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 التعاريف

 (1)المادة 

 

لتي استخدمت للكلمات والعبارات اتكون ، و التالية المعاني المبّينة مقابل كل منها والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق في
االستعماالت السلمية للطاقة ، في شأن 2119لسنة  6المرسوم بقانون اتحادي رقم من  0ولم ُتعَّرف هنا المعاني المنسوبة إليها في المادة 

 : النووية )القانون(

الظروف المفضية إلى وقوع 
 حوادث

خروج عن مسار التشغيل العادي أكثر عنفًا من الوقائع التشغيلية المنتظرة، بما في ذلك 
ط لها في التصميم والحوادث العنيفة.  الحوادث المتحوَّ

 
ط له في التصميم، من أجل:اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  التصدي للحوادث  أثناء تطور حادث غير متحوَّ

  الحيلولة دون تصعيد حدث إلى مستوى الحادث العنيف؛ 

 التخفيف من آثار حادث عنيف؛ 

  .بلوغ حالة اتزان مأمونة في األجل البعيد 

تشغيلية تخرج عن مسار التشغيل العادي، وُيتوقع أن تحدث مرة واحدة على األقل  اتعملي ع تشغيلية منتظرة  ائوق
أثناء العمر التشغيلي للَمرفق النووي ولكنها بالنظر إلى الترتيبات التصميمية المالئمة، ال 
تسبِّب أي ضرر كبير لمفردات ذات أهمية لألمان أو تؤدي إلى ظروف ُمفضية إلى وقوع 

 حوادث.
 

 لتصحيحية ا الصيانة
 

 درةق استعادة إلى االستبدال،أو الترميم أو  اإلصالحعن طريق التي تؤدي،  اإلجراءات
ن أو نظام أو هيكل  . القبولفي حدود معايير  وظيفتهيؤدي  كيمتعطل  مكوِّ

 
  

ط له في  حادث متحوَّ
 (DBAالتصميم )

ايير لمنع وقوعها وفقًا لمع ظروف ُمفضية إلى وقوع حوادث يكون الَمرفق النووي مصمماً 
التصميم المتبعة، ويكون فيها الضرر الواقع على الوقود وانبعاث المواد الُمشّعة في نطاق 

 الحدود المسموح بها.
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جراءات متنوعة بهدف منع  الدفاع المتدرج صعيد تنشر هرمي التسلسل لمستويات مختلفة من معّدات وا 
محافظة على فاعلية الحواجز المادية الموضوعة بين الوقائع التشغيلية المنتظرة وال حّدة

مصدر إشعاعي أو مواد ُمشّعة وبين العاملين أو أفراد الجمهور أو البيئة، وذلك في 
 الحواجز وفي الظروف المفضية إلى وقوع الحوادث. التشغيلية ولبعضاألحوال 

  المعّدات مشغِّل

 
 مشغِّلو  المفاعل مشغِّلإدارة  تحتنووي، عادة خارج غرفة التحكم،  َمرفق في يعمل مشغِّل

 أول المفاعل.
نات ن أي ذات أهمية لألمان مكوِّ من مجموعة أجهزة أمان و/أو يمكن أن يؤدي اختالله أو تعطله  جزءاً  يشكل مكوِّ

 لي: ما ي ناتإلى تعرض العاملين في الموقع أو الجمهور لإلشعاع، وتشمل هذه المكوِّ 
 نات التي من الممكن أن يؤدي اختاللها أو تعطلها إلى  الهياكل والُنُظم والمكوِّ

 تعرض غير ضروري لإلشعاع يصيب عاملي الموقع أو أفراد الجمهور 
 نات التي تمنع الوقائع التشغيلية الواردة الحدوث من أن م والمكوِّ ظُ والنُ  الهياكل

 حوادث وقوعتؤدي إلى ظروف تقود بدورها إلى 
 في عطل أو خلل حدوث عواقب لتخفيف توفيرها يتم التي واإلجراءات الترتيبات 

نات والُنُظم الهياكل   والمكوِّ

التشغيلية المحددة، ويشمل هذا، بالنسبة لمحطة الطاقة  الشروطالتشغيل في إطار الحدود و  التشغيل العادي
النووية، بدء التشغيل وتشغيل التيار الكهربائي )بما في ذلك الطاقة المنخفضة( ووقف 

عادة التزويد بالوقود.  التشغيل واإلغالق والصيانة واالختبار وا 

 .نووي َمرفق في المعّدات مشغِّل أو المفاعل مشغِّل أو المفاعل أول مشغِّل التشغيل موظفو
 

والقدرات الوظيفية ومستويات األداء التي  البارامتريةمن القواعد تبين الحدود  مجموعة  وشروطهالتشغيل  حدود
 .ُمعتَمدفق ر بالنسبة للمعّدات والموظفين من أجل التشغيل اآلمن لمَ  الهيئةتوافق عليها 

 
 .المنتظرة التشغيلية الوقائعالتشغيل العادي و أحوال محددة في إطار  األحوال التشغيلية

يعرَّف أثناء التصميم بأنه قادر على أن يؤدي إلى وقائع تشغيلية متوقعة. ويعني  حدث (PIE)بادئ افتراضي  حدث
 الحدث الذي يؤدي إلى بل ،في حد ذاته اً ليس حادثذلك أن الحدث البادئ االفتراضي 

ط له في التصميم إلى واقعة تشغيلية أو حادث  بدورهاسلسلة أحداث تؤدي  و حادث أمتحوَّ



   
 

 

 
 

FANR-REG-16                                                                                                                                                                               7 
 

 
Public | عام 

أعطال  :ذلكاعتماداً على األعطال اإلضافية التي تقع. من األمثلة النموذجية على  عنيف
 يهافات )بما في ذلك كسر األنابيب( واألخطاء البشرية، واألحداث التي يتسبب المعدّ 

 البشر واألحداث الطبيعية.

للمخاطر  االحتماليتقييم ال
(PRA) 

ية على أداة منطقية وحساب يشتمللتحديد سيناريوهات األعطال، و  منهجيأسلوب شامل و 
 الستنتاج تقديرات رقمية للمخاطر.

: يشكل تقييم األعطال التي تؤدي إلى تحديد تواتر الضرر الذي يصيب قلب 0المستوى 
 المفاعل.

ويؤدي إلى تحديد تواتر أعطال االحتواء : يشكل تقييم استجابة االحتواء 2المستوى 
 وانطالق نسبة معينة من مخزون قلب المفاعل من النويدات المشعة إلى البيئة.

 
 بما في ذلكالمشعة،  المصادراألفراد من اإلشعاع المؤين أو المواد المشعة وأمان  وقاية واألمان الوقاية

 وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها في حال وقوعها. منع وسائل تحقيق ذلك ووسائل 
 

 وجه وعلى ي،النوو  الَمرفق في التحكم أجهزة تشغيل عادة يتولى الذي التحكم، غرفة مشغِّل المفاعل مشغِّل
 .المفاعل داخل التفاعل على تؤّثر التي التحكم أجهزة التحديد

 

سلوك المحطة في حاالت التشغيل العادية والعابرة  جهاز محاكاة كامل يتوافق سلوكه مع نموذجي جهاز محاكاة 
 وفي الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.

السبب الرئيسي في حدث بادئ، والذي سيمنع تصحيحه تكرار الحدث البادئ )أي أن  الجذري السبب
السبب الرئيسي هو الفشل في الكشف عن نقطة الضعف/نقاط الضعف الكامنة وتصحيحها 

 الفشل(.وعن أسباب ذلك 

 تقرير تحليل األمان

 (SAR) 

 

ر متكامل شكل تقري يكون في َمرفق نوويلن واألمن والضمانات اتفصيلي لألماستعراض 
المعلومات الضرورية والكافية لدعم طلب الترخيص للتصريح بشأن النشاط يعرض 

 المطلوب الخاضع للرقابة.

مان الوقاية واأل قضايا أن تثبت واألفراد المنظمات لدى معينة ومواقف خصائص مجموعة األمان ثقافة
 .أهميتها بسبب عناية من تستحقه ما تلقى
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البادئ  للحدثألداء جميع اإلجراءات الالزمة بالنسبة  المكّرسةمجموعة المعّدات  مجموعة أجهزة األمان
رة في األساس التصميمي المتعلِّق  االفتراضي من أجل ضمان عدم تجاوز الحدود المقرَّ

ط لها في التصميم. الوقائعب  التشغيلية المنتظرة والحوادث المتحوَّ

نظام ذو أهمية لألمان لضمان اإلغالق المأمون للمفاعل أو إلزالة الحرارة المتبقية من  نظام األمان
ط ل نتظرةالم يةالتشغيل الوقائعأو للحد من عواقب قلب المفاعل،  ها في والحوادث المتحوَّ

 التصميم.

 . المعّدات يمشغِّلو  المفاعل يمشغِّل نشاطات على ويشرف يوّجه التحكم لغرفة أولمشغِّل  المفاعل أولمشغِّل 
ط له في التصميم وتنطوي  مفضيةظروف  الحوادث العنيفة إلى وقوع حوادث أعنف من الحادث المتحوَّ

 على تدهور جوهري لقلب المفاعل. 

