتشغيل والموافقة التي اتبعت بالنسبة ألجھزة التجارب األصلية.
المتطلب  :٨٤برنامج الوقاية من اإلشعاعات
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث وتن ِّفذ برنامجا للوقاية من اإلشعاعات.
تضع المنظمة
 -١٠٧-٧يضمن برنامج الوقاية من اإلشعاعات الجرعات الناتجة م�ن التع�ر� لإلش�عا�
المؤ ِّين في مرفق مفاعل البحوث أو الجرعات الناتجة من أي إطالقات مخطط لھا للم�واد
اإلش��عاعية م��ن المرف��ق تبقٮلجمي��ع األح��وال التش��غيلية والظ��روف المفض��ية إل��ى وق��و�
الحوادث ،دون الحدود المصرح بھا وعند أدنى مستوى يكون من المعقول تحقيقه.
٩٨

 -١٠٨-٧ويتاح لبرنامج الوقاية من اإلشعاعات للمنظمة المش� ِّغلة م�ا يكف�ي م�ن االس�تقالل
والم���وارد لي���تمكن م���ن إس���داء المش���ورة بش���أن ل���وائح ومع���ايير وإج���راءات الوقاي���ة م���ن
اإلشعاعات ،وبشأن ممارسات العمل المأمونة ،وإنفاذھا.
 -١٠٩-٧وتضع المنظمة المش ِّغلة برنامجا للوقاية م�ن اإلش�عاعات يتواف�ق م�ع المتطلب�ات
الرقابي�ة .ويمتث�ل البرن�امج لمتطلب�ات الوثيق�ة  ،[٧] GSR Part 3ويخض�ع لموافق�ة الھيئ�ة
الرقابية .ويشمل ھذا البرنامج بيانا للسياسات من المنظمة المش� ِّغلة يتض�من ھ�دف األم�ان
األساس��ي المتمث��ل ف��ي حماي��ة الن��ا� والبيئ��ة )انظ��ر الفق��رة  ١-٢م��ن الوثيق��ة [١] SF-1
والمتطل�ب  ١م�ن الوثيق�ة  ،([٧] GSR Part 3وبيان�ا ً بش�أن الت�زام المنظم�ة المش� ِّغلة بمب�دأ
تحقيق المستوى األمثل من الوقاية )المتطلب  ١١من الوثيقة .([٧] GSR Part 3
 -١١٠-٧ويخض��ع برن��امج الوقاي��ة م��ن اإلش��عاعات لمتطلب��ات الوقاي��ة اإلش��عاعية المھني��ة
)انظ���ر الوثيق���ة  [٧] GSR Part 3والوثيق���ة  ([١٦] RS-G-1.1ويش���مل ،عل���ى وج���ه
الخصوص ،تدابير من أجل ما يلي:
)أ(

)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(
)و(
)ز(
)ح(
)ط(

ضمان وجود تعاون بين العاملين المختص�ين بالوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات و�ي�رھم
من موظفي التش�غيل وم�وظفي إج�راء التج�ارب عل�ى وض�ع إج�راءات التش�غيل
وإج���راءات الص���يانة عن���د توق���ع مخ���اطر إش���عاعية ،وض���مان تق���ديم المس���اعدة
المباشرة عند االقتضاء؛
توفير رصد أماكن العمل والرصد البيئي؛
الترتيب إلزالة تلوث العاملين والمعدات واإلنشاءات؛
التحقق من االمتثال للوائح المنطبقة الخاصة بنقل المواد المشعة؛
كشف وتسجيل أي إطالقات لمواد نووية؛
تسجيل رصيد المصادر اإلشعاعية؛
توفير التدريب الكافي على ممارسات الوقاية من اإلشعاعات؛
الترتيب الستعراض وتحديث البرنامج على ضوء الخبرة المكتسبة؛
توفير استعراض وتحليل مواد التجارب ومعداتھا وظروفھا.

 -١١١-٧وتتحق��ق المنظم��ة المش� ِّغلة ،ع��ن طري��ق المراقب��ة والتفت��ي� والمراجع��ة ،م��ن أن
برنامج الوقاي�ة م�ن اإلش�عاعات ي�تم تنفي�ذ� بطريق�ة ص�حيحة وأن أھداف�ه يج�ري تحقيقھ�ا.
ويتم استعراض برنامج الوقاية من اإلشعاعات عل�ى أس�ا� من�تظم ،وي�تم تحديث�ه إذا ل�زم
األمر.

٩٩

المستويات المرجعية
 -١١٢-٧لمس���اعدة إدارة المفاع���ل عل���ى ض���مان إبق���اء الجرع���ات ا�ش���عاعية عن���د أدن���ى
مس��توى يك��ون م��ن المعق��ول تحقيق��ه ،تض��ع المنظم��ة المش�� ِّغلة قي��ودا للجرع��ات )انظ��ر
الفقرات من  ٢٢-١إلى  ٢٨-١والمتطلب  ١١من الوثيقة .([٧] GSR Part 3
 -١١٣-٧وإذا ح��دث تج��اوز لح��دود الجرع��ات المنطبق��ة الخاص��ة ب��التعر� المھن��� أو
تع��ر� الجمھ��ور أو للح��دود المص��ر� بھ��ا لإلط�ق��ات ا�ش��عاعية ،يُبل��� م��دير المفاع��ل
ولجنة األمان والھيئة الرقابية والسلطات المختصة األخرى وفقا للمتطلبات.
 -١١٤-٧تقاس وتق َّيم وتسجَّ ل ،على النحو الذي تشترطه الھيئة الرقابية أو سلطة مختص�ة
أخ��رى ،الجرع��ات الت��� يتع��ر� لھ��ا جمي��ع الع��املين ال��ذين يمك��ن أن يتعرض��وا مھني��ا
لإلش��عاعات بمس��تويات ھام��ة ،وتت��ا� ھ��ذه الس��ج�ت للمش��ر� عل��ى برن��ام� المراقب��ة
الص��حية وم��دير المفاع��ل والھيئ��ة الرقابي��ة والس��لطات المختص��ة األخ��رى المس��ماة ف���
اللوائح الوطنية ].[١٦
المتطلب  :٨٥التصرف في النفايات المشعة
ت���� المن�م��ة المش� ِّ��لة لمرف��� مفا���� ال����و� وتن ِّف�ذ �رنامج�ا للتص��رف ف��ي النفاي��ات
المشعة.
 -١١٥-٧تضع المنظمة المش ِّغلة وتن ِّفذ برنامجا للتص�ر� ف�� النفاي�ات المش�عة .ويتض�من
برن��ام� التص���ر� ف���� النفاي���ات المش���عة تحدي���د خص���ائص النفاي���ات المش���عة وتص���نيفھا
وتجھيزھ���ا )أي المعالج���ة التمھيدي���ة والمعالج���ة والتكيي����( ونقلھ���ا وتخزينھ���ا وال���تخلص
منھا ٤٦ .ويرا َقب تجھي�ز النفاي�ات المش�عة وتخزينھ�ا مراقب�ة ص�ارمة عل�ى نح�و يتف�� م�ع
متطلبات التخلص التمھيدي من النفايات المشعة ] .[١٧ويُح�تفظ بس�ج�ت لتولي�د النفاي�ات
وتصنيفھا.
 -١١٦-٧ويش َّغل المفاعل وأجھزته التجريبية بحيث يتم التقليل إلى الحد األدن�ى م�ن تولي�د
النفايات المشعة بجمي�ع أنواعھ�ا ،وض�مان إبق�اء إط�ق�ات الم�واد المش�عة إل�ى البيئ�ة دون
الح��دود الرقابي��ة المس��مو� بھ��ا وعن��د أدن��ى مس��توى يك��ون م��ن المعق��ول تحقيق��ه ،وتيس��ير
مناولة النفايات والتخلص منھا.
 ٤٦يمكن أن تقوم منظمة أخرى بتنفيذ جزء من ھذه العملية المتعلق�ة بتحدي�د خص�ائص النفاي�ات المش�عة
وتصنيفھا ومعالجتھا ونقلھا وتخزينھا والتخلص منھا.

