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التعاريف

المادة )(1
المبينة مقابل كل منيا ،وتكون لمكممات والعبارات التي
في تطبيق أحكام ىذه الالئحة ،يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني ّ
استخدمت ولم تعَّرف ىنا المعاني المنسوبة إلييا في المادة  1من المرسوم بقانون اتحادي رقم  6لسنة  ،2009في شأن
االستعماالت السممية لمطاقة النووية (القانون):
ظروف مفضية إلى وقوع حوادث

خروج عن مسار التشغيل العادي أكثر عنفاً من الوقائع التشغيمية المنتظرة ،بما في ذلك

واقعة تشغيمية منتظرة

عممية تشغيمية تخرج عن مسار التشغيل العادي ،ويتوقع أن تحدث مرة واحدة عمى

المتحوط ليا في التصميم والحوادث العنيفة.
الحوادث
َّ

لممرفق النووي ،ولكنيا بالنظر إلى الترتيبات
األقل أثناء العمر التشغيمي َ
التصميمية المالئمة ال تسبِّب أي ضرر كبير لمفردات ذات أىمية لألمان أو تؤدي
إلى ظروف مفضية إلى وقوع حوادث.

حادث
َّ
المرفق النووي مصمماً لمنع وقوعيا وفق ًا
متحوط له في التصميم ظروف مفضية إلى وقوع حوادث يكون َ
()DBA
لمعايير التصميم المتبعة ،ويكون فييا الضرر الواقع عمى الوقود وانبعاث المواد

شعة في نطاق الحدود المسموح بيا.
الم ّ

التهديد
َّ
المتحوط له في التصميم أكبر تيديد يتوقع أن يكون المرخص لو عمى استعداد لمتصدي لو .يصف "تيديد

()DBT

المرفق النووي" جميع سمات وخصائص أي أعداء داخميين أو خارجيين
تصميم َ
من المحتمل أن يحاولوا إزالة أو تخريب المواد النووية بطريقة غير مشروعة ،وىو
فعل تم تصميم وتقييم نظام لمحماية المادية بغرض التصدي لو.

خطة ضمانات المرفق

المرفق والتزامات
خطة تتضمن وصفاً لكافة الميام الواجب استكماليا لموفاء بضمانات َ
االستيراد/التصدير .يجب أن تتضمن الخطة الجداول الزمنية ذات الصمة الالزمة

الحدث العدائي

المرفق أو العاممين فيو ،يستخدم فيو العنف لتدمير المعدات وأ ْسر
عمل ّ
موجو نحو َ
محددة.
ويتضمن ذلك اليجوم جواً
رىائن و/أو تيديد الجية المرّخص ليا لتحقيق غاية ّ
ّ
أو ب اًر أو بح اًر باستخدام البنادق أو المتفجرات أو القذائف أو المركبات أو أجيزة أخرى

()FSP

الستكمال ىذه الميام واعطاء تفاصيل حول سير العمل فييا.

تستخدم لمقوة التدميرية.
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التحقُّق المستقل من تقييم األمان

()ISV

تقييم خطي يجريو أفراد ذوو مؤىالت وخبرات مناسبة لم يشاركوا في تقييم األمان
األصمي ،بيدف تحديد ما إذا كان األسموب المستخدم في إجراء تقييم األمان ىذا
مناسباً ومتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.

مفردات ذات أهمية لألمان

مفردة تشكل جزءاً من مجموعة أجيزة أمان ،و/أو يمكن أن يؤدي اختالليا أو تعطميا
إلى تعرض إشعاعي يصيب عاممي الموقع أو أفراد الجميور ،بما في ذلك:


المكونات التي من الممكن أن يؤدي اختالليا أو
اليياكل والنظم و ِّ
تعطّميا إلى تعرض إشعاعي غير ضروري يصيب عاممي الموقع أو
أفراد الجميور؛



المكونات التي تمنع وقائع تشغيمية منتظرة من أن
اليياكل والنظم و ِّ
تؤدي إلى ظروف مفضية إلى وقوع حوادث،



السمات التي توفَّر من أجل تخفيف عواقب حدوث اختالل أو عطل في
اليياكل والنظم والمكونات.