نظام الدولة لحساب المواد 
 النووية ومراقبتها

على الضمانات الواردة في اتفاقية  المواد النووية ومراقبتها، اعتماداً  كافةنظام لحساب 
 في العمل به على مستوى الدولة. واالستمراروضعه تقوم الهيئة بالضمانات، 

والُنُظم  الهياكل
نات   (SSCs)والمكوِّ

 

 مانواأل الوقاية في تساهم التي النشاط أو الَمرفق عناصر جميع يشمل عام مصطلح
. والتدريع ةواألوعي المباني مثل الخاملة العناصر هي والهياكل. البشرية العوامل باستثناء
نات عدةعلى  الُنُظم وتشتمل  ناتوالمكوِّ . ةمحدد فاعلة وظيفة تؤدي بحيث مجمعة مكوِّ

 .الُنُظم من منفصلة هي عناصر
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 الهدف والنطاق

 (2المادة )

 

لنظر إلى اأن يكون رفق نووي. ويجب لضمان التشغيل اآلمن لمَ استيفاؤها تهدف هذه الالئحة إلى وضع المتطلبات التي يجب  .0
 الالئحة مرتبطًا بمتطلبات لوائح أخرى ذات صلة صادرة عن الهيئة بموجب القانون.متطلبات هذه 

واًل اإلدخال في الخدمة والتشغيل وصعلى  الالئحة ملتتضع هذه الالئحة متطلبات إدخال َمرفق نووي في الخدمة وتشغيله. وتش .2
غيلي والصيانة والتعديالت التي تتم خالل العمر التشتيش التفإلى إزالة الوقود النووي من الَمرفق النووي، بما في ذلك االختبار و 

 اإلعداد لإلخراج من الخدمة.أيضًا على مل ترفق النووي. كما تشللمَ 

 تطبق هذه الالئحة على حامل رخصة تشغيل مرفق نووي. .3

 المسؤولية عن األمان

 (3المادة )

 

طة المرتبطة بصورة األنشعلى مل هذه المسؤولية الرئيسية تتشويجب أن رفق النووي. األمان على المرخص له للمَ الرئيسية عن مسؤولية التقع 
مين مِّ مثل المص ،ذات الصلة األخرىالمجموعات  كافةمسؤولية اإلشراف على أنشطة على مل تتشو مباشرة بالتشغيل.  ،أو غير ،مباشرة
 تشغيل الَمرفق النووي. عن مسؤولية ال، إلى جانب المتعاقدة والجهاتوأصحاب العمل  اتال اإلنشاءمّ عين وعُ دين والمصنِّ والمورِّ 

 النظام اإلداري

 (4المادة )

 

 على المرخص له وضع نظام إداري متكامل وتنفيذه وتقييمه وتحسينه باستمرار، وفقًا لمتطلبات الهيئة. جب ي
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 هيكل المؤسسة ووظائفها

 (5المادة )

 

 نممسؤوليات الوظيفية ومستويات تفويض السلطات وخطوط االتصاالت الداخلية والخارجية لل خطي واضح توثيق هناك يكون أن يجب .0
 ظروف الحوادث.  في رفق النووي في كافة الحاالت التشغيلية و أجل تشغيل آمن للمَ 

 ويجبالمسؤوليات.  توزيعة برفق النووي والترتيبات المتعلقتاح لموظفي الَمرفق النووي الوثائق المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمَ أن تُ  يجب .2
كي يكون هناك تحديد ووصف خطي لكافة األدوار ذات األهمية للتشغيل اآلمن للَمرفق  تنظيمي للمرخص لهالهيكل الأن يتم تحديد 

مهمة للتغييرات التنظيمية المقترح إدخالها على الهيكل والترتيبات ذات الصلة ال مسبق. كما يجب أن يقوم المرخص له بتحليل النووي
 لألمان وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

 

 موظفو المؤسسة ومواردها

 (6المادة )

 رفق النووي.من الموظفين المؤهلين للتشغيل اآلمن للمَ  يجب أن يكون لدى المرخص له مدراء أكفاء وعدد كاف

طويلة ات وسياسأهداف وتحقيق وضع ويجب في الَمرفق النووي، الالزمة وخبرات األمان  فالمعرفة والمهارات والمواقيجب تعزيز  .0
 .موارد البشريةللاألمد 

الحاالت افة كلَمرفق النووي في اآلمن والموثوق للتشغيل الَمرفق النووي كافيًا لمؤهالت وعدد موظفي اليجب أن يكون التنظيم و  .2
كز يجب أن تر كما . فق النوويالَمر موظفي لدى التشغيلية وظروف الحوادث. ويجب أن يكون تخطيط التعاقب ممارسة راسخة 

لتشغيل اآلمن. كافة جوانب اواالحتفاظ بهم لتغطية الموظفين األكفاء اجتذاب  المرخص له علىالتوظيف واالختيار الخاصة بسياسة 
 حتياجاتالوعلى أساس تقدير األهداف الطويلة األجل للمرخص له وفقًا لوضع خطة للتوظيف على المدى الطويل يجب أن يتم و 
 مهارات.   للمرخص له فيما يتعلق بالموظفين والمستقبلية ال

المناوب لضمان تشغيل الَمرفق النووي وفقاً لحدود التشغيل وشروطه. الطاقم في يجب أن يكون هناك عدد كاف من موظفي التشغيل  .3
. يجب تقليل غيلالتشالمناوب ودورات التناوب ومراقبة ساعات العمل وقتًا كافيًا لتدريب موظفي طاقم ويجب أن تتيح أنماط تشكيل ال

لتركيز ولتمكينهم من ا ،تفادي زيادة أعباء موظفي غرفة التحكمحرصًا على أدنى حد.  إلىالتشويش على موظفي غرفة التحكم 
 ة بهدف تقليص األنشطة المتزامنة بقدر اإلمكان.األمان، يجب وضع جدول زمني لألنشطالمتعلقة بعلى مسؤولياتهم 
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من أداء عملهم. م هتمكِّن لكافة العاملين في الَمرفق النووي لياقةتوفر يجب وضع سياسة بشأن صحة الموظفين والعمل بها لضمان  .4
أن تشمل  . ويجباإلضافي ومتطلبات لفترات الراحةالعمل ويجب االهتمام بتخفيف الظروف المسببة لإلجهاد ووضع قيود على 

 شرب الكحول وتعاطي المخدرات.  ًا علىسياسة الصحة حظر 

في ذلك المتعاقدون، والخدمات  نيجب توفير الموارد الالزمة ألنشطة الدعم من المنظمات الموجودة داخل الموقع وخارجه، بم .5
ستخدام اللالزمة اترتيبات واضح لل ديتحدهناك أن يكون  يجب. لتأدية وظائف التشغيلزمة اللالتقنية واإلدارية، واستخدام المرافق ا

 ألمان )مثل المواقع المتعددة الوحدات(. ذات أهمية لموارد مشتركة التي بها الموارد المشتركة بالنسبة للمواقع 

    

 سياسة األمان

 (7المادة )

 . األولويات صدارة فيها األمان يحتلأن يقوم المرخص له بوضع وتطبيق سياسات تشغيلية  يجب

 على طلبات مقدَّماً ليكون بذلك  المرخص له يطبقهالألمان أولوية قصوى في السياسة التشغيلية التي يضعها و  تكونيجب أن  .0
داء األي مواقف استيضاحية وااللتزام بج سياسة األمان لثقافة أمان قوية، بما في ذلك تبنّ اإلنتاج وجداول المشاريع. ويجب أن تروِّ 

ن موظفي الَمرفق النووي على اتخاذ مواقف تنم عراء مان. ويجب أن يشجع المدذات األهمية لألكافة األنشطة ب يتعلق افيمز تميمال
 وعي بمقتضيات األمان. 

ن تقوم بتعميم أاإلدارة العليا يتعّين على األمان. و لإلدارة العليا في مسائل يجب أن تنص سياسة األمان بوضوح على الدور القيادي  .2
هم في ضمان األمان وبمسؤوليات المؤسسة بسياسة. يجب توعية جميع الموظفين في المؤسسةأنحاء كافة ات سياسة األمان في ترتيب

على جميع العاملين في  أداء األمانالخاصة بمعايير أداء األمان وتوقعات اإلدارة يتم تعميم واضح ل. ويجب أن بموجبها األمان
 . الموقع

كي ل، بما في ذلك الجهات المتعاقدة، ذات الصلة الرئيسية من سياسة األمان على منظمات الدعم الخارجيةيجب تعميم الجوانب  .3
 ألمان. ذات األهمية لألنشطة ه بشأن اوتوقعاتالمرخص له وتحقيقها متطلبات واضح ل فهميكون هناك 

ن يكون أي مجال األمان التشغيلي. ويجب التزام بتحقيق تحسينات فعلى المرخص له الخاصة بمان األمل سياسة تيجب أن تش .4
لقائمة إيجاد سبل أكثر فعالية لتطبيق المعايير ابستراتيجية المرخص له الخاصة بتحسين األمان و ودعم مستمَرْين الرصد هناك 

 أهداف وغايات واضحة. يتضمن برنامج محدد بوضوح من خالل حيثما أمكن،  ،وتحسينها
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 حدود التشغيل وشروطه

 (8)المادة 

 الَمرفق النووي وفقًا لمجموعة حدود التشغيل وشروطه. يتعين على المرخص له ضمان تشغيل 

االت حاالت قد تؤدي إلى وقائع تشغيلية متوقعة أو حظهور يجب تشغيل الَمرفق النووي في نطاق حدود التشغيل وشروطه لتفادي  .0
 . في حال وقوعهاهذه األحداث مثل حوادث والتخفيف من عواقب 