١٠٠

ت�دون النت�ائج
 -١١٧-٧و ُترصد إطالقات النفايات المشعة السائلة و/أو الغازية إلى البيئة و َّ
من أجل التحقق من االمتثال للحدود المصرح بھا .و ُتبل�� النت�ائج دوري�ا أيض�ا إل�ى الھيئ�ة
الرقابية أو إلى سلطة مختصة أخرى وفقا ً لمتطلباتھا.
 -١١٨-٧و ُتتبع اإلجراءات المكتوبة فيما يتعلق بمناولة النفايات المشعة وتجھيزھ�ا ونقلھ�ا
وتخزينھ��ا .و ُيض��طلع بھ��ذ� ا�نش��طة وفق��ا لمتطلب��ات الھيئ��ة الرقابي��ة أو س��لطة مختص��ة
أخرى.
 -١١٩-٧و ُيح��تفظ بس��جل مالئ��م بكمي��ات وأن��وا� وخص��ائص النفاي��ات المش��عة الت��ي تجھ��ز
وتخ��زن ف��ي موق��ع المفاع��ل أو ُتس��حب م��ن موق��ع المفاع��ل بھ��دف تجھيزھ��ا أو تخزينھ��ا أو
التخلص منھا.
المتطلب  :٨٦إدارة التقادم
ِّ
الم���لة لمر��� مفاع�ل البح�وث تنفي�� برن�ام� �ع�ال إلدارة التق�ادم م�ن
تضمن المنظمة
����ل إدارة تق��ادم المف��ردات المھم��ة لألم��ان بحي��ث ي��تم إن���ا� وظ��ا�� ا�م��ان ال��م��ة
للھياكل وال ُّنظم والمكونات على مدى كامل عمر مفاعل البحوث.
 -١٢٠-٧يح��� ِّدد برن���امج إدارة التق���ادم عواق���ب التق���ادم وا�نش���طة الالزم���ة للحف���اظ عل���ى
صالحية الھياكل وال ُّنظم والمكونات للتشغيل وعوليتھ�ا .وينسَّ�ق برن�امج إدارة التق�ادم م�ع
البرامج ا�خ�رى ذات الص�لة ،بم�ا ف�ي ذل�� ب�رامج التفت�ي� أثن�اء الخدم�ة ،واالس�تعراض
الدوري لألمان ٤٧،والصيانة ،ويكون متسقا معھا .ويُتبع أس�لوب منھج�ي للترتي�ب لوض�ع
برامج إدارة التقادم وتنفيذھا وتحسينھا المستمر.
االستعراض الدوري لألمان
 -١٢١-٧اس��تنادا إل��ى نت��ائج االس��تعراض ال��دوري لألم��ان ،تتخ��ذ المنظم��ة المش�� ِّغلة أي
إجراءات تصحيحية الزمة ،وتنظر في إج�راء التع�ديالت المب�رَّ رة لتعزي�ز ا�م�ان )انظ�ر
أيضا الفقرة  ١٢٠-٧بشأن التفاعل بين إدارة التقادم واالستعراض الدوري لألمان(.

 ٤٧االستعراض الدوري لألمان ھو إعادة تقييم بصورة منھجي�ة �م�ان مرف�ق )أو نش�اط( ق�ائم ،يُض�طلع
بھ�ا عل�ى فت��رات منتظم�ة للتعام�ل م��ع ا�ث�ار التراكمي��ة للتق�ادم ،والتع�ديالت ،والتجرب��ة التش�غيلية ،والتط��ورات
التقنية ،والجوانب المتعلقة بتحديد الموقع ،وتھدف إلى ضمان أعلى مستوى لألم�ان ط�وال فت�رة خدم�ة المرف�ق
)أو النشاط( ].[٨
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 -١٢٢-٧وتقدم المنظمة المش� ِّغلة إل�ى الھيئ�ة الرقابي�ة عل�ى النح�و المطل�وب ،وف�ي الوق�ت
المناس��ب ،تقري��را ع��ن النت��ائ� الم�ك��دة لالس��تعراض ال��دوري ل�م��ان الت��ي لھ��ا �ث��ار عل��ى
األمان.
المتطلب  :٨٧اإلغالق الممتد
ِّ
الم����لة لمرف��ق مفا����
إذا ك��ان معت�م��ا أو ت��م ال�ي��ام ب���غالق ممت��د ،تض��� المن�م��ة
البحوث وتن ِّفذ ترتيب�ا� لض�مان اإلدارة الم�مون�ة ألن��طة العم�� خ�ال� اإلغ�الق الممت�د،
وضمان تخطيطھا ،وفعالية أدائھا ،والتحكم فيھا.
 -١٢٣-٧يمكن أن ُيغلق مرفق مفاع�ل البح�وث لفت�رة ممت�دة ٤٨بانتظ�ار اتخ�اذ ق�رار ح�ول
مستقبله .وتتخذ المنظمة المش ِّغلة تدابير مالئمة أثناء اإلغالق الممتد ل��مان ع�دم ت�دھور
المواد والمكونات تدھوراً خطيراً .ويُنظر في اتخاذ التدابير التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

تفري��� عناص��ر الوق��ود م��ن قل��ب المفاع��ل ونقلھ��ا إل��ى ظ��رو� تخ��زين مالئ��م
ومأمون؛
تغيير الحدود والشروط التشغيلية وفقا لمتطلبات المفاعل المغلق؛
سحب المكونات لتخزينھا تخزينا وقائيا؛
اتخاذ تدابير للوقاية من تسارع التآكل والتقادم؛
االحتفاظ بعدد من الموظفين في المرفق يكفي ألغراض أداء الصيانة واالختبار
الدوري والتفتيش الالزمة.

