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 التعاريف

 (1المادة )

في تطبيؽ أحكاـ ىذه البلئحة، يقصد بالكممات كالعبارات التالية المعاني المبّينة مقابؿ كؿ منيا، كتككف لمكممات كالعبارات 
، في 2009لسنة  6مف المرسـك بقانكف اتحادم رقـ  1ؼ ىنا المعاني المنسكبة إلييا في المادة التي استخدمت كلـ ُتعَّر 

 :شأف االستعماالت السممية لمطاقة النككية )القانكف(

دَخؿ خارجي مثؿ التفعيؿ أك حركة ميكانيكية أك إمداد ف يتكقؼ أداؤه لكظيفتو عمى مُ مكك   ن الفّعالوِّ مكال
 .بالطاقة الكيربائية

، بما في ذلؾ الكقائع التشغيمية المنتظرةمف  خركج عف مسار التشغيؿ العادم أكثر عنفان  إلى وقوع حوادثالمفضية الظروف 
ط ليا في التصميـ كالحكادث العنيفة.  الحكادث المتحكَّ

ط لو في التصميـحادث غير  مجمكعة مف اإلجراءات أثناء تطكر اتخاذ التصدي لمحوادث ، مف متحكَّ
 :أجؿ

  تصعيد حدث إلى مستكل الحادث العنيؼ؛ الحيمكلة دكف 

 ؛عنيؼحادث آثار مف تخفيؼ ال 

 بمكغ حالة اتزاف مأمكنة في األجؿ البعيد  . 

 

(ALARA) معقكؿ.  اإلبقاء عمى التعرُّض لئلشعاعات عند أدنى حد 

ف تحدث مرة كاحدة عمى األقؿ التشغيؿ العادم، كُيتكقع أمسار عممية تشغيمية تخرج عف  واقعة تشغيمية منتظرة  
المبلئمة، ال  يةالتصميمالترتيبات بالنظر إلى  لكنياك  العمر التشغيمي لمَمرفؽ النككمأثناء 

إلى ُمفضية إلى ظركؼ أك تؤدم ؤلماف لمفردات ذات أىمية لتسب ب أم ضرر كبير 
 كقكع حكادث.

ط لها في التصميم  التهديدات غير المتحوَّ
(BDBT)  

التعرؼ عميو في عممية التقييـ، كيظؿ يشكؿ مخاطر كاردة الحدكث، عمى تيديد يتـ 
ط ليا في التصميـ. يجب كضع التيديدات  الرغـ مف أنو لـ ُيدَرج ضمف التيديدات المتحكَّ

ط ليا في التصميـ في االعتبار لضماف الحماية المادية لممَ   رافؽ النككية.غير المتحكَّ

كاحد. كتفقد القناة مف شأنو استيبلؿ ُمخرج بطة داخؿ نظاـ المترامككنات نسؽ مف ال القناة
مثبلن، مف قنكات أخرل ) القادمة شاراتاإلىكيتيا عندما تجتمع إشارات المنتج الكاحد مع 
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  أك قناة لتفعيؿ األماف(. ،مف قناة رصد

 كاحد.  معّيف دث أك سببمف جراء ح ناتـ كالمكك  ظُ ؿ اثنيف أك أكثر مف اليياكؿ كالنُ تعطُّ  عطل مشَتَرك السبب

ات كأجيزة كبرمجيات ُتستخَدـ لرصد كصيانة أك تغيير حالة تشغيؿ أنظمة المحطة معدّ  المراقبةأنظمة 
مستقمة كظيفيان عف ُنُظـ الكقاية البلزمة لتفعيؿ ُنُظـ ُنُظـ المراقبة تعتبر ك  .مككناتياأك 

 قد تككف مشتركة. ،تشعارسمثؿ أجيزة االالمككنات، )عمى الرغـ مف أف بعض األماف 

حماية المعّدات كالنظـ كالشبكات ضد اليجمات التي يشّنيا أفراد أك منظمات  األمن اإللكتروني
بيدؼ إحداث ضرر أك تمؼ أك تأثير سمبي عمى سرية أك سبلمة أك كجكد نظاـ 
معمكمات، أك بيدؼ استغبلؿ نظاـ لمراقبة المعمكمات لغرض غير مشركع يؤثر 

ؼ التي تؤّدييا ىذه األجيزة كالنظـ كالشبكات. يكفر األمف اإللكتركني عمى الكظائ
االطمئناف تجاه تكّفر قدر كاؼ مف الحماية ألجيزة الكمبيكتر مستكل عاليان مف 

الرقمية كأنظمة االتصاالت كالشبكات ضد اليجمات اإللكتركنية التي قد تصؿ 
  (.DBTرفؽ النككم )إلى حد تيديد تصميـ المَ 

جراءات متنكعة بيدؼ منع نشر ىرمي التسمسؿ لمستكيات مختمفة مف معدّ  ع المتدرجالدفا  تصعيد ات كا 
كالمحافظة عمى فاعمية الحكاجز المادية المكضكعة بيف  الكقائع التشغيمية المنتظرةة حدّ 

مصدر إشعاعي أك مكاد ُمشّعة كبيف العامميف أك أفراد الجميكر أك البيئة، كذلؾ في 
 ك لبعض الحكاجز كفي الظركؼ المفضية إلى كقكع الحكادث. غيمية األحكاؿ التش

ط له في التصميم  لمعايير  كفقان  ياالنككم مصمما لمنع كقكع الَمرفؽادث يككف ك حكقكع إلى ُمفضية ظركؼ  (DBA)حادث متحوَّ
الضرر الكاقع عمى الكقكد كانبعاث المكاد الُمشّعة في ، كيككف فييا التصميـ المتبعة

 الحدكد المسمكح بيا.نطاؽ 

ط له في التصميم  الشؤكف الداخمية ك/أك أعداء أشخاص قد يككنكا عمى معرفة بسمات كخصائص  (DBT)التهديد المتحوَّ
تخريب، كىك إحداث خارجييف قد يحاكلكف بطريقة غير مشركعة إزالة مكاد نككية أك 

 لتصدم لو.بغرض امادية الحماية اـ لمنظكتقييـ تـ تصميـ عمؿ 

، حيث تككف ألداء كظيفة محددةمككنات الفائضة، ـ أك الظُ ثنيف أك أكثر مف النُ اكجكد  التنوع
نات ـ أك ظُ النُ  حدكث إمكانية تقميص بما يؤدم إلى متباينة صفات المختمفة ذات المكك 

   .عطؿ مشترؾ السبب

ترتبط العكاصؼ الترابية ك  رياح قكية كمضطربة. كتحركيا تحممياجزيئات مف الغبار   العاصفة الترابية
عف جزيئات الغبار يقؿ ُقطر ما  . عادةن كالعاصفة بالظركؼ الجكية الساخنة كالجافة عادةن 
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 ممـ، كيمكف بالتالي أف ترتفع إلى مستكيات أعمى بكثير مف الرماؿ. 0.08

أك نظاـ  الحيمكلة دكف أف يككف لنمط تشغيؿ أك عطؿ دائرة أك نظاـ تأثير عمى دائرة العزل الوظيفي
 يف.آخرَ 

 ألمافاتقييـ اللـ يشارككا في  مؤىبلت كخبرات مناسبة كذك خطي يجريو أفراد تقييـ  (ISV)تقييم األمان  التحقُّق المستقل من
مناسبان تحديد ما إذا كاف األسمكب المستخدـ في إجراء ىذا التقييـ بيدؼ ، األصمي

 .أفضؿ الممارسات الدكليةمتكافقان مع ك 

يمكف أف يؤدم اختبلليا أك مف مجمكعة أجيزة أماف، ك/أك  جزءان المفردة التي تشكؿ  ت أهمية لألمانذامفردات 
 بما في ذلؾ: تعطميا إلى تعرض إشعاعي يصيب عاممي المكقع أك أفراد الجميكر، 

   ف يؤدم اختبلليا أك الممكف أالتي مف  ناتاليياكؿ كالُنُظـ كالمكك
ركرم يصيب عاممي المكقع أك إشعاعي غير ضتعّطميا إلى تعرض 

 أفراد الجميكر؛ 

    مف أف كقائع تشغيمية منتظرة التي تمنع  ناتاليياكؿ كالُنُظـ كالمكك
 ، كقكع حكادثمفضية إلى تؤدم إلى ظركؼ 

 حدكث اختبلؿ أك عطؿ في عكاقب سمات التي تكفَّر مف أجؿ تخفيؼ ال
 اليياكؿ كالُنُظـ كالمككنات.

 .الكقائع التشغيمية المنتظرةاؿ محددة في إطار التشغيؿ العادم ك أحك  األحوال التشغيمية

التشغيمية المحددة، كيشمؿ ىذا، بالنسبة لمحطة الشركط التشغيؿ في إطار الحدكد ك  التشغيل العادي
الطاقة النككية، بدء التشغيؿ كتشغيؿ التيار الكيربائي )بما في ذلؾ الطاقة المنخفضة( 

عادة التزكيد بالكقكد.ككقؼ التشغيؿ كاإلغبلؽ ك   الصيانة كاالختبار كا 

ن ال ال يتكقؼ أداؤه لكظيفتو عمى ُمدَخؿ خارجي مثؿ التفعيؿ أك الحركة الميكانيكية أك مكك ف  السمبيمكوِّ
 بالطاقة الكيربائية.اإلمداد 

 كمييما. بأك  حكاجز مبلئمة،بكاسطة (، أك .التكجو، الخ ،اليندسة )المسافةكاسطة فصؿ ب الفيزيائي الفصل 

تشمؿ أحكاؿ التشغيؿ كأحكاؿ الحكادث. تتألؼ أحكاؿ التشغيؿ مف التشغيؿ العادم   أحوال المحطات
إلى كقكع حكادث مف حكادث المفضية كتتألؼ الظركؼ  .نتظرةالم يةالتشغيمالكقائع ك 

ط ليا في التصميـ. ط ليا في التصميـ كحكادث غير متحكَّ  متحكَّ

حدث يعرَّؼ أثناء التصميـ بأنو قادر عمى أف يؤدم إلى كقائع تشغيمية متكقعة. كيعني  (PIE)حدث بادئ افتراضي 
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بؿ الحدث الذم يؤدم إلى  ،في حد ذاتو ان ليس حادثذلؾ أف الحدث البادئ االفتراضي 
ط لو في التصميـ إلى كاقعة تشغيمية أك حادث بدكرىا سمسمة أحداث تؤدم  أك متحكَّ

األعطاؿ اإلضافية التي تقع. مف األمثمة النمكذجية عمى  اعتمادان عمى عنيؼحادث 
ات )بما في ذلؾ كسر األنابيب( كاألخطاء البشرية، كاألحداث التي أعطاؿ المعدّ  ذلؾ:

 البشر كاألحداث الطبيعية.فييا يتسبب 

أداة منطقية كحسابية يشتمؿ عمى لتحديد سيناريكىات األعطاؿ، ك منيجي أسمكب شامؿ ك  (PRA)االحتمالي لممخاطر تقييم ال
 الستنتاج تقديرات رقمية لممخاطر.

: يشكؿ تقييـ األعطاؿ التي تؤدم إلى تحديد تكاتر الضرر الذم يصيب قمب 1المستكل 
 المفاعؿ.

: يشكؿ تقييـ استجابة االحتكاء كيؤدم إلى تحديد تكاتر أعطاؿ االحتكاء 2المستكل 
 النكيدات المشعة إلى البيئة.كانطبلؽ نسبة معينة مف مخزكف قمب المفاعؿ مف 

 

إجراءات ببدء  استشعار ظرؼ غير عادملدل  تمقائيان قكف نظاـ يرصد تشغيؿ المفاعؿ كي الوقايةنظام 
 أف يككف غير مأمكف.مف المحتمؿ إلى منع نشكء ظرؼ غير مأمكف أك ترمي 

م كاحدة منيا كف ألبحيث يمـ كمككنات بديمة )متطابقة أك متنكعة(، ظُ تكفير ىياكؿ كنُ  االحتياط
 الكظيفة المطمكبة بصرؼ النظر عف حالة تشغيؿ أك تعطُّؿ أم كاحدة أخرل.أف تؤدم 

 غرض محدد يجب تحقيقو مف أجؿ األماف. وظيفة األمان

لمحدث البادئ ألداء جميع اإلجراءات البلزمة بالنسبة المكّرسة مجمكعة المعّدات  مجموعة أجهزة األمان
رة في األساس التصميمي المتعم  ضاالفتراضي مف أجؿ  ؽ ماف عدـ تجاكز الحدكد المقرَّ

ط ليا في التصميـ.الكقائع التشغيمية المنتظرة ب  كالحكادث المتحكَّ

نظاـ ذك أىمية لؤلماف لضماف اإلغبلؽ المأمكف لممفاعؿ أك إلزالة الحرارة المتبقية مف  نظام األمان
ط ليا في نتظرة المية لتشغيماالكقائع قمب المفاعؿ، أك لمحد مف عكاقب  كالحكادث المتحكَّ

 التصميـ.

الكقائع التشغيمية المستكيات التي يتـ عندىا تفعيؿ األجيزة الكاقية تمقائيا في حاالت  إعدادات نظام األمان
 تجاكز حدكد األماف. لمنع إلى كقكع حكادث، فضية أك الظركؼ المالمنتظرة 

ح قكية كمضطربة. ربما يبدك اري كتحركيا تحمميائات الرممية التي مجمكعة مف الجزي العاصفة الرممية
يزداد االرتفاع الذم تصؿ ، ك الجزء األمامي مف العاصفة الرممية كجدار عريض كمرتفع

 إليو الرماؿ بازدياد سرعة الرياح كعدـ استقرارىا.
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ط لومفضية ظركؼ  الحوادث العنيفة في التصميـ كتنطكم  إلى كقكع حكادث أعنؼ مف الحادث المتحكَّ
 عمى تدىكر جكىرم لقمب المفاعؿ. 

أداء كظيفة )كظائؼ( األماف المطمكبة، كأم لقدرتو عمى عطؿ يؤدم إلى فقداف نظاـ  العطل الُمفَرد
 عطؿ ناتج عنو.

عمى أداء  يككف ذلؾ النظاـ قادران يجب أف  بحيث معيار )أك متطمب( يطبَّؽ عمى نظاـ دفرَ معيار العطل المُ 
 عطؿ ُمفَرد.متو في حالة كجكد أم مي

عناصر )مفردات( الَمرفؽ أك النشاط التي تساىـ في الكقاية  جميع يشمؿ عاـ مصطمح (SSCs)نات م والمكوِّ ظُ الهياكل والنُ 
 المباني كاألكعية، أم الخاممة العناصر ىي اليياكؿك  كاألماف، باستثناء العكامؿ البشرية.

 فاعمة كظيفةعمى نحك ييدؼ إلى أداء  مجمعة كناتمكعدة  النظاـضـ كيتدريع. كال
 .منفصؿ مف عناصر النظاـ ىك عنصر فكالمكك   ،محددة

ف فُ  نقؿ يمكف فيو دائما كسط الحرارة النهائيةبالوعة  قدت كؿ الكسائؿ األخرل إلزالة الحرارة المتبقية، حتى كا 
 الحرارة أك كانت غير كافية.

 

 والنطاقاألهداف 

 (2المادة )

البلئحة متطمبات التصميـ تحدد . ك مف َمرفؽ أك أكثرلمطاقة النككية دؼ ىذه البلئحة إلى كضع متطمبات تصميـ مرفؽ تي .1
لؤلماف، كالتي يجب استيفاؤىا مف أجؿ التشغيؿ المأمكف لممرفؽ النككم كلمنع أك تخفيؼ البلزمة نات ـ كالمكك  ظُ لميياكؿ كالنُ 

يتعيف  مافشامؿ لؤلمتطمبات تقييـ  لبلئحة أيضان حدد اتكما  باألماف. ف تمحؽ ضرران عكاقب األحداث المحتممة التي يمكف أ
ممحطات )األحكاؿ لحكاؿ المختمفة األ ظؿالنككم في  الَمرفؽلتحديد األخطار المحتممة التي قد تنشأ عف تشغيؿ القياـ بو 

لتكميمية لتحميؿ األماف التقنيات اعمى ف مؿ عممية تقييـ األماتتش (./حادثإلى كقكع حدثالمفضية التشغيمية/الظركؼ 
 األخطار المحتممة. قييـ تالقطعي ك 

جية أك أم  ،لتشييد أك تشغيؿ مرفؽ نككم في الدكلةجية تسعى لمحصكؿ عمى ترخيص ؽ ىذه البلئحة عمى أم تطبَّ  .2
 بتشغيؿ مرفؽ نككم في الدكلة.ا تقـك مرخص لي

 

 (3المادة )

بما في ذلؾ متطمبات الدفاع  محطات الطاقة النككية،لمتطمبات الرئيسية لتصميـ البلئحة اتغطي مجاالت تطبيؽ ىذه  .1
ـ ظُ كمتطمبات التصميـ المطبقة عمى ىياكؿ كنُ  ،، كالكقاية مف اإلشعاعات، كالمتطمبات العامة لتصميـ مرفؽ نككمالمتدرج
 خاصة بالمحطة.محددة نات كمكك  
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رافؽ النككية بما في ذلؾ نظاـ الحماية المادية، مادية لممكاد النككية كالمَ تـ تنظيـ متطمبات التصميـ الخاصة بالحماية ال .2
بيف األمف كالربط كاألمف اإللكتركني، المحتممة مف المّطمعيف،  تيديداتالككذلؾ تفكيض الدخكؿ كالمراقبة كالحماية مف 

رافؽ المادية لممكاد النككية كالمَ الحماية  الئحة) [FANR-REG-08]كاألماف، ككضع خطة األمف النككم بمكجب البلئحة 
  .(النككية

ط لبالنسبة لمتيديدات غير الم .3  تقييـعمميات إجراء الحاجة إلى د مف ىذه البلئحة تحد   41يا في التصميـ، فإف المادة تحكَّ
 فقدافكعكاقب تأثير لغرض قياس  معايير قبكؿ مختمفة مف عممية التصميـ ستخداـبا تسمح خاصة بالمحطة  معينة

 .سبب كيدم الناجمة عف أمنفجارات نككم بسبب الحرائؽ الكبيرة كاال رفؽمساحات كبيرة مف م

 

 متطمبات العامة

 (4المادة )

يتـ إثبات كفاءة أف لؤلماف كفقان لمقكانيف كالمعايير المعترؼ بيا دكليان، ك اليامة نات ـ كالمكك  ظُ يجب تصميـ اليياكؿ كالنُ  .1
 مع األىداؼ االعتمادية الضركرية متكافقان خبرة، كيجب اختيار التصميـ ليككف كاختبار ال تحميؿعممية التصميـ مف خبلؿ 

أك  ا، كيجب استكمالياككفاءتي اككفايتي التحديد إمكانية تطبيقي ايجب تحديد القكانيف كالمعايير كتقييميم لممحطة. كما ألماف
 ة األماف الضركرية.الجكدة النيائية مع كظيفتكافؽ عند الضركرة لضماف  اتعديمي

المتعارؼ كاف ىناؾ خركج عف الممارسة اليندسية  إذا أكخاصية دكف خضكعيما لعممية تجريب في حاؿ تقديـ تصميـ أك  .2
إثبات كفاية األماف عف طريؽ برامج بحكث داعمة مناسبة كاختبارات أداء ذات معايير قبكؿ محددة كاختبار تعيف ، يعمييا

صمة. يجب أف يتـ اختبار التصميمات أك السمات الجديدة بصكرة مناسبة قبؿ البيقات األخرل ذات تشغيمية مف التطالخبرة ال
 لسمكؾ المتكقع.التأكد مف تحقيؽ بغرض اكىي في الخدمة كذلؾ جب رصدىا يالخدمة ك  إدخاليا في

العمؿ عند اإلخفاؽ عف  ؿ)مث غير المأمكنةعطاؿ كأنماط األ التشغيؿ الزائؼات، يجب مراعاة كؿ مف عند اختيار المعدّ  .3
إعطاء التصميـ، يجب متكقعان كيمكف معالجتو بكاسطة  ناتـ كالمكك  ظُ اليياكؿ كالنُ كعندما يككف تعطؿ كاحد مف  الضركرة(.