ضمان ألمان و على الها تأثير ق النووي التي فر أنظمة المَ كافة يظل مشغِّل المفاعل ومشغِّل أول المفاعل على معرفة بحالة يجب أن  .2
 حدود التشغيل وشروطه.مستوفية لمتطلبات هذه الحاالت تكون أن 

وجيا ومناهج وتطورات التكنولغيلية التشالخبرة ، في ضوء استعراض ومراجعة حدود التشغيل وشروطه كلما اقتضت الضرورةيجب  .3
 .الَمرفق النووياألمان والتغيرات في 

 ما يلي: على مل حدود التشغيل وشروطه تيجب أن تش .4

 حدود األمان؛ (أ)

 م األمان؛ظُ نُ ل تإعداداوضع  (ب)

 لتشغيل العادي وشروطه؛لحدود  (ج)

 و متطلبات المراقبة واالختبار؛ (د)

 التشغيل العادي.خروج عن مسار بيانات اإلجراءات بشأن ال (ه)

 

وطه من أجل بحدود التشغيل وشر كاملة التشغيل مدربين وعلى معرفة القيام بالمسؤولون مباشرة عن  التشغيليجب أن يكون موظفو  .5
 .االواردة فيهحكام ألل االمتثال

وتسجيلها  ائجهطه وتقييم نتو حدود التشغيل وشر لم لضمان االمتثال ئبرنامج مراقبة مالتطبيق يجب أن يضمن المرخص له   .6
 .واالحتفاظ بها

ذا الخروج تسجيل ه. ويجب هحدود التشغيل وشروط البارامترات عنخروج  يجب إعادة الَمرفق النووي إلى حالة التشغيل اآلمن عند .7
 بأن يقوم المرخص له بمراجعة وتقييم الظروف التي أدت إلى هذه الحالة. يجيجب كما اإلجراءات التصحيحية المناسبة. واتخاذ 
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المسؤوليات وخطوط االتصال الالزمة لالستجابة لهذا الخروج عن حدود التشغيل د يتحديتم يجب أن لمتطلباتها. و إخطار الهيئة وفقاً 
 وبصورة واضحة. خطياً 

دود حخارج عن إجراء مناسب لمرخص له اتخاذ وز ليتجاوز عن قصد حدود التشغيل وشروطه. ويجأال يجب على المرخص له  .8
ا ال ، عندموالبيئة ماناألو الصحة العامة  لحمايةة عندما تكون هنالك حاجة عاجلة لهذا اإلجراء رئاوشروطه في حالة طالتشغيل 

لهيئة يجب إخطار او  وشروطه.أو حدود التشغيل الترخيص مع شروط وافق يتيوفر حماية كافية أو مساوية و إجراء يكون هنالك 
 عن حدود التشغيلحاالت خروج أخرى أي على مسبقة من الهيئة ون هناك موافقة يجب كذلك أن تك. فورًا بمثل هذه الحاالت

    .بما في ذلك تعليمات إعادة الَمرفق النووي إلى التشغيل العادي ،تعليمات رسمية واضحةء ذلك وفقًا لإجراأن يتم ويجب  ،وشروطه

 

 تأهيل العاملين وتدريبهم

 (9المادة )

  .ن وأكفاء بشكل مناسبيأشخاص مؤهلبواسطة  األمانعلى تؤثر قد  كافة األنشطة التيله إجراء المرخص يجب أن يضمن 

داء ذات األهمية لألمان على أ الوظائففي ن يالعاملقدرة يحدد المرخص له بوضوح متطلبات التأهيل والكفاءة لضمان يجب أن  .0
 بأمان. مهامهم 

و الصحيح من أداء مهامهم على النحلتمكينهم وتعليمات تزويدهم بما يلزم من تدريب يجب اختيار عاملين مؤهلين تأهياًل مناسبًا و  .2
 .مةالالز وقوع حوادث، وذلك وفقًا لإلجراءات المفضية إلى ظروف الوفي للَمرفق النووي مختلف الحاالت التشغيلية في 

 يبيشارك المديرون في تحديد احتياجات التدر  يجب أنتتحمل إدارة المرخص له مسؤولية مؤهالت وكفاءة موظفي الَمرفق النووي. و  .3
نفيذ تداخل احتياجات اإلنتاج مع تعدم المديرون والمشرفون يجب أن يضمن ضمان مراعاة الخبرة التشغيلية في التدريب. و وفي 

 . على نحو غير مالئم البرنامج التدريبي

. ويجب أن ألمانذات أهمية للتدريب العاملين قبل تكليفهم بأداء مهام والعمل على استمراره يجب وضع برنامج تدريبي مالئم  .4
جراء دورات تدريبية لدوري لكفاءات العاملين و ترتيبات تتعلق بالتأكيد اليشتمل البرنامج التدريبي على  ديد معلوماتهم بانتظام. تجا 

وا لفترات طويلة عن تغّيبديد تدريب للموظفين الذين تجل تترتيبالتجديد المعلومات على الدورات التدريبية  ملتتشيجب أيضًا أن 
ج لثقافة روِّ وأن يالَمرفق النووي تشغيل جوانب التدريب على أهمية األمان في جميع يؤكد هم. ويجب أن يلإالمهام الموكلة القيام ب

 األمان. 
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مات رئيسية من الموظفين )بما في ذلك منظوتطبيقها لكل مجموعة ستمر ي والميجب وضع برامج قائمة على األداء للتدريب األولّ  .5
ما كأسلوب منهجي. أساس كل برنامج قائمًا على محتوى يكون يجب أن المقاولين(. و مثل إذا اقتضى الحال، ، الدعم الخارجي
 . باألهمية التي تستحق مسائل األمانتحظى البرامج التدريبية للمواقف التي تساعد على ضمان أن يجب أن تروِّج 

عديل وتحديث تلدوري. عالوة على ذلك، يجب وضع نظام من خالل االستعراض التقييم البرامج التدريبية وتحسينها ن يتم أيجب  .6
الحالية  الظروفتعكس بصورة كافية ضمان أن لالمحاكاة والمواد في الوقت المناسب أجهزة ، و الكمبيوتررافق التدريب ونماذج مَ 
 .ر أي اختالفاتير تبلرفق النووي وسياسة تشغيله، و للمَ 

أن أخرى. ويجب ق راففي مَ ة المناسبة خبر ال، فضاًل عن في الَمرفق النوويخبرة التشغيل على البرنامج التدريبي أن يشتمل يجب  .7
تنفيذ إجراءات و الخبرة التشغيلية القابلة للتطبيق إجراء التدريب على السبب الجذري )األسباب الجذرية( ألحداث يضمن المرخص له 

 .ل من احتمال تكرارهايتقلبهدف التصحيحية 

مهارات بالاية در ، وأن يكونوا أيضًا على مجاالت المسؤولية المكلفين باالضطالع بها فيفنية  ةيجب أن يكون المدربون ذوي كفاء .8
 مدربين.تأهيل للات د متطلبيتحديجب أن يتم وممارسات العمل في مكان العمل. و  يةالروتينالتعليمية والممارسات 

صيانة ومرافق تدريب تقني وتدريب على المالئمة ومواد تدريب نموذجي ، بما في ذلك جهاز محاكاة كافيةمرافق تدريب يجب توفير  .9
ظروف على و رفق على األحوال التشغيلية للمَ  اً مل التدريب على جهاز المحاكاة تدريبتلتدريب موظفي التشغيل. ويجب أن يش

 الحوادث.

 ء األنشطة ذات األهمية لألمانأدا

 (01المادة )

ة باآلثار المخاطر المرتبطاإلبقاء على أن بهدف التأكد من ألنشطة المتعلقة باألمان بصورة كافية لتحليل ومراقبة يجب أن يضمن إجراء 
 .  حد معقولأدنى في الضارة لإلشعاعات المؤينة 

مد مستوى يعتيجب أن باآلثار الضارة لإلشعاع المؤين. و ذات الصلة لمخاطر المحتملة لمعرفة ايجب تقييم األنشطة التشغيلية  .0
 . المعنيةالتقييم والمراقبة على أهمية األمان بالنسبة للمهمة 

رغوب تفادي التفعيل المتكرر غير المبهدف نظام األمان اإلعدادات المحددة ليجب ضمان هوامش مقبولة بين قيم التشغيل العادية و  .2
 م األمان. ظُ فيه لنُ 
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ذا دعت الحاجة إلى إجراء عملية غير روتينية أو اختبار خارج كافدون مبرر بأي أنشطة متعلقة باألمان يجب عدم إجراء  .3 . وا 
 .اعتمادهلألمان ووضع إجراء خاص و  ةمحددمراجعة إطار اإلجراءات القائمة، يجب إجراء 

. وفي ى أدنى حدإل ألمان وتقليل التواصل الشفهيذات األهمية لاألنشطة أداء توجيه األفضلية في ي تواصل الخطّ يجب أن يكون لل .4
 لتعليمات الشفهية. الفهم الواضح لضمان يجب مراعاة  حال استخدام التواصل الشفهي

الموظفين  قةوليا( وفعالية جهادحجم العمل أو اإلمثل جوانب بيئة العمل التي تؤثر في عوامل األداء البشري )مراقبة يجب تحديد و  .5
 الَمرفق النووي وموظفيه. أنشطة دعم حسب ما هو الزم لأدوات لتحسين األداء البشري يجب استخدام العمل. و ألداء 