التشغيل العادي

تشغيل في إطار حدود وشروط تشغيمية محددة ،ويشمل ىذا ،بالنسبة لمحطة الطاقة
النووية ،بدء التشغيل وتشغيل التيار الكيربائي (بما في ذلك الطاقة المنخفضة)

ووقف التشغيل واإلغالق والصيانة واالختبار واعادة التزويد بالوقود.
خطة الحماية المادية

توضح واجبات وميام أعضاء الجياز األمني .ويجب أن تتناول الخطة ما يمي:
خطة
ّ
المحمية والمناطق
التنظيم واعداد أعضاء الجياز األمني ،والحماية المادية لممناطق
ّ
الحراس ،وأمن المعمومات ،واألمن اإللكتروني والتصدي
الحيوية ،وتدريب وتأىيل
ّ
ّ
لمطوارئ األمنية ،بما في ذلك الوضع في االعتبار الطوارئ والتيديدات األمنية المتزامنة

والمرتبطة باألمان النووي.
حدث بادئ افتراضي ()PIE

يعرف أثناء التصميم بأنو قادر عمى أن يؤدي إلى وقائع تشغيمية متوقعة .ويعني
حدث َّ
ذلك أن الحدث البادئ االفتراضي ليس حادثاً في حد ذاتو ،بل الحدث الذي يؤدي
متحوط لو في
إلى سمسمة أحداث تؤدي بدورىا إلى واقعة تشغيمية أو حادث
َّ
التصميم أو حادث عنيف اعتماداً عمى األعطال اإلضافية التي تقع .من األمثمة
المعدات (بما في ذلك كسر األنابيب) واألخطاء
النموذجية عمى ذلك :أعطال
ّ
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البشرية ،واألحداث التي يتسبب فييا البشر واألحداث الطبيعية.
التقييم االحتمالي لممخاطر ()PRA

أسموب شامل ومنيجي لتحديد سيناريوىات األعطال ،ويشتمل عمى أداة منطقية
وحسابية الستنتاج تقديرات رقمية لممخاطر.
المستوى  :1يشكل تقييم األعطال التي تؤدي إلى تحديد تواتر الضرر الذي يصيب
قمب المفاعل.
المستوى  :2يشكل تقييم استجابة االحتواء ويؤدي إلى تحديد تواتر أعطال االحتواء
وانطالق نسبة معينة من مخزون قمب المفاعل من النويدات المشعة إلى البيئة.

تقرير تحميل األمان
)(SAR

مجموعة أجهزة األمان

استعراض تفصيمي لألمان واألمن والضمانات ل َمرفق نووي يكون في شكل تقرير
متكامل يعرض المعمومات الضرورية والكافية لدعم طمب الترخيص لمتصريح بشأن
النشاط المطموب الخاضع لمرقابة.
المكرسة ألداء جميع اإلجراءات الالزمة بالنسبة لمحدث البادئ
المعدات
مجموعة
ّ
ّ
المقررة في األساس التصميمي المتعمِّق
االفتراضي من أجل ضمان عدم تجاوز الحدود َّ
المتحوط ليا في التصميم.
بالوقائع التشغيمية المنتظرة والحوادث
َّ

الحوادث العنيفة

المتحوط لو في التصميم وتنطوي
ظروف مفضية إلى وقوع حوادث أعنف من الحادث
َّ
عمى تدىور جوىري لقمب المفاعل.