 تظِير أنمط األعطاؿ المتكقعة كالكاضحة كتساعد عمى تسييؿ عممية اإلصبلح أك االستبداؿ. ات التي األفضمية لممعدّ 

 

 (5المادة )

إعداد كعمى النحك الذم تـ بو  إرسالو لمتصنيع كالتشييد، عمى النحك الذم تـ ؤلماف إلثبات أف التصميـلإجراء تقييـ  يجب .1
 في بداية عممية التصميـ.يمبي متطمبات األماف المحددة  ،التصميـ

، كزيادة في دةميمية المؤك  التحلنشاطات كامع التكرار بيف التصميـ مف عممية التصميـ،  ان يجب أف يككف تقييـ األماف جزء .2
 نطاؽ كمستكل التفاصيؿ أثناء سير برنامج التصميـ. 
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أساس تحميؿ األماف قائمان عمى معمكمات مستمدة مف نتائج تحميؿ األماف )بما في ذلؾ التقييـ االحتمالي ككف ييجب أف  .3
ارسات اليندسية التي سبؽ تجريبيا كأثبتت لممخاطر( كمف التشييد السابؽ كالخبرة التشغيمية كنتائج البحكث الداعمة كالمم

 كفاءتيا. 

لتصنيع كالتشييد كاإلدخاؿ في التصاميـ ذات الصمة كايجب أف يراعي التصميـ خبرات  –الدركس المستفادة كبحكث األماف .4
 ة. رافؽ نككية أخرل كمف نتائج برامج البحكث ذات الصممَ اكُتسبت مف التي  الخدمة كالتشغيؿ كاإلخراج مف الخدمة

 

 (6المادة )

  إلى الييئة. تصميـتقديـ الؽ مستقؿ مف تقييـ األماف قبؿ تحقُّ عممية جراء إمف  ص لويجب أف يتأكد طالب الترخيص/المرخّ 

 

 المتطمبات الفنية الرئيسية

 (7المادة )

 ، عمى أف يتكفر في التصميـ ما يمي: يجب دمج الدفاع المتدرج في عممية التصميـ .1

 ، لممكاد المشعة في البيئةالمرصكد دة لبلنبعاث غير حكاجز مادية متعد (أ

أعطاؿ المحطة في تقميؿ تكفير الثقة بيدؼ جكدة عمى مستكل عاؿ مف ال يككف التشييدعمى أف أماف، ىامش  (ب
 ،كمنع الحكادث إلى أدنى حد ممكف التشغيؿ العادمالخركج عف مسار ك 

 ، إليو ُمضافةالسمات المكجكدة أصبلن في التصميـ كالخداـ النككم أثناء كبعد األحداث باست الَمرفؽمراقبة سمكؾ  (ج

إلى أدنى حد  التقميؿلممرفؽ النككم عف طريؽ استخداـ التنشيط التمقائي ألنظمة األماف بيدؼ تحكـ إضافي    (د
 ، لؤلحداث البادئة االفتراضيةالتشغيؿ في المرحمة المبكرة مكظفي إجراءات ممكف مف 

 يا،سير الحكادث كالحد مف عكاقبفي حكـ لمت ات كاإلجراءات المعدّ  (ه

زالة الحرارة ك  لتحكـ في التفاعؿاأم ، كسائؿ متعددة لضماف تنفيذ الكظائؼ األساسية لؤلماف (و المكاد احتجاز كا 
  بادئة افتراضية.  كبالتالي ضماف فعالية الحكاجز كالتخفيؼ مف عكاقب أم أحداث ، المشعة

 ما يمي:  ،بقدر اإلمكاف ،يمنع التصميـ عمى الدفاع المتدرج، يجب أفمحافظة لم .2

 ، التحديات التي تكاجو سبلمة الحكاجز المادية (أ

 ،عطؿ حاجز عند اعتراضوت (ب
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 حاجز آخر.في عطؿ حاجز نتيجة عطؿ ت (ج

شكؿ أساسان كافيان لتشغيؿ الطاقة باستمرار في حاؿ يأف كجكد مستكيات دفاع متعددة ال يجب أف يراعي التصميـ حقيقة  .3
يجب أف تتكفر جميع مستكيات الدفاع في كؿ األكقات عمى الرغـ مف احتماؿ تحديد  تكل كاحد لمدفاع. عدـ كجكد مس

 أنماط التشغيؿ بخبلؼ تشغيؿ الطاقة.مختمؼ التخفيؼ لإجراءات بعض 

 يجب أف يككف اليدؼ مف نيج األماف:  .4

  ،معادالتشغيؿ الالنككم في حالة  فؽالَمر تكفير الكسائؿ المبلئمة لمحفاظ عمى  (أ 

  الحدث البادئ االفتراضي، كقكع عقب المناسبة عمى المدل القصير  ستجابةاالضماف   (ب 

ط النككم أثناء أم حادث م الَمرفؽإدارة سييؿ ت  (ج  إلى المفضية كؼ في الظر كبعده، كأيضان  لو في التصميـتحكَّ
ط ليا فمكقكع حكادث غير   .ي التصميـتحكَّ

 (8المادة )

ط لو في لضماف األماف، يجب تنفيذ ك  .1 ظائؼ األماف األساسية التالية في األحكاؿ التشغيمية خبلؿ كبعد كقكع حادث متحكَّ
ط ليا في التصميـ: لى الحد الممكف، عند حدكث ظركؼ مؤدية إلى كقكع حكادث مختارة غير متحكَّ  التصميـ، كا 

 ،مراقبة التفاعؿ (أ

 ،إزالة الحرارة مف قمب المفاعؿ (ب

 ضية.رَ العَ  نبعاثاتاالفضبل عف الحد مف  ،عمميات التصريؼ التشغيميب كالتحكـة المكاد المشعّ  حتكاءا (ج

نات الضركرية ألداء كظائؼ األماف في األكقات المختمفة بعد الحدث  .2 يجب إتباع نيج منظـ لتحديد اليياكؿ كالُنُظـ كالمكك 
 البادئ االفتراضي. 

 

 (9المادة )

البادئة األحداث محطة الخاص بمنع الحكادث كخصائص أماف المحطة تجاه يجب التقميؿ إلى أدنى حد ممكف مف حساسية تصميـ ال
  عمى النحك التالي:حدث بادئ افتراضي  . كيجب أف تككف االستجابة المتكقعة لممحطة تجاه أماالفتراضية

النككم نحك  باألماف، أك يتسبب فقط في تغيير في الَمرفؽ كبير ذم صمةال يؤدم الحدث البادئ االفتراضي إلى أم تأثير  .1
 أك آمف مف خبلؿ السمات المكجكدة أصبلن، كضع

ـ ظُ نُ مف خبلؿ إجراءات ، أك السمبيةمف خبلؿ خصائص األماف  ان آمنحدث بادئ افتراضي  النككم عقب الَمرفؽيصبح  .2
 أك ،البادئ االفتراضي الحدثلمراقبة بلزمة ماف المتكفرة بشكؿ مستمر ألداء الكظائؼ الاأل
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دخاليا في الخدمة يجب إاألماف التي آمنان مف خبلؿ إجراءات أنظمة النككم  الَمرفؽيصبح ئ افتراضي بادحدث كقكع عقب  .3
 أك، حدث بادئ افتراضيلاستجابة 

  إجراءات محددة.ان عقب كقكع حدث بادئ افتراضي مف خبلؿ اتخاذ آمنالنككم  فؽالَمر يصبح  .4

 

 (11المادة )

المحافظة عمى أمف كأماف احتياطية لضماف  تجييزات كيجب عمؿلمحتممة، يجب تحديد جميع مصادر اإلشعاع الفعمية كا .1
دارية.ال   مصادر تحت مراقبة فنيو كمادية كا 

خبلؿ التشغيؿ، بما في  قررةلمجميكر كالعامميف بالمكقع لمحدكد المجرعات اإلشعاع يجب تكفير تدابير لضماف عدـ تجاكز  .2
، الئحة حدكد الجرعة اإلشعاعية FANR-REG-04)المرجع:  الصيانة كاإلخراج مف الخدمةعمميات ذلؾ خبلؿ 

لبلئحة الُمشار  كفقان كقاية تكفير أفضؿ مستكل مف ىذه ال( كيتـ رافؽ النككيةاإلشعاعات بالمَ كالتحسيف األمثؿ لمكقاية مف 
  إلييا. 

التخفيؼ مف ك كفي حاؿ عدـ تحقيؽ ذلؾ يجب أف يككف اليدؼ ى، ىدؼ التصميـ ىك منع التعرُّضككف ييجب أف  .3
ط إعداد التصميـ عمى  يجب أيضان  .محددةحكادث عنيفة عف ك  التصميـليا في   التعرض لئلشعاع الناجـ عف حكادث متحكَّ

 عدـ تجاكز جرعات اإلشعاع المحتممة لمجميكر كالعامميف بالمكقع لممعايير المعتمدة مف الييئة.نحك يضمف 

في أدنى حدكد نتج عنيا جرعات إشعاع عالية أك انبعاثات مشعة تأف مف المحتمؿ المحطات التي حكاؿ أتقييد يجب  .4
ألحكاؿ المحطات التي ليا بالنسبة لعكاقب اإلشعاعية المحتممة ضماف محدكدية ا أيضان  كيجب ،حدكثت الاحتماال
 حدكث عالية. تاحتماال

 

 تصميم المحطةلبات متطمّ 

 تصنيف األمان

 (11المادة )

تشكؿ مفردات ذات التي ألجيزة كالمراقبة، برمجيات ابما في ذلؾ  ،ناتـ كالمكك  ظُ ياكؿ كالنُ يجب تحديد كتصنيؼ جميع الي .1
عمى نحك يجعؿ كما يجب تصميميا كتشييدىا كصيانتيا  عمى أساس كظائفيا كأىميتيا بالنسبة لؤلماف. أىمية لؤلماف

 ىذا التصنيؼ.جكدتيا كمدل االعتماد عمييا متكافقيف مع 

يتـ  يجب أفك ، ساليب قطعيةأذات األىمية لؤلماف يجب أف يستند بصكرة رئيسية إلى نات ـ كالمكك  ظُ لنُ تصنيؼ اليياكؿ كا .2
 .، حسب الضركرةساليب احتمالية كأحكاـ ىندسيةأس اىذا التصنيؼ عمى أساستكماؿ 
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 ؿاقة لضماف عدـ انتنات الرتب المختمفـ كمكك  ظُ مصممة بصكرة مناسبة بيف ىياكؿ كنُ تشغيؿ يجب أف يتـ تكفير كاجيات  .3
 نظاـ مصنؼ في رتبة أعمى.إلى أم عطؿ في نظاـ مصنؼ في رتبة أدنى 

 

 العامالتصميم أساس 

 (12المادة )

 لكائح الييئة.عمى نحك يضمف االلتزاـ بتطبيؽ مكاصفات التصميـ إعداد طالب الترخيص/المرخص لو يضمف يجب أف  .1

دة مف األحكاؿ التشغيمية كالحكادث متعامؿ مع سمسمة محدَّ لككم البلزمة الن الَمرفؽد أساس التصميـ قدرات يجب أف يحد   .2
ط ليا في التصميـ ضمف معايير الكقاية اإلشعاعية المحددة مف قِ  يشمؿ أساس التصميـ يجب أف ؿ الييئة. بَ المتحكَّ

 ،كاالفتراضات اليامة ،كتصنيؼ األماف أحداث بادئة افتراضية، الناتجة عفكأحكاؿ المحطات  ،مكاصفات التشغيؿ العادم
 محددة.التحميؿ الكفي بعض الحاالت طرؽ 

التشغيؿ العادم الخاص بتصميـ الس اسأي سميمة فممارسات ىندسية ك التحكط ُيراعى فييا يجب تطبيؽ تدابير تصميـ  .3
طالكقائع التشغيمية المنتظرة ك  كقكع أم ضرر  لضماف درجة عالية مف التأكد مف عدـ يا في التصميـل كالحكادث المتحكَّ

الكقائع التشغيمية لتشغيؿ العادم ك في اؿ الييئة بَ قِ بمعيار الجرعة اإلشعاعية المعتمد مف  بللتزاـكبير عمى قمب المفاعؿ كل
 في التصميـ.ليا  كالحكادث المتحكَّطالمنتظرة 

ط ؽالَمرفالتصميـ أداء ُيراعى في أف يجب  .4 حكادث بعض الـ، بما في ذلؾ ليا في التصمي النككم في الحكادث غير المتحكَّ
في أفضؿ تقدير  مثؿ، التقديراتأفضؿ الطرؽ كالبيانات القائمة عمى أساس ليذا الغرض استخداـ كيجكز  .المحددةعنيفة ال

 التصميـ. ما يسمح بو مقابؿ 

األماف أم، ُنُظـ )ـ ظُ لبعض النُ حتمؿ بما في ذلؾ االستخداـ الم، كانيات تصميـ المحطةاألخذ بعيف االعتبار كامؿ إميجب  .5
ـ ظُ كحاالت التشغيؿ المتكقعة، كاستخداـ النُ مف أجميا ـ ظُ النُ تـ إعداد ىذه الكظائؼ التي خارج نطاؽ ـ األخرل(، كذلؾ ظُ كالنُ 

المؤقتة اإلضافية إلعادة المحطة إلى الكضع الذم تككف فيو تحت السيطرة ك/أك تخفيؼ عكاقب الحكادث العنيفة، عمى أف 
 عمؿ في الظركؼ البيئية المتكقعة.عمى القدرة ُنُظـ الىذه الر تظيِ 

 

 األحداث البادئة االفتراضية 

 (13المادة )

مف يجب ك ، مستكل مف مستكيات الدفاع المتدرجأماـ كؿ النككم احتماؿ حدكث تحديات  الَمرفؽراعى في تصميـ يجب أف يُ  .1
مكانية كظائؼ األماف الضركريتحقيؽ ثـ تكفير تدابير في التصميـ تضمف  ىذه التحديات كتنشأ  أىداؼ األماف.تمبية ة كا 

 . األحداث البادئة االفتراضية عف
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بما في  ،تؤثر عمى أماف الَمرفؽ النككممف المحتمؿ أف التي البادئة االفتراضية  كافة األحداثلتحديد  يجب إجراء تحميؿ .2
. كيجب اختيار مجمكعة متنكعة مف األحداث، ك وخارجتقع الَمرفؽ النككم، كاألحداث التي  الداخمية فيذلؾ األحداث 

  .مجمكعة مف كمييماعمى أساس اساليب قطعية أك احتمالية أك البادئة االفتراضية  األحداث

 

 داخميةالحداث األ

 (14المادة )

اث أعطاؿ النككم. كقد تتضمف ىذه األحد الَمرفؽكافة األحداث الداخمية التي قد تؤثر عمى أماف حديد تحميؿ لتإجراء يجب 
 .16ك 15، بما في ذلؾ األحداث الكاردة في المادتيف الخاطئ ات أك التشغيؿالمعدّ 

 

 نفجارات الدخان والحريق واال 

 (15المادة )

إلى أدنى درجة قميؿ مكاقعيا عمى نحك يؤدم إلى الت لؤلماف كتحديدذات األىمية نات ـ كالمكك  ظُ يجب تصميـ اليياكؿ كالنُ  .1
 أساس التصميـ بمافي الناجمة عف أحداث خارجية أك داخمية نفجارات كاالائؽ آثار الدخاف كالحر احتماالت ك ممكنة مف 

زالة الحرارة المتبقية كاحعمى قدرة الاالحتفاظ ب . كيجبفؽ مع متطمبات األماف األخرلكايت المكاد المشعة، تجاز اإلغبلؽ كا 
 نات مكك  ك ـ ظُ مناسب ليياكؿ كنُ ـ مف خبلؿ استيعاب الكفاء بيذه المتطمبات يجب أف يت .المحطة كرصد باراميترات

 تحقيؽ األىداؼ التالية:بيدؼ لتعطؿ خاؿ مف احتماالت اكتصميـ تشغيؿ مادم متنكعة، كالفصؿ الاحتياطية ك 

 منع نشكب الحرائؽ، (أ

طفاالتي تبدأ  ائؽالكشؼ عف الحر  (ب  أضرارىا المحتممة، مف  بالتاليالحد بسرعة، ك  اىؤ كا 

 آثارىا عمى كظائؼ المحطة الرئيسية.مف  بالتاليطفأ، كالتقميؿ رائؽ التي لـ تُ منع انتشار الح (ج

 كآثارىا كفقان نفجارات ؽ كاالائالحر  حتماؿاقميؿ بيدؼ تاليامة لؤلماف  ناتـ كالمكك  ظُ قع اليياكؿ كالنُ ايجب تصميـ كتحديد مك  .2
شمؿ، حسب الحالة، التقييـ االحتمالي لمخاطر لمتطمبات األماف األخرل. يجب إجراء تحميؿ أخطار الحريؽ )كالذم قد ي

الفاعمة ـ ظُ نُ الـ كشؼ الحريؽ ك ظُ نُ لحكاجز الحريؽ، كيجب تكفير تقييـ البلـز تحديد البيدؼ رفؽ النككم لمَ عمى اؽ( يحر 
 .تومكافحل

أف ال ف اضمبيدؼ  يامكاقع ـ كتحديدظُ ، كيجب تصميـ النُ عند الضركرة مكافحة الحريؽ العمؿ تمقائيان  ـظُ يجب أف تبدأ نُ  .3
 ناتـ كالمكك  ظُ إضعاؼ قدرة اليياكؿ كالنُ في متقطعة أك تشغيميا دكف قصد تعطميا بصكرة أك ىذه الُنُظـ  تكقؼيتسبب 

تعطيؿ  كبالتالي، حتياطيةمنة عمى مجمكعات أجيزة األماف االؤثر بصكرة متزاكبما ال ي ،اليامة لؤلماف إلى حد كبير
 مع معيار العطؿ المفرد. التدابير المتخذة لمتكافؽ 
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، متى ما كاف ذلؾ ممكنان مة لمحرارةالمكاد المقاكِ لبلحتراؽ أك التي تؤخر اشتعاؿ النيراف ك يجب استخداـ المكاد غير القابمة  .4
تحكـ كغرفة ال االحتكاءمكاقع مثؿ ىيكؿ  عمى كجو التحديد فيك  ،النككم الَمرفؽجميع أنحاء مف الناحية العممية في 