ة واتخاذ ي مواقف استيضاحيمع موظفي الَمرفق النووي لتوضيح الحاجة إلى تبنّ بصورة واضحة  يجب على المرخص له التواصل .6
 الَمرفق النووي في حالة آمنة. على بقاء اإلليص المخاطر إلى أدنى حد و تقتعزز األمان بهدف قرارات مناسبة 

ف ، أو إيقاغير مخطط له إعادة تشغيل مفاعل بعد حدث يؤدي إلى إغالق د خطيًا وبوضوح مسؤوليات وسلطاتحدَّ يجب أن تُ  .7
دي واتخاذ إجراءات تصحيحية تؤ  ، أو فترة صيانة ممتدة. ويجب إجراء تحقيق لتحديد سبب الحدثرئيسيةطارئ، أو حالة عابرة 

لمتضرر قبل إعادة تشغيل المفاعل ا التصحيحية الالزمةباإلجراءات يجب على المرخص له القيام إلى التقليل من احتمال تكراره. و 
صالح الهياكل والنُ  ،أو استئناف نشاطه بقدرته الكاملة نات التالفة، ظُ بما في ذلك معاينة واختبار وا  ب التحقُّق مجددًا جكما يم والمكوِّ

بعد اعها اّتبتحديد ظروف ومعايير إعادة التشغيل و أيضًا . يجب من المحتمل أن تكون قد تأثرت بالحدثمن وظائف األمان التي 
 اإلجراءات التصحيحية الضرورية في الوقت المناسب. تطبيق 

ن يضمن يجب ألألمان، ألغراض اتخاذ القرار، قطعي إذا اقتضى األمر استخدام التقييم االحتمالي للمخاطر، إلى جانب التقييم ال .8
ن و حللتحليل المخاطر ميقوم بتحليل المخاطر ألغراض اتخاذ القرار. ويجب أن مستوى مالئمًا من الجودة والنطاق في  له المرخص
وشروط ارية الساتخاذ القرار تماشيًا مع اللوائح في لنهج القطعي لل كمِّ مُ ويجب استخدامه على نحو الالزمة مهارات اليتمتعون ب

 ترخيص الَمرفق النووي. 

 رصد واستعراض أداء األمان

 (00المادة )

 الدوري ألمان الَمرفق النووي وأداء المرخص له.  االستعراض يضع المرخص له نظامًا للرصد المستمر و يجب أن 

ادة الخاصة باألمان واستخالص الدروس المستفته سياسالتطبيق الفاعل ليجب أن يضع المرخص له نظام تدقيق ومراجعة لضمان  .0
 تحسين أداء األمان.خرين بهدف تجارب اآلالخاصة و من تجربته 
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انتهاكات و  ،حاالت اإلخالل باألماناالستجابة لرصد أداء الموظفين والمواقف تجاه األمان، و  على أداء األمانمراقبة مل تشتيجب أن  .2
جراءات ولوائح التشغيل وشروط حدود التشغيل وش ويجب أن يتم تعزيز عمليات مراقبة حاالت الَمرفق النووي ترخيص. الروطه وا 

 مديري الَمرفق النووي. واألنشطة ومواقف الموظفين بجوالت منظمة في الَمرفق النووي بواسطة 

يمية بذلك، بسلطة كافية واستقاللية تنظتقوم التي  ةوظائف ضمان الجودة، والمنظميقومون بأداء يجب أن يتمتع األشخاص الذين  .3
 وتلك المنظمات هؤالء األشخاصيكون . و تطبيقهاق من والتحقُّ وتوصيات بشأنها حلول لها تقديم تحديد المشاكل المتعلقة بالجودة و ل

سلطة واستقاللية تنظيمية، بما في ذلك استقاللية كافية من التكاليف والجداول ما يلزم من  يتم توفيركي  إدارة عليامسؤولين أمام 
 ألمان. ذات األهمية ل المسائلمراعاة الزمنية عند 

 ضبط َنَسق الَمرفق النووي

 (02المادة )

ووثائق  المادي قسَ المرخص له نظامًا إلدارة نسق الَمرفق النووي لضمان االتساق بين متطلبات التصميم والنَ يجب أن يطّبق  .0
 المحطة.

صها وتصميمها وفحقد تم تحديدها مه المتعلقة باألمان ظُ لتغييرات في الَمرفق النووي ونُ أن اق المحطة سَ يجب أن تضمن ضوابط نَ  .2
الناجمة رفق النووي ق المَ سَ تغييرات نَ  للتعامل معضوابط صحيحة تطبيق . ويجب على النحو الالزموتسجيلها طبيقها وتقييمها وت

 .   تعديالتعن أنشطة الصيانة واالختبار وال

 إدارة التعديالت

 (03المادة )

 دارة التعديالت.  إلبرنامج تطبيق ضع له و يجب على المرخص له و 

ديالت على النحو كافة التع وتسجيلواعتماد وتطبيق وفحص وتصميم وتقييم تسمية برنامج تعديالت يضمن تحديد و تطبيق يجب  .0
نات وحدود التشغيل وشروطه واإلجراءات والوثائق و يجب أن الالزم.  لخطط وبرامج اتشمل برامج التعديالت الهياكل والُنُظم والمكوِّ

أيضًا جب أهميتها بالنسبة لألمان. يًا على التعديالت استنادتحديد خصائص يكل التنظيمي للمرخص له. ويجب الكمبيوتر واله
 ميتها من حيث األمان. هتخضع التعديالت لموافقة الهيئة وفقًا أل
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لدائمة اتصميمًا صحيحًا وتقييمًا ومراجعة لألمان وضبط وتطبيق واختبار كافة التعديالت عملية ضبط التعديالت تضمن يجب أن  .2
تم مراعاة تالتعديالت على أنشطة وأداء البشر. ويجب أن أن يكون هناك تحليل منهجي لنتائج والمؤقتة على نحو صحيح. يجب 

  البشرية والتنظيمية بشكل مالئم في جميع تعديالت الَمرفق النووي.العوامل 

جب أن يكون كما ية بالنسبة لألمان. يلتقليل من أهميتها التراكمبهدف ايجب وضح حد من حيث الوقت والعدد للتعديالت المؤقتة  .3
سميًا أن يضع المرخص له نظامًا ر كذلك يجب هناك تحديد واضح للتعديالت المؤقتة في مواقعها وفي أي موضع ضبط ذي صلة. 

 الَمرفق النووي.وأمان بالنسبة لتشغيل النتائج المترتبة عليها بالتعديالت المؤقتة و  الموظفين المعنيينبالغ إل

، تتعديل أو إعادة الَمرفق النووي إلى حالة التشغيل بعد التعديالت، يجب تدريب الموظفين على التعديل وأثره على العمليا إجراءقبل  .4
 لتشغيل الَمرفق النووي.     الزمةتحديث جميع الوثائق ذات الصلة ال يجبكما حسب ما هو مناسب، 

 
 االستعراض الدوري لألمان

 (04المادة )

كل عشر سنوات طوال العمر التشغيلي  ماناعتبارًا من بدء تشغيل المحطة، بإجراء مراجعة دورية لأل ،المرخص لهأن يقوم يجب  .0
 مان من جميع المصادر ذات الصلة.ذات األهمية لألالتشغيلية والمعلومات الجديدة ة النووي، مع المراعاة الواجبة للخبر رفق للمَ 

، والخبرة ، واعتماد صالحية معّداتههة لتقادم الَمرفق النووي وتعديلياألمان عواقب اآلثار التراكمعمليات استعراض يجب أن تعالج  .2
 موقع.الالمتعلقة بجوانب الة والمسائل التنظيمية واإلدارية، فضاًل عن فنيالراهنة، والتطورات الالتشغيلية، والمعايير 

ردات )بما في ذلك كافة المف مان الَمرفق النوويذات األهمية ألكافة الجوانب الدورية استعراض األمان عمليات يجب أن يشمل نطاق  .3
حتمالي للمخاطر اتقييم يجب إجراء  تقييم قطعي لألمانولكي تتم تكملة . ذات األهمية لألمان( ويجب أن يتم اعتماده من ِقَبْل الهيئة

في  ما)ب ألمانذات األهمية لالمساهمات في أمان مختلف وظائف الَمرفق النووي إللقاء الضوء على استعراض األمان كجزء من 
 .ذلك كافة المفردات ذات األهمية لألمان(

يجب نتائج لى هذه الع اً ألمان لمراجعتها والموافقة عليها. استنادالدوري لستعراض االبنتائج له تقريرًا للهيئة المرخص أن يقدم يجب  .4
ن أمان الَمرفق تحسي لرامية إلىوتعديالت الزمة تتوافق مع المعايير السارية اأي إجراءات تصحيحية أن يقوم المرخص له بتطبيق 

    النووي وتقليل احتماالت وقوع الحوادث العنيفة وعواقبها.
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 اعتماد صالحية المعّدات

 (05المادة )

لوب باألمان قادرة على األداء المطالمتعلقة أن المفردات على تقديم تأكيد موثوق بهدف إجراء تقييم منهجي يجب أن يضمن المرخص له 
 كافة حاالت التشغيل أو الظروف المفضية إلى وقوع حوادث.  في 

يجب أن يتم تحديد مفاهيم مالئمة وتحديد نطاق وعملية اعتماد صالحية المعّدات، كما يجب استخدام وسائل فاعلة وعملية لتطوير  .0
حية واستمرار عملية اعتماد صالعملية اعتماد صالحية المعّدات واالستمرار في العمل بها. يجب تطبيق برنامج لتحديد وتأكيد 

المعّدات المطلوبة منذ المراحل األولى لتصميم المعّدات وتوريدها وتركيبها. ويجب أن يتم استعراض فعالية برامج اعتماد صالحية 
 المعّدات بصورة دورية.  