 -١٢٤-٧وتكون المنظمة المش� ِّغلة مس��ولة ع�ن و��ع ب�رام� وإص�دار إج�راءات إلدارة
اإلغ��الق الممت��د ولت��وفير الم��وارد الكافي��ة ل���مان أم��ان األنش��طة خ��الل اإلغ��الق الممت��د.
و ُتعطى األولوية لالعتبارات المتصلة باألمان في عمليات تخطيط وتنفي�ذ األنش�طة خ�الل
حالة اإلغالق الممتد .ويولى اھتمام خاص للحفاظ على تحديث نسق المفاعل وفقا ً للحدود
والشروط التشغيلية.
 -١٢٥-٧وتتخذ المنظمة المش ِّغلة ،في أقرب وقت ممكن ،الق�رارات ال��رورية لتخف�يض
فت��رة اإلغ��الق الممت��د إل��ى الح��د األدن��ى .وخ��الل فت��رة اإلغ��الق الممت��د ،تنظ��ر المنظم��ة
المش ِّغلة في الحاجة إلى الوفاء بشروط الت�رخيص ومتطلب�ات التخط�يط للط�وار� وتأھي�ل
 ٤٨مفاع��ل البح��وث ال��ذي ف��ي حال��ة إغ��الق ممت��د ھ��و مفاع��ل ل��م يع��د يُش� َّغل ،م��ع ع��دم اتخ��اذ ق��رار بش��أن
إخراجه من الخدم�ة ،وحي�ث ال يوج�د ق�رار وا��� بش�أن مس�تقبل المفاع�ل فيم�ا يتعل�ق بم�ا إن ك�ان س�يعاد إل�ى
التش��غيل أم س��يتم إخراج��ه م��ن الخدم��ة .وال ُتعتب��ر فت��رات اإلغ��الق الطويل��ة بغ��رض الص��يانة أو بغ��رض تنفي��ذ
مشاريع التجديد والتعديل حالة إغالق ممتد.
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م��وظفي التش��غيل .و ُي��و َّفر األم�ان ط��وال م��دة وج��ود الوق��ود الن��ووي أو �ي��ره م��ن الم��واد
المشعة في المرفق.
المتطلب  :٨٨التعقيبات بشأن الخبرات التشغيلية
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث برنامجا للتعلم من األحداث الت�� تق�ع ف��
تضع المنظمة
مرف��ق المفاع��ل واألح��داث الت��� تق��ع ف��� مف��اع�ت البح��وث األخ��ر� وم��ن ال���ناعة
النووية.
 -١٢٦-٧تقدم المنظمة المش ِّغلة تقارير عن الخبرات التشغيلية في المفاع�ل وتق�وم بتجمي�ع
تل���� الخب���رات وفرزھ���ا وتحليلھ���ا وتحدي���د اتجاھاتھ���ا وتوثيقھ���ا واإلب���ال� عنھ���ا بطريق���ة
منھجية .وتحصل المنظمة عل�� المعلوم�ات المتاح�ة ع�ن الخب�رات التش�غيلية ذات الص�لة
ف��ي المنش����ت النووي���ة األخ��رى وتق ِّيمھ���ا م���ن أج���ل اس��تخالص ال���درو� وإدراجھ���ا ف���ي
عملياتھا ،بما ف�ي ذل�� ترتيباتھ�ا الخاص�ة ب�الطوار� .وتش�جِّ ع المنظم�ة أي��ا عل�� تب�ادل
الخبرات في إطار النظم الوطنية والدولية الخاص�ة بالتعقيب�ات بش��ن الخب�رات التش�غيلية.
وتؤ َّدى ھذه األنشطة وفقا لنظام اإلدارة.
 -١٢٧-٧وي��تم التحقي��ق ف��ي األح��داث ذات ا�ث��ار الكبي��رة عل��� األم��ان ،لتحدي��د أس��بابھا
المباشرة والجذرية ،بما فيھا األسباب المتعلق�ة بتص�ميم المع�دات وتش�غيلھا وص�يانتھا ،أو
درج نتائج ھذه التحليالت ،بحسب االقت��اء ،ف�ي ب�رامج
بالعوامل البشرية والتنظيمية .و ُت َ
التدريب ذات الصلة ،و ُتستخدم في استعراض اإلجراءات والتعليمات.
 -١٢٨-٧ويقوم أشخاص أكفاء بدراسة المعلومات عن الخبرات التشغيلية من أج�ل تحدي�د
أي أح��وال تمھيدي��ة لظ��روف ُم��رة ل�م��ان ،أو أي اتجاھ��ات ف��ي تل��� الظ��روف ،بحي��ث
يمكن اتخاذ أي إجراءات تصحيحية الزمة قبل نشوء ظروف خطيرة.
 -١٢٩-٧وتح��افظ المنظم��ة المش � ِّغلة عل��� التواص��ل ،بحس��ب االقت���اء ،م��ع المنظم��ات
الداعم�ة )المص� ِّنعين ومنظم��ات البح��وث والمص� ِّممين( الت��ي ش��اركت ف��ي التص��ميم ،بغي��ة
الحص�ول عل�� معلوم�ات تعقيبي��ة ع�ن الخب�رات التش�غيلية والحص�ول عل�� المش��ورة ،إذا
لزم األمر ،في حال حدوث عطل في المعدات أو في حال وقوع أحداث أخرى.
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 -٨اإلعداد إلخراج مفاعل البحوث من الخدمة
المتطلب  :٨٩خطة اإلخراج من الخدمة
ِّ
المشغلة لمرفق مفاعل البحوث خط�ة ل�خ�راج م�ن الخدم�ة وتح�افظ عليھ�ا
تعد المنظمة
طوال عمر مفاع�ل البح�وث� م�ا ل�� تواف�ق الھيئ�ة الر�ابي�ة عل�� خ��� �ل��� إل�ب�ا� أن
اإلخراج من الخدمة يمكن أن يتحقق بأمان وبحيث يحقق الوضع النھائي المحدَّ د.
 -١-٨تع ّد خطة اإلخراج من الخدمة في مرحلة التص�ميم ،وتح� َّدث وفق�ا للتغي�رات ف�ي
المتطلبات الرقابية ،والتعديالت المدخلة عل�ى الھياك�ل وال� ُّنظم والمكون�ات ،وأوج�ه التق�دم
في التكنولوجيا ،والتغيرات في الحاجة إلى أنش�طة اإلخ�راج م�ن الخدم�ة ،والتغي�رات ف�ي
السياسات الوطنية لإلخراج من الخدمة و/أو التصرف في النفايات المشعة ].[١١
 -٢-٨وتق� َّدم خط��ة اإلخ��راج م��ن الخدم��ة إل��ى لجن��ة األم��ان �ستعراض��ھا وإل��ى الھيئ��ة
الرقابية للموافقة عليھا ،قبل بدء أنشطة اإلخراج من الخدمة.
وتدون المعلومات عن الخبرة المتعلقة بالتعام�ل
 -٣-٨ويُحتفظ بوثائق المفاعل مح َّدثة،
َّ
َّ
الملوث�ة أو المنش�طة ل�دى ص�يانة المفاع�ل أو تعديل�ه ،بغي�ة
مع الھياكل وال ُّنظم والمكونات
َّ
تيسير تخطيط اإلخراج من الخدمة .وبالنسبة ل�بعض مف�اعالت البح�وث العامل�ة ،الت�ي ل�م
تؤخذ ضرورة إخراجھا م�ن الخدم�ة ف�ي نھاي�ة المط�اف ف�ي ا�عتب�ار ف�ي تص�ميمھا ،تع� ّد
خطة لإلخراج من الخدمة لضمان األمان طوال عملية اإلخراج من الخدمة.
 -٤-٨وتتضمن خطة اإلخراج من الخدمة تقييما لنھج واحد أو أكثر من نھُ�ج اإلخ�راج
من الخدمة المالئمة للمفاعل المعني والممتثل�ة لمتطلب�ات الھيئ�ة الرقابي�ة .وفيم�ا يل�ي نھُ�ج
مقبولة لإلخراج من الخدمة:
)أ(

التخزين الوقائي للمفاعل في حالة مكتمل�ة بع�د إزال�ة ك�ل مجمع�ات الوق�ود وك�ل
الملوثة والنفايات المشعة؛
ما تسھل إزالته من المكونات المن َّشطة و َّ

)ب(

إزال��ة جمي��ع الم��واد المش��عة وجمي��ع م��ا تمك��ن إزالت��ه م��ن المكون��ات المن َّش �طة
والملوثة من المفاعل وإزالة تلوث الھياك�ل المتبقي�ة إزال�ة دقيق�ة م�ن أج�ل إتاح�ة
َّ
استخدام المرفق دون قيود.