 .راقبةكالم

 . ؽ المعترؼ بيا دكليان قكانيف كمعايير الكقاية مف الحرييجب أف ُتراعى التصميـ  .5

النككم بسبب الحريؽ كالتفجير الناجـ عف األفعاؿ اإلجرامية غير  الَمرفؽفقداف مساحة كبيرة مف حكؿ  41المادة انظر  .6
ط  ليا في التصميـ. المتحكَّ

 المخاطر الداخمية األخرى

 (16المادة )

انفجار أك  إنتاج المقذكفاتحدكث أخطار داخمية أخرل مثؿ الفيضانات أك  يجب مراعاة احتماؿالنككم  ؽالَمرفـ عند تصمي .1
يجب  ك مف غيرىا مف المنشآت في المكقع. كمااألنابيب أك ارتطاـ الطائرات النفاثة أك انبعاث سائؿ مف األنظمة المتعطمة أ

تتسبب بعض األحداث مف المحتمؿ أف  باألماف النككم.خبلؿ عدـ اإلمبلئمة لضماف  ةر تدابير كقائية كتخفيفييتكف
أف ُيراعى . يجب مقذكفاتإلى تككيف ذلؾ ؤدم يكيمكف أف  ،الخارجية في اندالع حرائؽ داخمية أك جسيمات أك فيضانات

 ألحداث الداخمية كالخارجية.بيف امثؿ ىذا التفاعؿ في التصميـ 

أف يككف النظاـ الذم يعمؿ بالضغط فيجب ، ان مختمفة ببعضيما بعضدرجات ضغط بي سكائؿ يعمبلف إذا تـ ربط نظامَ  .2
الذم يعمؿ التصميـ  ضغط تجاكز لمنع اتخاذ إجراء أك عمى ، عمى تحمؿ النظاـ الذم يعمؿ بالضغط األ األقؿ قادران 

 عمى افتراض حدكث عطؿ مفرد.، بالضغط األقؿ

 

 األحداث الخارجية

 (17المادة )

 .المقترحيف النككم الَمرفؽلممكقع ك الخارجية ألساس التصميـ، الناشئة طبيعيان أك بفعؿ البشر، حداث األديد تحأف يتـ يجب  .1
مجمكعة استخداـ كذلؾ كيجب  مخاطر إشعاعية كبيرة.مف المحتمؿ أف ترتبط بيا كما يجب مراعاة جميع األحداث التي 

النككم  ؽالَمرفة فرعية مف األحداث الخارجية التي تـ تصميـ الختيار مجمكع حتماليةكاالساليب القطعية األمتنكعة مف 
 أسس التصميـ.كفقان ليا تحديد كالتي يتـ  ،لمقاكمتيا

األحداث التي تـ تحديدىا في خصائص المكقع، ذلؾ  بما في ،يجب مراعاة األحداث الطبيعية الخارجية في عممية التصميـ .2
، الدكامية كالفيضانات كالرياح العاتية كاألعاصيرالحمزكنية كاألعاصير ممية لعكاصؼ الر كا مثؿ الزالزؿ كالعكاصؼ الترابية

كتتضمف األحداث الخارجية التي يتسبب فييا البشر،  ( كالظركؼ الجكية القاسية.البحرم العاليةتسكنامي )مكجات المد الك 
 فقان ليا استخبلص أسس التصميـ. كالتي يجب كضعيا في االعتبار، األحداث التي تـ تحديدىا في خصائص المكقع كتـ ك 
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 صمة بالموقعالخصائص ذات ال

 (18المادة )

النككم كالبيئة عند تحديد أساس  ؽفالَمر بالنسبة لمخصائص ذات الصمة بالمكقع، يجب مراعاة التفاعبلت المختمفة بيف  .1
كما يجب  الزالزؿ.كعمـ لجيكلكجيا كالييدركلكجيا كاالطقس  كأحكاؿالنككم، بما في ذلؾ عكامؿ مثؿ السكاف  ؽفالَمر تصميـ 

الكيرباء  اتالنككم كحماية الجميكر، مثؿ إمداد ؽفالَمر أماف يعتمد عمييا التي قد مف خارج المكقع، ك ر الخدمات مراعاة تكفُّ 
 كمكافحة الحريؽ كخدمات األمف.

لقصكل المحيطة كالطاقة الناتجة عكاصؼ الرممية كالعكاصؼ الترابية كدرجات الحرارة ابالاىتماـ خاص أف يككف ىناؾ يجب  .2
مكظفي التشغيؿ في ىذه الظركؼ البيئية، كقدرة المستخدمة ات المعدّ كفاءة كما يجب مراعاة اعتماد  عف أشعة الشمس.

ـ التدفئة كالتيكية كتكييؼ اليكاء عمى استيعاب األحماؿ الحرارية كالحاجة لتصفية الجزيئات ظُ ات كقدرة نُ مى تشغيؿ المعدّ ع
 ات كتأثيرىا عمى العامميف.عدّ أداء المة لمنع تدىكر الصغير 

 

 ةعشوائيصورة بقع تمتنوعة أحداث فردية 

 (19المادة )

يجب أف ُيراعى في التصميـ احتماؿ أف تؤدم مجمكعات األحداث الفردية المحتممة، التي تقع بصكرة عشكائية، إلى كقائع تشغيمية 
مثؿ ىذه  .مثؿ الفيضاف الذم يعقب زلزاالن  ،ألحداث أخرلنتيجة محددة أحداث تقع قد  .منتظرة أك ظركؼ مفضية إلى كقكع حكادث

 .الحدث البادئ االفتراضي األصميمف  جزءان اجمة عف أحداث يجب اعتبارىا اآلثار الن

 قواعد التصميم

 (21المادة )

الممارسات اليندسية القياسية قة مع يجب أف تككف متكافـ كالمككنات، ك ظُ يجب تحديد قكاعد التصميـ اليندسية لميياكؿ كالنُ  .1
مسبقان عمى المستكل كالممارسات المستخدمة المتَفؽ عمييا باإلجماع أك الكطنية المعمكؿ بيا أك مع القكانيف كالمعايير 

 لدل الييئة. قبكالن كيككف استخداميا قاببلن لمتطبيؽ كم مكضكعة في بمد آخرالأك  ،دكليال

تحسبان ألم شككؾ في الحكادث أماف كاؼ ، ىامش الزؿالتصميـ المقاـك لمز لؾ ذ في، بما تصميـيتضمف ال أف يجب .2
 البيانات كالنماذج التحميمية.ك 
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 حدود التصميم

 (21المادة )

حكاؿ فيما يتعمؽ باألكف مع الباراميترات المادية الرئيسية لكؿ ىيكؿ كنظاـ كمك  المتكافقة مجمكعة مف حدكد التصميـ حديد يجب ت
 ليا في التصميـ. الحكادث المتحكَّطالتشغيمية ك 

 تشغيميةالحوال األ

 (22المادة )

يعمؿ بأماف ضمف سمسمة محددة مف الباراميترات )عمى سبيؿ المثاؿ، الضغط عمى نحك يجعمو  النككم الَمرفؽيجب تصميـ  .1
عمى سبيؿ المثاؿ، قدرة ـ األماف )ظُ مجمكعة سمات دعـ محددة لنُ مف ر حد أدنى فُّ كمف المفترض تك ، لحرارة كالطاقة(كا

استجابة بسمح عمى نحك ييجب كضع التصميـ  ك ية في حاالت الطكارئ(.ائالطاقة الكيرب اتمدادا  تغذية المياه المساعدة ك 
لمجكء الحاجة ، بالتشغيؿ اآلمف أك اإلغبلؽ، إذا لـز األمر، دكف كقائع التشغيمية المنتظرةالنككم لسمسمة كاسعة مف ال الَمرفؽ

 .لمتدرجامدفاع ، لكثراألعمى  ،لمستكل األكؿ أك الثانيتتجاكز ااحتياطية تدابير ذ إلى اتخا

الطاقة انخفاض كقكع حكادث في حاالت  حتماؿأف ُيراعى في التصميـ كتحميؿ األماف كالتقييـ االحتمالي لممخاطر ايجب  .2
عادة التزكد بالكقكد كالصيانة كاإلغبلؽ عند خ ،كاإلغبلؽ اختبلؼ إعدادات فض أنظمة األماف ك/أك مثؿ بدء التشغيؿ كا 
 تجاه مامؿ التصميـ عمى تدابير احتياطية تأف يشبالطاقة الكاممة. كعمى كجو التحديد، يجب التشغيؿ إعدادات عف المحطة 

 يمي:

عادة التزكد بالكقكدو رصد التفاعؿ كمراقبت (أ في مستكل دكف  ث يتـ اإلبقاء عمى المفاعؿ دائماحيب أثناء اإلغبلؽ كا 
 الحرجة.الحالة 

عمى نحك  القدرة عمى إضافة مياه التعكيضضماف ة الحرارة في كعاء ضغط المفاعؿ ك رصد مستكل المياه كدرج (ب
 يضمف التغطية المستمرة لمكقكد النشط. 

تبريد قمب المفاعؿ أك حدكد تجاكز بسرعة في حالة  حتكاءاالسبلمة ىيكؿ تكفُّر القدرة عمى تثبيت كاستمرار  (ج
 التفاعؿ.

حاالت الطاقة المنخفضة "ظركؼ في  ضمحبلؿعمى القدرة عمى إزالة حرارة االاعتماد عالية درجة ماف ض (د
 ."كاإلغبلؽ

 حدكد لمتشغيؿ اآلمف، بما في ذلؾ:العممية التصميـ مجمكعة مف المتطمبات ك تحدد يجب أف  .3

 ، نظاـ األماف إعدادات (أ

 ،األخرلاليامة اميترات نظاـ مراقبة كقيكد إجرائية عمى متغيرات العممية كالبار  (ب



 

 

24 
 

عمى النحك المقصكد  ناتـ كالمكك  ظُ لضماف عمؿ اليياكؿ كالنُ تفتشيو النككم ك  الَمرفؽصيانة كاختبار لمتطمبات  (ج
 ،ALARAعتبار مبدأ بقاء التعرض لئلشعاعات عند أدنى حد معقكؿ األخذ في االمع  ،في التصميـ

بما في ذلؾ القيكد التشغيمية في حاؿ تكقؼ نظاـ األماف عف  ،التشغيمية ناتالمكك  التحديد الكاضح لنظاـ عمؿ  (د
 ، العمؿ

المحافظة التشغيؿ )بما في ذلؾ الطاقة المنخفضة كاإلغبلؽ( لضماف استيفاء مكاصفات التصميـ ك  تحديد ظركؼ (ه
 .مخاطرعمى تقميؿ ال

 ؽ نككم.فر بيا لممرخص لو بتشغيؿ مَ بمكجُيسمح أساسان لكضع حدكد كشركط تشغيمية يجب أف تككف ىذه المتطمبات كالقيكد  .4

 

ط ادث حو ال  (DBAsلها في التصميم )المتحوَّ

 (23المادة )

تحديد بغرض البادئة االفتراضية  األحداثيا في التصميـ مف قائمة ل يجب استخبلص مجمكعة مف الحكادث المتحكَّط .1
 ذات األىمية بالنسبة لؤلماف.  ناتالمكك  ـ ك ظُ صميـ اليياكؿ كالنُ تيجب أف يتـ عمى أساسيا التي يتـ الفاصؿ شركط الحد 

، يجب اتخاذ تدبير احتياطي البادئة االفتراضية لؤلحداث ستجابةعندما تككف ىناؾ ضركرة إلجراء فكرم ُيعتمد عميو في اال .2
تشغيؿ اليدكم يمكف السماح بال. كعندما ال يككف اإلجراء الفكرم ضركريان، ت البلزمة ألنظمة األماف تمقائيان لبدء اإلجراءا

يجب كما شريطة الكشؼ عف الحاجة لئلجراء في كقت كاؼ،  اإلجراءات التي يقـك بيا مكظفك التشغيؿ مفبغيره ـ أك ظُ لمنُ 
جراءات الطكارئ( كتدريب عمى  عتمادإمكانية االضماف بيدؼ  تحديد إجراءات مناسبة )مثؿ الترتيبات اإلدارية كالتشغيمية كا 

 ىذه اإلجراءات.مثؿ 

ككضعو في حالة إغبلؽ  النككم الَمرفؽالتي قد تككف ضركرية لتشخيص حالة  التشغيؿمكظفي مراعاة إجراءات يجب  .3
جراءات كافية لرصد أحكاؿ عممية مناسب، كتسييؿ ىذه الالكقت الفي عمى المدل الطكيؿ مستقرة  مف خبلؿ تكفير أجيزة كا 

 .ان يدكيالمعدات المحطات ككضع ضكابط تشغيؿ 

تكفرىا ضماف بيدؼ مة ءاألكثر مبلمكقع الأك االستعادة في  اليدكية ستجابةضركرية لعمميات االات عدّ أم مكضع يجب  .4
 في الظركؼ البيئية المتكقعة.األفراد إلييا  كالسماح بكصكؿعند الحاجة ليا 

 

 الحوادث العنيفة

 (24المادة )

كىي أحكاؿ مف المحتمؿ أف تنشأ نتيجة ألعطاؿ متعددة ىناؾ أحكاؿ محطات غير متحكط ليا في التصميـ كاحتماؿ حدكثيا ضعيؼ، 
لُنُظـ األماف تؤدم إلى تدىكر كبير لقمب المفاعؿ. مف المحتمؿ أف ييدد ىذا النكع مف األعطاؿ كثيران مف الحكاجز المانعة لتسرب 
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خبلؿ تكفير ة الحكادث العنيفة مف يجب مراعا ."الحكادث العنيفةمف األحداث "ىذا التسمسؿ المكاد المشعة، أك جميعيا. ُيطمؽ عمى 
أك إجراءات التخفيؼ التي يمكف تطبيقيا بشكؿ معقكؿ في التصميـ. ال تحتاج التدابير المقبكلة ألف تشتمؿ عمى التدابير الكقائية ك/

طالتي تراعي مبدأ التحكط ك  تطبيؽ الممارسات اليندسية يجب أف بؿ صميـ، يا في التل المستخدمة في إعداد كتقييـ الحكادث المتحكَّ
أف تتـ مراعاة ا إلى الخبرة التشغيمية، يجب كاستناد .أفضميا تقديران افتراضات كأساليب كمعايير تحميؿ كاقعية أك تككف قائمة عمى أساس 

 :ما يمي في تحميؿ األماف كنتائج بحكث األماف كأنشطة التصميـ

 خؿ الكعاءانصيار قمب المفاعؿ دااإلبقاء عمى لتعزيز احتياطية تدابير  (أ 

  البخارم داخؿ الكعاء كخارجو نفجاراالؿ أك تحم  لمنع ك/ احتياطية تدابير (ب 

 حتراؽلبلالغاز القابؿ لمتحكـ في  احتياطية تدابير (ج 

 بقايا قمب المفاعؿ المنصيرالتفاعؿ االسمنتي للتخفيؼ  احتياطية تدابير (د 

 كعاء ضغط المفاعؿ داخؿ المرتفع مف الضغط م انصيار قمب المفاعؿ ذ خركجلمنع كتخفيؼ احتياطية تدابير  (ق 

 ظركؼ الحكادث العنيفةالمبّكر لبلحتكاء تحت تعطؿ اللمنع احتياطية تدابير  (ك 

 حكادث العنيفةالنمكذجية كالسائدة لم سيناريكىاتاللمحكادث، مع مراعاة  التصدميجب تحديد إجراءات  (ز 

 التي كضعتيا الييئةاألماف تحقيؽ أىداؼ فعالية تدابير الحكادث العنيفة مف خبلؿ إثبات عمى د يالتأكيجب  (ح 

سيناريكىات معينة مف شأنيا أف تؤدم تقميؿ احتماؿ  تيدؼ الىالتدابير التي  80ك 76ك 47د أحكاـ المكاد تحد   (ط 
الحكادث المتكقعة التي ال ك ، PTSالصدمات الحرارية المضغكطة  كادث عنيفة، خصكصاكقكع حأك تساىـ في 

 . SBOكانقطاع الطاقة عف المحطة ، ATWS عؿيعقبيا ايقاؼ مفاجئ لممفا

 

 ناتم والمكوِّ لُنظُ الهياكل وااالعتماد عمى تصميم 

 (25المادة )

ذات األىمية بالنسبة لؤلماف عمى نحك يجعميا تصمد أماـ الكقائع التشغيمية المنتظرة نات المكك  ك ـ ظُ النُ ك  يجب تصميـ اليياكؿ .1
ط  االفتراضاتعتماد كافية كبالتكافؽ مع بدرجة ااالفتراضية البادئة رتبطة بجميع األحداث يا في التصميـ المل كالحكادث المتحكَّ

 لممخاطر. حتمالياالالمكجكدة في التقييـ 

ديد مكاف تحبيدؼ كذلؾ  ،ذات األىمية لؤلمافأعطاؿ شائعة السبب في العناصر احتماؿ حدكث  عتباراالفي خذ األيجب  .2
 .الضركرية عتماددرجة االلكصكؿ إلى بيدؼ ا يةالستقبللكا كاالحتياطتطبيؽ قكاعد التنكع 
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 معيار العطل المفرد

 (26المادة )

)مبلحظة:  .النككم الَمرفؽيجب تطبيؽ معيار العطؿ المفرد عمى كؿ مجمكعة مف مجمكعات أجيزة األماف ضمف تصميـ  .1
، "عمى افتراض عطؿ كاحد"بعبارة ؼ األماف، ـ المساىمة في تنفيذ كظائظُ أك النُ  ،كظائؼ األمافتحديد في ىذه البلئحة، تـ 

 (.ضركريان ليذه الكظائؼ لتحقيؽ االعتماد البلـز عمييا حيث يمثؿ االحتياط عامبلن 

ف فعاؿ ( عطؿ مفرد لمكك  1)إذا لـ يتسبب مة ضد العطؿ المفرد المفترض مصمَّ بأنيا ـ اإللكتركنية ظُ النُ عتبر ُنظـ السكائؿ ك تُ  .2
نات الفعالة افتراض أف المكك  عمى سمبي )ف مكك  م ( عطؿ مفرد أل2)( أك ةمناسببصكرة السمبية  اتن)بافتراض عمؿ المكك  

 فقداف قدرة النظاـ عمى تحقيؽ أغراض التصميـ الخاصة بو.في  (صكرة مناسبةتعمؿ ب

  المفرد.عطؿ المقاـك لم التصميـعند كضع ـ الكيربائية ظُ عطؿ مفرد لممككف السمبي الخاص بالنُ  فتراضايجب  .3

 كيجب تبريره بكضكح في تحميؿ األماف. ان استثنائي كافؽ مع معيار العطؿ المفرد أمران يجب أف يككف أم عدـ ت .4