 إدارة التقادم

 (06المادة )

يتوافق و على نحيجب على المرخص له وضع وتطبيق برنامج شامل لضمان التشغيل اآلمن على المدى الطويل للَمرفق النووي  .0
 .الدولةمع الجدول الزمني المحدد في شروط الترخيص وحدود التصميم ومعايير األمان ولوائح 

م وظائف األمان المطلوبة للهياكل والُنظُ إنجاز د من كُّ التأبهدف يجب أن يضمن المرخص له تطبيق برنامج فاعل إلدارة التقادم  .2
نات طوال العمر التشغيلي للَمرفق النووي.  والمكوِّ

يجب أن يطبِّق المرخص له برنامجًا لرصد التآكل والتعرية بهدف ضمان السالمة الهيكلية ألنظمة أنابيب التوصيل ذات الطاقة  .3
نات ذات الصلة التي لم يشم  .لها نطاق برنامج التفتيش أثناء الخدمةالعالية والمكوِّ

نات ضمن حدود التصميم  .4 يجب أن يطبق المرخص له برنامجًا لحساب الحاالت الدورية والعابرة للتأكد من المحافظة على المكوِّ
 الخاصة بها.
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 التداخل فيما بين األمان واألمن والضمانات

 (07المادة )

جب أن يتم تصميم وتطبيق تدابير األمان وتدابير األمن النووي وترتيبات نظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها على نحو ي .0
لة لوالضمانات النووي نظر إلى األمان واألمن يُ أن ال تضر ببعضها بعضًا. ويجب كي متكامل  كثيرًا أن ذ إبعضها بعضًا، كونها مكمِّ

    . أيضاً  اآلخرخصصة لضمان أحدها ستعمل على ضمان من التدابير الم

دارة المحتمل و تعارض ن واألمن والضمانات، ووضع آليات لحل الاوجود تعاون وثيق بين مدراء األم له يجب أن يضمن المرخص .2 ا 
 التداخالت فيما بينها. 

 التأهب للطوارئ

 (08المادة )

 يجب أن يقوم المرخص له بإعداد خطة طوارئ للتأهب لطارئ نووي أو إشعاعي واالستجابة له وفقًا لمتطلبات الهيئة.  

 

 برنامج إدارة الحوادث

 (09المادة )

التدابير على مل تك ويشالمستهلَ النووي يتضمن تخزين الوقود النووية فق ايجب أن يضع المرخص له برنامجًا إلدارة الحوادث للَمر  .0
ط لها في التصميم والحوادث غير المتحوط لها في التصميم، بما في ذلك  واإلرشادات التمهيدية الالزمة للتصدي للحوادث المتحوَّ

 الحوادث العنيفة. ويجب توثيق برنامج إدارة الحوادث ومراجعته بصورة دورية وتنقيحه عند الضرورة.

برنامج إدارة الحوادث العنيفة المتكررة في الوحدات المتعددة نظرًا يراعي جب أن ، يمتعددة بالنسبة للموقع الذي يضم وحدات .2
مدادات ات و ومعدّ ذوي خبرة، من موظفين مدربين الالزمة الموارد توفير للمخاطر الخارجية، على سبيل المثال. ويجب  م ودعا 

 .لمواجهة مثل هذه الحوادث العنيفةخارجي 

ات لألمان أو المعدّ ذات األهمية ات الموجودة، سواء المعّدات استخدام المعدّ بشأن ادث تعليمات يجب أن يتضمن برنامج إدارة الحو  .3
 التقليدية، والتدابير الفنية واإلدارية للتخفيف من عواقب حادث.  



   
 

 

 
 

FANR-REG-16                                                                                                                                                                               20 
 

 
Public | عام 

ومصادر  ت األخرىالهواء المضغوط أو الغازاو مثل اإلمداد البديل للمياه  ،تدابير احتياطيةبرنامج إدارة الحوادث تضمن ي أنيجب    .4
الطاقة الكهربائية المتحركة للتخفيف من الحوادث العنيفة، بما في ذلك أي معّدات ضرورية. ويجب تحديد مواقع هذه المعّدات 

 وصيانتها كي تكون قادرة على التحمل ولكي يكون الوصول إليها سهاًل في الظروف الطارئة االفتراضية. 

 ترتيبات تنظيمية إلدارة الحوادث وشبكات اتصال.  ث أيضاً يجب أن يتضمن برنامج إدارة الحواد .5

ت فردية األحداث التي تقع في وحداالخاص بلتطبيق الفاعل للبرنامج على االالزم  التدريببرنامج إدارة الحوادث يجب أن يتضمن  .6
 ومتعددة. 

يجب مراعاة إمكانية الدخول وظروف العمل السلبية )على سبيل المثال،  ،عند إعداد برنامج إدارة الحوادث واإلجراءات ذات الصلة .7
اإلضاءة، والدخول إلى المحطة من خارج الموقع( بالنسبة لموظفي نقص مستويات اإلشعاع المرتفعة، ودرجات الحرارة العالية، و 

دارة قعة إلالمتو جراءات اإلدوى وموثوقية ظروف التشغيل المتدهورة للمعّدات، لضمان جذلك مراعاة  باإلضافة إلىيجب التشغيل، 
 الحوادث. 

لها في  في ما يتعلق بالحوادث المتحوط مالئم رفق النووي بُنُظم مالئمة ودعم فنيد ترتيبات إدارة الحوادث موظفي المَ يجب أن تزوِّ  .8
، النووي قودواإلرشادات قبل بدء تحميل الو هذه الترتيبات يتم توفير التصميم والحوادث غير المتحوط لها في التصميم. ويجب أن 

وع للتأكُّد من أنها تدعم اإلجراءات الالزمة بعد وقتهدف كما يجب أن يتم التحقُّق منها واختبارها بصورة دورية من خالل تمرينات 
ب اتخاذ ذلك، يجحادث متحوط له في التصميم وحادث غير متحوط له في التصميم، بما في ذلك الحوادث العنيفة.  عالوة على 

التصدي للطوارئ عند الضرورة لتشمل المسؤولية عن اإلجراءات الطويلة ترتيبات خطة الطوارئ لتوسيع نطاق ترتيبات في إطار 
 األجل، بما في ذلك أحداث الوحدات المتعددة. 

 الوقاية من اإلشعاعات

 (21المادة )

 برنامج للوقاية اإلشعاعية وفقًا لمتطلبات الهيئة.  تطبيق يقوم المرخص له بوضع و يجب أن 

 التصرف في النفايات المشعة

 (20المادة )

 لتصرف في النفايات المشعة وفقًا لمتطلبات الهيئة.  لبرنامج تطبيق قوم المرخص له بوضع و حب أن يي
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 األمان ضد الحرائق

 (22المادة )

ة أو ؤدي إلى مخاطر إشعاعييق قد يالحرائق للتقليل من احتمال نشوب حر خطة للوقاية من بتطبيق المرخص له يقوم يجب أن  .0
نات وذلك لضمان القدرة على إغالق المَ ي . رفق النووي والحفاظ عليه آمنًا في حال اإلغالقؤثر سلبًا على الهياكل والُنُظم والمكوِّ

 ويجب أن يتوفر في خطة الوقاية من الحرائق ما يلي: 

تحديثها و  بصورة دوريةاس تحليل شامل لمخاطر الحريق في الَمرفق النووي، وأن تتم مراجعتها أن تكون قائمة على أس (أ)
  ؛إذا لزم األمر

رفق النووي، بما في ذلك الضوابط اإلدارية ومتطلبات الموظفين للمَ  عموماً  أن تتضمن وصفًا لبرنامج الوقاية من الحرائق (ب)
 تشارها؛من أجل منع حدوث الحرائق بصورة معقولة ومنع ان

خمادهاأن تحدد خططًا للقدرة على الكشف عن الحرائق  (ج) كشف الحرائق التي قد تحدث والسيطرة عليها سرعة من أجل  وا 
طفا  بين على مكافحتها؛مدرَّ  أشخاصها، بما في ذلك القدرة على التصدي الفوري للحرائق بواسطة ئوا 

 ما يلي: مراعاة أن تتضمن  (د)

 تطبيق مبدأ الدفاع المتدرج؛  (0

 توقف التشغيل؛خصوصًا أثناء تحكم في المواد القابلة لالشتعال ومصادر اإلشعال، ال (2

 فحص وصيانة واختبار تدابير الوقاية من الحرائق؛  (3

 قدرات على مكافحة الحرائق يدويًا؛ إعداد  (4

  ؛وتدريب وتمرين العاملين في الَمرفق النووي ،إسناد المسؤوليات (5

 ؛على تدابير األمان ضد الحرائقتقييم أثر تعديالت الَمرفق النووي  (6

لمتعددة االتفعيل الزائف عمليات من الحرائق، بما في ذلك  اإلنذارتقييم أثر التفعيل الزائف إلشارات  (7
 ة.المتزامن