 -٥-٨ولدى وضع خطة اإلخراج من الخدمةُ ،تستعرض جوانب تصميم المفاعل ،بم�ا
فيھ��ا الجوان��ب الت��ي تمث��ل تح��ديا بص��فة خاص�ة لإلخ��راج م��ن الخدم��ة .وفض�الً ع��ن ذل���،
ُتس��تعرض أيض��ا جمي��ع جوان��ب تش��غيل المفاع��ل ذات األ�مي��ة فيم��ا يتعل��ق ب��اإلخراج م��ن
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الخدمة .وتشمل ھذه الجوانب أي تلوث غير مقصود تأجل تنظيف�� إل�ى ح�ين إخ�راج المفاع�ل
من الخدمة ،وأي تعديالت قد ال تكون وثقت توثيقا ً كامالً .وتشمل خطة اإلخراج م�ن الخدم�ة
جميع الخطوات التي تؤدي إلى إكم�ال اإلخ�راج م�ن الخدم�ة ف�ي نھاي�ة المط�اف ،إل�ى النقط�ة
التي يمكن عندھا ضمان األمان بحد أدنى من المراقبة أو دون مراقبة .ويمكن أن تش�مل ھ�ذه
المراحل التخزين والمراقبة ،واستخدام الموقع بقيود ،واستخدام الموقع دون قيود.
 -٦-٨وتق��رَّ ر مق��دما ً اإلج��راءات الخاص��ة بمناول��ة أجھ��زة التج��ارب وس��ائر المع��دات
الملوثة الت�ي تتطل�ب التخ�زين وال�تخلص النھ�ائي ف�ي نھاي�ة المط�اف ،أو ف�ي أق�رب وق�ت
َّ
ممكن إذا كانت المعدات المعني�ة ق�د بني�ت بالفع�ل ول�م تك�ن ھ�ذه اإلج�راءات ق�د وض�عت،
وتفكيك ھذه األجھزة والمعدات والتخلص منھا.
 -٧-٨وتك��ون المنظم��ة المش� ِّ�لة مس��ؤولة ع��ن الحف�اظ عل��ى المع�ارف المتعلق��ة بمرف��ق
المفاعل وعن استبقاء العاملين الرئيسيين من أجل تسھيل اإلخراج من الخدمة.
 -٨-٨وتقيَّم اآلثار على األمان الناجمة عن األنشطة التي ُتج�ر� ف�ي الفت�رة االنتقالي�ة،
إن وج��دت ،ب��ين اإلغ��الق ال��دائم للتش���يل والموافق��ة عل��ى خط��ة اإلخ��راج النھ��ائي م��ن
الخدمة ،و ُتدار بحيث يتم تجنب المخاطر التي ال داعي لھا وضمان األمان.

 -٩الجوانب المشتركة بين األمان واألمن لمفاعل البحوث
المتطلب  :٩٠الجوانب المشتركة بين األمان النووي واألمن النووي
يتم تناول الجوانب المشتركة بين األمان واألمن لمرفق مفاعل البحوث بطريقة متكامل�ة
طوال عمر المفاعل .وتوضع تدابير األمان والتدابير األمنية وتن َّفذ بحيث ال تخل �ح�دا�ا
باألخرى.
 -٩-١ترد أساسيات األم�ن الن�ووي ف�ي المرج�ع ] ،[١٨وت�رد التوص�يات بش�أن األم�ن
الن��ووي ف��ي المرج��ع ] .[١٣وتق��وم المنظم��ة المش� ِّ�لة ،ف��ي أداء مس��ؤوليتھا الرئيس��ية ع��ن
األم��ان ،بتص��ميم الت��دابير التقني��ة واإلداري��ة وتنفي��ذھا والحف��اظ عليھ��ا م��ن أج��ل تحقي��ق
المتطلب��ات الرقابي��ة المتعلق��ة بالجوان��ب المش��تركة ب��ين األم��ان واألم��ن ،والحف��اظ عل��ى
التنسيق مع الھيئات الحكومية ذات الصلة باألم�ان واألم�ن ،وض�مان ت�وافر الع�دد المالئ�م
من الم�وظفين الم�درَّ بين ذوي المع�ارف والمھ�ارات فيم�ا يتعل�ق بالجوان�ب المش�تركة ب�ين
األمان واألمن ،كجزء من نظام اإلدارة )انظر أيضا القسم .(٤
 -٢-٩والمتطلب��ات العام��ة ل�م��ان بش��أن الجوان��ب المش��تركة ب��ين األم �ان واألم��ن ف��ي
مجالي اإلشراف الرق�ابي ونظ�ام اإلدارة مق���ررة ،عل������ى التوال������ي ،ف�����ي الوثيق�����ة

١٠٥

) [٣] GSR Part 1 (Rev. 1والو�يق�ة  .[٤] GSR Part 2وتنطب�ق ھ�ذه المتطلب�ات عل�ى
مفاعل البحوث ،مع االستخدام المالئم للنھج المتدرج.
 -٣-٩وتضع المنظمة المش ِّغلة تدابير مناسبة في جميع مراح�ل عم�ر مفاع�ل البح�وث،
لضمان التواصل والتنسيق الفعالين بين األفراد ذوي األھ�داف والخلفي�ات المختلف�ة ،بغي�ة
ضمان أن ال تخل تدابير األمان والتدابير األمنية ببعضھا البعض.
 -٤-٩ويستند اختيار موقع مفاعل البحوث إلى كل معايير األمان ومع�ايير األم�ن ذات
وتر ُد في المرجع ] [١٣التوصيات المتعلقة بالجوان�ب المش�تركة ب�ين
الصلة على السواءِ .
األم��ان واألم��ن ف��ي اختي��ار الموق��ع وتقي��يم الموق��ع للمنش���ت النووي��ة ،بم��ا فيھ��ا مف��اعالت
البحوث.
 -٥-٩ويتن��اول المتطل��ب  ١١الجوان��ب المش��تركة ب��ين األم��ان الن��ووي واألم��ن الن��ووي
والضمانات ف�ي تص�ميم مفاع�ل البح�وث )انظ�ر أيض�ا ً المتطل�ب  ٣٩بش�أن من�ع الوص�ول
غير المصرَّ ح به(.
 -٦-٩وتوض��ع عملي��ة لمراقب��ة التغيي��ر ،لض��مان أن أي تغيي��رات مقت��رح إدخالھ��ا عل��ى
التصميم ،بما في ذلك المرافق التجريبية الجديدة ،أو على مخطط مرفق مفاع�ل البح�وث،
أو على اإلجراءات ،يتم تقييمھا للتحقق من أنھا ال تخل باألمان أو األمن.
 -٧-٩وخ��الل مرحل���ة البن���اء ،وخ���الل التع���ديالت الرئيس���ية لمفاع���ل البح���وث ،يك���ون
وصول عدد كبير ومتنوع من العمال وغيرھم من العاملين إلى الموقع أم�راً عادي�ا ً .وف�ي
ھذا الصدد ،تن َّفذ تدابير لمنع اإلدخال غير المقصود أو المتعمد لنقاط ضعف أو أجھزة أو
أي تھديد يمكن أن يؤدي إلى إخالل باألمن أو إلى إطالق�ات مش�عّة أ�ن�اء تش�غيل المفاع�ل
واستخدامه.
 -٨-٩وتن َّف��ذ أ�ن��اء مرحل��ة التش��غيل ت��دابير مالئم��ة لض��مان اإلدارة الفعال��ة للجوان��ب
المشتركة بين األمان واألمن .ويُشدد بصفة خاصة على األنشطة المتعلقة بمناول�ة الوق�ود
وتخزينه والتصرف في النفايات المشعة والوقود المستھلك ،والتأھب والتصدي للطوارئ
)انظ��ر الو�يق��ة  ،([٦] GSR Part 7وإج��راءات مراقب��ة الوص��ول ،وإج��راءات التش��غيل
الخاصة باستخدام المفاعل وصيانته واختباره الدوري وتفتيشه .وتوضع ھ�ذه اإلج�راءات
بھدف ضمان توازن مناسب بين األمان واألم�ن .وتوض�ع ترتيب�ات خاص�ة لض�مان أم�ان
وأمن الوق�ود ف�ي حال�ة فت�رات اإلغ�الق الطويل�ة ،وأم�ان وأم�ن مفاع�ل البح�وث ف�ي حال�ة
اإلغالق الممتد.