ف سمبي تـ تصميمو كتصنيعو كفحصو كصيانتو في تحميؿ العطؿ المفرد افتراض عطؿ مكك  ربما ال يككف مف الضركرم  .5
عدـ  فتراضاكلكف في حاؿ  .الحدث البادئ االفتراضييتأثر ب شريطة أف الكىك في الخدمة، إلى أقصى درجات الجكدة 

عف  فضبل ،سمبي، يجب تقديـ تبرير لمثؿ ىذا األسمكب التحميمي، مع مراعاة األحماؿ كالظركؼ البيئيةتعطؿ مكك ف 
 لو.  ضركريان  ان كف أمر تشغيؿ المك  عتبر الحدث الذم يُ التي تعقب بدء الزمنية الفترة إجمالي 

 

 (27)المادة 

 ،اليامة ألماف المحطة النككية ناتـ كالمكك  ظُ في تصميـ النُ تضمينو ك الرجكع إلى الحالة اآلمنة عند تعطؿ التصميـ يجب مراعاة مبدأ 
 .عمى نحك يضمف انتقاليا إلى حالة آمنةـ المحطة ظُ نات، فيجب تصميـ نُ ـ أك المكك  ظُ النُ كاحد مف إذا تعطؿ  :االقتضاءحسب 

 

 ساعدةالخدمات الم

 (28المادة )

الداعمة  زات األخرل ككسائؿ التشحيـ(الكيرباء، كمياه التبريد كاليكاء المضغكط أك الغا اتالخدمات المساعدة )عمى سبيؿ المثاؿ إمداد
يجب  ؾ. كمالذل فقان يتـ تصنيفيا ك أف تعّيف مف ىذا النظاـ كي جزءان  ىايجب اعتبار  ،ؤلمافالميـ ل نظاـالمف  التي تشكؿ جزءان  ،اتممعدل

، لعزؿ كاختبار القدرة الكظيفيةاككذلؾ تكفير سمات  ،يايتىذه الخدمات كاحتياطياتيا كتنكعيا كاستقبلليتناسب مدل االعتماد عمى أف 
 .  مع درجة االعتماد عمى النظاـ المدعـك
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 عمل ات عن الف المعدّ توقُّ 

 (29المادة )

جراء ضماف إمكانية إجراء صيانة معقكلة كمباشرة ك مخصصان ل العمؿات عف تكقؼ المعدّ المتعّمؽ بتصميـ اليجب أف يككف  اختبار ا 
، عمى أف يككف ىناؾ مستكل غير مقبكلةمخاطر حالة تنجـ عنيا النككم أك كضعو في  الَمرفؽلؤلماف دكف إغبلؽ  ـ اليامةظُ النُ 

يتـ اتخاذىا باستخداـ خدمة كاإلجراءات التي سات عف ال. كيجب تحميؿ الكقت المسمكح بو لتكقؼ المعدّ والمخاطر إلغبلقمقبكؿ مف 
تحديد كؿ حالة قبؿ تشغيؿ الَمرفؽ اعتمادان عمى اعتبارات كما يجب  أخرل، رات ىندسيةمبر  ، أك باستخداـ لممخاطر حتمالياالالتقييـ 

 النككم.  الَمرفؽفي تعميمات تشغيؿ المخاطر كتضمينيا 

 

 (31المادة )

العكاصؼ الرممية كالترابية الناجمة عف بما في ذلؾ الظركؼ البيئية القاسية  ،دية الظركؼ البيئيةيجب أف يراعي تصميـ االعتما
يجب تطبيؽ اعتبارات العطؿ المفرد عمى التحكـ في درجة الحرارة كأنظمة تنقية اليكاء التي  كدرجات الحرارة المحيطة القصكل. كما

 تصميـ العطؿ المفرد.تعمؽ بالمعّدات المناسبة مع تضمف تحقيؽ الشركط البيئية ألساس التصميـ فيما ي

 

 تصميم األمن

 (31المادة )

بما في ذلؾ المكقع كالتخطيط المادم لممكقع كتخطيط المباني كاليياكؿ كالسمات الطبكغرافية  ،سمات التصميـ المتعمقة باألمف .1
 -REG-08الئحة الييئة ع متطمبات يجب أف تككف متكافقة م ،لممنطقة المحيطة كالحكاجز المادية كضكابط الدخكؿ

FANR( َرافؽ النككيةالئحة الحماية المادية لممكاد النككية كالم).  

كلكي تتسـ العمميات  ى ال يؤثر أحدىما عمى اآلخر سمبان يجب أف يراعي التصميـ التنسيؽ كالتفاعؿ بيف األمف كاألماف حت .2
 باألماف كاألمف. 

 اعتماد صالحية المعدات

 (32المادة )

تمبية المتطمبات عمى  العمر التشغيميمراحؿ لتأكيد قدرة العناصر ذات األىمية لؤلماف خبلؿ الصبلحية  اعتمادباع إجراء جب إتّ ي
 ،كارتطاـ الطائرات ،كالضغط ،كدرجة الحرارة ،ىتزازاال ،)عمى سبيؿ المثاؿبيئية المظركؼ خبلؿ خضكعيا لكظائفيا بأداء المتعمقة 

لعكاصؼ الرممية كالعكاصؼ ]مثمما قد يحدث بفعؿ اات الدقيقة ئكالتعرض لمجزي ،كالرطكبة ،كالتشعيع ،يسيكالتشكيش الكيركمغناط
رات المتكقع حدكثيا التغيّ عمى  مراعاتيالكاجب مؿ الظركؼ البيئية اتكيجب أف تش .مجمكعة مشتركة مف ىذه الظركؼأك أم  [الترابية

مراعاة آثار  في برنامج اعتماد الصبلحيةيتعّيف  ليا في التصميـ. كالحكادث المتحكَّطظرة كقائع التشغيمية المنتفي التشغيؿ العادم كال
عندما  كالتشعيع كدرجة الحرارة القصكل( عمى مدار العمر المتكقع لممعدات. ىتزازاال)مثؿ متعددة عف عكامؿ بيئية جمة التقادـ النا
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يجب أف  ،بعدهث أك احدألخبلؿ كاحد مف ىذه اكظيفة أماف مطمكبان أداؤىا ليككف ألحداث الطبيعية الخارجية ك تككف المعّدات ُعرضة 
يمكف اعتماد صبلحية فرضتيا الظاىرة الطبيعية عمى المعّدات، ما أمكف ذلؾ. ك  برنامج اعتماد الصبلحية بتكرار الظركؼ التييقـك 

 كمييما.بالتحميؿ أك باالختبار أك بإما المفردات 

 

 ة واإلصالح والفحص والرصد أثناء الخدمة توفير االختبار والصيان

 (33المادة )

صبلحيا عمى نحك يسمح باليامة لؤلماف  ناتـ كالمكك  ظُ يجب تصميـ اليياكؿ كالنُ  .1  كأمعايرتيا كاختبارىا كصيانتيا كا 
أسس أىداؼ استيفاء إلثبات النككم،  الَمرفؽكرصدىا فيما يتعمؽ بقدرتيا الكظيفية عمى مدل عمر تفتيشيا استبداليا ك 
مكانية ك النككم تسييؿ مثؿ ىذه األنشطة  الَمرفؽمخطط يتيح . كما يجب أف الكثكؽ فيوالتصميـ ك  أدائيا عمى أساس ا 

ض يكدكف تعر تكفُّر النظاـ المطمكب في كبير  تراجع معايير تتكافؽ مع أىمية كظائؼ األماف التي سيتـ تنفيذىا دكف
 ر.غير مبر مف  لعامميف في المكقع لئلشعاعا

إلى اختبارىا كفحصيا أك رصدىا عمى نحك يسمح باليامة لؤلماف  ناتـ كالمكك  ظُ في حاؿ عدـ إمكانية تصميـ اليياكؿ كالنُ  .2
ك/أك طريقة غير مباشرة مثؿ مراقبة البنكد المرجعية أك استخداـ طرؽ تـ تجريبو ، يجب تحديد بديؿ رغكب فيولحد الما

 حسابية مثبتو كتـ التحقؽ منيا.

 مدُ التقا

 (34المادة )

كاليشاشة آليات التآكؿ ك مراعاة التقادـ بغرض لؤلماف اليامة  ناتـ كالمكك  ظُ جميع اليياكؿ كالنُ ليجب تكفير ىكامش مناسبة في التصميـ 
األماف عمى أداء كظيفة  فالمكك  الييكؿ كالنظاـ أك  ضماف قدرةلؾ بيدؼ ذات الصمة، كغيرىا مف عكامؿ التدىكر المتعمؽ بالتقادـ كذ

كما يجب أيضان مراعاة التقادـ كآثار التآكؿ في جميع ظركؼ التشغيؿ العادية كاالختبار كالصيانة كتكقؼ  طكاؿ عمر التصميـ.البلزمة 
لمرصد إجراء اتخاذ  يجبك  .الحدث البادئ االفتراضي ما بعدالبادئ االفتراضي ك  الحدثلمصيانة كأحكاؿ المحطات في  التشغيؿ

كلتحديد السمكؾ أك التدىكر غير  ،في مرحمة التصميـالتي تـ تحديدىا كتكقُّعيا العينات كالفحص لتقييـ آليات التقادـ كاالختبار كأخذ 
  .كعند التغيير الدكرم لممعدات أك لدل إجراء برنامج الصيانة الكقائي المماثؿ خدمةالالمتكقع الذم ربما ينشأ في 

 

 التشغيلموظفي لصميم األداء األمثل ت -العوامل البشرية 

 (35المادة )

ة مراعايجب كذلؾ  الحد مف آثار األخطاء البشرية.يككف اليدؼ منو ىك كيجب أف تشغيؿ، ب أف يككف التصميـ سيؿ اليج .1
جراءات اإلجراءات )اإلدارية كالتشغيمية ك ك مخطط المحطة  تسييؿ التفتيش، بيدؼ بما في ذلؾ الصيانة ك  ،ارئ(ك الطا 

 النككم. الَمرفؽالتشغيؿ ك كظفي التفاعؿ/التجاكب بيف م
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كيجب  ،في عممية التصميـ في مرحمة مبكرة يجب تضمينيما لةبيف البشر كاآل بصكرة منيجية كالتفاعؿة مراعاة العكامؿ البشري .2
 األتكماتيكيةالتشغيؿ كاألنظمة مكظفي ضماف تمييز مناسب ككاضح لمكظائؼ بيف كامميا بيدؼ خبلؿ العممية بذلؾ ستمر يأف 
 .كجكدةالم

أكقات كافؽ مع يسيؿ التعامؿ معيا كتت التشغيؿ بمعمكمات شاممةمكظفي لة لتزكيد بيف البشر كاآل كسائؿ التفاعؿ يجب تصميـ .3
. اإلجراءك القرار اتخاذ   مشابية لغرفة المراقبة اإلضافية.اتخاذ إجراءات يجب  البلـز

 جراءاتاإل يستكعب بصكرة كافية كافةد أف يفي مراحؿ مناسبة لتأك ت الخاصة بالعكامؿ البشريةؽ كالتثبُّ يجب تضميف أكجو التحقُّ  .4
 البلزمة لمكظفي التشغيؿ. 

لممساعدة في كضع معايير تصميـ لعرض المعمكمات كمراقبتيا يجب أف يككف لمكظفي التشغيؿ دكر مزدكج: دكرىـ في إدارة  .5
  الُنُظـ، بما في ذلؾ التصدم لمحكادث، كدكرىـ كمكظفي تشغيؿ معدات. 

ممرفؽ النككم الفكرم لمكضع العاـ ل( التقييـ 1) بمعمكمات تسمح بما يمي:يجب تزكيد مكظفي التشغيؿ ـ، ظُ النُ  إدارةبالنسبة لدكر  .6
إلى كقكع المفضية أك في الظركؼ  نتظرة،التشغيمية المالكقائع ميما كانت حالتو، سكاء في حالة التشغيؿ العادم أك في حالة 

الكاجب اتخاذىا، كالتي مف بلئمة الم( تحديد إجراءات األماف 2مة، ك)صمَّ جراءات األماف التمقائية المُ كتأكيد تنفيذ إ، حادث
 المفترض أف تأتي مف جانب مكظفي التشغيؿ.   

تأكد مف بيدؼ الات المحطة الفردية ـ كمعدّ ظُ نُ المرتبطة بترات يمعمكمات كافية حكؿ الباراممكظفي تشغيؿ المعّدات بيجب إمداد  .7
 .مكانية بدء إجراءات األماف الضركريةإ

ة ماديمع مراعاة الكقت المتاح لئلجراء كالبيئة ال ،التشغيؿإجراءات مكظفي يجب أف تشتمؿ أىداؼ التصميـ عمى تعزيز نجاح  .8
فترة لمكظفي التشغيؿ. كيجب اإلبقاء عمى الحاجة إلى تدخؿ مكظفي التشغيؿ فرىا في تك الكاجب المتكقعة كالمتطمبات النفسية 

 في أدنى حد ممكف.زمنية قميمة 

ان عند الحاجة إلييا، فرىا سريعضماف تك ة بغرض ستعاداالك الستجابة اليدكية الزمة لعمميتي اات أم معدّ مكقع يجب أف يتـ تحديد  .9
 لظركؼ البيئية المتكقعة.إلييا في اسماح بالكصكؿ كال

 

 التصميم األخرى اعتبارات

 (36المادة )

شريطة إثبات اف غرض التصدم لمحكادث ببيف كحدات محطة الطاقة النككية  فيما الضركرية لؤلمافالعناصر تبادؿ يجب السماح ب
ـ غير ظُ النُ تبادؿ يمكف  كافة كظائؼ األماف عمى افتراض حدكث عطؿ مفرد.بالكحدات األخرل قياـ حكؿ دكف يال تبادؿ ىذه ال
 عكاقب مترتبة عميو. نيؼ أك ت كقكع حادث عاحتماالتسبب ىذا التبادؿ في ازدياد ة أال يطيقة باألماف بيف الكحدات المتعددة شر المتعمّ 
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 (37المادة )

مصممة عمى نحك يحافظ عمى سبلمتيا مشعة مكاد  كأمكاد انشطارية أف تككف كافة الُنُظـ داخؿ مرفؽ نككم قد يحتكم عمى يجب 
طية التشغيم األحكاؿ خبلؿ  . ـفي التصميليا  كفي الحكادث المتحكَّ

 

 (38المادة )

عمى نحك مة لمحرارة )مثؿ نظاـ تدفئة المناطؽ( ك/أك كحدات تحمية المياه كحدات مستخدِ تي تكجد بيا رافؽ النككية اليجب تصميـ المَ 
م التشغيؿ العادم كأحاالت النككم إلى كحدة التحمية أك كحدة تدفئة المناطؽ تحت أم حالة مف  الَمرفؽمنع نقؿ المكاد المشعة مف ي

 في التصميـ كالحكادث العنيفة.ليا  كالحكادث المتحكَّط الكقائع التشغيمية المنتظرةحالة مف حاالت 

 

 (39المادة )

كيجب  سمات مناسبة لتسييؿ نقؿ كمعالجة الكقكد الجديد كالكقكد النككم المستيمؾ كالنفايات المشعة. عمى التصميـشتمؿ يجب أف ي
 ؽ كقدرات الرفع كالتعبئة.رافإلى المَ تسييؿ الكصكؿ مراعاة 

 

 (41المادة )

خركج اآلمنة، عمى أف يتـ تزكيد ىذه المسالؾ بأضكاء طكارئ ثابتة ككاضحة النككم بعدد كاؼ مف مسالؾ ال الَمرفؽيجب تزكيد  .1
طمبات متالالمسالؾ  تكفر في ىذهكيجب أف ت اآلمف ليذه المسالؾ. ستخداـبلزمة لبلخدمات المبنى األخرل الك  خدمات تيكيةك 

ألماف الصناعي كأمف الَمرفؽ اطنية المناسبة في مجاؿ الك قة بمناطؽ اإلشعاع كالحماية مف الحريؽ كالمتطمبات الدكلية المتعمّ 
 النككم.

النككم كالمكقع  الَمرفؽيجب تكفير أنظمة إنذار ككسائؿ اتصاؿ مبلئمة حتى يمكف تحذير كتكجيو كافة األشخاص المكجكديف في  .2
 إلى كقكع حكادث.فضية ؼ المالظرك  تحت حتى

حسبما منصكص عميو في النككم،  الَمرفؽلؤلماف داخؿ البلزمة متنكعة ال اؿتصكسائؿ االر تكفُّ التأكد في كؿ األكقات مف يجب  .3
 خطة الطكارئ.

 (41المادة )

التي ضخمة. متطمبات الييئة طائرة تجارية لالمرخص لو بإجراء تقييـ خاص بالتصميـ لآلثار المحتممة يجب أف يقـك طالب الترخيص/
التي يختارىا طالب الترخيص/  الكظيفيةالقدرات التصميـ ك مكاصفات تشغيؿ كصيانة الختبار ك االتشييد ك التصميـ ك تنطبؽ عمى ال

ط األحداث غيرلف تككف مطّبقة عمى  المرخص لو كحده الستيفاء متطمبات األحداث الخاصة بالتصميـ في التصميـ.  ليا  المتحكَّ
كخطط التصرؼ في الكقكد  كشيؾالإجراءات التيديد كاستيعاب لتحديد  ةكاقعي تكتحميبلالتقديرات التقييـ أفضؿ ا ستخدـ ىذيب أف يج
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( في حاؿ 1): ا يميإثبات ممف خبلؿ جرامية آثار األعماؿ اإلأك تخفيؼ تجنب بيدؼ الكظيفية القدرات المستيمؾ كسمات التصميـ ك 
ىداؼ األ بالمقارنة معالمخاطر  إظيار حجـأك يتـ  ،سميمان  االحتكاءأك أف يظؿ  ان أف يظؿ قمب المفاعؿ باردما ا كقكع حادث بالمفاعؿ:

حكادث تخزيف الكقكد في حاؿ ( 2)ات الكبيرة، كنبعاثتكاتر االالذم يصيب قمب المفاعؿ ك  الضرر تكاترفيما يتعمؽ بمييئة االحتمالية ل
، مييئةاالحتمالية لىداؼ األ بالمقارنة معالمخاطر إظيار حجـ أك ، د النككم المستيمؾالكقك مة بتبريد أك سبل حتفاظاما اال المستيمؾ:

 بما يكفر الحماية لمصحة كالسبلمة العامة كالبيئة. 