الهياكل والنظم
والمكونات )(SSCs

المرفق أو النشاط التي تساىم في الوقاية واألمان
مصطمح عام يشمل جميع عناصر َ

باستثناء العوامل البشرية .واليياكل ىي العناصر الخاممة مثل المباني واألوعية
مجمعة بحيث تؤدي وظيفة فاعمة محددة.
والتدريع .ويشمل النظام عدة مك ِّونات
َّ
المكون ىو أي عنصر منفصل من عناصر النظام.
و ِّ
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النطاق

المادة ()2
تيدف ىذه الالئحة إلى تحديد المتطمبات الواجب توفرىا في طمب الحصول عمى ترخيص لتشغيل َمرفق نووي من الييئة ،بما

في ذلك االختبارات النووية لإلدخال في الخدمة.

طمب الحصول عمى ترخيص تشغيل
متطمبات عامة
المادة ()3

 .1يجب عمى ِّ
مقدم طمب الترخيص أن ِ
المرفق
يدرج في طمبو لمحصول عمى ترخيص لتشغيل َمرفق نووي معمومات تثبت أن َ
النووي المقترح تم تصميمو وتصنيعو وتشييده وادخالو في الخدمة (لالختبارات غير النووية) وسيتم إدخالو في الخدمة

(لالختبارات النووية) وتشغيمو بصورة آمنة ومأمونة وفقاً لقوانين الدولة المعمول بيا ولوائح الييئة.
 .2يجب عمى ِّ
مقدم طمب الترخيص تقديم:
أ.

المرفق وتحديده ومكانو؛
اسم َ

ب .اسمو ،وعنوان العمل ،وأسماء المدراء والموظفين األساسيين المفوضين بالعمل نيابةً عنو؛
ج .نوع الترخيص المطموب ،ووصف لمغرض الذي يرغب ِّ
المرفق النووي من
مقدم طمب الترخيص في القيام بتشغيل َ

أجمو ،والمدة المطموبة لترخيص تشغيل َمرفق نووي ،وقائمة بالتراخيص ذات الصمة ،الصادرة مسبقاً أو التي تم

لمرفق النووي المقترح مشفوعة بتفاصيل حول وضع التراخيص
تقديم طمبات لمحصول عمييا فيما يتعمق با َ
والتصاريح الحالية؛

ِّ
المتقدم كيان اعتباري معتمد من ِقَبل سمطة مختصة في الدولة؛
د .معمومات تثبت أن
لممرفق
ه .معمومات
ّ
توضح ممكيتو عموماً وىيكل إدارتو ،بما في ذلك متطمّبات الموارد المالية والبشرية المتوقعة َ
النووي المقترح؛

الفنية والمالية لمقيام باألنشطة المقترحة طبق ًا لمقانون والموائح السارية ،بما في ذلك صندوق
و .تفاصيل حول أىميتو ّ
ائتمان اإلخراج من الخدمة المطموب بموجب المادة  24من القانون ،والتأمين عمى المسؤولية ،المطموب بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 4104؛
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توضح عالقتو بالمقاولين الرئيسيين ،وتفاصيل المسؤوليات بين ِّ
مقدم طمب الترخيص وأي مقاولين
ز .معمومات
ّ
المرفق النووي في الخدمة واختباره وتشغيمو وصيانتو وتعديمو ومراقبتو؛ و
مسؤولين عن إدخال َ

ح .التواريخ المتوقّعة لبدء التشغيل واستكمالو ،وجدول زمني يوضح االختبارات النووية لإلدخال في الخدمة ومراحل
التشغيل الرئيسية.
التقرير النهائي لتحميل األمان
المادة ()4

بموجب المادتين  28و 32من القانون ،يجب تقديم أدلة تفصيمية حول األمان إلى الييئة بغرض مراجعتيا إلثبات كيفية توافق
المرفق أو النشاط المقترح مع أىداف ومبادئ ومعايير األمان ذات الصمة الصادرة عن الييئة.
َ
في التقرير النيائي لتحميل األمان ،يجب عمى ِّ
مقدم طمب الترخيص مراجعة وتحديث المعمومات التي وردت في التقرير المبدئي
المرفق
لتحميل األمان ،ويجب عميو إضافة أو استكمال أو تقديم معمومات إضافية أو جديدة تصف التصميم النيائي وتشغيل َ