١٠٦

التذييل األول
أحداث بادئة افتراضية مختارة لمفاعالت البحوث
 -١-١ترد فيما يلي أمثلة لمجموعة مختارة من األحداث البادئة االفتراضية لمف�اعالت
البح��وث .٤٩وق��د تك��ون لمف��اعالت بح��وث معيَّن��ة أح��داث بادئ��ة افتراض��ية إض��افية ،تبع��ا
لخصائص التصميم المحددة:
)أ(
)ب(

انقطاع إمدادات القوى الكھربائية:
انقطاع القوى الكھربائية العادية .
–
إدخال تفاعلية زائدة:
حرجية أثناء مناولة الوقود وتحميله )بسبب خطأ في إدخال الوقود(؛
–
حادث عند بدء التشغيل؛
–
عطل في قضيب التحكم أو في تابع قضيب التحكم؛
–
عطل في محرك التحكم أو في محرك نظام التحكم؛
–
عطل في أجھزة أخرى خاصة بالتحكم ف�ي التفاعلي�ة )م�ثال المھ�دئ أو
–
العاكس(؛
أوضاع غير متوازنة للقضبان؛
–
تعطل مكونات ھيكلية أو انھيارھا؛
–
إدخال ماء بارد أو ساخن؛
–
تغي��رات ف��ي المھ��دئ )م��ثالً ح��دوث ح��االت فراغي��ة أو ح��االت تس��رب
–
الم���اء الثقي���ل إل���� ال���نظم المائي���ة أو تس���رب ال���نظم المائي���ة إل���� الم���اء
الثقيل(؛
تأثير التجارب وأجھزة التجارب )مثل حدوث انغمار بالمياه أو حاالت
–
فراغية ،أو تأثيرات حرارية ،أو إدخال مواد انش�طارية أو إزال�ة م�واد
ماصة(؛
عدم كفاية التفاعلية عند اإلغالق؛
–
قذف قضبان التحكم دون قصد؛
–
٥٠

 ٤٩بعض األحداث البادئة االفتراضية المذكورة ليست لھا صلة بالمجمعات دون الحرجة.
 ٥٠عل��� ال��رغم م��ن أن انقط��اع الق��وى الكھربائي��ة العادي��ة ال يعتب��ر ح��دثا ً بادئ �ا ً ،ينبغ��ي إي��الء االعتب��ار
النقطاع القوى الكھربائية العادية ال�ذ� يلي�ه انقط�اع الق�وى الكھربائي�ة الخاص�ة بح�االت الط�وارئ ،لض�مان أن
العواقب ستكون مقبولة في ظروف الطوارئ )مثالً ،يمك�ن أن يتس�بب ح�دوث انخف�اض ف�ي الفلطي�ة ف�ي تعط�ل
أجھزة في أوقات مختلفة(.

١٠٧

)ج(

)د(

)ھـ(

١٠٨

أخطاء صيانة أجھزة التفاعلية؛
–
صدور إشارات كاذبة من نظام التحكم؛
–
إزالة مواد مفسدة من مائع التبريد أو المھ ِّدئ.
–
فقدان التدفق:
تعطل المضخة الرئيسية؛
–
انخف��اض ت��دفق م��ائع التبري��د الرئيس��ي )م��ثال بس��بب تعط��ل ص��مام أو
–
انسداد في األنابيب أو في مبادل الحرارة(؛
تأثير فشل تجربة أو سوء تعامل معھا؛
–
تمزق حد مائع التبريد االبتدائي ،بما يؤدي إلى انقطاع التدفق؛
–
انسداد قناة وقود أو انخفاض التدفق )مثالً ،بسبب مادة غريبة(؛
–
توزي��ع غي��ر س��ليم للق��درة يرج��ع ،م��ثال ،إل��ى أوض��اع غي��ر متوازن��ة
–
للقضبان في تج�ارب قل�ب المفاع�ل أو ف�ي تحمي�ل الوق�ود )ع�دم تواف�ق
في تدفق القدرة(؛
انخفاض في تدفق مائع التبريد بسبب حيود عن قلب المفاعل؛
–
حيود ضغط النظام عن الحدود المقررة؛
–
فقدان مھبّط الحرارة )م�ثال بس�بب تعط�ل ص�مام أو مض�خة أو ح�دوث
–
تمزق في النظام(.
فقدان مائع التبريد:
تمزق حد مائع التبريد االبتدائي؛
–
تلف الحوض؛
–
ضخ محتويات الحوض إلى الخارج؛
–
تعطل صمامات حزمية أو متغلغالت أخرى.
–
تعامل خاطئ مع معدات أو مكونات أو تعطلھا:
انھيار غالف عنصر وقود؛
–
حدوث تلف ميك�انيكي لقل�ب المفاع�ل أو وق�ود� )م�ثال س�وء تعام�ل م�ع
–
الوقود ،أو سقوط قارورة نقل على الوقود(؛
تعطل نظام تبريد القلب الخاص بحاالت الطوارئ؛
–
خلل في التحكم في قدرة المفاعل؛
–
حرجية في الوقود المخزون؛
–
تعطل وسيلة االحتجاز ،بما في ذلك نظام التھوية؛
–
فقدان مائع التبريد الخاص بالوقود خالل نقله أو خزنه؛
–

)و(

)ي(

فقدان التدريع السليم أو انخفاضه؛
–
تعطل جھاز تجريبي أو مادة تجريبية )مثالً تمزق حلقة(؛
–
تجاوز القدرات النوعية للوقود.
–
أحداث داخلية خاصة:
حرائق أو انفجارات داخلية ،بما في ذلك المقذوفات المولدة داخليا؛
–
انغمار داخلي بالمياه؛
–
فقدان نظم دعم؛
–
حادثات متعلقة باألمن؛
–
اختالالت في تجارب المفاعل؛
–
دخول أشخاص بصورة غير سليمة إلى المناطق المحظورة؛
–
انبثاقات موائع أو ارتجاج أنابيب؛
–
تفاعالت كيميائية منتجة للحرارة؛
–
وقوع أحمال ثقيلة.
–
األحداث الخارجية:
ال���زالزل )بم���ا ف���ي ذل���ك م���ا تحدث���ه الھ���زات األرض���ية م���ن ص���دوع
–
وانزالقات أرضية(؛
االنغم��ار بالمي��اه )بم��ا ف��ي ذل��ك انھي��ار س��د باتج��اه منب�ع نھ��ر أو مص��به
–
وانس���داد مج���ر� نھ���ر واألض���رار الناجم���ة ع���ن تس���ونامي أو أم���واج
عالية(؛
أعاصير التورنادو الدوّ امية ومقذوفاتھا؛
–
العواصف الرملية؛
–
أعاصير الھريكان المدارية والعواصف والبرق؛
–
األعاصير الحلزونية المدارية؛
–
االنفجارات؛
–
حوادث الطائرات؛
–
الحرائق؛
–
انسكابات المواد السامة؛
–
الحوادث التي تقع على ط�رق النق�ل )بم�ا ف�ي ذل�ك ح�وادث االص�طدام
–
بمبنى مفاعل البحوث(؛
الت���ثيرات م��ن المراف��ق المج��اورة )م��ثال المراف��ق النووي��ة والمراف��ق
–
الكيميائية ومرافق التصرف في النفايات(؛