 

 مظُ تفاعل النُ 

 (42المادة )

يجب تقييـ التفاعؿ المحتمؿ بيف عمى نحك متزامف، ف( اليامة بالنسبة لؤلماف لمفرداتـ )اظُ تشغيؿ النُ إذا كاف ىناؾ احتماؿ لضركرة 
يجب في عممية التحميؿ أال تتـ مراعاة االرتباط المادم بيف الُنُظـ فحسب، بؿ يجب ايضان مراعاة اآلثار المحتممة لتشغيؿ  ـ.ظُ ىذه النُ 

التغيرات في البيئة أف  ضمافكذلؾ بيدؼ ـ األساسية األخرل، ظُ لمنُ مادية الالبيئة عمى تعطؿ التشغيؿ الخاطئ أك نظاـ كاحد، كآثار ال
نات النظاـ في عمى ال تؤثر   العمؿ عمى النحك المطمكب.درجة االعتماد عمى مكك 

 

 اإلخراج من الخدمة

 (43المادة )

يجب، ك  النككم مف الخدمة كتفكيكو. الَمرفؽؿ عممية إخراج يتسيمف شأنيا مراعاة دمج السمات التي خبلؿ مرحمة التصميـ يجب  .1
 : عند التصميـ، مراعاة ما يمي عمى كجو التحديد

 ، حد كتسييؿ عممية إزالة التمكثأدنى قمؿ الكميات النيائية مف النفايات المشعة إلى عمى نحك ي اختيار المكاد .أ 

 ، الكصكؿ التي قد تككف ضركريةقدرات  .ب 

خراجو  الَمرفؽتشغيؿ الناجمة عف عمميات ؽ البلزمة لتخزيف النفايات النككية فراالمَ  .ج   مف الخدمة.النككم كا 

مكف أف تؤثر مف المكالتي  ،المكقعداخؿ  مباراميترات البيئيةلالنككم  الَمرفؽرصد عمى مدار عمر لميجب كضع تدابير احتياطية  .2
 خراج مف الخدمة.اإلعمى 

 تحميل األمان

 (44المادة )

مستخدمة في التحميميف الائؿ عمى نحك يمكف مف خبللو تطبيؽ الكسالنككم  الَمرفؽتصميـ لتحميؿ أماف عممية  يجب إجراء .1
 لؤلماف كتأكيده.عناصر اليامة ىذا التحميؿ، كضع أساس تصميـ العمى  استنادان ، يجبكما  .عمى حد سكاء حتماليكاالالقطعي 
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المشعة كجرعات  نبعاثاتباالأك معايير معتمدة خاصة  مى استيفاء أم حدكدعالنككم  أيضان إثبات مدل قدرة تصميـ الَمرفؽيجب 
 المتدرج. الدفاع حفاظ عمى ال، مع شعاع المحتممة لكؿ فئة مف فئات تشغيؿ المحطةاإل

تحقُّؽ منيا كتأكيد صحتيا، يجب التحقؽ مف برامج الحاسكب كالطرؽ التحميمية كنماذج المحطة المستخدمة في تحميؿ األماف كال .2
 مع األخذ في االعتبار العكامؿ غير المعركفة.

 (45المادة )

 التحميؿ القطعي لؤلماف ما يمي: يجب أف يتضمف .1

 رفؽ النككم.كغرض تصميـ التشغيؿ العادم لممَ  فتراضاتاالتأكيد أف الحدكد كالظركؼ التشغيمية تتكافؽ مع  .أ 

 .الخاضعة لمتحميؿ األحداثذات الصمة بمع تسمسبلت الحادث كالظكاىر تكافقة المصدر المشركط استخداـ  .ب 

 ، النككم الَمرفؽلتصميـ كمكقع ضية المبلئمة البادئة االفترا األحداث تحديد خصائص .ج 

 ، خاصة بأساس التصميـ أحداث بادئة افتراضيةتحميؿ كتقييـ تسمسبلت الحدث الناتجة عف  .د 

 ،كؿ اإلشعاعية كحدكد أماف التصميـمقارنة نتائج التحميؿ بمعايير القب .ق 

 ، كضع أساس التصميـ كتأكيده .ك 

ممكف مف خبلؿ االستجابة التمقائية أمر يا في التصميـ ل المتحكَّطكالحكادث رة لمكقائع التشغيمية المنتظم إثبات أف التصد .ز 
 .التي ينفذىا مكظفك التشغيؿمع اإلجراءات  باالرتباطـ األماف ظُ لنُ 

المستخدمة. يجب تحديث تحميؿ أماف تصميـ التحكط ساليب كدرجة أالتحميمية ك  االفتراضاتؽ مف إمكانية تطبيؽ يجب التحقُّ  .2
كالتقدـ في المعرفة الفنية كفيـ الظكاىر  المحطة كالخبرة التشغيميةإعدادات في الكبيرة التغيرات بالنككم فيما يتعمؽ  الَمرفؽ

  ."الحالية"أك راىنة الحالة الكافؽ أيضان مع يتالمادية، كيجب أف 

 

 (46المادة )

إجراء كيتعّيف  .لمنظر فيوـ تقرير مكجز إلى الييئة كيجب تقدي ، التصميـ كالمكقعلممخاطر عمى كؿ مف احتمالي يجب إجراء تقييـ 
رافؽ في المَ  (PRAلممخاطر) حتمالياالػ"الئحة تطبيؽ التقييـ  FANR-REG-05التقييـ االحتمالي لممخاطر كفقان لبلئحة الييئة 

 .محطة الطاقة النككيةلممخاطر في تصميـ  حتمالياال كيجب مراعاة نتائج التقييـ النككية".
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 م المحطةظُ تصميم نُ لمتطمبات 

 قمب المفاعل والسمات المرتبطة به

 (47المادة )

عدـ تجاكز ضماف مناسبة لكامش ىيجب تخصيص  ـ الحمايةظُ نُ المراقبة ك بو ك محؽ الم مبر دتصميـ قمب المفاعؿ كالعند  .1
يا في التصميـ، مع أخذ ل التشغيمية كالحكادث المتحكَّطحكاؿ كتطبيؽ معايير األماف في جميع األالمقررة  حدكد التصميـ

 في االعتبار. عكامؿ غير المؤكدةال

ضمف مقاكمتيا لمتحميؿ عائو عمى نحك يالكائنة في ك محقة بو، الداخمية الم ناتيجب تصميـ كتركيب قمب المفاعؿ كالمكك   .2
بلـز حداث الخارجية لمحد الليا في التصميـ كاأل التشغيمية كالحكادث المتحكَّطحكاؿ ستاتيكي كالديناميكي المتكقع في األاإل
اإلبقاء عمى كمية المكاد االنشطارية في حد أقؿ مما ىك مطمكب لمتفاعؿ المتسمسؿ، ف اإلغبلؽ اآلمف لممفاعؿ ك اضمل

 تبريد قمب المفاعؿ.كضماف 

الحكادث التشغيمية ك حكاؿ اإلدخاؿ في األمف خبلؿ زيادتو ل يجابي كأعمى معدؿاإل يجب الحد مف الدرجة القصكل لمتفاعؿ .3
ط عمى قدرة الالحفاظ عمى مع ضماف عدـ حكدث عطؿ في حد ضغط المفاعؿ، ، كذلؾ بيدؼ في التصميـليا  المتحكَّ

 التبريد كعدـ حدكث أم ضرر كبير في قمب المفاعؿ.

ص التفاعؿ عقب مسبب الحدث الخاتحكؿ أك احتماؿ تكرار التفاعؿ النككم ذاتي االستمرار يجب أف يضمف التصميـ تقميؿ  .4
 حد ممكف.أدنى إلى  ،بالتصميـ

ف مف إجراء فحص كاختبار مك  عمى نحك يـ المراقبة كالحماية ذات الصمة ظُ كنُ  مبر دتصميـ قمب المفاعؿ كالأف يتـ يجب  .5
 النككم. الَمرفؽخدمة عمر خبلؿ كافَييف 

 

 عناصر الوقود والمجمَّعات

 (48المادة )

 المفاعؿ بفي قم البيئيةالمتكقع كالظركؼ يمك ف مف مقاكمة التشعيع  عمى نحك ات الكقكديجب تصميـ عناصر كمجمعَّ  .1
  المتكقعة. التشغيؿحكادث كف أف تحدث عند التشغيؿ العادم ك التي يمالتدىكر جميع عمميات كربطيا ب

بكاسطة  كيجب أف يتـ تقييد تسرب نكاتج االنشطار يجب أال يتـ تجاكز حدكد تصميـ الكقكد المقررة في التشغيؿ العادم. .2
بقاؤىا عند أدنى حد.  حدكد التصميـ كا 

طفي الحكادث  .3 الذم مف عمى أف ال تتعرض لمتشكه  عناصر الكقكد في مكانيااإلبقاء عمى في التصميـ، يجب ليا  المتحكَّ
يجب عدـ ، كما المفاعؿ بعد الحكادثالمفاعؿ أك تبريد قمب إغبلؽ تبريد قمب عدـ الفعالية الكافية لنظاـ  إلى شأنو أف يؤدم

 في التصميـ.ليا  تجاكز الحدكد المقررة لعناصر الكقكد لمحكادث المتحكَّط
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 ناتيا بعد التشعيع.لييكميا كأجزاء مكك  كاؼ فحص إجراء يسمح بعمى نحك عات الكقكد يجب تصميـ مجمّ  .4

 

 قمب المفاعلالسيطرة عمى 

 (49المادة )

كيشمؿ ذلؾ انسياب النيكتركف المحتمؿ الحدكث  تكيات كتكزيعمسؿ لك 48( ك4) 47( ك3) 47يجب استيفاء أحكاـ المكاد  .1
 كأثناء الحكادث المتحكَّطكقائع التشغيمية المنتظرة، كأثناء التزكيد بالكقكد أك بعده، كأثناء ال ،عقب اإلغبلؽ :الحاالت التالية

ضماف عدـ كجكد بيدؼ ي المفاعؿ ف طاقةالحّيزم لمتذبذب كاخماد الالكتشاؼ كافية تكفير كسائؿ  في التصميـ. كيجب ليا 
كما  .ياكشفأف يتـ دكف  48( ك4)47( ك3)47أحكاـ المكاد أف يحدث فييا ما يخالؼ أم مناطؽ في قمب المفاعؿ يمكف 

االنسياب عمى أشكاؿ لممحافظة مراقبة الالطمب عمى نظاـ ، كبصكرة كافية، إلى خفض تصميـ قمب المفاعؿيؤدم يجب أف 
 التشغيمية.حكاؿ ضمف حدكد مقررة في كافة األ كمستكياتو كاستقراره

تضر بأماف النظاـ، مف المحتمؿ أف ة، بما في ذلؾ نكاتج التآكؿ التي يجب اتخاذ تدبير احتياطي إلزالة المكاد غير المشعّ  .2
 مادة التبريد. قنكات مثؿ التسبب في سد 

 

 إغالق المفاعل

 (51المادة )

ط يةالتشغيماألحكاؿ إغبلؽ المفاعؿ في عمى قدرة ر التكفُّ لضماف البلزمة  كسائؿاليجب تكفير  .1 في ليا  كالحكادث المتحكَّ
بما في ذلؾ حدكث عندما يككف المفاعؿ في أقصى حاالت التفاعؿ، بحالة اإلغبلؽ حتى  حتفاظاالالتصميـ، كضماف 

اإلغبلؽ لكسائؿ  ىامشك الفاعمية كسرعة اإلجراء  أف تككفيجب كما تفاعمية. في  قضيب التحكـ األكثر عطؿ مفرد 
لتشغيؿ نسياب في ااالالتفاعؿ كتشكيؿ التحكـ في حدكد أماف التصميـ. كلغرض  في حالة ال تؤدم الى تجاكز اإلغبلؽ

مناسب في  ىامشعمى قدرة اإلغبلؽ مع كجكد  ةفظاحمالعادم لمطاقة، يمكف استخداـ جزء مف كسائؿ اإلغبلؽ شريطة ال
 جميع األكقات.

 تكفير التنكع.بيدؼ ائؿ إغبلؽ المفاعؿ مف نظاميف مختمفيف عمى األقؿ يجب أف تتككف كس .2

إيصاؿ المفاعؿ عمى كجو السرعة الى المستكل  النظاميف القدرة الذاتية عمى تتكفر في كاحد عمى األقؿ مف ىذيف  يجب أف .3
طفي التشغيمية ك حكاؿ األما دكف الحرج بيامش كاؼ مف  افتراض حدكث عطؿ عمى ، في التصميـليا  الحكادث المتحكَّ

اإلبقاء بصكرة مؤقتة عمى كمية المكاد االنشطارية في حد أقؿ مما ىك مطمكب كبصكرة استثنائية، يمكف السماح ب مفرد.
 ف.شريطة عدـ تجاكز الحدكد المقررة لمكقكد كالمكك  لمتفاعؿ المتسمسؿ 
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إيصاؿ المفاعؿ الى المستكل ما دكف الحرج مف عمى القدرة الذاتية  يجب أف تتكفر في كاحد عمى األقؿ مف ىذيف النظاميف .4
مى محافظة عالكالقدرة أيضا عمى ، ليا في التصميـ كالحكادث المتحكَّطالكقائع التشغيمية المنتظرة  التشغيؿ العادم في ؿاك حأ

مب المفاعؿ ىامش مناسب كدرجة عالية مف االعتمادية، حتى عندما يككف قبلؿ المفاعؿ في المستكل ما دكف الحرج مف خ
 في أقصى حاالت التفاعؿ. 

مكف مف المكالتي  ،النككم الَمرفؽفي أم مكاف في تظير األعطاؿ التي مراعاة  كسائؿ اإلغبلؽ، يجبمدل كفاية لمبت في  .5
تؤدم إلى حدكث  قد ( أكنشاطا عف الدخكؿؿ قضيب التحكـ األكثر )مثؿ تعطُّ فاعمة أف تجعؿ بعض كسائؿ اإلغبلؽ غير 

 السبب. مشترؾ عطؿ

الزيادات غير المقصكدة في التفاعؿ بفعؿ التمقيـ أثناء اإلغبلؽ، بما  تحمؿلمنع أك كافية يجب أف تككف كسائؿ اإلغبلؽ  .6
التفاعؿ في حالة زيادة المدركسة التي مف شأنيا خطكات ىذا الشرط، يجب مراعاة اللتحقيؽ ك  التزكيد بالكقكد.إعادة في ذلؾ 

جراءات درجة تركيز محتكل ، كتخفيؼ بغرض صيانتو المتصاصاجياز تحريؾ اإلغبلؽ )مثؿ  التزكيد إعادة البكركف، كا 
 لعطؿ المفرد في كسائؿ اإلغبلؽ .حالة ا بالكقكد( كفي

 بقاء كسائؿ اإلغبلؽ دائمان في الحالة المحددة لكضع المحطة المعّينة.   لضماف ختباراتااليجب تكفير األجيزة كتحديد  .7

كالتغيرات في الخصائص  حتراؽاالالتشعيع، مثؿ آثار التفاعؿ، يجب مراعاة التآكؿ ك التحكـ في جيزة تصميـ أما يتعمؽ بفي .8
نتاج الغاز.  الفيزيائية كا 

 المفاعل مبرِّدنظام 

 (51المادة )

ديجب تصميـ نظاـ  .1 كافيان عمى نحك يتضمف ىامشان ـ المراقبة كالحماية، ظُ كنُ  المرتبطة بوـ المساعدة ظُ المفاعؿ، كالنُ  مبر 
كيجب اتخاذ تدبير احتياطي لضماف  التشغيمية.حكاؿ المفاعؿ في األ مبر دضغط  حدكدتصميـ شركط عدـ تجاكز لضماف 

تجاكز انبعاث المكاد المشعة في ليا في التصميـ،  تخفيؼ الضغط، حتى في الحكادث المتحكَّطأف ال يتسبب تشغيؿ أجيزة 
د المفاعؿ  كدحدتزكيد  يجبك  ا الييئة.النككم لممعايير التي كضعتي الَمرفؽمف  حد مف أم ميزة عزؿ مناسبة لبأجضغط مبر 

 فقداف في السائؿ المشع.

ديجب أف يتـ تصميـ أجزاء المككف التي تحتكم عمى  .2 مثؿ كعاء ضغط المفاعؿ كاألنابيب كالتكصيبلت  ،المفاعؿ مبر 
عمى نحك  انب األجيزة التي تثبت ىذه األجزاء في مكانياالت الحرارية إلى جكالصمامات كالتركيبات كالمضخات كالمبادِ 

في ليا  التشغيمية كالحكادث المتحكَّطحكاؿ مقاكمة الحمكالت اإلستاتيكية كالديناميكية المتكقعة في كافة األيمّكنيا مف 
 .أدنى حد ف مف أجؿ تقميؿ تنشيط المادة إلىكيجب انتقاء المكاد المستخدمة في تصنيع أجزاء المكك   التصميـ.

نشاء يجب أف يتـ تصميـ  .3 مف حيث المكاد كمعايير التصميـ  ألعمى مستكيات الجكدة المفاعؿ كفقان في ضغط الكعاء كا 
مكانية ك  د المفاعؿحدكد ضغط  تصميـيضا أكيجب  التصنيع.تفتيش ك الا  يقمؿ مف احتماؿ  عمى نحك التي تحتكم عمى الُمبر 

قاكمة عالية ألم تشققات غير مستقرة قابمة لبلنتشار السريع، كذلؾ بيدؼ كيجب أف يككف ىناؾ نظاـ م، شركخ حدكث
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المرخص لو باقتراح معايير ترخيص/ال، يجب أف يقـك طالب الخصكص. كعمى كجو مبكرفي كقت شركخ العف كشؼ لا
 RTPTSتكقعة التي تتناكؿ القيـ الم تحت الضغطالصدمات الحرارية ضد المفاعؿ في  ضغطاللحماية كعاء مقاكمة لمكسر 

 ، حيثفيما يتعمؽ بالتدفؽ النيكتركني خبلؿ العمر التشغيميالمفاعؿ محيط كعاء  المعتمدة لدل الييئة بالنسبة لكؿ مادة في

عند نياية العمر  RTNDTدرجة الحرارة المرجعية، كيتـ تقييـ درجة الحرارة المرجعية   RTPTSتعني  (أ 
 اء،لكؿ مادة مف مكاد محيط الكع EOL  فتراضياال

درجة الحرارة المرجعية لمادة كعاء المفاعؿ تحت أم ظركؼ. أما بالنسبة لمكاد  RTNDTتعني  (ب 
 آثار اإلشعاع النيكتركني،  RTNDTدرجة الحرارة المرجعية تكضح أف محيط كعاء المفاعؿ، فيجب 

 كقعالمت النيكتركف لتدفؽأفضؿ تقدير  تعني EOLنياية العمر االفتراضي  التدفؽ النيكتركني في (ج 
المعدني عمى السطح الداخمي لمكعاء عند سطح الربط في الكساء محيط الكعاء معينة مف لمادة 

 التشغيؿ.رخصة تاريخ انتياء  في تدفؽ نيكتركنيحيث تستقبؿ المادة أعمى  ،في المكقع

ديجب أف يراعي التصميـ كافة الظركؼ التي تخضع ليا مادة حد .4 ، بما في ذلؾ يةلتشغيمحكاؿ افي األ كد ضغط المبر 
عمر التي نياية الالمتكقعة ل الخكاص، مع مراعاة لو في التصميـ كتحت ظركؼ الحادث المتحكَّط ختباركاالظركؼ الصيانة 

نات في تحديد الحالة األكلية لممكك  كضكح كالضعؼ كالبيئة الكيميائية كبيئة اإلشعاع كالتقادـ كأم  نكماشكاالآكؿ التبتتأثر 
 حتمؿ.كمعدؿ التدىكر الم