ير حريق. ويجب تحديد تدابنتيجة انبعاث مواد مشعة مخاطر ترتيبات مكافحة الحرائق الحاالت التي تتضمن تراعي يجب أن  .2
 لتصرف في انبعاثات المواد إلى البيئة والجمهور. لة أفراد مكافحة الحرائق من اإلشعاعات و مناسبة لوقاي
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مع كافة خدمات  بصورة فاعلة توفر إجراءات مالئمة وطاقم عمل مختص للتنسيق والتعاونضمان يجب على المرخص له  .3
 .  كة بهدف تقييم فعالية قدرات التصدي للحرائقوتمارين مشتر ات . يجب إجراء تدريبالمعنية مكافحة الحرائق والخدمات الطبية

 اآلراء والمالحظات الخاصة بخبرة التشغيل

 (23المادة )

على رى األخقطاعات النووي والالقطاع خبرة التشغيل لالستفادة من أحداث الَمرفق النووي وأحداث لالمرخص له برنامجًا جب أن يضع ي
 العالم. مستوى 

 برنامج اإلدخال في الخدمة

 (24المادة )

في لواردة اشروط الَمرفق النووي على كافة مل ترفق النووي يشدخال في الخدمة للمَ لإلبرنامج بتطبيق المرخص له يقوم يجب أن  .0
مع ، يتوافق هكما تم تشييدرفق النووي، إلثبات أن سلوك المَ برنامج اإلدخال في الخدمة م نتائج استخديجب اتقرير تحليل األمان. و 

مة قد باإلدخال في الخديتعلق إجراء أي اختبار أن تكون هناك مراعاة خاصة لعدم افتراضات التصميم وشروط الترخيص. يجب 
يجب تحديد مراحل اإلدخال في الخدمة وأهداف االختبار ومعايير القبول على كما ال يمكن تحليله. وضع يضع الَمرفق النووي في 

 قييم. نحو يجعل البرنامج قاباًل للت

نتائج اختبار كل مرحلة قبل مواصلة عملية اإلدخال في الخدمة إلى المرحلة التالية. مراجعة  ستكماليجب على المرخص له ا .2
م على أساس أ ائج االختباراعتمادًا على نتالمراحل التالية سيجري تعديل ما إذا ، أن يتم تحديد النتائجعلى مراجعة استنادًا ويجب، 

التي ُأجريت ولم يتم استكمالها. ويتعين على المرخص له إبالغ الهيئة بنتائج هذه المراجعة قبل االستمرار إلى بعض االختبارات 
 . المرحلة المقبلة

، يفي ما تم تشييده حسبالَمرفق النووي، إلثبات أن الزمة يجب أن يشتمل برنامج اإلدخال في الخدمة على جميع االختبارات ال .3
 شروطه. وفقًا لحدود التشغيل و رفق النووي لبي أغراض التصميم، ومن ثم يمكن تشغيل المَ ياألمان و تقرير تحليل بمتطلبات 

 الممكن عمليًا كجزء من برنامج اإلدخال في الخدمة. إلى الحد  إجراءات التشغيل والصيانةالتحقُّق من يجب  .4

أن  . ويجبالَمرفق النووي المؤهلون على نحو مناسبو موظفالخدمة، وبصورة مباشرة، في عملية اإلدخال في أن يشارك يجب  .5
 الفني في عملية اإلدخال في الخدمة بالقدر الالزم لضمان اإلعداد المناسب للمرحلة التشغيلية. طاقمه و الَمرفق يشارك موظفو تشغيل 
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ص الهياكل لتحديد خصائاألّولي  للنظامالمرجعية التشغيل بيانات شاماًل على نحو يوفر يجب أن يكون برنامج اإلدخال في الخدمة  .6
 نات. ويجب االحتفاظ بهذه البيانات المرجعية نظراً ألهميتها لضمان أمان الَمرفق النووي والستعراضات األمان الالحقة.والُنُظم والمكوِّ 

بط التعديل ل وضوضع الترتيبات التي تمت مراجعتها واعتمادها فيما يتعلق بضبط العممنذ بداية عملية اإلدخال للخدمة، يجب  .7
 شروط اختبارات اإلدخال في الخدمة.وضبط نسق الَمرفق النووي بهدف استيفاء 

ت مجموعا ،يضمن المرخص له تحديد وضبط التداخالت وخطوط االتصال بشكل واضح بين مختلف المجموعات )أيْ يجب أن  .8
 التصميم والتشييد والجهات المتعاقدة واإلدخال في الخدمة والعمليات(.

من أجل حماية معّداته ودعم مرحلة االختبار  المحافظة عليه وصيانتهاإلدخال في الخدمة، يجب رصد الَمرفق النووي و  خالل .9
 والمحافظة على االتساق مع تقرير تحليل األمان. 

عملية شاملة  قتطبيوبارامترات تصميمه. ويجب  ،كما تم تشييده ،مقارنة بين الَمرفق النوويإجراء  خالل اإلدخال في الخدمةيجب  .01
تصحيح ا وتطبيقها لالتي تم اتخاذهقرارات اليجب توثيق كما  التصميم والتصنيع والتشييد والتشغيل.في لمعالجة حاالت عدم االمتثال 

 لي وحاالت عدم االمتثال. أوجه االختالف بين التصميم األوّ 

 اإلجراءات

 (25المادة )

لألمان من خالل إجراءات وتعليمات ورسومات ذات األهمية يجب أن يتم ضبط كافة حاالت تشغيل الَمرفق النووي وكافة األنشطة  .0
 للتأكد من تشغيل الَمرفق النووي ضمن حدود التشغيل وشروطه. مالئمومفّصلة على نحو ومعتمدة صّدقة م

ويجب  .ولحجم مخاطر النشاط هذا اإلجراءالمقصود من للغرض مناسبًا إجراء معين بالخاصة يجب أن يكون مستوى التفاصيل  .2
لضمان دّقتها من الناحية منها حقُّق ، التإلى الحد الممكنيجب، ، كما في اإلجراءات واضحة وموجزةالواردة أن تكون اإلرشادات 

ات والمواد اإلجراءيتم تحديد أن أيضًا يجب  .الفنية والتأكُّد من صالحيتها لضمان قابلية استخدامها مع األجهزة وأنظمة التحكم
يتعين و في غرفة التحكم وفي غيرها من مواقع التشغيل إذا اقتضت الحاجة. يكون الوصول إليها سهاًل وأن بصورة واضحة المرجعية 

ة، ويجب قللمواف وتخضعظروف يمكن التحكم فيها  تحتاإلجراءات  تصدرإطالع الهيئة على ذلك عند الطلب. يجب أن أيضًا 
رة ضوء الخبعلى  تحديث اإلجراءات في الوقت المالئم. يجب وفاعلة مالئمة تكون أنأن تتم مراجعتها عند الضرورة لضمان 

 الطوارئ. االت حبذلك من تحليل وتبريرات لإلجراءات المستخدمة ليتعلق توثيق ما يتعين لَمرفق النووي. و الفعلي لنسق الالتشغيلية و 
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وضع أيضًا ب يجو حادث متحوط له في التصميم. عند وقوع الستخدامها في حالة الوقائع التشغيلية المتوقعة و يجب وضع إجراءات  .3
رشادات للتشغيل في حاالت الطوارئ بغرض إجراءات  ل من كيجب استخدام كما إدارة الحوادث غير المتحوط لها في التصميم. وا 

 . ما هو مالئمند إلى األعراض، حسب المناهج التي تستند إلى األحداث والمناهج التي تست

تنقيح لاستعراض و االو  للموافقةة ضعاخيجب أن تكون ، و وفق شروط يمكن التحكم فيهايجب إصدار اإلجراءات والوثائق الداعمة  .4
 تها وفعاليتها.يللتأكد من كفاضرورة حسب ال ةدوريصورة ب

بلوحات الخاص التحكم  ل نظام. ويجب أن يحوْ لمساِعدة للمشغِّلللوحات التعليمات اعل انظام إلدارة وضبط برنامج فتطبيق يجب  .5
ا غير المسموح بها وأي مواد أخرى غير مسموح بهلوحات التعليمات المساِعدة للمشغِّل لمشغِّل دون استخدام التعليمات المساِعدة ل

واللوحات وأجهزة القياس داخل مناطق على المعّدات واأللواح الموضعية التي توضع  ،من أي نوعالعالمات التعليمات أو مثل 
حة على معلومات صحيئها لمشغِّل للتأكد من احتواتحكم الخاص بلوحات التعليمات المساِعدة لالعمل. ويجب استخدام نظام ال

 مراجعتها بصورة دورية واعتمادها.وتحديثها و 

من مشغِّل و للوحات التعليمات المؤقتة المساِعدة لالتقليل إلى أدنى حد من استخدام تهدف إلى تشغيل واضحة  سياسةانتهاج يجب  .6
فق النووي ر مشغِّل من السمات الدائمة للمَ لوحات التعليمات المؤقتة المساِعدة للاالعتماد عليها. وحيثما يكون مالئمًا، يجب جعل 

 .إجراءات التشغيلأو إدراجها في 

 غرف ومعّدات التحكم

 (26المادة )

 في حالة مالئمة. معّدات التحكم غرف التحكم في التشغيل و بقاء يجب أن يضمن المرخص له 

لنووي ما اتصميم الَمرفق عندما يتضمن . و لالستخدام ومعّدات غرف التحكم وصالحيتها غرف التحكمالمحافظة على حالة يجب  .0
ق النووي، العمليات التي قد تؤثر في ظروف الَمرفلتحكم في غرف تحكم إضافية أو محلية مخصصة ليفيد بالحاجة المستقبلية إلى 