١٠٩

)ح(

١١٠

المخاطر البيولوجية ،مثل التآكل الميكروبي أو التلف الھيكل�ي أو تل�ف
–
المعدات الذي تحدثه القوارض أو الحشرات؛
الظواھر الجوية القصوى؛
–
التداخل الكھرمغنطيسي )مثالً ،من الظواھر الشمسية(؛
–
ضربات البرق؛
–
طفرات القدرة الكھربائية أو الفلطية في خط اإلمداد الخارجي.
–
األخطاء البشرية.

التذييل الثاني
الجوانب التشغيلية التي تستحق اھتماما ً خاصا ً لمفاعالت البحوث
ثانيا ً -١-يسلط ھذا التذييل الضوء على ما يستحق اھتماما ً خاصا ً م�ن الجوان�ب التش�غيلية
لمفاعالت البحوث.

إدارة التفاعلية والحرجية
ثانيا ً -٢-كثيراً ما يغ َّير نسق قلب المفاعل في مفاعالت البحوث ،وتنطوي ھذه التغييرات
على مناولة مكونات مثل مجمعات الوقود وقضبان التحكم وأجھ�زة التج�ارب ،الت�ي يمث�ل
العديد منھا قيمة تفاعلية كبيرة .ويُحرص على التأكد من أن ح�دود دون الحرجي�ة وح�دود
التفاعلي��ة ذات الص��لة ،الخاص��ة بتخ��زين الوق��ود وتزوي��د قل��ب المفاع��ل ب��الوقود ،ال ي��تم
تجاوزھا في أي وقت من األوقات.

األمان الحراري لقلب المفاعل
ثانيا ً -٣-تؤثر التغيي�رات المت�واترة ف�ي تزوي�د قل�ب المفاع�ل ب�الوقود المش�ار إليھ�ا أع�اله
على الخصائص النووية والحرارية لقلب المفاعل .وتوضع ت�دابير لض�مان أن تح� َّدد ھ�ذه
الخص��ائص تحدي��داً ص��حيحا ً ،لك��ل تغيي��ر ،وي��تم التحق��ق منھ��ا بمقارنتھ��ا بش��روط األم��ان
النووي والحراري ذات الصلة قبل بدء تشغيل المفاعل.

أمان أجھزة التجارب
ثانيا ً -٤-يمكن أن تؤثر أجھزة التج�ارب المس�تخدمة ف�ي مف�اعالت البح�وث ت�أثيراً كبي�راً
عل��ى أم��ان المفاع��ل ،بحك��م خصائص��ھا التقني��ة أو النووي��ة أو التش��غيلية .وتتخ��ذ ت��دابير
لض��مان أن الخص��ائص التقني��ة والنووي��ة والتش��غيلية ل�جھ��زة التجريبي��ة تق� َّيم تقييم�ا ً كافي�ا ً
لمعرفة آثارھا على األمان وللتأكد من أن ھذا التقييم يتم توثيقه بطريقة مناسبة.

تعديل مفاعالت البحوث
ثانيا ً -٥-كثي��را م��ا تع � َّدل مف��اعالت البح��وث وأجھ��زة التج��ارب المرتبط��ة بھ��ا م��ن أج��ل
تكييف قدراتھا التشغيلية والتجريبية لتالئم تغير متطلبات استخدامھا .وينبغي إيالء اھتمام
خاص لض�رورة التحق�ق م�ن أن ك�ل تع�ديل ق�د ت�م تقييم�ه وتوثيق�ه وا�ب�ال� عن�ه بص�ورة
س��ليمة م��ن حي��ث آث��اره الممكن��ة عل��ى األم��ان ،وم��ن أن ال يع��اد ب��دء تش��غيل المفاع��ل دون
الحصول على موافقة رسمية بعد إكمال التعديالت ذات اآلثار الكبيرة على األمان.
١١١

عمليات مناولة المكونات والمواد
ثانيا ً -٦-في المفاعالت البحثية الحوضية على وجه الخصوص ،كثيرا م�ا تج�ري مناول�ة
المكونات وأجھزة التجارب والمواد بالقرب من قلب المفاعل .ويتم الحرص على ض�مان
أن موظفي التشغيل الذين يقومون بھ�ذ� المن�او�ت يلتزم�ون التزام�ا ً ص�ارما ً ب�اإلجراءات
والقيود المقررة لمنع أي تدخل نووي أو ميكانيكي في المفاعل ،وللتقليل إلى الح�د األدن�ى
من احتمال ح�دو� ان��داد ف�ي نظ�ام تبري�د الوق�ود م�ن ج�راء أج��ام غريب�ة غي�ر م�تحكم
فيھا ،ولمنع اإلطالقات اإلشعاعية والتعرض غير الضروري لإلشعاعات.

تدابير األمان الخاصة بالزوار
ثانيا ً -٧-ق��د يح��د� أن ي��دخل ال��زوار م��ن العلمي��ين والمت��دربين والدار���ين وغي��ر�م م��ن
األشخاص ال�ذين ي�زورون مف�اعالت البح�و� ف�ي من�اط� خاض�عة للرقاب�ة وأن يش�اركواً
مش��اركة فعال��ة ف��ي تش��غيل المفاع��ل أو ف��ي ا���تخدامه .وتوض��ع ت��دابير مث��ل اإلج��راءات
والقي��ود والض��وابط لكفال��ة ت��وافر ظ��روف عم��ل م�مون��ة لھ����ء الزا���رين ،وع��دم ت���ثير
أنشطتھم على أمان المفاعل ،واتباع تعليمات األمان بصرامة.

١١٢

المراجع
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Series
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(Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).
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for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards
Series No. GSR Part 7, IAEA, Vienna (2015).

][٧

][٨

المفوضية األوروبية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية ،ووكالة الطاقة النووية التابعة
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة الصحة للبلدان
األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة الصحة العالمية ،الوقاية من
اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية :معايير األمان األساسية الدولية ،سلسلة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد ،GSR Part 3
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٥
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية :المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي
والوقاية من اإلشعاعات) ،طبعة  ،(٢٠٠٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا
).(٢٠٠٧

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear

][9

Power Plants: Design, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1
(Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety of Nuclear

][10

Power Plants: Commissioning and Operation, IAEA Safety Standards
Series No. SSR-2/2 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).

][١١

Safety

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

ENERGY

ATOMIC

INTERNATIONAL

][12

Assessment for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series
No. GSR Part 4 (Rev. 1), IAEA, Vienna (2016).