عمى نحك  ،المفاعؿ، مثؿ دافعات المضخات كأجزاء الصمامات مبر دضغط  كدحدالداخمية ل ناتيجب أف يتـ تصميـ المكك   .5
داألخرل لنظاـ العناصر الاستتباعي في حدكث عطؿ كضرر  احتماؿيقمؿ إلى أدنى حد  لؤلماف في ميـ األساسي ال مبر 

 الخدمة.في الذم قد يحدث البلزمة لمتدىكر  مراعاةالمع  ،ليا في التصميـ طكالحكادث المتحكَّ  يةمراحؿ التشغيمالكافة 

 

 المفاعل أثناء الخدمة مبرِّدفحص حدود ضغط 

 (52المادة )

طكاؿ كافية إجراء فحكص كاختبارات عمى نحك يسمح بكتصنيعيا كترتيبيا  المفاعؿ مبر دضغط  كدنات حديجب تصميـ مكك   .1
ضغط  كدمراقبة مكاد حدلكيجب اتخاذ تدبير احتياطي لتطبيؽ برنامج  فترات زمنية مناسبة.دل مالنككم عمى  الَمرفؽعمر 
مؤثرات تحديد البيدؼ  ،الحاؿ ىقتضم حسب ،األخرلاليامة نات المفاعؿ، السيما في مكاقع التشعيع المرتفع، كلممكك   مبر د

 بفعؿ التأثير الحرارم كتقادـ المكاد اإلنشائية.  كالتشقؽ بفعؿ التآكؿ، كاليشاشة التعدينية لعكامؿ مثؿ التشعيع،

ألىمية  كفقان  ،المفاعؿ سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مبر دضغط  كدنات حديجب ضماف إمكانية فحص أك اختبار مكك   .2
 كبير في مستكل األماف.  أك تدىكرإلثبات عدـ كجكد عيكب غير مقبكلة بالنسبة لؤلماف  ناتىذه المكك  
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االعتبار عند نتائج ىذه القياسات في أخذ  كيجب المفاعؿ )مثؿ التسرب(. مبر دضغط  كدرصد مؤشرات سبلمة حديجب  .3
 لؤلماف.عمميات الفحص الضركرية تحديد 

 ؽفلَمر اماف ، التي مف المحتمؿ أف يشير تحميؿ أالثانكميجب ضماف إمكانية فحص األجزاء ذات الصمة بنظاـ التبريد  .4
 يا.فيؿ حدكث عكاقب خطيرة نتيجة أعطاؿ معينة النككم إلى احتما

 

 المفاعل مبرِّدمخزون 

 (53المادة )

دمراقبة مخزكف كضغط الليجب اتخاذ تدبير احتياطي  في أم أحكاؿ تشغيمية، ضماف عدـ تجاكز حدكد التصميـ المقررة بغرض  مبر 
)معدؿ التدفؽ كأحجاـ التخزيف( سعة كافية تؤدم ىذه الكظيفة  ـ التيظُ النُ تتكفر في كيجب أف  مراعاة التغيرات الحجمية كالتسرب.مع 

ىذه ألداء  ان أك قد يتـ تكفيرىا خصيص ،نات ضركرية لعمميات تكليد الطاقةـ مف مكك  ظُ تتألؼ ىذه النُ  . كقدالستيفاء ىذا المطمب
 الكظيفة.

 المفاعل مبرِّدتنظيف 

 (54المادة )

دالمشعة مف إلزالة المكاد  كافيةيجب تكفير تسييبلت  مف المتسربة طة كنكاتج االنشطار نكاتج التآكؿ الُمنشَّ ذلؾ  المفاعؿ، بما في مبر 
لضماف ىامش لمتحكط حد تصميـ الكقكد المقرر بشأف التسرب المسمكح بو مع عمى ـ الضركرية ظُ كيجب أف تستند قدرة النُ  الكقكد.

مف الناحية العممية، كأيضان لضماف أف االنبعاثات  ممكف حدأدنى  ككف عند ي دائرةنشاط مستكل كفقان لالنككم  الَمرفؽإمكانية تشغيؿ 
 .المقررة( كفي إطار الحدكد ALARAمبدأ بقاء التعرض لئلشعاعات عند أدنى حد معقكؿ )مستكفية لالمشعة 

 

 إزالة الحرارة المتبقية من قمب المفاعل

 (55المادة )

حرارة النقؿ األماف ليذه الكسائؿ عمى كظيفة تتركز كيجب أف  ف قمب المفاعؿ.يجب تكفير كسائؿ إزالة الحرارة المتبقية م .1
الكقكد  حدكد تصميـال يتجاكز معدؿ كفقان لالمفاعؿ  بكالحرارة المتبقية األخرل مف قم نشطاراالتبلشي نكاتج الناجمة عف 

 المفاعؿ. مبر دضغط المقررة كحدكد أساس التصميـ الخاصة بحدكد 

عمى نحك يجعؿ النظاـ قادران عمى )مثؿ كشؼ التسرب( كالسمات األخرل المناسبة عزؿ التصميـ ك ربط ات قدر يجب تكفير  .2
ما ىك مناسب مف احتياطات مع دمج ، الطاقة خارج المكقع افعمى أساس افتراضات العطؿ المفرد كفقدتكفير ثقة كافية 

 . ستقبلليةكاكتنكع 
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 تبريد قمب المفاعل في حاالت الطوارئ

 (56ة )الماد

الحد األدنى كالحد مف ضرر الكقكد إلى بيدؼ تقميؿ  مبر دفقداف الحدكث تبريد لقمب المفاعؿ في حاؿ أف يككف ىناؾ يجب  .1
 كيجب أف يضمف التبريد ما يمي: تسرب نكاتج االنشطار مف الكقكد.

لحدكد ( الغبلؼة القصكل كأكسدة ك سبلمة الكقكد )مثؿ درجة الحرار أميؼ غتالالباراميترات الحّدية الخاصة بعدـ تجاكز  .أ 
طالق  ،في التصميـليا  يمة المقبكلة لمحكادث المتحكَّ

 ، مستكل مسمكح بوعمى اقتصار التفاعبلت الكيميائية المحتممة  .ب 

 ،حاالت الطكارئفعالية كسائؿ التبريد في إلى خفض كبير في التغيرات في الكقكد كالتغيرات الييكمية الداخمية أف ال تؤدم  .ج 

 ضماف المحافظة عمى حدكد أماف الكقكد.لكلمدة زمنية كافية  كاؼ بيامشتبريد قمب المفاعؿ ف ضما .د 

بيدؼ تمبية ىذه االحتياطية المبلئمة  ناتالمكك  ك يجب تكفير سمات التصميـ )مثؿ كشؼ التسرب كقدرات الربط كالعزؿ المناسبة(  .2
 ى أساس افتراض العطؿ المفرد.عم افتراضيبادئ حدث مع تكفير اعتمادية كافية لكؿ المتطمبات 

حتى يتسنى الحفاظ عمى درجات حرارة مقبكلة في اىتمامان كافيان تكسيع نطاؽ قدرة إزالة الحرارة مف قمب المفاعؿ  إعطاءيجب  .3
 المكاد المشعة.احتجاز اليامة لكظيفة أماف  ناتـ كالمكك  ظُ اليياكؿ كالنُ 

ات تبريد قمب المفاعؿ في حاالت الطكارئ بيامش كاؼ بيف ما ىك تزكيد مضخ يجب أف يضمف طالب الترخيص/المرخص لو .4
مبلئـ لنظاـ تبريد قمب الغير التشغيؿ ك ؼ المضخة م تجكّ لتفادمطمكب كما ىك متكفر مف معامؿ صافي السحب اإليجابي 

يكانيكي تقييـ مإجراء المرخص لو يجب عمى طالب الترخيص/ التصميـ.أساس المفاعؿ في حاالت الطكارئ عقب حكادث 
مع مراعاة احتماؿ قابمية كؿ مف مصافي حكض إعادة الدكراف  ،لكظائؼ إعادة دكراف تبريد قمب المفاعؿ في حاالت الطكارئ

بفعؿ المخمفات، األمر الذم قد يعرقؿ تشغيؿ نظاـ تبريد قمب المفاعؿ في حاالت الطكارئ  نسدادذات الصمة لبلكمسارات التدفؽ 
 اؿحتممراعاة التقييـ الأف يضمف طالب الترخيص/المرخص لو أف أيضا يجب  طكيؿ.عمى المدل ال االحتكاءفي أك نظاـ الرش 

عات ات المكجكدة في اتجاه التيار )مثؿ الصمامات كالمضخات، كمجمّ عمى المعدّ تأثيرىا مركر المخمفات عبر مصفاة الحكض ك 
 الكقكد النككم(.

 (57المادة )

جراء يتيح إمكانية الفحص الدكرم المناسب لممكك  عمى نحك لطكارئ في حاالت ايجب تصميـ نظاـ تبريد قمب المفاعؿ  نات اليامة كا 
 ما يمي:لتأكيد االختبارات الدكرية المناسبة 

 عناصره الخاصة بمنع التسرب، سبلمة الييكؿ كسبلمة  .1

 اع، بقدر المستط ،يؿ العادمالتشغأحكاؿ في كأداؤىا عمة االفالنظاـ  ناتتشغيؿ مكك  قابمية  .2
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 إلى الحد الممكف عمميان. ،المحطات المحددة في أساس التصميـفي أحكاؿ تشغيؿ النظاـ ككؿ قابمية  .3

 بالوعة الحرارة النهائيةنقل الحرارة إلى 

 (58المادة )

كيجب  .لنيائيةبالكعة لمحرارة اماف إلى ذات األىمية لؤل ناتـ كالمكك  ظُ ـ لنقؿ الحرارة المتبقية مف اليياكؿ كالنُ ظُ يجب تكفير نُ  .1
يجب تصميـ ك  ليا في التصميـ. التشغيؿ كفي الحكادث المتحكَّطأحكاؿ في   يةىذه الكظيفة بأعمى مستكيات االعتمادأداء 

ـ نقؿ الحرارة( ظُ ـ التي تساىـ في نقؿ الحرارة )مف خبلؿ تكصيؿ الحرارة أك تكفير الطاقة أك ضخ سكائؿ في نُ ظُ جميع النُ 
 في كظيفة نقؿ الحرارة ككؿ. ىمية مساىمتياتبعان أل

مبلئـ لمتدابير، بما خبلؿ اختيار  مفبالكعة الحرارة النيائية إلى ـ التي تنقؿ الحرارة ظُ النُ درجة االعتماد عمى يجب تحقيؽ  .2
 كالربط كالعزؿ.الفيزيائي كالتنكع كالفصؿ ات حتياطسبؽ تأكيد فعاليتيا، كاالنات استخداـ مكك  في ذلؾ 

، كفي بالكعة الحرارة النيائيةـ التي تنقؿ الحرارة إلى ظُ تصميـ النُ حكادث البشرية عند ىر الطبيعية كاليجب مراعاة الظكا .3
  سكائؿ نقؿ الحرارة. المستخدمة في تزكيدـ التخزيف ظُ كفي نُ  الحرارةأحكاض تصريؼ االختيار المحتمؿ لمتنكع في 

بالكعة الحرارة النيائية حرارة المتبقية مف قمب المفاعؿ إلى نقؿ ال القدرة عمىتكسيع أف تككف ىناؾ مراعاة كافية ل يجب .4
في حاؿ كقكع ماف ؤلاليامة ل ناتـ كالمكك  ظُ عمى درجات حرارة مقبكلة في اليياكؿ كالنُ بغرض ضماف امكانية المحافظة 
 المكاد المشعة.حادث عنيؼ، كذلؾ بيدؼ احتكاء 

 نظام االحتواء

 (59المادة )

ط لو حادث منتيجة أف يككف أم انبعاث لممكاد المشعة في البيئة يضمف احتكاء  نظاـأف يككف ىناؾ  يجب .1 في التصميـ تحكَّ
ىذا النظاـ ما ، يجكز أف يتضمف متطمبات التصميـاعتمادان عمى  ؿ الييئة.بَ أدنى مف الحدكد المعتمدة مف قِ في مستكل 

زالة تصريؼ ك  ،عزؿال كسمات ،ضغط كدرجات الحرارةالذات الصمة لمتحكـ في ـ ظُ كالنُ ، اليياكؿ المانعة لمتسرب يمي: كا 
 االحتكاء. تنبعث إلى جككسجيف كالمكاد األخرل التي قد كالييدركجيف كاأل ،نكاتج االنشطار

يجب إضافة إلى ذلؾ،  ليا في التصميـ التي تـ تحديدىا. يجب مراعاة كافة الحكادث المتحكَّط ،عند تصميـ نظاـ االحتكاء .2
 البيئة. إلى الحد مف انبعاث المكاد المشعة بيدؼ ات لمتخفيؼ مف عكاقب الحكادث العنيفة المحددة تكفير سممراعاة 

 

 (61المادة )

أماف بحيث تتضمف ىكامش  ،بما في ذلؾ فتحات الكصكؿ كالمنافذ كصمامات العزؿ ،يجب تصميـ قكة ىيكؿ االحتكاء .1
مثؿ ارتطاـ  ،لضغط كدرجات الحرارة كالتأثيرات الديناميكيةكافية عمى أساس الضغط الزائد الداخمي المحتمؿ كانخفاض ا

طأف تنشأ القذائؼ كقكل التفاعؿ المتكقع  مراعاة تأثيرات مصادر أيضان كيجب  ليا في التصميـ. نتيجة لمحكادث المتحكَّ
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عند كما يجب  .اإلشعاعذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، التفاعؿ الكيميائي كالتحمؿ الجزيئي بفعؿ  ، بما فياألخرل الطاقة المحتممة
البشرية، كيجب اتخاذ تدبير احتياطي لرصد حالة حكادث الطبيعية كال مراعاة الظكاىر لييكؿ االحتكاءبلزمة حساب القكة ال

 .المرتبطة بياسمات الاالحتكاء ك 

كص، يجب عمى كجو الخصحفاظ عمى سبلمة االحتكاء في حاؿ كقكع حادث عنيؼ، ك لمتدبير احتياطي اتخاذ يجب مراعاة  .2
 أم احتراؽ متكقع لمغازات القابمة االشتعاؿ.مراعاة آثار 

 

 اختبار ضغط هيكل االحتواء والتسرب

 (61المادة )

قبؿ  يةلييكمة اسبلمبيدؼ إثبات ف ضغط تحت ضغط معيّ لمإجراء اختبار عمى نحك يمّكف مف يجب تصميـ كتشييد ىيكؿ االحتكاء 
 النككم كعمى مدار عمره. الَمرفؽتشغيؿ 

 

 (62المادة )

ليا في  تجاكز الحد األقصى المقرر لمعدؿ التسرب في الحكادث المتحكَّطعمى نحك ال يسمح بيجب تصميـ نظاـ االحتكاء  .1
 التصميـ.

إمكانية عمى نحك يسمح بنظاـ االحتكاء  سدحكاـ إالتي تؤثر عمى  ناتات كالمكك  يد ىيكؿ االحتكاء كالمعدّ ييجب تصميـ كتش .2
تحديد لكيجب أف يتضمف التصميـ تدابير احتياطية  سرب عند ضغط التصميـ بعد تركيب جميع المنافذ.اختبار معدؿ الت

أك االحتكاء ىيكؿ تصميـ دكرية عمى مدار عمر خدمة المفاعؿ، سكاء عند ضغط بصكرة معدؿ التسرب في نظاـ االحتكاء 
 اء.االحتك  ىيكؿ تصميـعند ضغط منخفض يسمح بتقدير معدؿ التسرب عند ضغط 

 منافذ هيكل االحتواء 

 (63المادة )

  .في أدنى حدالمنافذ في ىيكؿ االحتكاء عدد اإلبقاء عمى يجب  .1

كيجب  ييكؿ االحتكاء نفسو.الخاصة بيجب أف تستكفي كافة المنافذ المكجكدة في ىيكؿ االحتكاء نفس متطمبات التصميـ  .2
مثؿ تمؾ التي تحدث بسبب  ،ضيةرَ ابيب أك األحماؿ العَ بفعؿ حركة األنالناشئة حماية ىذه المنافذ ضد قكل التفاعؿ 

 األنابيب.كاىتزاز  الطائرات ةالصكاريخ كقك 
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في حاؿ استخداـ مانعات التسرب المرنة )مثؿ مكانع التسرب المطاطية أك منافذ الكاببلت الكيربائية( أك منافيخ التمدد في  .3
، كذلؾ بشكؿ مستقؿ التسرب عند تصميـ ضغط ىيكؿ االحتكاء اختبارعمى نحك يجعميا قادرة عمى المنافذ، يجب تصميميا 

 النككم. الَمرفؽعمى مدار عمر  اسبلمتياستمرارية إثبات بيدؼ  تحديد معدؿ التسرب بييكؿ االحتكاء ككؿ عف

 قدرة المنافذ عمى االستمرار في العمؿ في حاؿ كقكع حادث عنيؼ. ةيجب مراعا .4

 

 عزل هيكل االحتواء

 (64المادة )

المفاعؿ أك أم خط متصؿ مباشرة بمحيط ىيكؿ االحتكاء  مبر دضغط  كدط ينفذ إلى ىيكؿ االحتكاء كجزء مف حدخكؿ  .1
ط بشكؿ تمقائي كمكثكؽ في حاؿ كقكع حادث مأف يككف قاببلن لئلغبلؽ بصكرة محكمة يجب  فيو كيككف  لو في التصميـتحكَّ

 تجييزكيجب  تجاكز الحدكد المقررة.بما يالبيئة إلى اثات المشعة لمنع االنبع ان إحكاـ منع التسرب لييكؿ االحتكاء ضركري
ا خارج محداىما تككف إ )عادةن سمسمة في شكؿ مرتّبتيف عزؿ االحتكاء  بمجمكعتيف عمى األقؿ مف صماماتىذه الخطكط 

ما يجب أف يككف كؿ التصميـ(، كاعتمادان عمى الترتيبات األخرل مقبكلة يجكز أف تككف ىيكؿ االحتكاء كاألخرل داخمو، ك 
أف تككف صمامات العزؿ قريبة مف ىيكؿ االحتكاء قدر أيضان يجب  .شكؿ مكثكؽ كمستقؿصماـ قادران عمى العمؿ ب

ذا  عمى أساس افتراض العطؿ المفرد.تحقيؽ لم كيجب أف يككف عزؿ ىيكؿ االحتكاء قاببلن  المستطاع. تطبيؽ ىذا تسبب كا 
 استخداـ كسائؿ عزؿ أخرل.جكز ينفذ إلى ىيكؿ االحتكاء، في مافأعتماد نظاـ في تقميص االمتطمب 

مباشرة بمحيط المفاعؿ أك متصؿ  مبر دمف حد ضغط  جزءان ال يشكؿ ك  ،حتكاء األساسي لممفاعؿكؿ خط ينفذ إلى ىيكؿ اال .2
ـ خارج كيجب أف يككف ىذا الصما لعزؿ ىيكؿ االحتكاء.كاحد عمى األقؿ عمى صماـ ، يجب أف يحتكل ىيكؿ االحتكاء
 قدر المستطاع.و بقريبان منك  ىيكؿ االحتكاء

اإلطار الزمني المطمكب لتأدية كظيفة األماف ضمف يجب أف تككف صمامات عزؿ ىيكؿ االحتكاء قادرة عمى العمؿ  .3
 الخاصة بيا.