النووي عمى أن ال تكون قد وردت مسبقاً بالتفصيل في التقرير المبدئي لتحميل األمان أو لم يتم تقديميا إلى الييئة .ويجب تقديم
تبرير لمتغييرات التي طرأت عمى المعمومات التي وردت أصالً في التقرير المبدئي لتحميل األمان.
متطمبات التقرير النهائي لتحميل األمان
المادة ()5

يتعين عمى ِّ
مقدم طمب الترخيص تضمين ما يمي (دون قيود) مع التقرير النيائي لتحميل األمان (يجب أن يتم التعامل مع
ّ
اإلفصاح عن المعمومات وفقاً لممادة  6من ىذه الالئحة):
ِّ .1
تتضمن معمومات حول إعداد وىيكل التقرير النيائي لتحميل األمان ،وىدف ومجاالت تطبيق كل جزء ،وقائمة
مقدمة
ّ
بالمواد المرفقة باإلشارة إلييا كجزء من التقرير النيائي لتحميل األمان.
الفنية ،ومعمومات حول المخطط والجوانب ذات الصمة ،فضالً عن
لممرفق النووي المقترح
يتضمن خصائصو ّ
ّ
 .2وصف عام َ
المرافق األخرى المشابية العاممة حالياً داخل الدولة أو في مكان
المرفق النووي ،والمقارنة بينو وبين َ
وصف لطرق تشغيل َ
آخر.

المفوضة في بمد المنشأ ،وقائمة التعديالت
 .3تحديد أي َمرفق نووي مرجعي ،واثبات الموافقة عميو من جانب السمطة الرقابية ّ

أو التغييرات المقترحة عمى التصميم المرجعي الذي تم تقديمو ،وتقرير حول التحقق المستقل من األمان
يتضمن وصفاً
ّ
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لكافة التعديالت أو التغييرات المقترحة عمى التصميم المرجعي ،وقائمة بكافة معمومات أمان بمد المنشأ المشار إلييا في
التقرير النيائي لتحميل األمان.
 .4وصف لمترتيبات التي قام بتطبيقيا ِّ
يتضمن ىيكمو اإلداري والنظام اإلداري الالزم
مقدم طمب الترخيص إلدارة األمان واألمن
ّ
لمتأكد من استيفاء كافة متطمبات األمان واألمن والضمانات خالل النشاط المقترح ،واستراتيجيتو إلعداد وتعزيز ثقافة راسخة

لألمان والمحافظة عمييا.
يتضمن البيانات المرجعية لمموقع وتقييم مخاطر محدده فيو ومعمومات حول قربو من المنشآت
 .5وصف لتقييم الموقع
ّ
المرفق النووي.
الصناعية والعسكرية ومنشآت النقل وأي نشاطات أخرى في الموقع أو بالقرب منو قد تؤثر عمى أمان َ

لممرفق النووي والموقع المحيط بو .باإلضافة
ويجب أيضاً تضمين معمومات حول ظروف المياه واألرصاد الجوية والزالزل َ
تتضمن المعمومات وصفاً لمظروف اإلشعاعية المرتبطة بمصادر خارجية وبمسائل أخرى متعمقة
إلى ذلك ،يجب أن
ّ

لممرفق النووي خالل التشغيل
بالموقع في مجال تخطيط الطوارئ ،والتصدي لمحوادث ،واآلثار اإلشعاعية وغير اإلشعاعية َ
وظروف الحوادث ،ورصد الباراميترات ذات الصمة بالموقع ،وخطة الطوارئ أثناء التشغيل ،بما في ذلك مراعاة الحرائق

والسيول والعواصف الرممية واألحداث العدائية.
يتضمن أىداف ومعايير األمان ،ومبادئ التصميم ،والرموز والمعايير المعمول بيا،
لمرفق النووي
ّ
 .6وصف لتصميم ا َ
المعدات ،والعوامل البيئية المرتبطة
وتصنيف اليياكل والنظم و ِّ
المكونات ،ووصف أعمال اليندسة المدنية ،وتأىيل اليياكل و ّ
لمرفق النووي
باألمان النووي .ويجب توفير معمومات أيضاً خاصة بالتصميم حول العوامل البشرية واليندسة وحماية ا َ
المقترح من المخاطر الداخمية والخارجية.