][١٣

][١٤

١١٤

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية
للمواد النووية والمرافق النووية ) ،(INFCIRC/225/Revision 5العدد  ١٣من
سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا
).(٢٠١١
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الئحة النقل المأمون للمواد المشعة )طبعة
 ،(٢٠١٢سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد  ،SSR-6الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٣

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety in the

][15

Utilization and Modification of Research Reactors, IAEA Safety
Standards Series No. SSG-24, IAEA, Vienna (2012).

][١٦

][١٧

][١٨

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة العمل الدولية ،الوقاية اإلشعاعية
المھنية ،سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد  ،RS-G-1.1الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فيينا )) .(١٩٩٩يجري إعداد تنقيح لھذا المنشور(.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التصرف في النفايات المشعة تمھيدا للتخلص
منھا ،سلسلة معايير األمان الصادرة عن الوكالة ،العدد  ،GSR Part 5الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠٠٩
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الھدف والعناصر األساسية لمنظومة األمن
النووي الخاصة بالدولة ،العدد  ٢٠من سلسلة األمن النووي الصادرة عن
الوكالة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٤

١١٥

المرفق األول
وظائف أمان مختارة لمفاعالت البحوث
أوالً -١-ترد في الجدول األول  ١-وظ�ائف أم�ان مخت�ارة لمف�اعالت البح�وث .ووظ�ائف
األمان ھي الوظ�ائف المميِّ�زة الجوھري�ة المرتبط�ة بالھياك�ل وال� ُّنظم والمكون�ات الخاص�ة
بضمان سالمة المفاع�ل .وس�وف تعتم�د وظ�ائف األم�ان عل�ى التص�ميم المع� َّين للمفاع�ل.
وبعض وظائف األمان ال صلة لھا بأنواع معينة من مفاعالت البحوث .ووظ�ائف األم�ان
ھي أحد العوامل الرئيسية في تدريج تطبيق المتطلبات عل�ى الھياك�ل وال� ُّنظم والمكون�ات.
ويتع��ين تحدي��د وظ��ائف األم��ان الت��ي ي�ديھ��ا ك��ل ھيك��ل ونظ��ام ومك��ون .والمقص��ود م��ن
وظ�ائف األم�ان المخت�ارة المعروض�ة ف�ي الج�دول األول ـ  ١ھ�و أن تنظ�ر فيھ�ا المنظم�ة
المش ِّغلة لمفاعل البحوث .ويتعين تقديم تبرير لعدم الترتيب للوفاء بأي من وظائف األمان
ھذه بالنسبة ألي مفاعل معين.
الجدول األول .١-وظائف أمان مختارة لمفاعالت البحوث
المفردات المھمة لألمان
المباني والھياكل

وظائف األمان
تشكيل حاجز يمنع إطالق المواد المشعة غير المحكوم إلى البيئة
توفير وقاية من األحداث الخارجية والداخلية لنظم األمان التي تحتوي
عليھا المباني أو اإلنشاءات
توفير تدريع ضد اإلشعاعات.

قلب المفاعل

الحفاظ على ھندس�ة الوق�ود وعل�ى المس�ار ال�الزم لت�دفق م�ائع التبري�د
من أجل ضمان إمكاني�ة اإلغ�الق وإزال�ة الح�رارة ف�ي جمي�ع الح�االت
التشغيلية للمفاعل وفي حاالت الحوادث المحتاط لھا في التصميم
توفير تغذية مرتدة سلبية للتفاعلية
توفير وسيلة لتھدئة التدفقات النيوترونية والتحكم فيھا

قالب الوقود وكسوة الوقود

تشكيل حاجز يمنع إطالق منتجات االنشطار والمواد المشعة األخ�ر�
من الوقود
توفير نسق قابل للتبريد للوقود

نظام التحكم في التفاعلية )بما ف�ي
ذلك نظام إغالق المفاعل(

التحكم في تفاعلية قلب المفاعل لضمان إمكانية إغالق المفاع�ل بأم�ان
ولضمان عدم تجاوز الحدود التصميمية للوقود وغيرھا من القيود ف�ي
أي حالة تشغيلية للمفاعل أو في الحوادث المحتاط لھا في التصميم

الدارة االبتدائية لمبرد المفاعل

ت��وفير التبري��د الك��افي للقل��ب وض��مان ع��دم تج��اوز الح��دود المق��ررة
للوقود وللمبرد في أي حالة تشغيلية للمفاع�ل أو ف�ي ح�االت الح�وادث
المحتاط لھا في التصميم

١١٧

الجدول األول .١-وظائف أمان مختارة لمفاعالت البحوث )تابع(
المفردات المھمة لألمان

وظائف األمان

نظ���ام تبري���د قل���ب المفاع���ل ف���ي
حاالت الطوارئ

نقل الحرارة من قلب المفاعل بعد وقوع ح�ادث ن�اجم ع�ن فق�دان م�ائع
التبريد ،بمعدل يكفي لمنع حدوث ضرر كبير للوقود

نظام حماية المفاعل

اتخ���اذ إج���راءات وقائي���ة إلغ���الق المفاع���ل ،ولتبري���د الم���واد المش���عة
واحتوائھا ،وللتخفيف من عواقب الحوادث
التحكم في الوشائج م�ن أج�ل الوقاي�ة م�ن األخط�اء التش�غيلية ف�ي حال�ة
عدم الوفاء بالشروط الالزمة

األجھ���زة ونظ���م ال���تحكم األخ���رى
المتعلقة باألمان

إبقاء بارامترات المفاعل ضمن الح�دود التش�غيلية وض�مان ع�دم بل�و�
حدود األمان
ت��وفير معلوم��ات كافي��ة لتحدي��د حال��ة نظ��ام حماي��ة المفاع��ل بس��ھولة
والتخاذ اإلجراءات الصحيحة المتعلقة باألمان ،وتقديم تلك المعلومات
إلى مش ِّغل المفاعل

إمدادات القوى الكھربائية

توفير قوى كافية ،ومن نوعية مناسبة ،للنظم والمع�دات ،بغي�ة ض�مان
قدرتھا على أداء وظائفھا األمانية عند االقتضاء

نظم مناولة الوقود وتخزينه

التقليل إلى الحد األدنى من التعرض لإلشعاعات
منع حدوث حرجية غير مقصودة
الحد من أي ارتفاع في درجة حرارة الوقود
تخزين الوقود الطازج والمش َّعع
منع حدوث تلف ميكانيكي أو تآكلي للوقود

نظام رصد اإلشعاعات

توفير قياسات وإنذارات من أجل التقليل إلى الحد األدن�ى م�ن تع�رض
العاملين في التشغيل والبحوث لإلشعاعات

نظام الحماية من الحريق

ضمان أن اآلثار الضارة الناتجة من الحريق أو م�ن االنفج�ارات الت�ي
يس��ببھا الحري �ق ال تمن��ع المف��ردات المھم��ة لألم��ان م��ن أداء وظيفتھ��ا
األمانية عندما يتعين عليھا أداؤھا