 إلى المشغِّلين في غرفة التحكم الرئيسية. ةمالئمصورة المعلومات بنقل يجب وضع خطوط اتصال واضحة لضمان 

ئ لطوار ا، بما في ذلك غرفة التحكم في غرفة التحكمكافة اللوحات التشغيلية ذات األهمية لألمان الموجودة خارج يجب أن تظل  .2
ن يؤكد يجب أو ، قابلة للتشغيل وخالية من العوائق ومن المواد غير األساسية التي تعوق تشغيلها الفوري. لوحة اإلغالق/أو و

 الوثائق صحة للتشغيل، بما في ذلكوضع صحيح وجاهزة في ات التشغيل ذات األهمية لألمان المرخص له بشكل دوري أن لوح
 . لالستخدامية م اإلنذار والصالحظُ االتصاالت ونُ و 
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كون يف على الظروف غير العادية من طرف المشغِّلين. ويجب أن يجب أن يضمن نظام معلومات الَمرفق النووي سهولة التعرُّ  .3
يجب التقليل إلى أدنى حد من عدد اإلنذارات، بما في ذلك رسائل اإلنذار كما إنذارات غرفة التحكم. هناك تحديد واضح ألولوية 

حادث  أو حالة توقُّف أو ظرف مفض إلى وقوع يتم تحليلهاتشغيلية ، ألي حالة المخصصة للعمليات كمبيوترة الأجهز الصادرة عن 
 الَمرفق النووي. ب

 الحاالت المادية وصيانة الموقع

 (27المادة )

ة نظافالو وتأمين التجهيزات والخدمات  من الحاالت الماديةمستوى عال على محافظة برنامج للبوضع وتطبيق  المرخص لهيقوم يجب أن 
 كافة أماكن العمل.  في 

الحد من ا، و الوصول إليهبها وتسهيل  ر إضاءة كافيةيلتشغيل والمعّدات وتوفضمان صيانة أماكن اضوابط إدارية لتطبيق يجب  .0
لحراري، تفكك األجزاء أو تلف العزل ا. ويجب تحديد المعّدات المتدهورة بسبب التسربات أو التآكل أو ومراقبتهالتخزين المؤقت 

صالحها مثاًل، واإلبالغ عنها و   في الوقت المناسب. ا 

خاصة بالُنُظم العزل النقاط أو وسم أو تأمين غالق إلمناسبة برنامج إلقصاء األجسام الغريبة واتخاذ ترتيبات تطبيق ومراقبة يجب  .2
نات   ضمان األمان.بهدف أو المكوِّ

وغرف وتوصيالت أنابيب وأدوات الَمرفق النووي والتأكد من أنها صالحة تحديد ووسم معّدات قة دالمرخص يجب أن يضمن  .3
 .أي تدهوروأنها ال تؤدي إلى لصيانة جيدة وتخضع 

 

 ئيالبرنامج الكيميا

 (28المادة )

 

 لمجالي الكيمياء والكيمياء اإلشعاعية.  الزم تقديم الدعم البهدف برنامج كيميائي بوضع وتطبيق المرخص له يقوم يجب أن 

 خالل برنامج اإلدخال في الخدمة. ويجب أن يقدم البرنامجأن يكون مطبقًا ويجب  ،يجب وضع برنامج كيميائي قبل التشغيل العادي .0
اكل والُنُظم لهياضمان التشغيل اآلمن وسالمة بهدف  معلومات ومساعدة لمجالي الكيمياء والكيمياء اإلشعاعيةما يلزم من الكيميائي 

 وتقليل مستويات اإلشعاع إلى أدنى حد.    على المدى الطويل ناتوالمكوِّ 
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ق من أن الهياكل قُّ م الَمرفق النووي والتحظُ الكيميائي في نُ تحكم الفعالية ق من يجب إجراء مراقبة كيميائية في الَمرفق النووي للتحقُّ  .2
 .قررةمان يتم تشغيلها في نطاق قيم الحد الكيميائي الملألذات األهمية نات والُنُظم والمكوِّ 

ليالت النظامان، إلى جانب التحيجب أن يوفر ي الرصد الكيميائي واكتساب البيانات. و يجب أن يشمل البرنامج الكيميائي نظامَ  .3
لة. ويجب أن إنذارات بشأن البارامترات الكيميائية ذات الص كما يجب أن يوفراللبيانات الكيميائية وتسجيلها،  اً دقيق اً المختبرية، قياس

 تظل السجالت متاحة وسهلة االسترجاع. 

 م الَمرفق النووي وتحليلها بالنسبة لبارامترات كيميائية محددة، وتركيزات الشوائبظُ بري أخذ عينات نُ تيجب أن يتضمن الرصد المخ .4
 والمعلقة، وتركيزات النويدات المشعة. الذائبة

جهات المتعاقدة. ال تجلبهاالتي ة الكيماويالمواد في المحطة، بما في ذلك ة الكيماويالمواد ستخدام تكون هناك مراقبة دقيقة اليجب أن  .5
أو يؤدي  ذات األهمية لألمانالمعّدات على ية ال يؤثر سلبًا و استخدام المواد الكيمالضمان أن مالئمة التحكم التدابير تطبيق ويجب 

 إلى تدهورها. 

 ومناولة الوقود النوويالمفاعل إدارة قلب 

 (29المادة )

يه إجراء داخل الموقع ويتعين عل مناولة الوقود النوويالمفاعل وبكافة األنشطة المرتبطة بإدارة قلب مسؤواًل عن المرخص له جب أن يكون ي
 .  الترتيبات الخاصة بذلك

شكل مالئم. الذي تم تصنيعه بفي قلب المفاعل على الوقود النووي تحميل الوقود النووي أن يقتصر يجب اتخاذ ترتيبات لضمان  .0
صميم مواصفات التمتوافقة مع تخصيب الوقود النووي عمليات كون معايير تصميم الوقود النووي و تعالوة على ذلك، يجب أن 

 لموافقة الهيئة.يجب أن يخضع ذلك و 

جراءات مشتريات  عن والً المرخص له مسؤ جب أن يكون ي .2 نات قلب المفاعل وضع مواصفات وا  منها ق والتحقُّ الوقود النووي ومكوِّ
لتزويد والتفريغ واالختبار. ويجب وضع برنامج لنتقال والتحميل واالستخدام واالتحكم الخاصة بها المحاسبة والوتسلُّمها وعمليات 

حسابات ستخدام من خالل الهيئة. بعد إعادة التزويد بالوقود، يجب التأكد لوتقديمه  بالوقود وفقًا الفتراضات وتفاصيل التصميم
ق انساأل معمتوافقة  المفاعل تغييرات قلبكافة د أن يمعايير األمان. يجب أيضًا تأكيلّبي  المفاعل وقياسات من أن أداء قلب

 المعتمدة. 
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طيط وتقييم تخاتخاذ القرارات الخاصة ببرنامجًا إلدارة التفاعلية اآلمنة ضمن برنامجه اإلداري. ويجب يجب أن يطبق المرخص له  .3
 ددة مسبقًا لقلبحدود التشغيلية المحتحكم فيها وفقًا لإلجراءات المعتمدة وااللتزام بالوالالعمليات ذات الصلة بالوقود النووي وتنفيذ 
 . المفاعل

كشف دف به االتجاهاتوتقييم  وتحليل المفاعل للتأكد من رصد بارامترات قلب المفاعل لقلبيجب وضع برنامج رصد شامل  .4
ن قيم أالمفاعل، وأيضًا لضمان  مع متطلبات تصميم قلبالمفاعل يتوافق لقلب الفعلي داء األأن لضمان  السلوك غير العادي

 لالسترجاع.  ةابلوق ةومتسق ةمنطقية بصورة ظو بارامترات التشغيل الرئيسية مسجلة ومحف

يل وشروطه بقاء المفاعل ضمن حدود التشغبهدف ضمان بعناية ُمراَقب يجب أن تتم التغييرات الخاصة بالتفاعلية على نحو متعمد و  .5
 . المطلوبةق االستجابة يولتحق ةالمقرر 

عادة التزويد بيجب أن تشتمل إجراءات التشغيل المتعلقة ببدء تشغيل المفاعل وتشغيل الطاقة الكهربائية واإل .6 الوقود النووي غالق وا 
 رعمْ ترة فبحدود التشغيل وشروطه طوال االلتزام للحفاظ على سالمة الوقود النووي و الالزمة  على التدابير االحتياطية والحدود

 للوقود. 