 كقكع حادث عنيؼ.في حاؿ الحفاظ عمى كظائفيا  عمىيجب مراعاة قدرة أجيزة العزؿ  .4

 

 (65المادة )

لضماف بقاء باب كاحد األقفاؿ بأبكاب متشابكة مزكدة ف كصكؿ العامميف إلى ىيكؿ االحتكاء عبر أقفاؿ ىكائية يجب أف يكك  .1
ذا كانت ىناؾ تدابير لدخكؿ العامميف  ليا في التصميـ. المتحكَّطفي الحكادث ك ء عمميات المفاعؿ عمى األقؿ مغمقان أثنا كا 

ة الطاقة، فيجب تحديد تدابير احتياطية في التصميـ لضماف أماف ألغراض المراقبة خبلؿ عمميات التشغيؿ المنخفض
 .حيثما كجدتات عمى األقفاؿ اليكائية لممعدّ  كيجب أف تنطبؽ ىذه المتطمبات أيضان  .العامميف في ىذه العمميات
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 كقكع حادث عنيؼ.في حاؿ مى كظائفيا افظة عحميجب مراعاة قدرة األقفاؿ اليكائية لييكؿ االحتكاء في ال .2

 

 الداخمية لهيكل االحتواء ىالبن

 (66المادة )

. يجب أف تتكفر في التصميـ مسارات تدفؽ كافية بيف المقصكرات المنفصمة داخؿ ىيكؿ االحتكاء. كيجب أف تككف لممقاطع 1
العرضية لمفتحات بيف المقصكرات أبعاد تضمف عدـ تسبيب فركؽ الضغط، التي تحدث أثناء معادلة الضغط في الحكادث 

طا ليا في التصميـ، تمؼ في ىيكؿ تحمُّؿ الضغط أك تمؼ ُنُظـ أخرل ذات أىمية في تقميص تأثيرات الحكادث  لمتحكَّ
ط  ليا في التصميـ.  المتحكَّ

 .حادث عنيؼآثار  تحمُّؿعمى الداخمية يياكؿ المراعاة قدرة . يجب 2

 

 إزالة الحرارة من هيكل االحتواء

 (67المادة )

إزالة الحرارة مف ىيكؿ احتكاء المفاعؿ. يجب تحقيؽ كظيفة األماف مف خبلؿ تقميؿ الضغط كدرجة  القدرة عمىيجب ضماف  .1
ي لسكائؿ عالية ضرَ عمييما في مستكيات منخفضة بشكؿ مقبكؿ عقب أم انبعاث عَ  ةفظاحمالحرارة في ىيكؿ االحتكاء كال

ط لم الطاقة في حادث لذم يؤدم كظيفة إزالة الحرارة مف ىيكؿ االحتكاء النظاـ ايتكفر في كيجب أف  و في التصميـ.تحكَّ
 ضماف إنجاز ىذه الكظيفة عمى أساس افتراض العطؿ المفرد.لظاـ احتياطي قدر كاؼ مف االعتمادية مع تكفر ن

 عمى إزالة الحرارة مف ىيكؿ احتكاء المفاعؿ في حاؿ كقكع حادث عنيؼ. مراعاة القدرةيجب  .2

 فهمراقبة محيط هيكل االحتواء وتنظي

 (68المادة )

لمراقبة نكاتج االنشطار كالييدركجيف كاألكسجيف كالمكاد األخرل التي قد البلزمة ـ ظُ نُ أف تتكفر، عند الضركرة، اليجب  .1
ـ احتياطية ظُ ىيكؿ االحتكاء نُ محيط ـ المستخدمة لتنظيؼ ظُ النُ تتكفر في كيجب أف  تنبعث في ىيكؿ احتكاء المفاعؿ.

كظيفة األماف المطمكبة عمى أساس أداء ف مجمكعة أجيزة األماف مف مكُّ تف ضمابيدؼ  سماتكال ناتمناسبة في المكك  
 افتراض العطؿ المفرد.

مراقبة نكاتج االنشطار كالييدركجيف كالمكاد األخرل التي قد تنشأ أك تنبعث في حاؿ كقكع إعطاء االىتماـ البلـز ليجب  .2
 حادث عنيؼ.
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 (69المادة )

 لضمافتطبيقيا نظاـ االحتكاء كتحديد طرؽ داخؿ نات كاليياكؿ لمكك  اسكة كغطية ك بعناية أليار اختأف يككف ىناؾ يجب  .1
حد في حالة تمؼ األغطية أك أدنى التداخؿ مع كظائؼ األماف األخرل إلى تقميؿ األماف كلضماف  يا في مجاؿكظائفأداء 

 . كسكاتال

ضمف عمؿ كظائؼ االحتكاء كالنظاـ البلزمة لتخفيؼ الحكادث ، عمى نحك يـ االحتكاء، بما فييا الحكضظُ يجب تصميـ نُ  .2
ليا في التصميـ بطريقة يمكف االعتماد عمييا، مع مراعاة تكّكف المخمفات كالظركؼ البيئية األخرل داخؿ ىيكؿ  المتحكَّط

 االحتكاء خبلؿ الحادث. 

 

 األجهزة والمراقبة

 (71المادة )

منتظرة التشغيمية اللتشغيؿ العادم كالكقائع لممجمكعات ذات الصمة باـ ظُ النُ يجب تكفير أجيزة لرصد متغيرات المحطة ك  .1
ضماف إمكانية الحصكؿ عمى المعمكمات المناسبة عف ، كذلؾ بغرض التصميـ كالحكادث العنيفةليا في  المتحكَّطكالحكادث 
لتي قد تؤثر عمى عممية االنشطار قياس كافة المتغيرات الرئيسية ابغرض النككم. كيجب تكفير األجيزة  الَمرفؽأكضاع 

ُتعتبر  النككم الَمرفؽـ تبريد المفاعؿ كىيكؿ االحتكاء، كمف أجؿ الحصكؿ عمى أم معمكمات عف ظُ كسبلمة قمب المفاعؿ كنُ 
اراميترات خاصة ببألم مدخبلت التدبير البلـز إلجراء قياسات تمقائية يجب اتخاذ ك  التشغيؿ المكثكؽ كاآلمف.ضركرية 
دالتبريد الثانكم الخاص بماء الىامش لؤلماف، مثؿ ميمة ك باراميترات مشتقة مشتقة أ دة كيجب أف تككف األجيزة معتمَ  .مبر 

كبالتالي  كيجب أف تككف مبلئمة لقياس باراميترات المحطة ،أحكاؿ المحطات ذات الصمةفيما يتعمؽ بالصبلحية بيئيان 
 الطكارئ.ابة االستجتصنيؼ األحداث ألغراض التصدم لمحكادث ك 

طاألساسية لرصد مسار الحكادث  فر المعمكماتات التسجيؿ لضماف تك األجيزة كمعدّ تكفير يجب  .2 ليا في التصميـ  المتحكَّ
مف  تتسرببمكاقع ككميات المكاد المشعة التي قد  ،لؤلمافالضركرم قدر الب ،ككذلؾ لمتنبؤ، ات األساسيةكأكضاع المعدّ 

عمى النحك الممكف عمميان لتكفير معمكمات كافية ات التسجيؿ كيجب أف تككف األجيزة كمعدّ . المكاقع المحددة في التصميـ
 التصدم لمحكادث.بشأف تخاذ قرارات الالنككم في أم حادث عنيؼ ك  الَمرفؽلتحديد أكضاع 

 

 (71المادة )

تدابير لممحافظة اتخاذ منيا يتـ ية، ك ة أحكالو التشغيمالنككم بأماف في كاف الَمرفؽيجب تكفير غرفة مراقبة يمكف منيا تشغيؿ  .1
تحكَّط أك حكادث متكقعة النككم في حالة مستقرة كآمنة أك إعادتو إلى ىذه الحالة بعد حدكث كقائع تشغيمية م الَمرفؽعمى 

لحماية شاغمي غرفة المراقبة ضد كافية كيجب اتخاذ تدابير مناسبة كتكفير معمكمات  ليا في التصميـ أك حكادث عنيفة.
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إلى حادث أك فضية مبلئمة التي تنشأ مف الظركؼ المالمثؿ مستكيات اإلشعاع غير  المترتبة عمى أحداث أخرل،ألخطار ا
 .مكظفك التشغيؿاإلجراءات الضركرية التي يتخذىا عرقمة انبعاث مادة مشعة أك متفجرة أك غازات سامة مف شأنيا 

، إذ مف المحتمؿ أف تشك ؿ تيديدان خؿ كخارج غرفة المراقبةاألحداث داىذه تحديد باىتماـ خاص أف يككف ىناؾ يجب  .2
 حد.دنى ثار ىذه األحداث إلى أآلتقميؿ عممية تدابير يتضمف التصميـ  فكما يجب أ، مباشران الستمرارية تشغيميا

النككم  الَمرفؽعف أكضاع كافية صكرة إجمالية  التشغيؿلمكظفي يجب أف يكفر مخطط األجيزة كنمط تقديـ المعمكمات  .3
 كيجب أخذ عكامؿ اليندسة البشرية بعيف االعتبار في تصميـ غرفة المراقبة. كأدائو.

شارات صكتية، إذا اقتضى األمر،  يجب تكفير أجيزة إلعطاء إشارات مرئية .4 خرجت عف لؤلحكاؿ التشغيمية كالعمميات التي كا 
 . أف تؤثر عمى األمافباتت مف الممكف الكضع العادم ك مسار 

 

 (72)المادة 

 ككيربائيان  رفة مراقبة إضافية( منفصؿ ماديان ؿ أف تككف في مكقع كاحد )غفضَّ جيزة كالمراقبة، كيُ ات األما يكفي مف معدّ ر يتكف يجب
زالة الحرارة المتبقية كرصد متغيرات المحطة األساسية لكي يصبح مف الممكف  عف غرفة المراقبة، صيانو المفاعؿ في حالة اإلغبلؽ كا 

 ؤلماف في غرفة المراقبة.لكظائؼ األساسية الداف القدرة عمى أداء ىذه في حاؿ فق

 ُنُظم الكمبيوتر في الُنُظم الهامة لألمان استخدام 

 (73المادة )

فيجب إذا كاف التصميـ قائـ عمى نحك يعتمد فيو نظاـ ميـ لؤلماف عمى األداء المكثكؽ بو لنظاـ قائـ عمى الكمبيكتر،   .1
النظاـ، كباألخص رسات المناسبة لتطكير كاختبار أجيزة كبرامج الحاسكب كتطبيقيا عمى مدار عمر كضع المعايير كالمما
 مو لبرنامج ضماف جكدة مناسب.مابككيجب أف يخضع التطكير  دكرة تطكير البرامج.

 طريؽ عفالمطمكب ثقة تـ تحقيؽ مستكل الجب أف يكي مع أىمية أماف النظاـ.ثقة البلـز مستكل ال يتناسبيجب أف  .2
لمتحميؿ كاالختبار( في كؿ مرحمة مف اعؿ نظاـ فذلؾ  استراتيجية شاممة تستخدـ العديد مف الكسائؿ التكميمية )بما في

 لمتحقُّؽ بغرض تأكيد تمبية متطمبات تصميـ النظاـ. ستراتيجية أيضا مف خبلؿ امراحؿ تطكير العممية، ك 

متعقيد إجراء احترازيان محددان تحسبان ل لكمبيكترقائـ عمى االنظاـ الالمفترض في تحميؿ أماف الثقة مستكل يتضمف  يجب أف .3
 .المترتبة عف ذلؾ المبلـز لمتكنكلكجيا كصعكبة التحميؿ
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 (74المادة )

مف بداية  إجراء مكظفي التشغيؿ ضركريان ضمف فترة مبررة زمنيان ككف يال تمقائية حتى  األمافإجراءات العديد مف  أف تككفيجب 
طنتظرة ئع التشغيمية المحدكث الكقا مكظفي لكافية عبلكة عمى ذلؾ، يجب تكفير معمكمات  التصميـ.ليا في  أك الحكادث المتحكَّ

 اإلجراءات التمقائية.آثار التشغيؿ لرصد 

 
 (75المادة )

 تتكفر في نظاـ الكقاية ما يمي: يجب أف 

ـ إغبلؽ المفاعؿ مف أجؿ ضماف عدـ تجاكز حدكد ظُ نُ حاجة، بما في ذلؾ، كحسب ال ،المبلئمة بصكرة تمقائيةـ ظُ بدء تشغيؿ النُ  .1
 نتظرة.التشغيمية المكقائع التشغيؿ المقررة كنتيجة لم

ـ الضركرية لمحد مف عكاقب مثؿ ىذه الحكادث ضمف أساس ظُ يا في التصميـ كبدء تشغيؿ النُ ل طاكتشاؼ الحكادث المتحكَّ  .2
 ،التصميـ

 ير المأمكنة لنظاـ المراقبة.التمتع بالقدرة عمى تجاكز اإلجراءات غ .3

 
 (76المادة )

 ىا.ؤ مع كظائؼ األماف التي سيتـ إجرا تتناسبإجراء اختبارات دكرية عمى نحك يكفر الثقة كيسمح ب. يجب تصميـ نظاـ الكقاية 1
 : يف لضمافتف في نظاـ الكقاية كافيتاالمصمم يةاالستقبللسمات االحتياطية ك  ناتكيجب أف تككف المكك  

  ،ب أم عطؿ مفرد في فقداف كظيفة الكقايةتسبُّ ي أف ال .أ 

نات االحتياطية، إال إذا تـ  .ب  أف ال يؤدم سحب أم مكك ف أك قناة مف الخدمة إلى فقداف الحد األدنى المطمكب مف المكك 
 بطريقة أخرل.إثبات القدرة  عمى االعتماد عمى تشغيؿ نظاـ الكقاية 

 كالحكادث المتحكَّطنتظرة التشغيؿ العادم كالكقائع التشغيمية المال تؤدم آثار أف ف عمى نحك يضم يجب تصميـ نظاـ الكقاية. 2
ال  افإلى فقدحتياطية ليا في التصميـ عمى القنكات اال عمى أسس يجب إثبات أف ىذا الفقداف يعتبر مقبكالن فكظيفتو؛ كا 

التعطؿ الفحص الذاتي عند الحاجة أك  رة عمىذلؾ القد االختبار، بما في قابميةيجب استخداـ أساليب تصميـ مثؿ أخرل. 
أك مبادئ التشغيؿ إلى الحد الممكف عمميان لمنع فقداف كظيفة  ناتأك التنكع الكظيفي أك التنكع في تصميـ المكك  لحالة آمنة 

انية يتيح إمكعمى نحك  وتصميمأف يتـ يجب  ،أخرل مف خبلؿ كسائؿ نظاـ الكقايةمكثكقية  ما لـ يتـ ضمافك   كقاية.
بيدؼ إمكانية اختبار القنكات بشكؿ مستقؿ بما في ذلؾ تشغيؿ، في حالة اعؿ االختبار الدكرم لكظائفو عندما يككف المف

كما يجب أف يتيح التصميـ إمكانية اختبار جميع  .حدثالتي يمكف أف ت االحتياطية ناتتحديد األعطاؿ كفقداف المكك  
 ؿ النيائي.المشغ  حتى دخؿ مإشارة المركران بمف االستشعار ءان بدب األداء الكظيفي أثناء التشغيؿ جكان
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في مكظفي التشغيؿ نظاـ الكقاية بفعؿ إجراءات عمية اإعاقة فإمكانية التقميؿ إلى ادنى حد مف التصميـ أف تتكفر في يجب  .3
 المتحكَّطالتشغيؿ في الحكادث  مكظفياإلجراءات الصحيحة ل استبعادع عدـ منتظرة، العمميات العادية كالكقائع التشغيمية الم

 يا في التصميـ.ل

ماء ؿ نظاـ التغذية باليمحطة الطاقة النككية نظاـ حماية متنكع  لقطع الطاقة عف قضباف التحكـ كتشغيتكفر في يجب أف  .4
 . عؿمفاجئ لممفاتدؿ عمى عطب متكقع ال يعقبو تكقؼ التكربيف تحت ظركؼ  يان كبدء إغبلؽاإلضافي )أك الطارئ( تمقائ

 (77المادة )

 يجب تطبيؽ المتطمبات التالية: كمبيكتر،قائـ عمى الحماية ستخداـ نظاـ ال كجكد نيةفي حاؿ 

 ؛ مع أىمية كظائؼ األماف التي سيتـ تنفيذىاجكدة األجيزة كالبرامج تتناسب يجب أف  .1

دخاؿ تغييرات التصميـ في ، بما في ذلؾ المراقبة كامنيجيةبصكرة كامميا يجب تكثيؽ كمراجعة عممية التطكير ب .2 الختبار كا 
 ؛الخدمة

بكاسطة خبراء مستقميف  نظاـ القائـ عمى الكمبيكتريجب إجراء تقييـ لم الكمبيكتر،ـ القائمة عمى ظُ النُ االعتماد عمى لتأكيد الثقة في  .3
 ؛ ديفعف المصمميف كالمكر  

  . يجب تكفير كسائؿ متنكعة لضماف إنجاز كظائؼ الكقاية بمستكل عاؿ مف الثقة، عندما يتعذر إثبات السبلمة المطمكبة لمنظاـ .4

 

 (78المادة )

باألماف مف خبلؿ تفادم الترابط أك بكاسطة العزؿ الكظيفي غير المتعمقة يجب منع التداخؿ بيف نظاـ الكقاية كأنظمة المراقبة 
بفؾ يجب ضماف تكفير عزؿ مناسب )مثؿ العزؿ نظاـ الكقاية كنظاـ المراقبة، في كفي حاؿ استخداـ إشارات بشكؿ مشترؾ  المناسب.