١١٨

المرفق الثاني
لمحة عامة عن تطبيق متطلبات األمان على المجمعات دون الحرجة
ثانيا -١-المجمعات دون الحرجة ھي مجموعة متنوعة من التص�اميم وترتيب�ات التش�غيل
وبرامج االستخدام .ونظرا لھذا فإن جميع المتطلب�ات الش�املة )المتطلب�ات  (٩٠-١تنطب�ق
على المجمعات دون الحرجة ،مع استخدام نھج متدرج يتناس�� م�ع الخط�ر المحتم�ل ف�ي
المرفق .وعلى وجه التحديد ،تنص الفقرة  ٩-١على ما يلي" :وتح َّدد كل حالة يك�ون فيھ�ا
تطبي��ق المتطلب��ات مت��درجا ،م��ع مراع��اة طبيع��ة المخ��اطر الت��ي يش��كلھا المرف��ق المع �يَّن
واألنشطة التي ُتجرى والحج�م المحتم�ل لتل�ك المخ�اطر واألنش�طة" .وت�رد ف�ي الفق�رة -٢
 ١٧العوامل التي ينبغي النظر فيھا لدى تحديد م�ا إن ك�ان يمك�ن ت�دريج تطبي�ق متطلب�ات
معينة.
ثانيا -٢-ونتيج��ة ل��ذلك ف��إن الطريق��ة الت��ي تطبَّ��ق بھ��ا المتطلب��ات عل��ى المجمع��ات دون
الحرج��ة ذات األداء الع��الي ق��د تك��ون مختلف��ة تل��ك الت��ي تطب��ق بھ��ا عل��ى المجمع��ات دون
الحرجة ذات المخاطر المحتملة المنخفضة .وعل�ى وج�ه الخص�وص ،بالنس�بة للمجمع�ات
دون الحرجة التي تعمل بوقود اليورانيوم الطبيع�ي م�ع ع�اك� أو مھ�د� بالم�اء الخفي��،
يمكن أن يكون تطبيق متطلبات األمان ،بما فيھا تلك المتعلق�ة بعملي�ة الت�رخيص ،مت�درجا
بق��در كبي��ر )م��ث�ً يمك��ن ،ف��ي ض��وء ض���لة المخ��اطر اإلش��عاعية الت��ي تنش��� م��ن بع���
المجمعات دون الحرجة ،أن ال تكون ھناك حاجة لتطبيق متطلبات معين�ة( .وم�ن ث�م ف�إن
العملي��ة الوطني��ة للتص��ري� الس��تخدام الم��واد المش��عة ،الت��ي ي��تم وض��عھا وتطبيقھ��ا وفق��ا
للمنش��ور رق��م  GSR Part 3م��ن سلس��لة مع��ايير األم��ان األساس��ية الدولي��ة الص��ادرة ع��ن
الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة والمعن���ون :الوقاي���ة م���ن اإلش���عاعات وأم���ان المص���ادر
اإلش��عاعية :مع��ايير األم��ان األساس��ية الدولي��ة] ،ثاني��ا ،[١-يمك��ن أن تك��ون كافي��ة إلثب��ات
األمان.
مرجع المرفق الثاني
]ثانيا [١-المفوض��ية األوروبي���ة ،ومنظم���ة األ�ذي���ة وال�راع���ة ل�م���م المتح���دة ،والوكال���ة
الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ،ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة ،ووكال��ة الطاق��ة النووي�ة التابع��ة
لمنظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان االقتص��اد� ،ومنظم��ة الص��حة للبل��دان
األمريكية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة الص�حة العالمي�ة ،الوقاي�ة م�ن
اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية :معايير األمان األساسية الدولية ،سلس�لة
معايير األمان الصادرة عن الوكالة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة ،الع�دد ،GSR Part 3
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ).(٢٠١٥
١١٩

التعاريف
التعاريف التالية تختلف عن تلك الموجودة في مسرد مصطلحات األمان
الصادر عن الوكالة الدولية الطاقة الذرية :المصطلحات المستخدمة في مجالي األمان النووي
والوقاية من اإلشعاعات )طبعة  ،(٢٠٠٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ):(٢٠٠٧
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/7648/IAEA-Safety-Glossary

ومراجعة عام  ٢٠١٦لمسرد مصطلحات األمان
الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية متاح في الموقع
http://www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.asp

حالة خاضعة للسيطرة ) - (controlled stateحالة مرفق المفاعل بعد حدوث واقع�ة تش�غيلية منتظ�رة
أو ظروف مفضية إلى وقوع الحوادث  -التي يمكن فيھا ضمان أداء وظائف األمان األساسية ،والت�ي
يمكن إبقاؤھا لفترة زمنية كافية لتنفيذ ترتيبات الوصول إلى حالة مأمونة.
ح��ا�� ال�ر����

)(facility states

االعتبار ألغراض التصميم(

) -الح��االت االفتراض��ية لمرف��ق مفاع��ل البح��وث الت��ي تؤخ��ذ ف��ي

حاالت تشغيلية

ظروف مفضية إلى وقوع حوادث

Operational states

Accident conditions

تشغيل عادي

Normal operation

وقائع تشغيلية
منتظرة
Anticipated
operational
occurences

ظروف تمديد التصميم

Design extension conditions

حوادث محتاط لھا في دون تدھور كبير
في الوقود
التصميم

مع ذوبان قلب
المفاعل

Design basis

Without significant

With core

accidents

fuel degradation

melting

ظروف ��ض�ية �ل�� و��و� الح�وا�� ) - (accident conditionsح�االت الحي�ود ع�ن التش�غيل الع�ادي
التي ھي أقل تواترا وأكثر شدة من الوقائع التشغيلية المنتظرة ،وتتألف من الحوادث المحت�اط لھ�ا ف�ي
التصميم وظروف تمديد التصميم.
ح��ا�� �حت��اط ل��� ���� الت����ي� ) - (design basis accidentح��ادث افتراض �ي ي��ؤدي إل��ى ظ��روف
مفضية إل�ى وق�وع الح�وادث يك�ون المرف�ق مص�مما لمن�ع وقوعھ�ا وفق�ا للمع�ايير التص�ميمية المق�ررة
ولمنھجية متحفظة ،ويُحافظ فيھا على إطالقات المواد المشعة ضمن الحدود المقبولة.

١٢١

ظ��روف تمدي��د التص��ميم ) - (design extension conditionsظ��روف افتراض��ية مفض��ية �ل��ى وق��وع
الحوادث ال ينظر فيھا ضمن الحوادث المحتاط لھا في التصميم ،ول��ن ينظ�ر فيھ�ا ف�ي عملي�ة تص�ميم
المرفق وفق�ا لمنھ�ي�ة أفض�ل تق�دير ،وي�تم فيھ�ا �بق�اء الم�واد المش�عة ض�من الح�دود المقبول�ة .وتش�مل
ظروف تمديد التصميم الظروف التي تس�ود ف�ي األح�داث الت�ي ال يق�ع فيھ�ا ت�دھور �بي�ر ف�ي الوق�ود،
والظروف التي تسود في األحداث التي تشھد انصھار قلب المفاعل.
حالة مأمونة ) - (safe stateحالة مرفق المفاعل ،بعد واقعة تشغيلية منتظرة أو ظ�روف مفض�ية �ل�ى
وقوع الحوادث ،التي ي��ون فيھ�ا المفاع�ل ف�ي حال�ة دون حر��ة ويم��ن فيھ�ا ض�مان وظ�ائف األم�ان
األساسية والحفاظ على استقرارھا لمدة طويلة.
سمة أمان )لظروف تمديد التصميم( ) - (safety featureمفردة مصممة ألداء وظيف�ة أم�ان لظ�روف
تمديد التصميم أو لديھا وظيفة أمان لھذه الظروف.
مح ِّددات نظم ا�م�ان ) - (safety system settingsمح� ِّددات للمس�تويات الت�ي ي�تم عن�دھا تلقائي�ا تفعي�ل
نظم األمان في حالة حدوث وقائع تشغيلية منتظرة أو حوادث محت�اط لھ�ا ف�ي التص�ميم ،لمن�ع ت��او�
حدود األمان.
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