تتضمن مناقشة ألىداف اليياكل والنظم
المرفق النووي وفقاً ألىميتيا لألمان النووي
 .7وصف ليياكل ونظم
ِّ
ّ
ومكونات َ
المكونات المتعمّقة باألمان ،وأسس التصميم ،وتصنيف األمان ،ورموز التصميم والتشييد والتفتيش واالختبارات والتحميل،
و ِّ
وذلك بيدف توفير ضمان معقول يكفل استيفاء النظام ألىداف التصميم.
 .8وصف لمدروس المستفادة من التشييد وحل مسائل األمان المحتممة من خالل تطبيق الدروس المستفادة حديثاً والخبرات
المرفق المرجعي وال َمرافق األخرى
المرفق في الخدمة واالختبار المبدئي والتشغيل والصيانة ومراقبة َ
المكتسبة من إدخال َ

المشابية والتطورات العممية والتقنية ونتائج أي بحث ذي صمة فيما يتعمق بالوقاية واألمان.

المرفق النووي عمى أساس معايير األمان والحد المسموح بو
.9
ّ
ممخص نتائج عمميات تحميل األمان التي تجرى لتقييم أمان َ
يتضمن أىداف األمان ومعايير القبول ،وتحديد وتصنيف األحداث البادئة االفتراضية ،والتحميل
من االنبعاثات اإلشعاعية
ّ

7

FANR-REG-14

المتحوط ليا في التصميم والحوادث
القطعي لألمان دعماً لمتشغيل العادي ،وتحميل الوقائع التشغيمية المتوقعة والحوادث
َّ
المتحوط ليا في التصميم ،وحوادث جسيمة محددة ،وعمميات التقييم االحتمالي لممخاطر عمى المستويين  1و.2
غير
َّ
المرفق النووي وفقاً لمنحو الذي تم تشييده عميو
 .10معمومات حول برنامج اإلدخال في الخدمة الذي سيتم استخدامو لضمان أن َ
يفي بمتطمبات الييئة ويمكن تشغيمو عمى نحو آمن ،بما في ذلك:

َّ
ممخص نتائج االختبارات غير النووية التي تم القيام بيا في مجال اإلدخال في الخدمة
أ.
ب .االلتزام بالقيام ببرنامج اختبار نووي لإلدخال في الخدمة
تتضمن وصفاً لمعمميات واإلجراءات التي سيتم تطبيقيا لضمان أمان
 .11معمومات حول الجوانب التشغيمية ذات الصمة باألمان
ّ
المرفق.
تشغيل َ

لممرفق.
 .12معمومات حول الحدود والظروف التشغيمية لضمان التشغيل اآلمن َ
تتضمن وصفاً لكافة مصادر اإلشعاع في الموقع ،وتطبيق مبدأ "بقاء
 .13معمومات حول برنامج الوقاية من اإلشعاعات
ّ
التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد معقول" ( ،)ALARAوذلك بيدف التحسين األمثل لموقاية ولسمات التصميم في مجال
المرفق النووي.
الوقاية اإلشعاعية لمعاممين و َ
تتضمن ترتيبات لتحديد تدفّقات النفايات المشعة
المشعة تمييداً لمتخمّص منيا
التصرف في النفايات
 .14معمومات حول برنامج
ّ
ّ
ّ

والسيطرة عمييا ،ومقترحات لمتصريف المسموح بو لمنفايات المشعة ،وترتيبات لممعالجة التمييدية ومعالجة وتجييز وتخزين
ما تبقّى من نفايات مشعة لم يتم التخمص منيا بعد.