 .تمبية كافة متطمبات األمافيجب إثبات ك ( االرتباط بصكرة كافية

 مركز مراقبة الطوارئ

 (79المادة )

المكقع(، منفصؿ عف غرفة مراقبة المحطة كمركز دعـ فني لمعمميات كمركز طكارئ داخؿ في المكقع )فني يجب تكفير مركز دعـ 
الميمة باراميترات اليجب أف تتكافر معمكمات حكؿ ك  لمطكارئ في حاؿ كقكع حالة طارئة. افؽر كمَ  ، لكي تعمؿالمكقع لمعمميات خارج

تجييز نظاـ التزكيد بالطاقة الخاصة بالطكارئ يجب ك المحيطة بيا في ذلؾ المركز. ماكف يا كفي األمحطة كالظركؼ اإلشعاعية فيلم
ؽ كسائؿ لبلتصاؿ مع غرفة المراقبة كغرفة فراكيجب أف تكفر المَ اؿ انقطاعيا خارج المكقع. عمى نحك يمّكف مف تكفير الطاقة في ح

،كما يجب داخؿ كخارج المكقع.لمطكارئ  االستجابةجيات النككم كمع  الَمرفؽفي اليامة المراقبة اإلضافية كاألماكف   ، حيثما يمـز
 لمخاطر التي تنتج عف حادث عنيؼ.ا مفاتخاذ التدابير البلزمة مف أجؿ حماية شاغمي المكقع 
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 الطوارئاألمداد بالطاقة في حاالت 

 (81المادة )

نات متعددة ذات أىمية لؤلماف إلى طاقة طكارئ .1 قدرة مصدر ضماف يجب  .بعد أحداث بادئة افتراضية محددة ستحتاج ُنُظـ كمكك 
ط لو م حادثفي مة في أم حالة تشغيمية أك طاقة الطكارئ عمى تكفير الطاقة البلز  في التصميـ، عمى أساس افتراض تحكَّ

طبيعة كستنعكس  البادئ االفتراضي، الحدث بيعةتبعان لطستختمؼ الحاجة إلى الطاقة  مطاقة مف خارج المكقع.المتزامف ل اففقدال
دة الزمنية كالسعة د كالتكفر كالمبالعد، عمى سبيؿ المثاؿ، فيما يتعمؽ اختيار كسائؿ كؿ ميمةلكاجب تأديتيا عمى ميمة األماف ا
 .كاالستمرارية

أك محركات الديزؿ أك  الغاز المياه أك البخار أك تكربيفمثؿ الطاقة المكلدة مف الكسائؿ المستخدمة لتكفير طاقة الطكارئ )كافة  .2
ؤدم كظائفيا تكفيرىا، كيجب أف تالكاجب ـ األماف ظُ مع كافة متطمبات نُ  ف يتكافقاؿ الذيككالشتتسـ بالثقة البطاريات( يجب أف 

 القدرة الكظيفة لمصدر طاقة الطكارئ.تتكفر أيضان إمكانية اختبار كيجب أف  عمى أساس افتراض العطؿ المفرد.

بغرض فقداف الطاقة العادية بإمكانية تكفيرىا في إطار زمني محدد كخبلؿ الفترة الزمنية التي تعقب الطكارئ تسـ طاقة يجب أف ت .3
 النككم. الَمرفؽمحفاظ عمى أماف دعـ كظائؼ األماف الضركرية ل

الفترة أف تعتمد يجب ك  .الطاقةانقطاع آثار لفترة زمنية محددة كالتعافي مف التحمؿ القدرة عمى كؿ مرفؽ نككم في تتكفر  يجب أف .4
متردد مصادر طاقة التيار ال، كمدل االعتماد عمى جيزة االحتياطيةتكفر األ عمى العكامؿ التالية:نقطاع الطاقة المحددة ال

، كالكقت المحتمؿ المطمكب الستعادة مف خارج المكقعالمكجكدة بالمكقع، كالتكرار المتكقع لفقداف الطاقة الخاصة بالطكارئ ك 
 .مف خارج المكقعالطاقة 

 (81المادة )

لمحطة د بالطاقة اإلمدابما في ذلؾ استقبللية كعدد خطكط ، محطة شبكة الطاقةتأثيرات  النككم الَمرفؽتصميـ أف ُيراعى في يجب 
 كعميو:  .بالطاقة البلزمة لؤلمافذات األىمية ـ المحطة ظُ نُ في القدرة عمى تزكيد الضركرية الثقة فيما يتعمؽ ب ،النككية

كفترة االنقطاع ر االنككم عمى التعامؿ مع تكر  الَمرفؽتصميـ في قدرة ؽ مف تكفر درجة عالية مف الثقة يجب إجراء تقييـ لمتحقُّ  .1
 لتعافي مف تكرار كفترة االنقطاع. كا، لمطاقة الكاردة مف خارج المكقعسبب أعطاؿ شبكة الطاقة الخارجية بالمحتمؿ 

أم النككم ) الَمرفؽالكيربائية بشكؿ دكرم طكاؿ عمر الطاقة يجب تحديث ىذا التقييـ عند إجراء تعديبلت جكىرية في شبكة  .2
دات األخرل كيربائية كالمكل  الطاقة ال النككم مع شبكة الَمرفؽكتفاعؿ ، ضافيةخطكط النقؿ اإلاالزدياد المحتمؿ في الحمكلة كآثار 

  في النظاـ(.

 الصيانة في الشبكة الكيربائية.أنشطة يجب أف يتضمف التقييـ أيضا الزيادة المحتممة في المخاطر التي قد تنشأ عف  .3
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 م المراقبةظُ معالجة النفايات ونُ 

 (82المادة )

عف تصريؼ الناتجة الغازية مف أجؿ المحافظة عمى الجرعات  كاالنبعاثاتاسبة لمعالجة السكائؿ المشعة ـ منظُ يجب تكفير نُ  .1
كالتحسيف إلشعاعية رعة االئحة حدكد الج) FANR-REG-04الييئة المكاد المشعة ضمف حدكد الجرعة المقررة في الئحة 

 بلئحة.حسب التعريؼ الكارد في ىذه التحسيف األمثؿ لمكقاية ل( مع مراعاة ارافؽ النككيةاألمثؿ لمكقاية مف اإلشعاعات بالمَ 

في فر مسار التصريؼ مع تك  تتكافؽالنفايات المشعة كتخزينيا بشكؿ آمف في المكقع لمدة زمنية  لمناكلةـ مناسبة ظُ يجب تكفير نُ  .2
 .ةلقرارات السمطات المختص ان صمبة مف المكقع كفقنقؿ النفايات ال عممية كيجب تنفيذ المكقع.

 

 (83المادة )

 البيئة.إلى النككم عمى كسائؿ مناسبة لرصد كمراقبة انبعاث السكائؿ كالغازات المشعة  الَمرفؽ يشتمؿيجب أف  .1

التمقائي لبلنبعاث في حاؿ بغرض الكقؼ  الغازية كالسكائؿ المشعة تدفؽ االنبعاثاتيجب تكفير أجيزة رصد  (أ 
 .التدفقات تجاكز حدكد انبعاث

المشعة عندما تككف عممية المعالجة غير نفايات السائمة كالغازية اآلمف لمبلستيعاب لكافية  ـظُ يجب تكفير نُ  (ب 
 متكفرة. 

 (84المادة )

 ترشيح:مبلئـ لميجب تكفير نظاـ تيكية مزكد بنظاـ 

 ؛داخؿ الَمرفؽ النككم المنقكلة باليكاءلممكاد المشعة  المقبكؿت غير لمنع التشتُّ  .1

 ؛إلى الكصكؿ إلى المنطقة المحددة مع الحاجةتتكافؽ إلى مستكيات  المنقكلة باليكاء لمشعةلخفض تركيز المكاد ا .2

النػػككم عنػػد مسػػتكل أدنػػى مػػف الحػػدكد كالمعػػايير المقػػررة كبقػػاء  الَمرفػػؽفػػي  المنقكلػػة بػػاليكاءسػػتكل المػػكاد المشػػعة لئلبقػػاء عمػػى م .3
طنتظرة كالكقائع التشغيمية الم( في التشغيؿ العادم ALARAالتعرض لئلشعاعات عند أدنى حد معقكؿ ) ليا في  كالحكادث المتحكَّ

   ؛التصميـ

 المشعة. اتمراقبة االنبعاثعمى لقدرة تعطيؿ التيكية الغرؼ التي تحتكم عمى غازات خاممة أك ضارة دكف  .4

 (85المادة )

إلػػى  المنقكلػػة بػػاليكاءمػػكاد المشػػعة ترشػػيح لمراقبػػة انبعػػاث المبلئػػـ لم مػػزكد بنظػػاـقابػػؿ لمرصػػد كالمراقبػػة ك يجػػب تػػكفير نظػػاـ تيكيػػة  .1
 البيئة.
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تػػيح إمكانيػػػة تحقيػػػؽ عكامػػػؿ قػػػدر كػػػاؼ مػػف الثقػػػة، كمػػػا يجػػػب اف تكػػكف مصػػػممة عمػػػى نحػػػك ي ـ الترشػػػيحُظػػنُ يتػػػكفر فػػػي يجػػب أف  .2
  تيا.اختبار فاعمي مكانيةعمى نحك يسمح بإـ الترشيح ظُ كيجب تصميـ نُ  الظركؼ السائدة المتكقعة.االحتباس المطمكبة في ظؿ 

 

 الوقودُنُظم مناولة وتخزين 

 (86المادة )

 :عمى نحك يمّكف مف ما يميكتخزيف الكقكد غير المشعع مناكلة يجب تصميـ أنظمة 

ندسية آمنة إعدادات ىباستخداـ  ة، كيفضؿ أف يككف ذلؾفيزيائيأك عمميات كسائؿ منع التفاعؿ الحرج بيامش محدد مف خبلؿ  .1
 فييا عممية التيدئة في أمثؿ حاالتيا؛ في أحكاؿ المحطات التي تككف  حتى

 ذات األىمية لؤلماف؛ ناتالدكرم كاختبار المكك  تفتيش الصيانة المناسبة كال .2

 فقداف أك تمؼ الكقكد. احتماؿتقميؿ  .3

 (87المادة )

 عمى نحك يمّكف مف ما يمي: الكقكد المشعع المستخدمة في مناكلة نات ـ كالمكك  ظُ يجب تصميـ اليياكؿ كالنُ  .1

 ؛في جميع األكقاتالحرجية ع من .أ 

 ؛ عات الكقكدعمى عناصر الكقكد أك مجمّ اجيادات المناكلة غير المقبكلة منع  .ب 

األخرل المسببة لتمؼ  مثؿ براميؿ الكقكد المستيمؾ كالرافعات أك األجساـ ،ير المقصكد لؤلجساـ الثقيمةسقكط غمنع ال .ج 
 ؛ ناء عممية النقؿثأكد المستيمؾ سقكط الكقعات الكقكد ك مجمّ محتمؿ، فكؽ 

 ؛ لمكقاية مف اإلشعاعاتمبلئمة  كسائؿتكفير  .د 

 ؛ عات الكقكد عمى نحك مبلئـد مجمّ يحدت .ق 

 .الكقكد عند الضركرةمناكلة ات ؿ إزالة تمكث معدّ يسيت .ك 

 :يميعمى نحك يمّكف مف ما المستخدمة في تخزيف الكقكد المشعع في أحكاض المياه  ناتـ كالمكك  ظُ يجب تصميـ اليياكؿ كالنُ  .2

ؿ استخداـ تشكيبلت ىندسية منع  .أ  في أحكاؿ المحطات التي آمنة، حتى الحرجية مف خبلؿ عمميات أك كسائؿ مادية، كُيفضَّ
 تككف فييا عممية التيدئة في أمثؿ حاالتيا؛

 المتحكط ليا في التصميـ؛  حكادثال كفيالتشغيمية حكاؿ في األبشكؿ كاؼ إزالة الحرارة  .ب 

 ؛ فحص الكقكد المشعع .ج 
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 ؛ ؤلمافذات األىمية ل ناتـ كالمكك  ظُ لميياكؿ كالنُ بصكرة مبلئمة بشكؿ  كاختبارتيش تف .د 

 ؛عممية النقؿخبلؿ الكقكد المستيمؾ سقكط منع  .ق 

  ؛عات الكقكدعمى عناصر الكقكد أك مجمّ  الناشئة عف المناكلةغير المقبكلة مستكيات الضغط منع  .ك 

األخرل المسببة لتمؼ  راميؿ الكقكد المستيمؾ كالرافعات أك األجساـمثؿ ب ،غير المقصكد لؤلجساـ الثقيمةسقكط منع ال .ز 
 ؛عات الكقكدمجمّ محتمؿ، فكؽ 

 التخزيف اآلمف لعناصر أك مجّمعات الكقكد المشككؾ فييا أك التالفة؛ .ح 

 ؛ائؿ مناسبة لمكقاية مف اإلشعاعاتكستكفير  .ط 

 صكرة كافية؛ د كحدات الكقكد الفردية بيحدت .م 

 ذا استخدمت في أماف الحرجية؛إ لمكاد القابمة لمذكبافمستكيات امتصاص ارصد  .ؾ 

خراجيا مف الخدمةكمناكلة رافؽ تخزيف ؿ صيانة مَ يِ سيت .ؿ    ؛الكقكد كا 

 ؛ كتخزيف الكقكد عند الضركرة مناكلةات كمعدّ مناطؽ إزالة التمكث مف  يؿسيت .ـ 

 . كقكدلمفقداف أم حصر لمنع التشغيؿ ك الإمكانية تطبيؽ إجراءات ضماف  .ف 

 

 ة من اإلشعاعاتالوقاي

 (88المادة )

 :بما في ذلؾ استخداـ الكسائؿ التالية ،مف اإلشعاعاتاألمثؿ لمكقاية تحسيف الالتصميـ  يراعييجب أف  .1

 ؛نات التي تحكم مكاد مشعةـ كالمكك  ظُ ميياكؿ كالنُ التخطيط كالتدريع بصكرة مبلئمة ل .أ 

القياـ البشرية التي يتـ األنشطة عدد كفترة إلى أدنى حد مف تقميؿ بيدؼ الات كالمعدّ  ةالنككي المحطةبتصميـ البلـز االىتماـ  .ب 
 ؛تمكث العامميف في المكقع إشعاع كتقميؿ احتماؿمجاالت في بيا 

عمى نحك مناسب، سكاء في عممية التخمص منيا أك عند تخزينيا في المكقع لمعالجة المكاد المشعة البلزمة دابير التتكفير  .ج 
 ؛ إزالتيا مف المكقعأك 

 إلى البيئة. المنبعثةالنككم أك  الَمرفؽداخؿ كالمنتشرة لتقميؿ كمية كتركيز المكاد المشعة المنتجة ترتيبات  اتخاذ .د 

، فضبلن عف مراعاة العامميفتكاجد مناطؽ أف تككف ىناؾ مراعاة تامة لمتراكـ المحتمؿ لمستكيات اإلشعاع بمركر الكقت في يجب  .2
 .كنفاياتاد المشعة ك التقميؿ إلى أدنى حد مف تكليد الم
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 (89المادة )

كالتمكث لئلشعاعات التعرض أف تتكفر في تصميـ كمخطط الَمرفؽ النككم التدابير البلزمة لمتقميؿ إلى أدنى حد مف يجب  .1

 ػ:فيما يتعمؽ ب ناتـ كالمكك  ظُ يجب أف تشتمؿ ىذه التدابير عمى التصميـ المناسب لميياكؿ كالنُ ك   .كافة لمصادرامف اإلشعاعي 

مف اإلشعاع المباشر كالمشتت؛ كالتيكية التدريع لمكقاية الصيانة كالفحص ك خبلؿ حد دنى إلى ألئلشعاعات تقميؿ التعرض 

ككسائؿ  تآكؿ مف خبلؿ التحديد المناسب لممكادالمسببة لممنتجات اللحد مف نشاط اك في الجك،  اقبة المكاد المشعةكالتنقية لمر 

 رافؽ إزالة التمكث المناسبة.كمَ  النككم رفؽالمَ كمراقبة الدخكؿ إلى  الرصد

 ماؿ الصيانة. عض قميؿ تعرُّ بيدؼ تالصيانة كالفحص التدريع عمميات ؿ تصميـ يجب أف يسي   .2

جراءات النككم مخطط الَمرفؽيجب أف يكفر  .3 تقميؿ ، كالدخكؿ إلى مناطؽ اإلشعاع كمناطؽ التمكث المحتممةالبلزمة لمضكابط و الكا 

 مخطط المحطةتتكفر في يجب أف ك  النككم. الَمرفؽالتمكث الناتج عف حركة المكاد المشعة كالعامميف داخؿ  إلى أدنى حد مف

  ض لئلشعاع.لتقميؿ التعرّ  كالصيانة كاالستبداؿالتفتيش ك  التشغيؿإمكانية كفاءة 

 إزالة أنشطة عف تنتج مشعة نفايات كأم مشعة مادة أم لمناكلة ككذلؾ اتكالمعدّ  معامميفل مناسبة تمكث إزالة رافؽمَ تكفير  يجب.  4

  التمكث.

 (91المادة )

ط حػكاؿفػي األ كافيػان  ان إشػعاعي ان ات لمتأكد مػف أف ىنػاؾ رصػديجب تكفير المعدّ  الحػكادث ك ليػا فػي التصػميـ،  التشػغيمية كالحػكادث المتحػكَّ

 :، ، حسب مقتضى الحاؿالعنيفة

عػػادة مكظفػػك معػػدؿ الجرعػػة لرصػػد معػػدؿ جرعػػة اإلشػػعاع الداخميػػة فػػي األمػػاكف التػػي يشػػغميا ثابتػػة لقيػػاس ادات يجػػب تػػكفير عػػدّ  .1

عاع فػػي التشػػغيؿ العػػادم أك فػػي الكقػػائع التشػػغيمية حػػدث فييػػا تغيػػرات فػػي مسػػتكيات اإلشػػتاألمػػاكف التػػي يمكػػف أف فػػي ك التشػػغيؿ 

ضػافة إلػى ذلػؾ، يجػب ك  كالتػي سػيككف الكصػكؿ إلييػا مقصػكران عمػى فتػرات محػددة مػف الػزمف.نتظػرة الم الثابتػة عػدادات ال تركيػبا 

ط المسػػتكل العػػاـ لئلشػػعاع فػػي المكاقػػع المناسػػبة فػػي حػػاالت الحػػكادث الم لبيػػافمعػػدؿ الجرعػػة ل ميـ كالحػػكادث ليػػا فػػي التصػػتحػػكَّ

كمػا يجػب أف تقػدـ ىػذه األجيػزة معمكمػات كافيػة لغرفػة المراقبػة أك لمكػاف المراقبػة المناسػب الػذم  .، حسب مقتضػى الحػاؿالعنيفة

 عند الضركرة. ان النككم إجراء تصحيحي الَمرفؽف في ك لعاممأف يبدأ فيو اف يمكّ 



 

 

52 
 

ف ككػذلؾ فػي األمػاكف التػي مػف ك العػاممالتػي يشػغميا عػادة كف يجب تػكفير أجيػزة رصػد لقيػاس نشػاط المػكاد المشػعة فػي جػك األمػا .2

فػي غرفػة المراقبػة أك  ـ مؤشػران ظُ النُ ىذه يجب أف تقدـ ك  تدابير كقائية.المنقكلة باليكاء المتكقع أف يتطمب فييا نشاط المكاد المشعة 

 الكشؼ عف تركيز عاؿ لمنكيدات المشعة.عند في المكاقع األخرل المناسبة 

ـ العمميػات السػائمة فػي الكقػت المناسػب ُظػلتحديػد تركيػز النكيػدات المشػعة المنتقػاة فػي نُ مخبريػة رافػؽ ات ثابتػة كمَ معػدّ يجب تكفير  .3

التشػػغيمية كفػػي الظػػركؼ حػػكاؿ ـ المحطػػة أك البيئػػة فػػي األُظػػأخػػذ عينػػات سػػائمة كغازيػػة مػػف نُ عنػػد ، ككػػذلؾ مقتضػػى الحػػاؿحسػػب 

 إلى كقكع حادث.المفضية 

 ثابتة لرصد النفايات السائمة قبؿ أك خبلؿ التصريؼ إلى البيئة. اتيجب تكفير معدّ  .4

 يجب تكفير أجيزة لقياس تمكث السطح المشع. .5

 رافؽ لرصد الجرعات الفردية كتمكث العامميف.يجب تكفير مَ  .6

 

 