يجب النووي و/أو عيوب الوقود النووي، و  سالمة كسوة الوقودلبيانات الكيمياء اإلشعاعية التي تشير إلى منهجي يجب إجراء رصد  .7
 النووي في ظل كافة ظروف التشغيل. سالمة الوقودالتمكن من رصد مدى المحافظة على أيضًا تحليل االتجاهات بهدف 

جراء تحليل بيانات لعيوب الوقود النووي غير مألوفة تحديد أي حاالت تغير الئمة لموضع وسائل يجب  .8 في نشاط مادة التبريد وا 
 تحديد طبيعتها ومدى خطورتها ومكانها وسببها الجذري المحتمل واإلجراءات التصحيحية الالزم اتخاذها. هدف ب

 ليكونل ب ومؤهَّ أول مفاعل مصرح له ومدرَّ  مشغِّلالمرخص له وجود  يضمنالنووي، يجب أن  دمناولة للوقو عملية بأي  القيامقبل  .9
دخول إلى مناطق الأن يقتصر . ويجب المعتمدة التحكم في الوقود النووي ومناولته في الموقع وفقًا لإلجراءات المكتوبة عنمسؤواًل 

 .بذلك لهمصرح تخزين الوقود النووي على العاملين الم

 

 برامج الصيانة واالختبار والمراقبة والتفتيش

 (31المادة )

 والتفتيش.  مراقبة علة للصيانة واالختبار والابرامج فتطبيق يضمن المرخص له وضع و يجب أن 
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أنشطة يجب إجراء ووقائية وتصحيحية. و تنبؤية أنشطة صيانة على مل توالتفتيش تشمراقبة يجب وضع برامج للصيانة واالختبار وال .0
نات واالعتماد عليها خالل فترة خدمة ا ةفظاحمالهدف الصيانة هذه ب من  ناتالمكوِّ لهياكل والُنُظم و على توفر الهياكل والُنُظم والمكوِّ

ياكل قدرة اله بهدف استعادةأنشطة الصيانة جب إجراء أعطال، يدوث األعطال. وفي حال حمنع التحكم في حاالت التدهور و خالل 
نات المعطلة على العمل ضمن حدود معايير القبول.   والُنُظم والمكوِّ

األداء التشغيلي مع واُفق توالتفتيش وتخزينها وتحليلها للتأكيد على مراقبة اليجب تسجيل البيانات المتعلقة بالصيانة واالختبار و  .2
 القصد من التصميم ومع المتطلبات الخاصة بموثوقية المعّدات وتوفرها.  

نات المفردة واختبارها ومراقبتها وتفتيشها على أساس ما يلي: إجراء  تحديد وتيرةيجب  .3  صيانة الهياكل والُنُظم والمكوِّ

نات  (أ)  ألمان اعتمادًا على نتائج التقييم االحتمالي للمخاطر؛ لمراعاة أهمية الهياكل والُنُظم والمكوِّ

 موثوقيتها أثناء التشغيل وتوفرها ألغراض التشغيل؛ (ب)

نات في االحتماالت التقديرية لتدهور  (ج)  التقادم؛ تعلقة بالتشغيل وخصائصها المالهياكل والُنُظم والمكوِّ

 ة؛ التشغيلي ةالخبر  (د)

 توصيات البائعين.   (ه)

التقييم  تتوافق مع اإلدارة السليمة ألنشطة الصيانةأن سيناريوهات األعطال بغرض ضمان حديد م لتنهج شامل ومنظَّ اتخاذ يجب  .4
 .ما يلزم، حسب مخاطراالحتمالي لل

واالختبار  الصيانةة الخاصة بيحالالفي االستراتيجيات كبيرة تغييرات من المحتمل أن تؤدي إلى عدم اعتماد مناهج جديدة يجب  .5
 . ما يلزم، حسب تصريح الالزمآلثارها على األمان وبعد الحصول على الدقيقة والتفتيش إال بعد دراسة مراقبة وال

م الصيانة واالختبار والمراقبة والتفتيش تعمل ونظام مراقبة شامَلْين لضمان أن األعمال المتعلقة بأغراض تخطيط لل يجب تطبيق .6
  .التصريح بها على النحو الالزم وأن تنفيذها يتم بصورة آمنة وتوثيقها يتم وفقًا لإلجراءات المكتوبة المعتمدة

على العمل والمعّدات ووضع بطاقات معلومات بهدف ضمان حماية وأمان الموظفين، ومن أجل  مراقبةمالئم لليجب تطبيق نظام  .7
بار والمراقبة والتفتيش. ويجب نقل المعلومات ذات الصلة عند تغيير نوبات العمل حماية المعّدات خالل عمليات الصيانة واالخت

 وخالل جلسات االطالع السابقة والالحقة ألعمال الصيانة واالختبار والمراقبة والتفتيش. 
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أو بتها مراقأو العمل عدم سحب معّدات الَمرفق النووي من الخدمة بغرض صيانتها أو اختبارها في يجب أن يضمن نظام التحكم  .8
يكون إذن  نظام التحكم في العمل أنيجب أن يضمن وفقًا لحدود التشغيل وشروطه. و  إال بتصريح من مشغِّل أول المفاعلها تفتيش

 إعادة المعّدات إلى الخدمة بعد إجراء الصيانة واالختبار واإلشراف والتفتيش صادراً عن مشغِّل أول المفاعل. وال ُيمنح اإلذن المذكور
إال بعد استكمال عملية تحقُّق موثقة تفيد بأن الَنَسق الجديد للمحطة يقع ضمن حدود التشغيل وشروطه المقررة، وبعد االنتهاء من 

 إجراء االختبارات الوظيفية، حسب ما يلزم. 

ومعدات القياس  بائيةوالكهر  معنية بالمعّدات الميكانيكيةالصيانة الق رَ ق الصيانة )مثل فِ رَ تنسيق بين مختلف فِ أن يكون هناك يجب  .9
ق المعنية رَ فِ الل ق الدعم )مثرَ ق العمليات وفِ رَ ق الصيانة وفِ رَ بين فِ ن يكون هناك تنسيق أيضًا أيجب المعّدات المدنية(. و والتحكم و 

لمرخص يتخذ ايجب أن بالوقاية من الحرائق والوقاية من اإلشعاعات والحماية المادية وجوانب األمان غير المرتبطة باإلشعاعات(. و 
شبكة التوزيع بالَمرفق النووي اتصال له ترتيبات مع مشغِّل شبكة التوزيع الخارجية لضمان تطبيق إجراءات مالئمة فيما يخص 

 الخارجية.

لكثير من ايجب استخدامه للتأكد من عدم إثقال كاهل موظفي التشغيل بإداري إلدارة وتصحيح نقاط الضعف، و نظام تطبيق يجب   .01
اط الضعف نقة الناجمة عن ياألمان في الَمرفق النووي نتيجة لآلثار التراكماإلضرار بعدم  مهذا النظاأن يضمن يجب كما عباء. ألا

 .المذكورة

الدفاع المتدرج. ويجب استخدام التقييم في ظل تطبيق مالئم لمبدأ أعمال الصيانة القيام بيجب على المرخص له أن يضمن   .00
نات من سحب قبل بصورة كبيرة المخاطر عدم ازدياد ما هو مالئم، إلثبات  حسب ،للمخاطراالحتمالي  الهياكل والُنُظم والمكوِّ
 لصيانة.غراض االخدمة أل

نات في أسرع وقت ممكنالقيام بيجب  .02 ويجب أن طه. لحدود التشغيل وشرو ووفقًا  أعمال الصيانة التصحيحية للهياكل والُنُظم والمكوِّ
نات المعيبةية النسبية ألمان اُتراعى أواًل األهم  . الصيانة التصحيحية تحديد أولوياتعند  لهياكل والُنُظم والمكوِّ

لمعّدات أو األدوات المستخدمة خالل الصيانة وعمليات التفتيش واالختبارات، ويجب الواضح لتحديد اليجب وضع برنامج للتأكد من  .03
ووفقًا إلجراءات خطية معتمدة. ويجب أن يتم وضع عالمات على المعّدات توضح وفق وتائر زمنية مناسبة ة األدوات أن تتم معاير 

تواريخ عمليات المعايرة السابقة والمعايرة الالحقة المطلوبة. يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت معايرة المعّدات عند استخدام هذه 
   نات ذات األهمية لألمان.  المعّدات في الهياكل والُنُظم والمكوِّ 

 ة فترات انقطاع التشغيلإدار 

 (30المادة )

 لتشغيل.  خالل فترات انقطاع اتضمن فعالية األداء والتخطيط والتحكم في أنشطة العمل ترتيبات تطبيق يجب على المرخص له  .0
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 كما يجب. انقطاع التشغيللألنشطة واألداء أثناء فترات تخطيط ال في عمليات لالعتبارات الخاصة باألمانيجب أن تكون األولوية  .2
 حدود التشغيل وشروطه. لق الَمرفق النووي وفقًا سَ لحفاظ على نَ باعناية خاصة أن تكون هناك 

ذلك  ما فيق األخرى، برَ تحديد واضح ألوجه التداخل بين الفريق المسؤول عن فترات انقطاع التشغيل والفِ أن يكون هناك يجب  .3
علق تعلى األنشطة الجارية فيما يبصورة منتظمة موظفي التشغيل الع إط. يجب الموقع الموجودة داخل الموقع وخارجالِفَرق 

 الصيانة والتعديل واالختبار.ب

نقطاع التشغيل برامج فترات اْين في أساسيَ  ينوتقليص حجم النفايات عنصر ات اإلشعاعمن مثل التحسين األمثل للوقاية ييجب أن  .4
 الجهات المتعاقدة. النووي و موظفي الَمرفق ذلك بوضوح لتبليغ يجب ها، و ل تخطيطالو 

 . المستخلصةالدروس بهدف االستفادة من لتشغيل ليجب إجراء استعراض شامل بعد كل فترة انقطاع  .5

 اإلعداد لإلخراج من الخدمة

 (32المادة )

النووي وفقًا  رفقللمَ العمر التشغيلي ستمر في تطبيقها طوال عليه أن ييجب يقوم المرخص له بإعداد خطة لإلخراج من الخدمة، و يجب أن 
   لمتطلبات الهيئة.

 