 .15معمومات حول القدرة عمى القيام باإلجراءات الالزمة لوقاية الجميور والعمال والبيئة في حال أي انبعاثات غير مخطط ليا
خالل التشغيل العادي أو في حال حدوث طارئ نووي أو إشعاعي.
تضمن وصفاً لكيفية قيام ِّ
المرفق النووي من
ّ .16
ممخص لخطة األمن المادي ي ّ
مقدم طمب الترخيص بحماية المواد النووية و َ
المرفق النووي.
اإلزالة غير المشروعة لممواد النووية ،والتخريب اإلشعاعي ،بما في ذلك تيديد تصميم َ

المرفق يغطي كافة ميام حظر االنتشار (الميام المتعمقة بالضمانات واالستيراد/التصدير)
 .17استعراض عام لخطة ضمانات َ
القائمة في الوقت الذي تم فيو تقديم طمب ترخيص تشغيل َمرفق نووي إلى الييئة.

تتضمن كيفية دعم التصميم والتشغيل
 .18معمومات حول اإلخراج من الخدمة والجوانب المرتبطة بنياية العمر التشغيمي
ّ
والصيانة لعممية اإلخراج من الخدمة بصورة آمنة.
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اإلفصاح عن المعمومات
المادة ()6

ال تنطبق ىذه المادة عمى المعمومات النووية الحساسة أو المعمومات السرية.
 .1يجب عمى ِّ
مقدم طمب ترخيص يسعى لحجب معمومات في طمب ترخيص تشغيل َمرفق نووي عن الجميور ،وفقاً لممادة 9
يتضمن ما يمي:
(ب) من القانون ،أن يحدد بصورة واضحة المعمومات التي يسعى لحمايتيا وتقديم بيان
ّ
أ.

تحديد أجزاء الطمب التي يسعى لحجبيا ،واإلشارة إلى مكان/أماكن الطمب التي توجد بيا كافة المعمومات
المطموب حجبيا،

ب .إعالن األساس الذي ارتكز عميو في اقتراح المعمومات المطموب حجبيا وفقاً ألحكام المادة ( 9ب) من القانون،
مع تقديم بيان َّ
محدد لمضرر الذي سيقع في حال إطالع الجميور عمى المعمومات المراد حجبيا.
 .4يجوز لمييئة أن توافق عمى طمب ِّ
مقدم طمب الترخيص لحجب معمومات محددة أو ترفضو .وفي أي من الحالتين ،ستقوم
مقدم طمب الترخيص بقرارىا .وفي حال الرفض س ِّ
الييئة بإخطار ِّ
تقدم الييئة أيضاً بياناً بأسباب ذلك القرار ،وستمنح الييئة
مقدم طمب الترخيص مدة ثالثين ( )01يوماً يجوز ِّ
ِّ
لمقدم طمب الترخيص خالليا سحب المعمومات من خالل تقديم طمب
خطي لمييئة .لن تقوم الييئة خالل ىذه المدة باستخدام المعمومات ،وستتم إعادة المعمومات بعد انتياء المدة.
 .0يجوز لمييئة خالل مدة الثالثين ( )01يوماً نشر المعمومات لمجميور إذا قام المالك بنشرىا مسبقاً ،أو إذا انتفت األسباب
التي أدت إلى السعي لحجبيا عن الجميور.
فيتعين عمييا إخطار ِّ
مقدم طمب الترخيص قبل ثالثين يوماً ()01
قررت الييئة نشر المعمومات لمجميور ألي سبب،
ّ
 .2إذا ّ
من نشرىا .إذا لم تقم الييئة بنشر المعمومات لمجميور لألسباب الموضحة في الفقرة السابقة ،فيجوز لمقدم طمب الترخيص
المطالبة بسحب المعمومات ،وستتم إعادة المعمومات ما لم تكن مطموبة الستخدام معقول بواسطة الييئة.
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